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Queria o capitão Pedro Kuss, remanescente do coronelismo
na política catar inense, saudosista do regime ditatorial, ganhar, por

certo; a manchete dos jornais. Andava o seu nome - outrora- glorio
so e de potentado - nos desvãos do esquecimento. Dêle, a gente pa
cífica e ordeira de Mafra, aquêle povo irmão, guardava, simples
mente, recordações.

E o capitão Pedro sentiu que o seu nome passara ao olvido.

Percebeu que pertencia ao passado; que a sua presença como "con

dottieri" da política no município vizinho fôra mero acidênte supe
rado pela, evolução.

Flôr da estufa ditatorial, desabrochou ao abrigo da somb�a
de seu chefe - Nereu Ramos. Não resistiu, porem, à brisa vitalizan
te e ao calôr do sol do regime constitucional. Feneceu.

Nos últimos embates eleitorais sentiu o aguilhão da vontade

popular. Viu surgir, apavorado, o espectro da derrota. Conheceu a

repulsa do bravo povo mafrense que sufragou o nome de Cândido
Maia. S6mente da última urna, correspondente à votação do longin
quo "Rio d' Areia", arrancou a vit6ria por que se empenhara com

todas as forças que lhe restavam. O eleitorado citadino, a elite pen

sante capaz de discernir, mostrou-lhe repúdio e aversão.

Isso tudo doeu, evidentemente.
Mas nada machucou tanto o ego
centrismo do corone lão quanto o

sil&ncio sepulcral que vinha amor

talhando seu nome. E êle perce
beu que devia esboçar reação. Daí
o espalhafato com que surgiu ar

vorando-se em "salvador" da Fe

deração do Mate.

As "Importantes Revelações"
do Capitão Pedro Kuss respeito
à Federação do Mate não corres

pondem à verdade.

Não houve nenhuma irregulari
dade na Cooperafiva de Canoi

nhas, nem o sr. Modesto Zaniolo
e seus companheiros de Diretoria
foram depostos. Repto o capitão
Pedro Kuss a provar em contrá

rio, pena de aponta-lo à opinião pública como réles mentiroso,

Em reunião do Conselho de Administraçâo da Federação, por
mim presidida, a primeira realizada depois de chegada àquela 'õrgani
zação a proposta da firma Hoepke sobre embarques de erva, delibe

rou-se, inclusive com o voto do capitão Pedro Kuss, fazer-se um em

barque, a t'aulo de experiência, com o mencionado proponente, afim
de constatar-se, com exatidão, qual dos embarcadores ofereceria maio
res vantagens à Federação e seria, então, escolhido definitivamente.

Repto o sr. capitão Pedro Kuss a provar contra o que afirmo.

Tão logo o Conselho de Administração da Federação tomou

conhecimento do atrazo .nos pagamentos por parte de um freguês da

República do Uruguai, tomou providências, deliberando, inclusive com

o voto do, capitão Pedro Kuss - que, assim não podia ignora-las
determinando a suspensão de novos embarques de erva até a regula
rização dos .débitos, deliberação de que foi cientificado, oficialmente,
o referido comprador. O Gerente da Federação, sr. Athanagildo
Schmidt, não insistiu junto ao Conselho de Administração no sentido
de se continuarem os fornecimentos' àquela firma. Repto o capitão
Pedro- Kuss a provar' contra o que afirmo.

Façamos, agora, as nossas revelações.
o capitão Pedro Kuss pretende transpor os humbrais da Fe

deração "sem sacudir as sandálias". deixando do lado de fora a poeira
da politicalha. Parece:iíl,'�tender levar a discordia, a discussão e seus

casos pessoais ao seio 'de' uma pujante organização cooperativista.
Falemos sem rebuços, usando a linguagem franca e leal pe

culiar à nossa gente: o capitão Pedro Kuss não tolera o sr. Athana

gildo Schmidt como não toleraria qualquer outro cidadão que lhe fi
zesse sombra na política local. Daí as invectivas que dirige _à Fede

ração para ferir e desmoralizar o seu desafeto.

Quando assumi a presidericia
' da Federação, advertiram-me,

amigos leais e desinteressados, que o grave problema a contornar se

ria a luta entre os srs. Pedro Kuss e Athanagildo Schmidt. Não acre

ditei, porém, levasse o sr. Pedro Kuss seus casos pessoais li influir
nas deliberaçêes do Conselho de que faz parte:' Enganei-me.

Logo no terceiro ou quarto, mês de gestão, quando era ob
jeto de votação uma tabela de aumento aos funcionários da Federa

ção, percebi serem procedentes as advertências que me haviam feito.

Desenrolou-se, assim, a votação: numa relação figuravam os nomes de

CIRCULA AOS SABADOS

15 milhões de cruzeiros, sem

auxilio algum do Governo Fe
deral.

o Grande Catarínense iniciou
a campanha em Jaraguá e ter
minou em Cruzeiro do Sul vi
sitando nessas escursões cs mu
nicipios de S.' Bento, Campo
Alegre, Mafra, Itaiópolis, Porto
União, distrito de Caçador, Rio
das Antas, Perdizes e outros;
Néssa longa e penosa viagem
sem banquetes nem churrascos,
quasí sempre em lombo de bur
ro, discursou, falou, aconselhou
e instruiu, aliciando o concurso

dos lavradores. �
Os' primeiros resultados, fo-

ram assás auspiciosos, pois já
em 1925 a colheita do trigo em

Santa. Catarina, de quásí nula
que era, atingíu cerca de três
mil toneladas, orçando hoje por
50 mil exportáveis.
É portanto com justo orgulho

que podemos proclamar alto e

em bom som, que a campanha
do trigo em nosso Estado, foi

Mais uma linha de onibus
, A pedido do empresário, torno

público que a Empresa Sta. Maria
inaugurará; dia 10 do atual, uma
linha de onibns de Canoinhas a

Felipe Schmidt.
•

Tres vezes por semana, em dias
alternados, passará pelas localida
des de Paciencia Neves, Fartura
e Serrito, e nos demais, por Va
linhos. Bonetes, Encruzilhada e

Piedade.
O horário será o seguinte: par

tida de Felipe Schmidt: 7 horas.
de Canoinhas: 16.30 horas

'João Augusto Brauhardt,

o ,DRAMA DA TRITICULTURA
EM SANTA CATARINA

Li, há dtas, sob o titulo aci-
. ma, interessante folheto, no qual
o dr. Carlos Viana, ccrrespon
dente do "Diário da Tarde", do
Rio, reproduz uma entrevista
que lhe foi gentilmente 'conce

dida pelo ex- Presidente Dr. A;.
dolfo Konder.

Diz ele, nesse notavel do
cumento histórico sobre o de
senvolvimento da cultura' trití
cuIa no Brasil, que enche de
justo orgulho' a nós, os catarí
nenses, que hoje quando surgem
tantos que se julgam pioneiros
da cruzada do trigo no Brasil,
nada mais justo, nada mais no

bre do que voltarmos as vistas
para o verdadeiro iniciador des
sa cruzada, para o ilustre cata
rinense dr. Adolfo Konder, que
já em 1927, quando Presidente
do Estado de' Santa Catarina
teve a feliz ideia de incremen�
tar, por todos os meios ao seu
alcance, tão nobre cruzada.

'Pela leitura no mencionado
folheto verificamos quão gran
des foram� q,s obstáculos' que
teve de eraifremtar o Dr. Adolfo
Konder para . levar a bom têr
mo sua iniciativa.

A campanha foi custeada es

cassamente pelo Tesouro do Es
tado, cuja receita na época 'or
çava em redor de uns pobres

todos o� funcioná�ios da Federaçêo, iniciando pelo do Gerente, sr.

Athanagildo Schmidt, seguindo-se os nomes dos demais. Correspon
dendo a cada nome constava da relação o salario então percebido pe
lo funcionário e o aumento proposto, Votavam, um a um, os mem

bros do Conselho, O sr. Pedro Kuss, consultado, cobriu com a dextra
o nome ,do sr. Athanagildo Schmidt e proferiu o seguinte e edificante
voto:

H

daqui prá baixo eu apravo" ,..
'

. .

Não seria. ne:essári<? ?�zer mais nada. Esse simples e revela
dor incidente elucidaria, definitivamente a questão.

Resolva, o capitão Pedro Kuss, os seus casos pessoais co

mo entender, �n�retanto, sem envolver o nome da Federação do
Mate, 0. I;>restIgI?, o r:no�e e o conceito de urna organização
cooperativista �a I�portanAcIa e da pr.o)eção da nossa, não pode, ab
solutamente, ficar a merce de questiúnculas meramente pessoais.

'�
_

Só posso atribuir as declarações do capitão Pedro Kuss
ao "J::-rnal de Mafra" a essa inimizade que lhe obumbra a, visão.
Jamais com�teriamos a injustiça de julga-lo na segunda infância,
capaz de brmcar com automóveis de matéria plástica...

'

'

\
Aroldo Carneiro de Carvalho-

\

,

a

-

venda
todos

muitos
>

vestidos
tamanhos,

'

os

iniciada pelo grande catarinen
se Dr. Adolfo Konder.

A produção nacional tem o

bedecido ritmo crescente, sendo
de 359.363 toneladas, em 1.947;
405.135 em 1948; 437.506" em
1949; 532.351 em 1950, estandq a

produção estimada para a safra
deste ano em 600 000 toneladas.

(Conclue no próximo número)

'De Tres Barras
A Sociedade União Operaria

abrirá seus salões no dia 15 do
corrente, ás 21 horas, para reali
zar um baile oferecido aos socios
e suas Iamilias.

Dará ingresso o recibo n? 10
e o traje será de passeio.

•

comunica

algodão
>qut' estão

sedee em

Antes de decidir sobre

suas compras, veja a

Esposição de Brinquedos
na Casa E ri íta

AO PUBLICO
A Loja das Novidades comu

nica o resultado do festival rea
lizado em 25-10-1952, no Clube

Canoinhense, .em beneficio do

Hospital Santa Cruz, cuja ren

da foi a seguinte:
Arrecadada Cr$ 7.010,00

Despesas Cr$ 3.815,00
Líquida Cr$ 3.195,00

Cuja ímportancía líquida: foi
entregue ao sr. João Seleme,
Presidente do Hospital.

Realiza-se amanhã, no "Stand"
de Tiro Canoinhas, 'interessante
torneio de Tiro ao Alvo, com

premios aos 5 primeiros colocados.

Gratos pelo convite.

Lenha ' Picada
Grande depósito á Rua

José Boiteux, perto da Pon;
te, do Rio Canoinhas.
Fone 291 Proprietário
José C; de Oliveira

Seja econorruco
e faça suas compras na

Cas,a trlita

'f'ei,tos de
modelos.
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ôs elementos necessá-'
rios aos diversos orgãos
em formação, das çria.n�
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ESPORTES ,Se,rraria á Venda:
Vende-se .uma, completa

com todos osacessorios, 'com
ou. sem" maquina. Registra
da 'no I. N;-' P.

• Tratar nestá 'redação,'

PREFEITURA MUN'ICIPAl DE 'CANOINHAS

"'1",

E'rval, campeão do Torneio Tricolin ;.. Amanhã: Bela, Vista x Canoinhas .

- Movimenta-se
a cidade, 'para o prélio da. decisão, 'dia 23 - Noticias diversas •

A Soco Esportiva Eroal 're- do', Bompeixe, TensÚú,'R.t!i- preparam-se com assiduida- na tlremos a extrea do sex

cem fundada' levantou 'com miro! Sadi, Riecke, Orlando de para a contenda e 'a per- 'tetoAe. 'voley da'mesma. Será
brilho e classeso Torneio Tri- e Vicente.

'

gunta geral é a mesma: Quem seu àdverserio a equipe B do 3°�- S. E. America 11 p.p,
colin� Jog_�ndo sabqd� ,!Uimo AMANHÃ, na bllixada do vencerá? Broal, gentilmente conoidada 40 - Tres Barras se 12 [J.p.
com equipe 'i0 Gindsie Sa- Municipal teremos a penulti- VINDO de [erias já assu- para esta pbrtida; Vestirão .oCUPA . ..,4 LIDERANÇAgrado Coração..de l��us nu-

ma rodada do certame da miu a presidencia do Mais o uni{ormp verde e branco os da" tabela âes Aspirantes o
ma luta renhida dtsputad_a . Lec. Querido a pessoa ilustre de novos «cracks .. do Erval Sil- C

"

h E C 2 ppI P I b
1::'1 •

L" v � 'h I. anotn tas .' . com c. ""
Pa mo' a, .a mC!, 50 t"essaz,,!, o Dr. Haroldo Ferreira. O vtno, U1Z e xarsc e. d d P I I

.

O,sextllto de Rzecke, na pri- São litiganles os esquadrões ' secun a o e ° ptranga com'
do- Bela Vista e Canoinhas maioral: canoinhista toi ho- TE"OURINH:'!I o media di 3 pontos perdidos

....eiro e segunda partoida,lião,.
"�oJ iv i : i'1 '... - •

". • .

E C O t ld t do +' menageado com u.ma churras- reito do C A Cu I s Penaux; Éhavendo a melhor: de 3, con- i. . S o oanos u o ta- �. .. r o enaux, PROVAVEL que s.e rea-
d

. râo para, u,ma Vitoria con- .cada ontem, oferecido pelos esteue de visita a nossa cida-
sagran_ o-se .a�s!1Jl supe! ti' b P" t

,. atletas do club«. de. «Correio do Norte» dese-
Iise a excursão do esquadrão

campeao com justiça e mert- quan o osa tn-ru ros te en« JVI... ,de Tito a S. Francisco para
.�

to do torneioquedespertou a dem passar por este forte VANI,.o popular treinador ja felicidades ao Craque .âois iogos naquela cidade nos

aténção dtl vQley canoinhen- aduersario para permanecer do Canoinas E.C. voltou tni- Brusquense. praximas dias 15 e 16. '

P b T" l'" t na liderança Junto a o Ip i - nar a equipe. lá comandou '

SI. ara ens erva, tmctas e"
r a nga.

� .

os ensaios désta semana e E A SEGUINTE a situa-· Q' CANOINHAS ·E.C. está
bem; entraste na arena espor- ção dos clubes q'ue disputam
t· quistando brilh t O ASSUNTO obrigatorio vem como sempre=ogradan- - . .em entendimento com o Bae-
wa con I • an e- •

d h' d' loi o atual campeonato:
'

di d T'
•

méntente um titulo, desejamos no meio esportivo local é con- o -em c eto a 'ireçãa ,
a tn- pen t e I aragua para duas

a Diretoria uloi-oerde muito cernente a decisão do campeo- rubra.
'

10 -;.' CanoinhusE, C. tp.p., ' exibições em principias de de-

P P· S-
c

t lei P
.

di HOJE A TARDE 10 1'P' D CIp sembro, naquela cidade.
!ucesso ara Q 01'VJr,. ao �na ,o e eceallO 1lO roxlmp ta . na cün- - tranjfa 1.'. • p..

campeões pelo Eroal - Clotar- 23. Aloi-rubros e alui-celestes cha da Congregação Mana- 20 ..:... Bela Vista-E. C .. 7p.p. " 0B.SERVADOR

Serviços por Elementos�Análise dos -
- Exercicio
Material '

Permanente
.- 2� ..;

==============�==========�========�� ==��====��==========�========�==�

Cr$

1.000,90

• 'Pessoal
Variavel

- 1-

Pessoal
Fixo,
- O -

Código,
Geral S E R V I co S

12.000,00
'

" ADMINISTRAÇÃO"GERAL
,Legi.slativo-Câmara Munícípal r,
Executivo -' Governo
Administração Su.perior
Serviços Tecnicos e Especializados
Seryrç-os Diversos

o
(6"
02
04
O 7
0,9

'

TOTAL

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
.Administr:ação Superior"-
Serviços ,de Arrecadação
Serviços 'de Fiscalização

'1'
"

',10
�.( 1
1 2

85.000,00

1.COO;OO

10.000,00

Cr$
,

1.000,00
2.000,00

, 11.000,00
6.000,°9

Cr$
89.000,09
25:000,00
16.4Qo,00'
4.530,00
4.800,00

139.73�9JOO

;2
,25,
"28
� 9

22.600,00 '85.000,00 10;000,00
I------�---I-------�-I---���--II�����I

8.400,06

TOTAL

SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Serviços DiVersos 'de Segurança .Publica
Subvenções, Contribuições. e Auxilios
Assist�ncia Social'

,

,TOT,AL
�,

, EQUCA'ÇÃÓ�PÚBLICA'
:Adri:':iinistraçã,b Superior ,

.'
�' "

. Ensino Primário" Secundario" e 'Complementar
Serviços' ,.de:jns'peção

.

. S'ubvênções,"80ntribuições e Aux'ilios .. �

.

',;j, '�: � .•
.

;_., .
T' O T A:L

SAÚDE PÚBLICA
Subvenções, Contribuições e Kuxilios

" Serviços Div,ersós ,

I,

366.170,00
15.600,00

12.000,00

381 ;'770,00
4
48
49

,----- -------------

.

16:000;00'

'l'OTAL:·
FOMENTO

Fomento da Produção.Vegetal
Fomento da Produçãô' Aiümal

TOTAL

SERVIÇOS" lNDUSTR IAIS '

Industrias Fabris e Manufatureiras
Serviços Diversos

, 8.400,00
1.000,00

--9.400,00
--'----I

12.4oo,Oó
21.000,00
33.400.,00

.

6 �_
6 ,4
,69

7
7 3
7 4,

DÍVIDA PÚBLICA
Fundada-Inténa Amortização e Resgate
Juros

.,

TOTAL

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Construção e Cobservação de,:'Lcgradouros Públicos

C�onstrução e Conservação de Rodovias - DMER -
�

Serviço de' Limpeza Pública
Construção e Conservação de Próprios Público,� em Geral
Iluminação Pública
Diversos '. '"'"

8
8 1
8 2
a 5
87
88
89

32.400,00
224.400,00

160.000,00 '

76.100,00
16.000,00

26.000,00

1.000,00

16.000,00

4.000,00
,20.000;00
'-24.000,OQ

�30.000,OO
50.000,00,
4.000;00
1.009,00

3S.boO,oo
10.50ó,o�
45 . .500,00 1,5

8.400,00
. 3O:;{23';60

,
.. 90.176,40
129.006;00

. 4.600,90
'.' 20,600;0'0
378;17'0,00

3.000,00.
.

18.600,00'
82.63q;0,0 8?630,00
"90;;239�00: ,560.oÓb,� 16,7

, '

30�o!?Q,Oó
��';pôó;bo

30.oe,0,00
63:000,00

93.QQP;oQ 93.000,oÓ ,.' ;.3,1

I

, 25,000,00
1 o.oôo,oo�

. 35:00b;ciQ 1,2 "

40.000,00
t40 ..00o,qo

262:400,00
, 51 §.500,00
.20.009,00

, -'2.000,00
54.000,00,

'. ,3.50:000,00
1.20�4.900,00

'256:'80{},õO
,

1--------

,

44.160,00

'54.000,00
.

_ 35q.ooo,00
I--����-I��--��-I

85.000,00 '

< 584'.000,00

.I

2.00'0,00
155.bOO,00
1:'],000,00'
1'47.440,00
.66.2·7"(j,0� I----��

3B7.710,oo
38.úOO,00 161.500,00' 1.457.47'0,00

�'_'_fr �� ����;�__�����__��1�,4 :::::5,=4_=_=_=:�=�_=�_4:8:,7:"::=�::::::::::__�

TOTAL

ENCARGOS DIVERSOS
• P�ssCial-rirativó', .

Indenizações, Reposições, e Restituições,
Ericargos Tnin'sitorios· '

',; "

Premios" de Seguros e Indenizações por Acidentes
Subvençõés, ContriQuições e Amülios .

'

.

Diyersos
�.

9
9 O
92
93
, 4'
98
9 9

TCfTAL

"';' ,:

Prefeitura Municipal,de Canoinhas, '.10•

Prefeitó

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Código
Local

3
3 O
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
·3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31 1

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

3, 84 3
4
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
,4 94 1
4 94 2
-4 94 3
5
5 1
511
5111
5 13
5 13 1
5 2
5 21
5 21 1
5 23
5 23 1
6
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
6 9
6 91
6 91 1 .

6 93
6 93 1
8
8 1

811
8111

8112

8113
8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

8 14 2
8 14 3
8 2

8 20
8 20 1
8 20 2
8 20 3
8 20 4
8 20 5
8 20 6
8 21
8 21 1

C ORREIO DO NORTE
8-11-1952

TITULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS.
'Balancete da Despesa Or<amentaria .referente a� mês de Setembro �e 1?52

ÊDUCAÇAO 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 PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

,

,

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen-'
do: normalistas e gínasianos, 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
c-s 500,00
Gratificação aos professores que regerem os cursos
desdobrados, correspondente à terça parte dos res

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

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço "

SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas )

Contribuição 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
Bolsas escolares diversas

,SAúDE PúBLICA
o SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E' AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

,

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas
Desobstrução de carregas e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas,

FOMENTO
FOMENTO DA' PRODUÇÃO VEGETAL ,

Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção vegetal.

FOMENTO DA ,PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo
Material serviço fomento da produção animal

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

.Pessoal variavel
,

Operarios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operâríos fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS o

Pessoa] variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo
Para o serviço de cemitérios

SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS
Pessoal variavel
Operários o

dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira
Operários do serviço de ruas, praças e jardins, da
cidade
Zelador da Praça Lauro Müller
Material, de consumo
Pará serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças e jardins
Combustível para veiculas em serviço na cidade fo vilas
Planta cadastral da cidade e plano urbanistico
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

- Departamento Municipal de Estradas
de Rodagem

.,

..•. :

Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z'2
Escrituraria D. M. E. R. - Padrão U
Operador de Maquina - Padrão 22
Ajudante de operador de maquina - Padrão S
Fiscal - Padrão U
Dois Fiscais - Padrão T
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira -'

.�
�
�.-

41.201,10 1.749,00 42.950 To U,
I{

60.345,00 11.231,00 71.576,00
O13.950,00 2.700,00 16.650,00

10.772,30 270,20 11.042,50

4.113,10 4.113,10

6.228,50 6.228,50

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Total

�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr� �
�*� AlIe ]ahre wieder ��*� .

Kommt der Weihnachtsmann, �k J;'"' Halt in Casa Schrciber �� ��§� Seinen Einzug o
darm, ��§� Puppen hat er "neue" wie noch nie, ��§� Sie laufen, sprechen, schlaten ��� Der Weihnachtsmann ist einfach ein Genie, �i*� Er macht die schoensten Sachen, -�h ��§� Für Bubi hat er noch was mit gebracht, �i§� Passt auf nur, wie der sich Iaclrt, �I�§� Papa, Mama kommt alIe schnelI mal her �I

, ..�§� Was es bei Schreibers gibt, findet ihr �
;§� sonst nirgends mehr, �� o

o

•

�
�.9 ��'--------��-------------I

REGISTRO CIVIL
João Baptista de Góss, escri
vão de Paz de Paula Pereira
Santa Catarina. Faz saber
que pretendem casar-se. Ale
xandre Caroleski e Helena
Woichiekovski. Ele solteira.la
orador, residente neste Distri
to, nascido em Fluoiopoiis Es
tado do Paraná a 13 de Ou
tubro de 1915. Filho de Ale
xandree Angelica Caroleski.
Ela solteira, domestica, natu
ral e residente deste Distrito
nascida a 25 de agosto de
1922. Filha de Wenceslau
W oichiekooski e Antonia Ku
chinki. Quem souber de al
gun:r impedimento acuse-o na
forma da lei.

Paula Pereira, 28 de outu
bro de 1952.

João Baptista de GóS!
Escrivão de Paz

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme] o Ao Souza
Vv�" Ss. poderá. comprar re
logios, bijouterías, alianças,
anéis em geral, por pre

ços razoaveis

Rua Eugenio. de Souza, próxí
mo à Caixa Economica

1.998,80

950,00
_ 1.306,50

1.998,80

950,00
1.30�,50

173.920,00 20.760,00 194.680,00

8.000,00 1.000,00 9.000,00

03.725,10 1.216,70 4.941,80

2.170,00 272,00 2.442,00

6.300,00' 1.900,00 8.200,00

1.013,00 270,00 1.283,00

l[CHNICOlOR

400,008.200,00 8.600,00

439,00
373,50

4.548,00
6.436,00
24.419,70

4.987,00
6.809,50
24.419,70

RENNER-ABôaRoupa
Com a fabricação própria do tecido e dos avia"

mentos para confecção dos trajes para homens, bem co'
o

mo a especialização da mão de obra, RENNER pode a

presentar artigos' de qualidade por preços mínimos. '

Trajes de pura. lã ou linhO
a partir de' Cr� 600,00
Bua Vidal Ramos defronte a Farmacia Allage

1.000,00 1.000,00

1.530,00 1.5ao,00

6.929,00 6.929,00
9.021,80 9.021,80
550,00 550,00

._

4.540,00 650,00 5.190,00

195,00 195,00

16.000,00
10.500,00
16.000,00
11.100,00

2.000,00
1.400,00
2.000,00
1.200,00

18.000,00
11.900,00
18.000,00
12.300.00

20.800.00 2.600,00_ 23.400,00

47.69980 I 5.488,50 53.188,30

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE 8-11-1952

'GOVE'RNO
Código

. Mutações
"Desigáação da despesâ Efetivà patrímo- TOTAL

gerál níaís é
.

..

8 87 Construção e Conservação de Pr6- .,prios Públicos em Geral I
'.

S 87 2 Material permanente 1.000,00
fi 87 a Matérial de Consumo 1.000,00 - . 2.100,00
li 88 Iluminação Pública
B '88 4 Despesas di versas 54.000,00 54.000,00
li 89 Diversos .

il 8� 4 Despesas diversas 350.000.00 350.000,00
Total dos Serviços de Utilidade Pública 1204.900,00

S 9 ENCARGOS DIVERSOS
h 90 Pessoal Inativo
il 90 O Pessoal fixo 44.160,00 44.160,00
S 92 Indenizações, Reposições e Restituições
b 92 4 Despesas divei:�as 2.000,00 2.9°0,00

Anexo ao .Orçantento

8 !JS Encargoe Transit6rios
8 93 o Pessoal fixo 3.0'08,00 "f

I

\
iI 93 1 PéssoaÍ variavel 8.000,00
8 93 4 Despeaas diversae 15,5.000,00 166.000,00 J

8 94 Prêmios de 'Seguros e Ihdenizações
u
!

'J,."

por Acidentes
.'

�

8 94 4 Despesas diversas 17.000,00 17.000,00
.

��
"

�

8 98 Subvençõea, Contribuições e Auxilios ;

8 98 4 Despesas diversas 147.440,00 147.440,.Q.9 •

8 99 Diversós- I

8 99 4 Despesas diversas 66.270,00 66.270.00
' J

Total dos Encargos Diversos 442.870,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 3000.000,00

Alt. 3°. - Revogam-se as disposições em contrário.
Canoinhaa, 1°. de Agosto de 1952

_ BENEDITO TERE'ZIO DE CARVALHO JUNIOR· Prefeito
/ Publicada II presente Lei no Jornal "Correio do Norte", em 8 de

bro de 1952.
Novem-

OSVALDO F. SOARES • Secretário

da Receita para 1.953
,

Côdigo
Geral

0111
o l� 1
011'3
o 18 3
o 25 2
o 27 3

1112
1 15 4
1 22 4
1 2l.4
1 24 1

2 01 2
2 02 o

4 �t2' '·0'
4 1�.0
4, 14' ô

, 4 15- Õ
4 Ui o ,

612 °

6 14 °

6 20 o

6 21 o

(} 22_ o

6 23 °
�' :.

DEN'OMINAÇ'ÃO TOTAL
I N C rn E N C I A

Imposto Territorial
imposto f>reãial
Impoâtd �Q!>té �nl:lusti'ili§ -e Prnãssões
Imposto ��' �ic���� '"

- ,:
Imposto sobre Exploração Agrícole e Industrial'
Imposto. sóbre Jogos ê Diversões '

TOTAL DOS IMPOSTOS
.Taxa de Conservação de Eshadas

ç

Taxi' de Assisténtit'l Saciál
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

Ta,xà� ,de Físcâlízação � Servíçbs Diversos
.

Taxa de' Limpeza Pública
1 :__ 2_0_.0_0_,o_:_'O_Q_I. I__----I------I----�-1

TOTAL DAS TAXAS . . . . . . . 2ô.OOO,00 150.000,00
Renda Imobiliária . --I'7'a-.O-o-O-,O-O-

-----'---

Retida de Capitais 3.000.00
••. o.l' l!.iOOO· ,'00Red!ita de Cemitérios , iJ

:\�ot'à 'plÚ'te Ímpnêto Federal sobre Combustíveis é Lubrificantes -21U.00'O,OO
Cotà parte Imposto sobre á Renda

.

4QO.000.00
'Cotà prevista no 'art. 20 di Constituição 'FMel'ãl 190.0,00,00
Cota prevista rio arL21 tia tbti'StitUição Federãl 10.000,00
Cobrafiçâ da Dívida' Ativa 32.00o,bõ

'

Receíta de Itideniz8çõ�§ e Restituições 52.000,00
Contríbuãções Diversaa: . 2.ÔOO\OO
;'MuÜas,.' 20.000,00
,Qperaçõ.es, de Crédito 40.000,00
Ev.e�.tuâr�f'

,

â.ooo.õo
985.000,bt> ' 3248_:__-�--·I------I------I,-----I-���--I-��-I

'985.02.0,0,0 410.000,00 300.000,00 ' 1.25fi.ooo,oo: 50.000,00' 3.õÓ'Q:oooloo 100,0

Cr$

o 1 12 13 4
====-=========��========�========�-== ==�=========*===========================

C� C� C� C� C�:
Iõo.ooo.oo-]"
240.000,00

%

810.000,00
440.000,00

. 150.000,00 {
5.000,00

I----------�I----------I
390 ..000,00 150.000,00 1.255.moo,00------�--:--���-- --�--��·I----------l-----��--I

150.000,00

. ;�.'.�;'�$:.�"r �:�-;���f
.

l' ,�. :�.�:�
.

'." TOTAL DAS, DEMAIS, RUBRICAS
..

'

"TotAL GERAL, .

I, ,

5,.000,00
15.000,00 .

30.000,00

50.000,00

, J
,

t »

"� _. -" .

'-_.-., 32,8 13,7 10,0 41,8 1,7
'

'100,0 %

i):lgarismos da Receitã -:- Incídencia dos

Sem classificação
Propriedade

. Circulação da 'riqueza
A tividatle de contribuintes
Resultante <ia atividade do Estado

Impostos
O
1
2
3
4

e Taxas

,OSVALDO ·F. SOARES
Secretário

, '

Prefeitura Municipal dê Canoinhas, 1°. de agosto de 1952.
•

BENEDlTO TERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR
Prefeito

Associação Rural
.Canoinhas
AVISA

Que em sna séde tem a venda:

af!\f1!e farpado belga. 131(2 rolo de
40Õ metros a Cr$ 250,00, e sal a
Cr$ 75,00 a saca, ou 60 quilos; a

Cr$ 38,00 a saca' de 30 quilos.

Dr:;MARIO�/MUSSI
Mé·di'co

Ex-interrio� da la e'''2a �adeirR de Clínica Médica da

Faculdade de Medicina, da Universidade do Paraná.

Ex-estagiárío- no Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Clínica e Círurgià Geral - Doenças da Tirói
de e do Aparelho Digestivo - Estomago - Fíga
do e Vias Biliares - Moléstias de.,Senhoras
Participa que em breve estará atendendo em seu ..

consultório à rua Seno Felipe Schmidt, 44

(Edifício Mussi) nesta cidade.

'Consultas das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

Sendo possuidora' de uma

gleba de terras, margeando iii.

estrada Salto d'Água Verde, ter
renoiesse que está sendo bene
ficiado e plantado pelo meu ar-

"rendatário Snr. Guilherme Gros
skopf, venho avisar de público,
aos senhores proprietários e

possuidores de animais soltos
que vem prejudicando o curso

dessas plantações, que façam o

possive1 de retel-os e fecha-los,
"evitando causar consequencias
desagradaveís a ambas as partes.
Canoínhas, Outubro de 1952.

1fMA GROSSKOPF,

.

'AVISO'."

Cartões para· Natal?

Impressora Ouro· Verde
�. :e\ .

,i' I

�1' �
•

-,

de CORREIO do-NORTE
Aos nossos ínumeros assinantes do interior, que 1

se acham em atrazo 'com suas assinaturas, pedimos a fi- '�i
neza do pagamento de ·seus debitas, quer por intermédio
dos nossos agentes ou na Redação, todos os' dias uteis.

. .

A' GERENCIA

LEOPOLDO BUBA
Rua Paula Pereira s/n

"

A casa que mais barato vende e,melhor serve

:

.

a sua, freguezía
, #-

Avisa ao distinto publico que reabriu seu estabele
cimento comercial ','

- ,

Com mercadorias novas vindas diretamente das 'fabricas
Seus

"'-- .,VER PARA CRER'

Faça uma, visita sem
novo

r..
_ ......_...e.
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Jovem' vaidosa, a virtude é santa.
E tu só vives da ilusão tão alta.
Prá que tu trocas o que mais encanta,
P'rum sonho louco que na mente exalta?

Na grande sala da opulencia tanta,
Da terra aos grandes teu sorriso salta,

Mas ao mendigo, cuja dor espanta,
Dá-lhe o despreso, cometendo a falta! ...

Lembra-te, louca, que a beleza tua,
Sublime encanto de teus atrativos,
Há de tornar-se numa ossada nua!...

Triste lembrança prá os que são altivos! ...
Lá onde' a morte seu. poder atúa,·

Serás espetro de assombrar os vivos.

PAULA FREITAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE:· Sra. Otaçilia, .esposa do

sr. Hercilio D. da Silveira; Marli,
� (ilha do sr. Ludovico Bóra; Mara,

filha do sr, W. N. Prochmann:
sr. Vicente Novak.

AMANIJÃ:- Sra. J98na, espo
sa' do sr. Paulino Furtado.deMello;
srã, Ernfried Marzall e Honorato
B. Pacheco; sra. .Júlia, esposa do
sr. Walter Witt.

SEGUNDA-FEIRA:- Sr. Mi
guel Procopiak; sra; Irmengard,
esposa do sr. Hugo Peixoto; Eu
nice Maria, filha do sr, "Franc!s,
co Zaziski; (sr. Max Kõhler.

TERÇA-FEIRA:- Sra. Helmll,
esposa do, sr. Wiegandó Wie�e;
Carlos, filho do sr. Henrique PaJl-

sos; sr. Carlos Mülbauer: Maria
das Graças, filha do sr. Antonio
da Silva de Santa Haidêe: [ovem
Agostinho V, Simões, residente
em Maior Vieira.

. QUARTÃ-FEIRA:- Haroldo, Ii-
. lho do sr. 'Guilherme Mohr..

'

QUINTA-FEIRA:- Sra. .Auro
ra, esposa, do sr. Rodolfo Jablons

. ki;�sr. Rodolfo Schumacher; Ivo
.

ne, filha do sr. WilIy Goraeltz.

SEXTA-FEIRA:- Carmen Lu
cia. filha do sr. Dr. Aroldo C. de
Carvalho; Terezinha de Jesus, Ii
lha do sr, João Fürst.; Leda, filha
do sr. Jaeob Seleme,

Aos aniveU,arial)tea nossos pa
bens e votos de feijcidades.

"

�I A Direção do Ginásm da Escola Normal Sagrado Co- o

� ração de Jesus faz ciente que os Exames de Admissão ao
o

® .curso G�nasia·�. se realizarão nos dias 1, 2 e 3 de Dezem-

� bro proxrmo vindouro, '

�

I
Documentos indispensáveis:

I1) -Certidão de nascimento; .:
, 2) Atestado de saúde e vacina; :

�
Tod•• os 5 com firma reconhecida 6 retratinhos 5>4 j

L'·
-,

,

A DIRETORA
r I

®®®®®®®�®®®®®®®®®@®@!i)®�®®®®®®®®

,�������������������������
�

.

�

� Agora sim, um sortimento completo de bo- �

� .Ílnhes, e outros enfeites para pinhelrlnhos �
� Nosso sortimento não tem rival. �
� * Padrões exclusivos �

� * Cores alegres �
� '* Qualidade comprovada �

� * Preços? o freguês é quem faz .�
�. sempre na �
� �

! Casa
.

Schreiber m
,. � Quem é que não "sabe?

. �
�

. �
������������������������
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RENNER
Roupas para Natal �. ano No- •

vo aceitamos encomendas de

trajes sob medida destínadospa-
ra 8S festas de fim de ano, até
dia 15 de Novembro,

Os pedidos feitos depois de
15-11-] 952 serão atendidos com

a maior brevidade possível, po
rém, sem compromisso de en

trega para Natal e ano bom.

Renner garante a qualidade
porque

. fabríca seus próprios
tecidos.

JOSÉ ZADÓROSNY
·GUARDA-LIVROS

Reg. N. 0452 - CRC/SC
aceita escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Ernolduracõesl
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.
só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda

-Um presente
comprado na

Casa .E·rlifa
sempre- agrada _

ce��Q�&U�&U�UiUiU���&U�l&U�Ul���Uin'��m'�
aa

-

.

m
g Em um mais notável lançamento rG

I A CASA VICTORIA E
ce Venderá como "Artigo 'da Semana" do dia 10 se- m,
m gunda-feíra a sabado dia 15;

..

Creme dental das m

� seguintes marcas: Kolinos, Phillips e Gessy pelo I
,-

m preço de - apenas Cr$ 4,40 o tubo.
m

� . A' venda qualquer quantidade m
m Preços exclusivamente a dinheiro m
m Economise de verdade comprando o Artigo da Se- m'

m mana, e para a proxima aguardem uma super-oferta ..1
� Rua Paula Pereira S/N - Fone 255 m
�������������������aaa�am

N 0·1 V A DO
Com a gentil senhorita Emília

Ruth, dileta filha do sr. Hugo
Brauhardt e exma. esposa, resi
dentes em Felipe Schmidt, con

tratou casamento, dia t-. do cor

rente, o jovem Altair, filho do sr.

Max Kessim e exma. esposa; re
sidentes em Anita Garibaldi:

Aos noivos, nossos efusivos pa
rabens, bem como aos seus dig
nos progenitores.

Em su-a casa existem

vidraças .quebradas? _

Disque para fone 277 e a

Vidraçaria Canoinhas Ltda. a
tenderá com .prazer a domicifio

,

T b -·-t ?em OI1l go-s. o.

Tome Café
818. Tereza16·P

PfqCQ.r�-,�
Um rapaz, para s�rviços

�.ves. Tfatar:-,�8'
CASA 'SCH'RJ:,IBER

Presentes I Brinquedos
o maior sorti-

mento da pra-
para todos os

fins. - Presen

tes para ho

mens, mulhe-
para arvore

res, crianças,

moças e moços

Carnaval

1'€Z9'. .
: . "

� :

\. .'
.............

t

Distribuidor de

car-
.

lança perfume

Colombina

M,áscaras e en-tões festas,
etc. feites de salão.

F�ça uma visita, certificando-se dos preços

CiDe "Vera Cruz"
APRESENTA

HOJE:- A's 20 horas

Jony Weismüller estreará no

grande filme

A Ilha dos Pigmeus
Perigos, Emoções e aventura

entre animais selvagens
3° e 4° episodio O NOVO
ROBINSON CRUSOE'
e Amanhã ás 14 horas

Reprise do Filme de sabado

AMANHÃ: A's 17 horas
I

James Cagney na magistral
pelicula

O 'amanhã que
não virá'

Cruel, Pérfido, Feróz o seu

caminho estava encharcado
de sangue e lama

Improprio até 18 anos

as 20, horas

.2 filmes espeteculares

O amanhã que não virá

A pista do renegado
Segunda-feira: REPRISE

A PISTA DO RENEGADO

Terça-feire> A's 20 horas
Um milhão de gargalhadas
é o que nos promete Jack

Carson em

Sorveteiro em apuros
uma gosadtssima comedia

1 ° e 2° epísodío do srriado
Sup_er 'Homem - .:

Qu�rta-feira:- REPRISE
._

Quinta�Feira as 20 horas
.,

.

..

_ O que pode .'um beijo
.� �

-

-

-com-Dan Dayley e Ane
Baxter - Trata-se de unia

�

-

comedia loújca, cheia das '

mais imprevistàs e divertidas
perícias

Sexta-feirar- REPRISE

Para sabado próximo:
Um grande filme em Tecni-

color
.

EPOPEIA- TRAGICA'
Domingo proximo

Novamente -Oscaríto» o

maior cómico do,Brasil em

E O
- mundo se divérte

Aguardem- para breve

Neve e Sangue
Amar foi minha rtrirra

Era uma vez um

vagabundo
Noite áp6s 'noite

Vestidos bons! Vestidos bo-
) ,

nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa Erlita'

CONTRA cur.- "

_ _'\ ...'.

f

QdIf�A DIS CI� j
Buas E BntAt. ,

-
'"

, AFECCO_U;'.I �

•
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•

\

COURO CAlIEttnKl.

�
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' .

I'T:' "''-9 C�I.', -':,
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PARA FERIDhS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACO E5,
C o C"E I R AS,..

F R I E I R A 5,
E 5 PI N H/A�, �'T ç. ,
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