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O sr. Pedro Kuss, evidentemente, r�tornou à �eni- '�
@ mce, VIV-e �quele momento mental que Willy Zumblick '_ ®

� o vigoroso pintor catarinense - fixou numa tela que já ga- �
� nhou fârna nacional - «A vovó das bonecas» - na qual re- �
ri; tratou 'uma octogenárta com olhares infantis-a afagar os loi- ��,ros cabelos de linda boneca. , ® _

� O festejado arti3t� co.estaduano, sempre original m� nas suas criações, não se daría ao trabalho de repisar o mo-: ®
�, tivo retratando o ex-chefão da política m::!frense,' com um'�'
@ cardei atado ao dedo tendo à outra ponta uma dessas joias

'

®

� da fabricação �<EstreIa» - ú� autinho de matei-ia -plastica.... �
€I Pedro Kuss, pórísso, debuxou um auto retrato. Na �� su;a longa, arenga intitulada «A Minha REsposta», com, "tara ®

•

� felicidade, mesmo' sem contar .com os recursos da palheta $S
® das tintas, do pincel, da perspectiva, transmitiu pára o pa- ®
� pel um instantâneo, da sua mente, exibindo-se com um au- _�
� ,tinho encarnado . . . .

,

�
" _

. ;j:
�.

.

Assim o demagogo historico atirou a outrem a pecha. �
� O 'homem que fez revelações levianas a um jornal, mimo- /�� seou O seu adversarío desta discussão com o titulo de leviano, ®

� O polttiqueíro. de' duas �écadÍ!ls, conhecido de sobejo C!l)tno�'
� tal e que

..s? 'à c_ust� de manobras guindou-�� ao. posto de �
€I «Çondottíerí», nao titubeou ao taxar de politiqueiros os que ®

/

� com ele di�cutem.,' �
·0· ...
® '\ .Não respondeu acs re-ptos que lhe foram dirigidos. ®

� Fugiu à discussão. No que tange à Cooperativa de Canoí- �
� nhas engulíu o, que vomitara: voltou atraz 'nâ sua afirmati- �
® va 'sobre deposição e' irregularidadês. Permanecem sem res- ®

� posta, como a qm' desafio, es outros dois reptos. - � .

®
.

. Naqa pOd-endo respond-ér, �rocur6u im'pre�sionar os �
�, seus .legionarios, lanç.ando- se àquela estirada que lotou a pri- � I

�, m�ira pagina' da edi�ão' dos nossos .confrades.. _Propo_sitada- �
€1'- ménte lançou a cortma,' de fumo mIsturando aflrmaçoes so- ®

� bte sua fid_eÍidade partidária a um jocoso prote�to pelo sa- �
.� crilégio, de hàverm.os incluido em l?.?s�o primeiro ar�igo o. ii) .

Serenata S�rtaneia® n(')me. de seu preclaro chef� - que nao ousamos repetIr. En- ® -

__, J
- � tretanto, não inclUímos, n.aquel� ocasião:_ o nome para. P_�- �. e li continuação qo seriado

"'

� dro Kus�, sagcado do antIgo s,oba..ca!armense - ,aludImos, ® S U P E R H O ME M
® apenas, a sua sombra . . . ®
® -.,-;

,

'®

� Aludiu "ás SUa':l atividades no ;Hospital São Vicente, �® aO seu conceito- e _prestigio e ao fato. de haver sido convi- ®

� dado pa.ra residir �m Ca'noinhas, buscando sf'mpre subter- �
® fugios' pára fugir. à di.scuss'ão, para tangenciar os reptos, pa- �� ia afastar· se das suas primeiras -revelaçõ�8 ao �<Jorna} de �
� Ma�fr,a»; Impressionou .algum incauto. Qualqüer do povo, de �
• �e��ano ésc}arecü:nento, por certo percebeu �a mànobra de· �
• ri!tJraâa_. , . �l

� $' Conceito e v61ôr moral, sr. Pedro Kuss, não se ad- �� quite à peso de, ouro. Não é mercadoria que as lojas e�po- é
� nham à venda em prateleiras. 'A peso de buro ou com al- .�
@)_ guns cr'}l��íros talvez fosse, poss,ivel =ãõ' coronelãe _adquirir'�� quando muito um secretário que lhe redigisse os escritos... �· . ��.

.
. As pes�o�s .a9-ui radicadas, ,que convida�'am o, sr. Pe- ®�_dro Kuss para reSIdIr em Canoll1has e. aludIram as suas �� qualidades de chefe, fizeram-no à titulo de blague. EntI:e &

® dois _espetos de churrasco e algumas garrafas' de' cerveja � FriameIlte assa!3sinado O' sr.

� divertiraín-se à 'grande com a ingenuidade' dã. antigo líder;" Raul Simões,- Suplente de Ve-

� da política mafrense.'
,.

� reador pela UDN - Antonio Bu-
(ii!

"

® ,ena, o matador de Jovino Vili�
� Tem a resposta,dó sr. Pedro Kuss, um mérito;entre � éhinski, cuja prisão preven.tiva'" rriq_ita b'1boseira e saqdice uma ve-rdade: a afirmação de que ""

�o· * foi negada pela JU!'tiça, come-
"'_., dirigimos ao sr.· Athanagild0 Schmidt aquela pergunta sobre � -

'

,'õJ ® -. teu· o barbara atentado sacrifi-
@ a' candidatura à cargo eletivo no Paraná.' '� cando a vida de mais um eida-
� De 'resto, consigna 'uma, afirmação leviana. Tão l�- �) \dão� probo e trabalhador.
€I -

É ®

�. viana e ilJfyndadlf quanto �s' anteriores, aquela pel:emp- � A pacata, localidade de Monte�
..' torra, categc,rica, de que iii Federação não obteve junto, 'ao ':ol Castelo, ex-Rio das Antás,.:. "ás, ® Banco ,Nácional de Cl'édito Coo.Derativo ú financiamento para � u'ItI'mas ho'ras ,da ta�de ,de 24® rO} L' Don'a Anastacfa, 'regressando: e silJ'l,' que SimQ'es disparara seu4. a safra de .1'952 por--que tanto se empenhara. Não vou reptar � do corrente, foi sacudida com a -enquaj:1to encilhava o 6avalo 50- ... revolver seis, vezes: Evadiu-se,� o sr. Pearo Kuss para' piôv�).Ytal afirmação para não des- ® noticia de barbaro crime. prati-\ lkitou a ·devoluçãó de sua 'ar:. em seguiaa,

'

� moraliza· lo aind·a mais. Os qu� desejarem conhecer a Ver- � cada por Antonio Bueno na pés-:' ma e, a r_rn ã",do,' se,m a menur .al.. Antonio' Bueno, há menos de* dade e' constatar come> é' levlano
-

e irrefletido o \sr. Pedro � . .

'"' . -

® soa do sr. Raul Simqes, Suplen- .tercação, disp�rõú s�js tiro�s.con-. um' ano, assassinou, ,tamhem a
. � Kuss nas suás afirmações, pr.<:�urem o �artórid d: Títnlos' é te de Vereagor da UDN, co- tra sua infe1fz vítim.a, . seu ini- tfr0S � Í'tlvo�ver, o-jovem Jo-
� e'DocuiT.en�os ,em Ma�a, ver.mquem o LIvro, B·4, as fulhas �"

.

merciante conceituado em todo migo, atingindo.a na cabeça com _ vino. Vilit:hip:ski;, de PINHAL. A

I· .31:1/
342 e la encontral'ao, reglstrado sob n;, l.pOl .

o ,cont,rat,o,� -

o D-i-stJ,ito de Papanduva. _ três tiros e errando os outros, despeito, 'de' nav�r a Promotoria
firmado entte a, Federação e aquele estabeleCImento de cre-.� .

E
.

t RIS",

. ..

d f'
.
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.

@., ncon rava-se o sr. au 1- tl'es .. Foi talo inopinado da a.. Púl?lica representado à Justiça
� dito obJetlvan o ,0 manClamen o a 'sa ra. e'. '. '

.

@ mões 'n'á pensão da' �sra. dona gre8são que' Raul Simões mal p�dind6 � dectetação 'de;prizãe>
� Sem nenhuma duvida, o sr. p�ç1ro Ku�s ,está a. se,,�, Anastácia Demetrio, tomando p.oude eshoçar reação; já atingi, ·preventiva' do assa_ssino, êste

� complicar cada vez mais. Por cert2 es!á send9 vWma a,à. � . ur,na cerveja enq1;'Íllnto agua�ga. Elo pelo.s,...til'oS' sacou de sua 8r- ,respondia solto ao p"ocesso e

� perfidia de algum mentor qu""é preteBde dd-iculaT�za·l0. �,y�,!'l, chegada do s.r. ·Altaml"t,Q . ma detonan'do:a"uma vez sem reincidiu no crime �énlutaQdo
� ., _' ,-

"
"

.

-
,

'. �. . ,�Haas Peters, barbeIro estabele-. . atingir
.

's�u covarde agresso!',: mais 'fim lár honrado, faZendo

,�, � DIvlrta�se o vovo co� os seus aJltlr�h�s,e �e e�ten· � cido naquela localfdaae. �nt<?� Prostrado RauL Simões e agoni- maIs uma viuva e, provocando
,� der, q�e nã_o ,p�de col.8?0rar com à atual presldencI� da Fe-,� ni.o �Uen0, qm· fora à séde �o zante,' Antonio BugilO trc,co)J.: as, a� ;(\lrfandade. de 'l-nais crianças.
® àeraçao) que; nao a dlf�culte. ',® Dl�tptO de Papanduv� escla;r:�'- capsulas d€to11adas de sua' arma

,
A"S �autbddáaes policiais do

& .

,_
"

.

,', _

•
" � cer respeito ao. roubo de l;1m? pelàs 'einco�projetfs intactos que munictpio estão!" emprêendendo

€I .

Aroldo CarneIro de ��rv�lho ,
,

® vaca e que deIxara S�U" eavaJo', restavam no revoive(,'d€ Raul diligênc�s' .-�isando a captura
�.®®®®®.®®@®@®®@®®®®®®®,]l®@®®®®®®®�®�®®®®®�®®®®@®� e seu revolver na pén-são de $imões, pracúrando simular, as- .

do érin;lÍ,!!�sõ. ' '.'
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VGVG des autlnhos, ..
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CIRCULA AOS SABADOS

CiDe "Vera Cruz"
APRESENTA

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

,O'LUTADOR
estupendo farowest em tecni
color, com .um dos maiores as

tros' no geuero Handolpf Scott.
Completa o programa a .sêrie
90 e 100 episodio O NOVO
ROBINSON CRUSOE

Amanhã as 17 horas

Noite Após Nóite
emocionante drama da Warner
Bras, - Estrelando Ronald
Reagan e Viveca -Liadíors.

AMANHÃ: A's 20 horas
Dois grandes filmes

NOITE A PO'S, HOITE
I e o filme Nacional

Era uma' vez um

vagabundo
Segui;é1a':'feirà:

-

REPl1ISE
Era uma vez um

vagabundo,

Terça·.,feira:- A'f!, 20 horas
Um filme para amantes do

.
,

far-west

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Ferra as 20 horas
,

Amar foi minha
ruma-

em tecnicolor' - Dráma sem

igual, emoções sobre emoções'
Elenco: CoI'nell Wylde .- Jeane

. .

Grain e Geny Tyrnei.
.

Sexta-feir�:- REPRISE

Barbaro ,crime em

Monte' Castelo

/

232 CO'[I-:i·EI,TA ,DE ,"fRIGO
A colheita de: trigo .. .ern. nosso município, ao que tudo indica,

vai superas as mais otimistas '·.previsões. Estimada, inicialmente, em
,

oitenta mil sacos, é de prever-se:'pelo excepcional Ihdice constatado
nas áreas já colhidas, venha a ultrapassar a' casa dos cento e vinte
mil sacos, triplicando.assim, a colheita de 1951:

.

A Associação Rural de Canoinhas, a pequenina Associação
que até dois anos atraz dispunha de quatro arados de tração animal,
cêrca de quatrocentos socios e prestava aos lavradores pequenos ser

viços, hoje, com seuS"l.700 socios, sua magestosa séde, propria e seu

equipamento agrícóla cujo valor ascende à' casa do milhão dê' cruzei
ros, vem prestando serviços de grande valia a todos os triticultores

_

do Município, Agora na colheita, todo o maquinário da ARCA está
no inferior, trabalhando todas as horas -do dia. fi. combinada "Oearborn"
e' o trator H05 colhendo "em terrenos de propriedade do sr. Alvaro
Malon; uma combinada "Allis Chalmers" em terrenos-de propriedade
do sr. ,Vicente Pàulitski, no lugar, �'Pulador",. a J

outra combinada
, Allis Chalmers" na região do "Rio d'Areia" em terrenos da família
Markos e de outros colonos das vizinhanças. Quatro ceifadeiras
"John Deere", tração animal, distribuidas pela "Colonia Tigre".
"Arroio Fundo" e "Salto d'Água Verde".' Todo o �guipamento da
ARCA está no campo, trabalhando, Atenderá o maÍQ:-número possí
vel de interessados. ninguém, entretanto, espere o milagre da multi
plicação do maquinário, Dezenas de solicitações chegam diariamente
à Associação e para atende-las todas necessitaria a entidade no miní
ma de 10' combinadas. Na medida do possível a Associação há de
atender as solicitações recebidas.:

'

VISITA
-,

À PLANTAÇÃO DO,SR ALVARO MALON

Segunda feira última, dia 24: do corrente, os drs. Saulo Car
valho, Adalberto -Allage, Cesa� Amim, o sr. O�mar Nascimento e o

-pre-sidente' da Associação Rural de Canoinhas visitaram, demorada
mente, a área cultivada pelo sr;:Alvaro Malon. cerca de 57 hectares,
na região de "Bonetes't.vonde uma combina:JaJ da ARCA procede a

. colheita de trigo. Plantou. o progressista' trificultor sr. Alvaro Malon
cêrca de '.57 hectaces, esperando uma colheita superior, a 600 sacos.

A gleba em apreço foi destocada, la"vrada e semeada com o equipa-
menta da Associação Rural que' agora tambem procede à colheita"
completando, assim, todas as operações, do preparo do: solo à colheita.

Entusiasmado pelos resultados que vem obterido na colheita
o sr. Alvaro.Malon já prepara o soÍo viSandO: triplicar' a area culti-
vada para a proxima safra. . :. y-

" ;.
Os visitantes todos não esconderam 6 seu eritusiasmee=Trou

xeram a melhor impressão; convencendo-se;' peI6�;.q�e J];J,es, 'fójf-�da�o
ver, - que o futuro 'de Canoinhas reside na atividade agricola-: 'princi
palmente na triticultura, Foi. efetivamente, um espetaculo �emp9.1gan
te . contemplar a

.

enorme extensão onde 2 '-lo�rd; trigal','ondeava ao

vento, numa demonstração pujante da fertilid�4�' do nosso solo-e da

capa:i�:!.de,de trabal�o de,
um industrial

trabalna(1"er,pa.biita;:. :s"c�apecid2'�r VISITA A GLEBA DE VICENT�.PA_�l:J�5�t\}A 25, dia de Santa Catarina, os srs. F.(erbert F\itz ann, -Ro-_
dolfo Scheide, Sarkis Soares e Arolde Çafneii� de

.

Carvar
. ,,;vjsita·

ram,' .demoradamente, a plantação 'do colono �icente-PalllitsRi� .do. lu
gar "Pulador", distri,t,o de Major Vie,ira, olllde õutra

.

combinãáa"'" da
ARCA procede.à colheita. \

O abnegado lavràdor-, connee-ido em 'todo ---o interior pela sua

extvaordinária capacidade de trabalh9,-�à custa do -proprio esforço, en
frentàndo as maiores, dificuldades, desiocou cerca. -dê, ,I,€) alqueires de
'terra de pfao.ta gastando cêrca de trás an0S i'lésta ,;empreiiada -de gi
gante. Lavrou tod� a ex-tensão com um arado _à�:tr:ação aninial,'�uxi-
1iado apenas pelos seus filhos, tarefa que, d,emoró!;! m�is de três- me-
jes. Semeou á lanço, 5� sacos de trigo de. divé-l:sas variedades. Con
fiou,__ agora, a, colheita ao equipamento da ARCA.

Deus, na sua, infinita bondade, premiou os.eBiorços ,desse pa-
tricio. Vicente Paulitski. sem adubar suas terras, está c<i1-lí'endo ,-trigo

, da variedade '.J.ageadinho" na assombro!!a proporçãq 'de 3:2 sacds_ co�
Ihidos -

por' 1 semeado! ,Constataram; os visitantes, o '.Vereador Sarkis
Soares, os srs. (Herbert Ritzmann I:l Rodolfo Scheide e ° Pr€lsidente
da Associaçã'Q RUral, espigas 'de trigo da mesma- vari€lqade-com 62 grãos.

Espera o sr. Vicente Paulit.ski qlJe a ce.�eita ultrapasse_�
casa dos setecentos sacos, 'arrebatan'do, assim, o títuPo de "Cau(péã-o
da Produção" que se espera:va coubeses' aó tl'itjcultO!��tV·a_FQ: M�:�o,u..

O Preflidente da ARCA, empolgada com o traballl0 do, 8r-.�Yi-
cente Paulitski, na primeira reunião da entidade �ài pr�por a ir,sti.
tuição de u-[Q-pr�mio anual de 30 sacos de adubQ a selO 'conf�rid0 ao

triticultor que apresente a maior colheita. Instituido esse.preutio pela
ARCA, é quasi certo venha a caber ao sr. Vicente Paulitski ne,sta 'safra.
1 Beneficiando·se do Pláno de Revenda do MinistêfJo da Agri
cultura e por intermédio da, "A:RCA_o'. sr. Vléetlte: Paulitski, lideran
do um grupo de colonos do "Pulõdor", vai adquirit: _11m conjunto
mecanizado dotado de trator de 6steiras., arado, grade ··e combinada
para prosseguir na tarefa de dar ma,is trigo ao Brasil.

Tambem o Elr. Alvaro Malón, que já adquiri0 um ·trator ,Ele
esteiras e seguiu para o RiQ para rébebe-Io, vai,pi:pvid�nçiàl.',__a agªi�.
sição de outro ?oniunto. dotado tambem dê c�mbin��'ã: '�. , �_;, .

'

Caribiõças, fi'êlo esfm:<;.o de. seus fpho�. le\"á d�: 'v.enCida a ba
talha da produção e marcha �., passóiI ,largos para �a .!'.necânização,

�
," _.

, ,'. "
-

'

------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
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Codigo
local DISCRlMIN AÇÃO

TOTAIS C Ir ",'
8 24 2.

_8 5 "

8 51 :
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7

Dotações Sub·divisã� Is'd
. ,erVIçosos servIços .

..

4
.( 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3

5
5 1
5 11
5 11

5 2
5 21
5 21 1

6
64
6 41
6 41
6 41
6 41
6 9
6 90
6 90
6 91
6'1 1
693
6 93 1

7
,.,

3I

7 34
7 34 1

7 4
7 44
7 '44 1

8

8 1.

8 10
8 10 1
8 1.1
8 11 1

8 11 2

8 13
8 13 1
8 14
8 1� 1

� 1.4]

8 14 3
8 2 "

8 20
a 20 1
82o 2
8 2° 3
8 2o 4
82o "
8 2o 6

8 20 7
820 8
8 21
8 21 1

8 21 3
8 22
8,22 1
6 22 2

:: 8,23
. s 23 1
8 24
8 24 1

-8AUDE PUBLICA -

Subvenções, Contribuições e Auxilies
\ Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

_, 30.000,00 30.000,00

..
,<" �. .

em Idioma

•

otn

-

350.000,00 1204.900,00
1204.900,00

66.270,00 442870,00
442.870e!

3000.ooo�

Acha-se á venda, na

Impressora Ouro Verde Ltda.
CALENDARIOS.,

ROMÁNCES
R.-EVIS'1JAS,

10.000.00
18.000,00
35.000,00 63.000,00 93.000,00

93.000,üo

8 72
872
8 73

�8 73 1
8 8
8 84
8 84 1

. '

ty1 u ríf�'�'p a] -','d e:�.: e,a,"�==I=====;==�=='===�:-==;======;======��=== � ...

p

��. � �. (� *- -,;,� 1 -('.: r; t �. .'_�_t..,
ço de estradas é pontes -cr
Custeio dt. veículos" i •• , .• 0 .

Serviço de Limpeza Pública
Pessoal variável.

,

. Operarios serviço limpeza pública
Material de consumo

Para o serviço de limpeza pública,
Construção e Conservação de Pro

,

prios Públicos em Geral
Material permanente

Para serviço de proprios municipais
Material de consumo' .. '

Para serviço de proprios municipais
Iluminacão Pública

-

- Despesas diversas
Iluminação púhlica da cidade e da
vila de Tres Barras

8 84 2 Energia para motores, reparos de ins
talações e outras despesas

Diversos
Despesas diversas

Para aplicação em beneficio de ordem
rural, consoante o disposto no arts.
15, § 4.0 da Constituição Federal na
Construção e Conservação de Ro-'
dovias

8 94 2 Aplicação da taxa de'conservação de
estradas I 150.000,00
Total dos Serviços de UtilidadePublica

ENCARGOS DIVERSOS
Pessoal Inativo

.

Pessoa) fixo
Aposentados
FUI�cionarios em disponibilidade ,

Indeaizações, Reposições e Restituições ,

Despesas diversas
Hestituições de impostos e taxas de
exercícios encerrados

Encargos Transitorios
"

Pessoal fixo
Para substituição de funciona rios a

extranumerarios licenciados
Pessoal variavel

Para admissão de extranumerarios
Despesas diversas

Construção de predios escolares e a
quisição dos respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salario família
Premios de Seguro e Indenizações

por Acidente
Despesas diversas

Seguro contra acidentes no trabalho
�guro de bens moveis e imoveis .

Subvenções, Contribuições e Auxilies
Despesas diversas

.

Contribuições a Institutos de Apo
sentadoria - L.B.A. e S.E.S.1.

Emolumentos ou CusLas Oficial Re
gistro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por Lei a di
versas instituições
Auxilio a Associação pró Giuasio de
Canoinhas
Auxilio a Associação dos Ex-Comba
tentes do Brasil - Secção de Santa
Catarina

Auxilio 8 Soco Beneficente Operaria
Diversos

Despesas diversas
Aluguel de predios, Intendencias, ca
deiali, correios e telefones
Despesas imprevistas
Pensão a familia de Alinor V. Corte
Pensão a Augusto Gaissler
Pensão a Agostinho T. de Lima
Pensão a João F. de Souza
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas
Total dos Encargos Diversos
TOTAL GERAL DA DESPESA

Serviços Diversos
Despesas diversas

Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Total' do Serviço de Saude Publica

FOMENTO
Fomento da. Produção Vegetal
Pessoal variavel

1 Opera rios serviço fomento da produ-
ção vegetal

.

5 13 Material de consumo
5 13. 1 Material para o serviço de fomento

da produção vegetal
Fomento da Produção Animal
Pessoal variável

Operarios serviço fomento da produ-
ção animal' '�1 OCO 005 23 Material de Consumo

. ,

5 23 1 Material para o serviço de fomento
da produção animal
Total dos Serviços de Fomento \-

SERViÇOS INDUSTRIAIS
Industrias Fabris e Manufatureiras

Peasoal variável '

1 �peÍ'ar�os serviços extr, de pedregulho2 I operanoe serviço extração de pedras3 .

Operarios fabricação tubos de cimento
,

Serviços Diversos
Pessoal fixo-

1 Zelador Cemitério Municipal - padrãoH . 6.600,00Pessoal variavel .'
Zeladores de cemiterics

.-

.

Material de consumo
Para o serviço de cemiterios
Total dos Serviços Industriais

DIVID,\ PUBLICA'
FUQ�ada.Interna -' Amortização e

� Resgate·
Despesas diversas

A�Ortização e resgate da divida
., i consolidada

Juros I

Despesas diversas
Juros da divida consolidada
Total dos Serviços de Divida Publica
SERVIÇOS DE UTILIDADE

PUBLICA
Construção e Conservação de Logra-

. douros Publicos
Pessoal fixo

3 jardineiros - Padrão' O
Pessoal variavel

Opera rios serviço de ruas de Tres
.

Barras, Papanduva, Major Vieira e..

OPaula Pereira .<' 50.000,00f perarios serviço de ruas, praças e
jardins

.

Material de consumo .

Para serviço de ruas, praças e jardins 30,000,00Despesas diversas
Transporte de' material para' serviçode ruas, praças e jardins
Combustível para veicules em servi-
ço na cidade e vílés 1.5.000,00Pavimentação logradouro! publicos 20.0.00,00 262.400,00
Construção e Conservação da Rodovias
Departamento Municipal de Estradas

.
de Rodagem - DMER

Pessoal fixo -.'

. Diretor dt) DMER - Padrão Z2
Escriturario do DMER - Padrão U
Operador de Maquina - Padrão Z2
Dois Operadores Maquina - Padrão V
Fiscal - Padrão U
Tres Ajudantes de Operador de Ma
quina • Padrão S
Dois Fiacais - Padrão T
Trei Motoristas - Padrão O

Pessoal variavel
Operarios serviço estradas e pontesdos Distritos de Tres Barras Pa-

8 2
panduva, Major Vieira e P. P�.reira 45.000,001. 2 Operários serviço de estradas e -pon-
tes do Distrito, de Canoinhas

.

Zeladores de estradas
I Màterial permanente
Aquisição de ferramentas
Mecanização do serviço de constru-
ção e conservação de redovías

.

Material de Consumo -

�ar,a �ervi�o de estradas .

e ponte.
Despesas diversas

Combustível para veiouloa em servi-

8.400,00
"89
8 94
8 94 1

'\..._
4.000,00 12.400,OÓ

110.000,00 -

21.000,00 33.400,00
33.400.00

20.000,00
9
9 °
9 00,
9 00 1
9 00 2
9 2
9 24
9 24

10.000,00
20.000,00
5.000,00 35.000,00

3.400,00

9 3
9 30
9 30 1

500,00 10.500,00 45.500,00'
45.500,00

9 31
9 31
9 34
9 34 1

I,

25.000,00

9 34 2
9 34 3
94

10.000,00 35.000,00 35.0CO,00
35.000,00

9 44
9 44 1
9 44 2
98
984
9 84 1

984 2

32.4QO.00 984 3

984 4

9 84 5

5.000.00

984 6
9 9
9 94
9.94 1

994 2
994 3
994 4
9 94 5-
994 6
9 94 7
9 94 824.000,00

16.800,00
24.000,00
36.000,00
.16.800,00

(

4�.200,OO
31.200,00
32.400,00

30.000,00
UOO;OO

\
\

\
,

"

'"

._

.
.; �

6.000,00

20.000;00

50.000,00

70.o'o�,oÔ
70.000,00

16,000,00

4.000,00

1.000,00
.�
,

1.000,00
,

,

44.000,00

10.000,00_

516.500,00'

20.000,00

2.000,00

54.000,00

44,.160,00

200.000,00 .-

18.960,00
25.200,00

2..000,00 2.000,00

3.000,00

8.000',00

100.000,00
10.000,00'
45.000,00 166.000,00-

12.000,00
5.000,00

23.650,00

600,00

35.390,()0

,76.000,00

1.800,00
10.000,00 147.440,00

3.270,00
26.000,00
6.000,00.
6.000,00 �

6.000,00
6.000,00 •

3.000.00
10.000,00

. ,.

"'e

Alemão
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ADO 6 - CANOINHAS .l S. Catarina, 29 de Novembro de 1�52 - N. 232

� NOITADA HAVAIANA �.� -:- C O N V I T E -:- �
� Tendo a Diretoria do Clube' 'Canoi�he�se m
m gentilmente cedido'

s.
eus salõ.es,

.

est.
a Sociedade I�j� promoverá dia 2900 corrente, uma Noitada Ha- :

vaiana, para seus associados,'para "cujo 6rilhan- :
tismo contamos com .a presença de 'todos. �

m· '. Canoinhas, 14 de Novembro de 1952 i.
� Ix A DIRETORIA ��®®®®®@®®®��®®�®®®�®�®®®®®®®®®®®®®
� � � � � � ii � � � �. �'1l? � � � � J!l_",J!..:�Jf!._t��,�t�
"y& tl"'fi"fi ""'j& IP'...Y'6�..J)-$ f1"'..;r& �..r&,...;rs r...rs #"..JI'"(!> ",.;rS""'A 11"/,';; fr..f$".;r6"'..;rs (;#'_;, ... ,._, _,; 1'";,.,,� ........,Y"'" ".'!r, .,..;_, <II' ......J'1I' ...

� �
�§� Cortinas finas artigo de qualidade �,;�
�§� •

das mais afamadas Fabricas Catarinenses �;:;� .

� h
�§� Acaba de Receber a �i\�
� h
�i!� ICASA FISC·HER �,�
� �
� �

� h
�\j� Preços para liquidação de saldos de fios �,,�
� h
�:��

\ Fio para bordar" meada Cr$ 0,20, �f;(9
�� Fio. para. bordar ,8 maquina•.carretel Cr$ 2,00 �§�
�� Fio torçal para bordar e croche meada Cr$ o,70 �§�
�j� Fio pará bordar e croché (orion}novelo Cr$ 2,00 �§� I

�����n-�������lfÍflf��lfií-lflflfti'Sociedade Beneficente Operár-ia
Assembléia Geral Extraordinaria
De .ordern do sr. Presidente, convoco os srs. associados

para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em data
de 14 de dezembro próximo, às 14 horas, na Séde Provisória da

Sociedade, com a seguinte ordem do dia:

A��ÜLIÀ��O AuR�-A�lt�lA ��RI[ LAHRH�tN�I
Fundada em 24 de Julho de 1952

CANOINHAS - Cai-xa Postal, 127 _:. Santa Catarina

De ordem do .sr. Presidente tenho a honra de
convidar a todos os sacias, para' a reumao .que se

realizará dia 30 do corrente, RS 14 horas, na séde

social do Elite Tenis Clube.

Canoinhas, 22 de Novembro de 1952

. ALFREDO GÁRCINDO - Secretário

".,_......

Cartões de Natal� Impressora
•

'/
,

I
!
\
I

y

AviSO
NATAL DOS POBRES'
o Centro Espirita desta

cidade, avisa que começará
a. distribuir cartões do' dia I.

. de dezembro em diante.idas
7 às 8 horas da manhã, di
aríamente,' na residencia do
sr. Alfredo Garcindo. 2x

Precisa-se Operários'
Para serviço de esquadrias.

Procurar Otilío.ide Oliveira,
nesta cidade, à Rua' Mare
chal Deodoro s/n.- 3x

F(JTEBOL
Fotografias do Ipiranga F.

C. ou do Canoinhas E. C. em
tamanho 6x9, postal e 18x24.

Simples� ou coloridas. Pro
curar o sr, Antonio' Martins
de Oliveira. Ix

Exclusivista no Município
João. J. Pereira

. Rua Vidal Ra'mo� sln
Caixa Pos�al 97.• - Fone 29.8

CANOINHAS

Vestidos bons! Vestidos bo-
� .

nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa EJrlita
Perdeu-se

.

Ernold l:J rações!
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.
5Ó na

Vidraçaria· Caoeinhas Ltda

Tem .bo", gosto?
Tome Café

'8ta. T�reia16-P

BICICLETAS!!!
CYCLONE/
MONARK iE

;
,. ,

PROSDOCIMO
a par�ir' de _ C-r$1.7�O,OO

ser- adquirid�s .

com

lourenço Búba
Rua Paula Peréira

Ir'Aprovação do projéto de construção da séde nova, ela
borado pela Comissão de Construção;

2) Tomar conhecimento das posslbílidades financeíras da

Sociedade, mediante balanço a ser' apresentado. pela
Diretoria;

3) Tomar conhecimento dos planos da Comissão de Cons

trução e demais pormenores com respeito ao projeto;

4) Autorizar a concorrência pública entre os 'construtores

locais, quanto à mão de obra na construção; No trajeto da serraria do

5) Autorlzar a emissão>' e cobrança das apólices, já subs- sr. Ludovico Darnbroski ao

critas em livro especial. Posto Fiscal Ponte do Rio

.
Não havendo número legal de sócios presentes, a assem- Canoinhas, perdeu-se uma

bléia funcionará meia hora d�pcis com qualquer número travadeira de serra fita e

OSVALDO KOCH - i- Secretário recalcadeira.
;/ I

!!I= ...._�, U"__g'lbõlil'• IIiIIrIJI a_ ........
Gratifica-se a quem entre-

ga-la nesta redação ou - ao

sr. Ludovico, na .serraria.

GOVERNO
f Lei n. 200, de 17 de novem-

bro d. 1952. -

Dá nova denominação à
Praça 15 de Nooembro.

.

.
O sr; Benedito Terezio de

CarvalhoJúnior, PrefeitoMu
nicipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, faz sa
ber que a Camara Municipal...

decretou e eu sanciono 'a se-

guinte Lei: _-
Artigo r: - A atua I pra

ça 15 de Novembro desta ci
dade passa a denominar-se
Praça Dr. Osvaldo de Oli-
veira.

-

.

Artigo 2': - Esta Lei en
tra em

_ vigor na, data de sua

publicação, revogadas as dis
posições em contrario.

Prefeitura MuniciPal de
Canoinhas, em 17 de Novem
bro di 1952.
Ass.: Benedito Tereeio de

Carvalho Júnior
Prefeito Municipal.

Registrada e publicada a
presente Lei na Secretaria
desta Preteitura aos dezesse
te dias do mês de novembro
de mil nouecentes e cincoen
ta e dois;
·Ass.: Osvaldo Ferreira Soa

res -' Secretario.
'\

Lei n. 201, de 17 de novem
bro de /952.

Autoriza aquisição de
terras.

O sr. Benedito Terézio de
Carualhofúnior, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas Estado
de Santa Catarina, faz saber
que a Cama.ra decretou e eu

. sanciono a seguinte Lei: =

Artigo 1': - Fica o sr. Pr.e
feito Municipal autorizado II

adquirir por doação quais
quer áreas de terras, situadas
neste Município,. necessálias
a escolas' e cemitérios.

Artigo 2': -- Esta Lei en-
" -

·Canoinhas

M(JNICIPAL
ira em vigor, na- data d« sua
publicação, revogadas as dis
posições em contrario.

Prefeitura Municipal de
Canoinhas, emT; de nouem
bro de 1952.
. Ass.: Benedito Terlzio' de
Caroalho .Junior:

Prefeito Municipal.
Registrada e publicada a

presente "Lei na Secretaria
desta Prefeitura, aos dezes
set« dias' do mês de novem-

. bro de 1952.
Ass.: Osvaldo Ferreira

Soares. -
- Secretário '

Lei n.2()2, de 17 dI novem-
bro de 1952.

'

Concede Abono
-c
de Natal e

autoriza abertura de crédito
especial.

.

Faro saber que a Camara
Municipal decretou e 6tt rsan
dono a seguinte Lei:
Artigo 1·: -Fica o sr: Pre

feito MuniciPÇlI autorizado. a
conceder no corrente ano um
..Abono de Natal .. de Cr$ .....
500,00 (quinhentos cruzei
ros) a todos osseroidores Mu
nicipais em atividade, inciu-
sioe operários'.

-
-

At tigo 2': -- Fica o sr. Pre
feito Municipal autorizado a

abrir um credito especial para
ocorrer estas despesas.
Artigo 3': - O Abono de

que trata o artigo I' de'V_erá
s�r pago.. :atê o dia 22 de de
zembro 4j_rox.imo vindouro.
Artigo 4": - Esta Lei en

tra em vigor, na data de sua '

publicaçâo�,revQiadas as dis
posições em contrario,

-

Preteitura M1f,nicipal de c_à
noinhas, em 17 de novembro
de·1952...
Ass: Benedito' Terézio de

Carvalho júnio:":
r--

Prete.ito Municipal.
.

Ass.: Osvaldo Ferreira
Soares .' - Sec'Ketário.

QUEDA DOS CI· i
BELOS E DfMAIS é

;

A FE C C O [S O O
,-
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•$������������������������������������� .

.� .-'. �
� (t r., )' d" t· H JOHD t. N S li' FILIAL �'
�. uom'e-fCI6' e Buns 'rl8 '

•

.

ii • _ffl,." CANOINHAS �
�, oferece os seguintes 'artigos de sua distribuição exclusiva �
$ nesta praça:-

"

IIP'I R' E L l'" 1/' � Mercedes Benz -, Renault - federa�1� Pneumatlcos,
" '�Automo-vei's Mer€edes Benz e, D. K. W.� �

� � Tratores HANOMACi e REN'AUlT.

� Fogões econômicos
11\VIALLIG./I � Motores EstacionárIos e Conjuntos e·

� VV j
. �, létricos • Peças e A(essórios em geral.

., � Símbolo de Qualidade . Vendas á vista- e a prestações �' O F'I (I NAS ME (A N I (A S'

,�>,. Escolha o fogão a seu gosto � R p D •

16 1 I S ã f 179;;:r.'í :'.\."';0 ua., r trelra, - ,e ,egt: er.m o - one,

! Rádios
/1 PH I L CO II S .....<A_".O._IM_H_A_S_-_Ca_i.x_a_'_o_st_ôl_,_12_._S_ta,_,_C_"_ta_fin_a_

� -., /. � -

'�
,

�
� para corrente elétrica e acumulador - 6 volts. �
� Vendas á vista ,.e em prestações �

,

� ,
' � I

� Antes de .cgmprar o seu rádio,
. .

_

. � I
� ,

J
-

. consulte nossos preços e .condtçoe?,. �.
��������.����,���������.����.�������������

. ,
.

u _•••••••••••••••••••••••••••••••_ 11•••••••••••••••••• 1C a••••••••

H······.D····'······.··�··A-·_·-:····
..

t··:·d······· ·:······D·��··:·····8D···
..

····,··········H � I PRINCIPE, BAZARi-� _
' r�, ,.', .rls I ,�s :, remor fi :', Tem artigos para pre.·'

5!'
" !,

CIRURGI.ÃO DENTISTA H. sentes de Natal que
i: .

' . ',' ,ii ;

I
constitui homenagem

I: 2 Rõ:ios, ,'X: ,:� Pontes MO"Vêis 'e- F:ixas "�.,; agradavel ás pessoas de
••'- ", I .-' ,.. -

\..,' sua estIma.

'U'
�

"Dentaduras AnatomicBS !� . Consertos e reformas de bi-
== ' h
::' :: cícletas, triciclos e ,carros'iI Rua \Vidal Ramos 5i
.. ..

- ,
.

..

S! CANOINHAS SANTA CATARINA 55 '

ii:��:::�::J:�::::::::::::�::�::::m::::::m::=:=:::::::::::mm:m:::,m::::cm:::::m:ii, O ri (ina Reiâmpa9o

I
, i

Pàra"seu TRANSPORTE:, ,

",-SIRVA-S� DE 'QUEM QUIZER... ' .

Mas se quiz�r ser bem servido, sirva-se da

',Tran5.portadora
.

Wolfram
�
Ltd�.

,

< �

"

,

SÃ01·PAUt.O
.

') ,

) C. Campos;".272
�

� �

.� F'one - 9�66-'5§,'

'CANOINHAS

-r. Schmidt, s/n
.

Fone - 112-

Servimos bem, para, servir sempre
.....�__

' ,_o -�', ..Y

,.�,�ALFaED'O SCULTETUS
":'?��" .Engenheiro Civil - Àfquiteto

.

; , ...
.

(ONSTRUÇÓlS � IM OE_AL',
'rédlos de 'alvenlria ou ae madeira - Barracões

Reformas de tlsas e outros servlcos '

-

PrOjeto e fiscalizaçã' pelo proprlo engenheiro.,
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

,

", E-.flclt{egado
-

em Cinoinhas João Venaneio' ,

.. á lua (uritib.nos $ln ' 7x

Tratàrnentos e operações das doenças dos

OLHOS _' OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO MODERNO DE SINUSITE-E

OPERAÇÃO DO BOCIÓ� CPAPO)
HORARIO: Diariament� dÉl1 ás 6,30 hs. (à t�rde)

, Aos, sábados das 9 ás 12 hs:(de manhã)
Consultório perman&l1t.:

-

POR"T:,O UNIÃO
.i" t .\ _.., )-, . _; ,

'"

. .'

a::==:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::
a, , " R

�! Ba�(o In�,. ,e- cem. de �ta. (al�rina :�IA i
ü .

MatriZ: ITAJAI
" ,- �ndereço tele�rafICo:

« I N � O» �
$i . Taxas de Depositas H
II CORIAS Df MOUIMENIO � COMIAS � PR��O: ifi A Disposição 2%a, a, \ Com avíso de 30 dias 4%), a. :"\
ii Limitada , 3%a. a,

" " "60 "4112%a. a. II
, II Particular . 4%a. a. " " "90 _" 5%a. a. ii
ii Limitada Especial 4112%a. a, " " "120 " 5V2%a., a. ii
b .

"". 1 ano 6%a. a. H
F t

.

J
- ia DEPOSITOS POPULARES 5%' ii'

-:- O O oao, -:'_.. , ," o ::
55 Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ii

- O SEU FOTOGRAFO -::-'
,

. i5
-Ab "I

'

"

'

I' '''h (liPraça Lauro Müller U ,ra uma conte-no nco e pegue com c equei H
CANOINHAS -:.. Sta. Catarina ==······1······················=·········.····.·= = :•... 11•••••••• 1111•••••••:1................. I!••r ••••••••• •• ••• •••••••••••••�••••••••••••••••••••••••s

para crianças

Completo serviço de atelier
, Reportagens - Secção especializa

da para amadores - Venda de
filmes - Fotografias com

Rapidez e Perfeição

-Molduras:
Uma infinidade de tipos à

, seu agrado preço de fabrica .

./ '. ' .

só na
. Vidraçaria Canoinhas Ltda.

,LJN8EBII ETAI
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa Erlita

Calcehina
A saúde das crianças
Específico da dentição

" ....�---

A CALCEHINA é um

produto cientificamente
dosado e contém todos,
os elementos nec,essá
rios aos diversos orgãos
em formação das crian-
,ças. i Impede toda e qual
quer infecção intestinal.

,; ..Etn to,::las a_s farmácias.

,
'

. Consertos de fogareiros e

ferros de engomar

Oficina Relâmpago

-

• AGENCIA _JOIO SELEME
Distribuidor dos afamados caminhões:

.11

-

: ,Casa das Tintas e Oficina de' Pinturas
Irineu Con'slantino

1

CANOINHAS - Rua Coronel Albuquerque - Sta.' Catarina

Marrnor'inas • Decorações • Desenhos • Pintura
de Prédios em Geral • Letreiros em qualquer_

estilo· Laqueamento de Móveis.

Preços Raz'oáveis • Serviço Rápido e Garantido
- -

lUx
-

Escritorio e residencia
(

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205
Canoinhas S. Catarina

DR.. SAULO CARVALHO
Advogado'

Dr Aroldo Carneiro de Carvalho
'ADVOGADO

.' ,

(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 aturalísações e títulos= declaratorios.

Causas Criminais.

Escritório e; residencia:
Rua' Vidal Ramos Canoinhas S. C.

ALUIINJO
bom e barato
sempre na

t!4d,4 '

'

�tit4

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou,
.

grossura.
Preços sem concorrebcia
.'

só na

Vidraçaria Canoinnas Ltda
Fone 277

LOUÇAS e m�is LOUÇAS

na Casa Erlita
Anunciem no

/

"Correio
-

do Norte"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r�r.rrrrrrrrrrrrrr��rrrr�
� �
�;;� "V: I'· b ���
�� . on 19 en ��;�
��. W ·-·h· htsrn ') "�f �;)�
�� el nac smann ... ���
� �-
�� AlIe ]ahre wieder ��
�� Kommt der' Weihnachtsmann, �$l�.
�� Hãlt in, Casa-Schreiber ���
� �
� Seinen Einzug dann.

.
'�

M' . �
�� Puppen hat er uneue" wie noch me, ��
�� Siedaufen, spreclien, schlaien ��
�� Der Weihnachtsmann ist einfach ein Genie, �>;�
�� Er rriacht: die schoensten Sachen, , �,��
�.� Für Bubi hat er noch was mit gebracht, ���
� -\. - . .,�•'" Passt auf nur, wie der sich lacht.
� �
�§� Papa, Mama kornrrrt alIe schnell mal her �§�
�� Was es bei Schreibers gibt, findet ihr �i��
�§� sonst nirgends mehr. �§�
� �
,., � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � �.� ���)h:r6 f:Jn; �f& fr'_r:; fi'r.j1""6 f1'rf$�Jr$ fI""._rt; *".f,� �..r.tÇ r.,r6�ft: fI!r& r...)fr(; li""f,'; �f$ ,�f,f�fi fI-'_y.-; r/,1Ii r,.;YS Ii"'.;n; ryS fI"'� ....
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MINISTERIO dá GUERRA
s-, REGIÃO MILITAR

. .

Cidadãos da Classe de 1934
I

.

Época Geral para Incorporação em 1.953
/

�
,.

Todo cidadão residente no Município de

CANOINHAS, pertencente à .ctasse \ de 1934, e_
anteriores ainda em falta com o SERViÇO MILI

TAR, 'deverá apresentar-se de 13 a 15 de Janeiro

á Comissão Militar de Seleção na cidade de Ca

Aoinhas, pàrã ser Inspecionado e Selecionado.

Qua,rtel General em Curitiba, Outubro de I�52
a) OSMARIO DE FAlHA MONTEIRO

'!,
, CeI. 'Chefe do SRRj5

Afim de minorar o sofrimento alheio, apelamos para os

corações generosos o envio de roupas e sapatos usados.

Lembremo-nos daqueles que estão um degrau abaixo do
nosso. Por mais pobres que sejamos, existem outros que nenhum
recurso possuem, São para estes que pretendemos oferecer o que ar
recadarmos, proporcionando, alguns dias, agasalhados e alimentados.

Todas as personagens ilustres de outros paizes, que nos

visitam, são unanimes em afirmar que o Brasil é o país, cujos)
Antes de decidir sobre habitantes.jpela bondade. e generosidade do coração, se destaca

• entre os-demais. .Cooperernos para que tal impressão seja man-suas compras, veja a
tida; auxiliando os nossos irmãos necessitados e sofredores.

�sposição de Brinquedos - Qualquer donativo poderá ser enviado na residencia de
Alfredo Garcindo ou avisar pelo fone 261, que será procurado.

na Casa E ri ita A DIREÇÃO DÓ CENTRO ESPIRITA AGRADECE.

Na Relojoaria Sulssa
.

. �a Guilherme J.. A. Souza
v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali-.r:,

anças;
.

aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

Venda de Automóvel
. Vende-se um automóvel

Ford, 1929, com pneus no

vos e em perfeito estado de
conservação.

- Preço de ocasião:

Cr$ 25.000;00
Ver e tratar 'com o sr,

Pedro Bordinoski
nos escritorios do Itiberê 3

.Canoinhas lx

AVISO
Por motivo de danos so

fridos em minha cerca, por
diversas vezes, proíbo,' ter
minantemente, a passagem,
transito, caçadas e pescarias,
em meu terreno, êituado em

.

Agua Verde .

Não me responsabilizo pe
\ lo que. possa acontecer aos

transgressores.
Agua. Verde, Nov. de 1952

Antonio Gapskí Ix

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINH:AS
.: . j -.' '.' -.

Balancete' da- Receita' Orçamentaria, ,referente ao mês de Outubro de 1952
�

Código
Geral DISc.�IMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO
Anterior I Do Mês.1 Total

o 11 1
.

o 12 1
o 17 3
o 18 3
o 25· 2
o 27 3

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

.

1 27 1

RECElTA ORDINÁRIA
Tributária

. a) Impostos
Imposto Territorial

. Imposto Predial

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b)
.

Taxas
Taxá de Conservação de Estradas
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFíscalízação e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

.

Taxa Cadastral

c
PATRIMONIAL

2 01 o Renda Imobílíáría
2 02 o' Renda de Capítaís

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
'Qu9ta-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes
"'

Quota-parte imposto federal sobre a' renda

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

Quota prevista no âr( 21 da Constituição Federal
RECEITA EXTRAORDINÁRIA

'

. Cobrança da Divida Ativa '.,
\

.

Receita de Indenizações e Restituições.
Contribuições Diversas
Multas
Operações de Credito
Eventuais

4 12 o

4,13 o

,

4 14 o'
4 15 o
4 iii o

6 12 o
6 14'0
6 2(l o
6 21 o·
6 22 o
6 23 o

, Canoinhas, 31- de outubro de 1952

Gilberto d' Aquino �onseca
.

'Hesp. pi 'C9btador'
.

Edgárd Mayer
DiretOJ:l; da: Fazenda .

167,777,30 2.895,00 170,672,30
262.934,00 3.764,00 266.698,00
657.445,60 307.306,10 964.751,70
465.254,80 3973,90 469,228,70
129,712,90. 13.366,90 143,079,80

930,00 930,00

101.010,00 6.204,-10 107.214.,40
14.745,00 1.281,00 16.026,00

. 25 045,0(�
..

'

350,OB"' '25.395,0.0
18514-,60 25,00 18.539,60
90.101,00 . 300,00 90.401,00

>
•

7.301,.002Ll23,2Q:;.
1.,089,20
'4622,00

174.251,40
299.035,30
414.432,10

28.4.24,20 .;
. ""1.089,20

'

5.386,00

1.74:251,40
299.035,30
485.032,10

, 764,:00

7'0.600,00

.

17.030,80 <' 384,00 17.414,80
.s 46.249,10 3,274,,90 49.524,00

] 4.490,00 .. 2A48,SO . 17,138,50

90.819,90

Benedito T. Carvallío Jr.
. ', 'PrefeiÚ;j;, .

\

. Centro' Espirita "Dr. Alfredo Q. de Souza'"
Canoinhas _. Santa Catarina

NATAL DOS POBRES

Dr. MARIO MUSS'I
Médic9

Ex-interno
.

da Ia e 2a cadeira de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná.

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

.

.

Clínica e Cirurgi·a Geral - Doenças da T,irói-,
.

de e do 'Aparelho Digestivo - Estomago - Fíga
do e Vias)3-iliár�s - Moléstias de Senhoras

.

Participa que em breve estará atendendo em 'S�u
consultório .à rua Seno Felipe Schmidt; 44 .

(Edifício Mussi) nesta cidade.'
.

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

)

RENNER-'A·BôaRQUpa:
Milhares de pessoas usam as roupas. RENN:JtR em todo.
BrasiL As roupas RENNER tem sua qualidade garantida
pelos tecidos, pelos aviamentos e pélo perfeito acaba-

", mento da mão de obra. .Ó»:
••

,

Trajes de'pura IA o'u linho ��

a parJir .de Cr$ 600,00 l __ o ,

hua Vídal Ramos defronte a Farmacia ,::AUag:e '

Presentes- I' Brinquedos·
I
o rnaior sorti

para 'todos o�'
rnerrto da prafins. - Presen-'

,/

. tes para ho-

'mens, mulhe-
para arvore

. '. �. i.

res, crianças,·

moças e moços

-' � � I " '{

I .lança
.

perfumes

·Coloinbina

festas; :
,Máscaras e en-

/
..

€69 �
� • !
\ ;

,teites de "salâo.

Faça uma visita, certificando-se dos. pr'eços

,
�-.

Grandioso· Ince:pdio
.'
Verdadeira Queima, der' MercadQrias

-

....
_ '\ '

. _' .

. Pata finalizar o ano, a Firma Irmãos Trevisani t.tda.,
estabelecida à Rua P�ula Pereirá, está�'vendendÇ)
calçados Upa popular para senhora�, por apen'as C�r'$
:50,00 o par,'e para muito brev� calçados para hoc
me:ns a Cr-$ 75,00 o par, e mais umá infinidade de

artigos por preço� da verdadeira p.echincha.
/\PKC}VEITEM�, '

.

'. I

·Ir�mãos 'T:fe yis'ani" $Ltdà�

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Banco Inc;lústria e

29-1.1-1952
"

S/Anta Catar:ina
,A '''''''í''

....., .
.

Séde: ITAJAI' SA'NTA CATARINA
.

,

. -

� FUNDADO EM 1935

(17 anos de existência)

.'
,,---_,,;,..-----,-----,

AG1tNCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

61.428,243,'50
"18,521.849,00

l�o,756.607,70 90�706.700,20

,/

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte> Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - C�esciuma - Curitibanos -, ,Chapecó
Florianópolis - Gaspar - Ibirama -: Indaial - Ituporafiga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvilet- Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - 8to. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul r São Joaquim - Tafó - Tangará, - Tijucas - Tubarão - Urussanga ',- Videira

Agência CURITIBA: -: Rua Monsenhor Celso, 50 .Agência RIO DE J�NEIRO: • R�a Vi�conde de lnheuma, 134
Caixa' Postal, 584 - Endereço Telegráfico- «INCa»; .

(39 Departamentos) " 'Caix� Postal, 12'39 - Endereço' Telegráfico: «R1Ç>INCO»
.Cspltel Cr$ 22:50�.000,éO Au,!,ento de Capital c.s 27.500.000,00 Fundos' de reserva ,Cr$ 30.000.00,0,00 Depósitos em;31.10-1952 Cr$ 663:147.959,80

BALANCETE em 31 de Outubro de' 1952

A - DISPONIVEL
CAIXA

,Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem' dá Sup.
da Moeda e do Crédito

B - REALIZAVEL
, Títulos e Valores Mobiliários
Apólices e obrigações Federais
inclusive as do valor .nomínal
de', Cr$ 10.760.000,00 deposita
das no Banco do Brasil S/A,
à ordem da Superintendencia
da Moeda e do Credito

Apólices E�taduais
'Apólices Municipais
Ações e Debentures

,�mprésti�os em C/Cor_tente
'Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
Agenciàs no País
Correspondentes no País
Cápital a reâlizar
Banco do Brasil' - depósito au-

"

mento de' capital
Outros créditos'
Imóveis.

'
.

Outros valores

.C - IMOBILIZADO
.

. ,

II[II
II
'I

24 Edifícios de uso do Banco
Móveís e Utensílios
Material de expediente
Instalações
D - RESULTADOS PEN-

DENTES
Juros e, Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - CONTAS DE COM-�'
. - "

PENSAÇÃO I

Valores em, garantia
Valores em custodia
Títulos � r-eceber de CfAlheia
Outras contas
r '

de Poderes Públicos ,34.81l.7,88,50
de Autarquias 30.797.988,80
em C/C Sem' Limite 140.459.578,10
em C/C Limitadas 69.903313,90

'

em C/C .Populares 125,536.650,20 '

"

22.�37,()72,10
em C/C Sem Juros 14..885389,10
em C/C de Aviso' 25.518.451,10 44l.913.159,70

9,074.6:!3,10
6.747,539,00

23.900,00
6,79LOOO;00

194;530.430,60
2.719.815,70

463.971.601,80
497,378,486,10 .'1/"13,321.12·'1;00
1Q.OOO.000,00

10.000,000,00.
656.250,00 1.192,577.711,2.0

2.70l.331;00 ."

) .559,649,00' 1.219.475.763,30
,?

12.583,890,60
2.709,613,80
841.450,70

39,00 16.1�,4.994,10

556,510,20
1.836,866,00'
9.167.952,30 , 11.561.328,50

260.656.832,10
61.987,475,70
714.357.J10:60
381.947.190, lo 1.418 949 208,50

2.756.82'7,994,60

GENESIQ M. LINS Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

Diretor-Gêrerite -,

II '

F - NÃO'EXIGIVEL

Capital'
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

22.500 ..000,00 �

27,500,000,00 50.00o.q06.oo
, 3.500.000.00
24.50Ó,OOO.OO .

,

2.000.000,00 80.000.000,OÓ,

G .: EXIGIVE'L

DEPOSITOS·

à vista e a curto prazo

j'fi prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

,

.

, "

786,757.&0,
14,859,579,30
145,218.683,00
60.369.780,20 �21,234.800.10

663 147.959,80

8 prazo fixo
de evíso prévio

OUTRAS RESPONSABI-
LIDADES

Obrigações diversas
Agências no -País "

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e outros

créditos
'

Dívídendos • pagar

16.934.010,40
496.209.305,30
41.168,007,60

8.096.124,50 ,

266.669,90

H _' RESULTADOS PEN
DENTES'

,

.;" Contas de" resultados

I -, CONTAS DI: COM

PENSAÇÃO '

Depositantes de valeres em gá
rantia e em custódia

Deposit. de títulos em cobrnnça
do Pa�

,

do Exterior
Outras contas

,-32.2.644.307 ,80
�

714.340.099.40
17.611,20 714.357.710,60

381.947.19Q.19 l:418.949.208�50

2,756,827.994,60

ITAJAÍ, 'lI DE NOVEMBRO DE 1952

OTTO RENAUX
ANTONIO RAMOS

Diretores

;

DR. MARIO MIRANDA LINS e HERCILIO DEEKE'
Dlretores-Adjuntos

'

SERAFiM FRANKLIN PEREIRA

Chefe da Contabilidade da Direçâo G�ral
Dipl. Reg. no CRC Dr. 0:181

GOVE'RNO �MUNICIP'AL REQUERIMENT.OS -DESPACHADOS
Féres Coury e sua mulher tránsferencia .area 800m2, com 986,40m2 com 1 casa, para Nestor Novak; 'Alcides Gomes trans= cença para estabelecer com casa

uma casa, para a sra. Sofia Novakoskí: Feres Coury e sua rnu- ferencia bícíêleta para·Sebastião Calíste; Horst Bollmann certidão comercial em Rio Claro; Jorge
lher transférencía are. 800m2, a rua Gil Costã; -Francisco Oliva; de que não paga imposto predial; Indústria Brasileira de Mate Miguel Veiga baixa de se:u csr
Nancy Ràuen Romais 86 di�� de licença, em prorcgação; Leopol- Ltda. transferencia de um caminhão Studebaker, paraJacob TremI; ro

x
de lavoura; Bento L. Cardo

do Fallgatter licença para 'transformar uma janéla em porta na NeryWaltríck certidão negativa de imposto predial: Consubral Ltda. so baixa seu carro de lavoura;
casa de propriede sua e de leu' irmão, a rua Paula Pereira; A- licença para construir uma frente e ton'�e de alvenaria e- címerr- Argentiro. Hoffmann baixa ím
lodya W�ndt Mattoso e seu marido transfeI'encia área de 9'20m2, to armado no prédio da Igreja Evangé .� Luterana; Consubral- postos; Marcelino Rutes .trans-
..;para Aldo Pacheco dos Reis; Valderníro Ney de Camargo lícen- Ltda. 'dispensa' da exígencía do Ce�t{�' ,'-Saúde, referente ao ferencia impostos de sua carni
ça para se estabelecer com Géneros ·Alimenticios, em Rio dos piso da, Igreja Evangélica Luterana: N;�rY"Waltrick licença para nhonéte para José de Qliveira
Poços; José Corrêa Júnior baixa' imposto de Mercador de Madei- construir uma casa .resídencíal dé. 'Ar'J,ê�aria; Joao Pacheco So- Franco; Teodoro Urbanek baixa'

. ril; Artur E. A. Voigt baixa Imposto de Mercador de Madelra; brinho Iícençá para constv�", 'm: súm�,rito de 24,50m2, anéxo ao Imposto de' sua �errari�; 'Néy
Francisco Fernandes Luiz baixa, imposto de Mercador de Madei- prédio que pnssúe a rua Q '�zeinhr8; Siegfrid Olsen Iícença Cordeiro baixa imposto 'de sua

ra; Joaquim ViE!Íra de Uma Filho licença' para trabalhar' como para construir . doze !Uetro .>: ._
-s, cerca de Imbuia a rua Caetano biéicléta; Brasílío de Paula trans

carpinteiro, em construções; Johannes Rofhert licença para cons- Costa Ludovico ReÍlzko� licença para se estabelecer 'com Gerieros : ferencía impostos de seu carro
truir casa, residencial; Antonio Rincon transferencía de uma ara- Alimentícios em FelÍpe �$chmidt; 'Rudolfo Bornholdt transferencia de lavoura Artur Burgardt: Ma"
nha para Antonio Soares; Vicente Ríneon transferencía de um carro de lavourá par.a ',Engraciliàno de-'Souza; Francisco Moura Wachtel Filho licença par� cons
carro de lavoura para Antonio Rincop;';' Vicente Rincon transfe-: ''liéença para se estiib'i-Iecer com casa de .Generos Mjm:enticios,; truir uma casa residencial' em
rencia de uma carroça parI! 'Antonio Rincon; Euzébio Ferreira 'Amantino Maister .Iíeença para sé estabelecer com botequim, em Piedade; Gustavo Wifiy bai'"
.Guímarães, baixa im,posto de um carro+de lavoura; Justíno-Ret- M()nt�' Castelo; Raul Simões baixa impostos .de Indústria e Pro- imposto de sua bicicleta; Em
chuk baixa imposto dê -uniá cârroça de lavoura; Fioravante Co,. .fí�sões; Basilio Héuko Filho licepça para remover os restos mor·' presa Santa Mària licel1ça para
IodeI transferencia de' s,êu<caminhAo Ford, para $ilvino S" Radke;' .t�is de seu, avô Teodoro Heuko.�o Vélho. para o novo cemltério organizar' uma linha de onibu.
Severo Machado de Sóuza bai�a carro de lavoura; M'ària Goss em' Pap'2mduva· e cpnstuir um. tÚ.mulo; Floriano ("hupel licença de Felipe 'Schmidt � Canoinhas;
Qelinski licença pa�'a 'p'��,r';'�s irÍrp�stl)s por Três Barràs;"Alber� para construir uma'éasa' 'de'madeirll' e'rri�,Papanduva; Evaldo Grams Victor ,Schne\der baixa imposto
to Raul Casàm�6d'.traIi�ferencia liIl)ozine Çhevrolet para Firma baixa imposto de sua alfai�taria;�João Glonek licen�a para se el- de sua biCicleta; ,:sebastião Ca'
Ind. União Madeireira Ltda,; Isidoro Novak transferencia area de tabelecer com oficina de conl,ertós de sapatos;' Carlos Karvat li- Conclue noutró local

,',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
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Cortinas finas artigp de qualidade �ti�
� das mais afamadas Fabricas Catarinenses .��
��� �
�� Acaba de Receber a ��

� CASA FISCHER E
,�*� ��
��� Preços para liquidação de saldos de tios �!!�
�§� �6�
�í*�

Fio para bordar, meada Cr$ 0,20 ��
�� Fio para bordar a maquina, carretel Cr$ 2,00 ��
�§� Fio torçal para bordar e creche meada Cr$ o,70 �o�
®§� Fio para bordar e croché (orion) novelo Cr$ 2,00 ��
�

, k
��·rr�r�����··�����·�����
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Sociedade Beneficente Operária
Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. associados

para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em data

de 14 de dezembro -próximo, às 14 horas, na Séde Provisória da

Sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação do projéto de construção da séde nova, ela

borado pela Comissão de Construção;

. 2) Tomar 'conhecimento das possibilidades financeiras da

Sociedade, mediante balanço a ser apresentado pela
Diretoria;

3) Tomar conhecimento dos planos da Comissão de Cons

trução e demais pormenores com respeito ao projéto;

4) Autorizar a concorrência pública entre os construtores

locais, quanto à mão de obra na construção;

5) Autorizar a emissão e cobrança das apólices, já subs

critas em livro especial.
Não havendo número legal de sócios presentes, a assem

bléia funcionará meia hora depois com qualquer número

OSVALDO KOCH ---l° Secretário

Para o, Natal escolham des

de' já um presente que sem-'

pre agrada! Divãs a Cr$
450,00. Grupos, estofados.

Colchões de mola, de crina,
ou de capim.

Tudo com preços especiais

para o Natal.

\ Façam uma visita sem compromisso á

Fábrica deEstofamentos -ErnestoFischer

�....
.m""""""""""""""""'''''I''''''

����LI���O �fiR�-��ILOl� ��Rn Lm.RI�[��[
Fundada em 24 de Julho de 1952

CANOINHAS - Caixa Postal, 127 - Santa' Catarina

De ordem do sr. Presidente tenho a honra de

convidar a todos os socios, para a reumao que se

realizará dia 30 do corrente, ás 14 horas, na séde

social do Elite Tenis Clube.

Canoinhas, 22 de Novembro de 1952

ALFREDO GARCINDO - Secretário

,

. i !
Econorníse de verdade comprando o "Artigo da

Semana" e aguardem para a próxima 'mais
uma estupenda oferta desta casa

RUA PAULA PEREIRA s/n - _../ FONE 255

TITULOS

,

PREFEITURA MUNI,IPAL DE CANOltiHAS
B.�lan(ete di Despell'Or��entlrll r.ferente 10 .is '(I, Outub(o de 1952

Código
Local I DESPES.� ORÇAMENTARIA

Anterior J Do mês I Total

o
O O
O 01
O 01 1
O 02
-O 02 1
O 03
O 03 1
O 04
O 04 1
O 04 2
O 04 3
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 20 3

O 23
O 23 1
O 24
O 24 1
U 24 2

O 24 3

O 24 4

2.000,00

166,50

334,90
360,00.

'

47.700,00

...

13.500,00

5.400,00

130,00

1.740,00

15.004,00

3.000,00

6.880,00

16.800,00
9.900,00

150,00
8.921,30

1.138,00
,

760,40
'2.995,20
7.200,00
469,10

17.000,00
18.000,00,
25.200,00
9,900,00

9.900,00
9.100,00

400,00

1.500,00

400,00

215,00

795,00

500,00:

1.500,00
1.100,00

909,00·

24,00
144,40
332;.80
800,00

2.000,00
2.000,00
2.800,00
1.100,00

1.100,00

349,00
36,00

900,00

400\00

__./ .

1.8'õo,oo

9.036,30,

7.892,50 165,00
'6.155,00'" 2.34.600'.

2.409,00

166,50

334,90
360,00

47.700,00

15.000,00

5.800,00

130,00

1.955,00

1�.799,bo
3.000,00

7.380,00

18.300,00
1�.000,00

150,00
9.830,30

1.162,00 II
904,80 �1,

3,328,00
8.000,00
469,10

19.000,00
20.,000,00
28.000,00
11.000,00

11.000,0@
9.100,00

2.440,00
'

2.384,00

9.000,00

3.920,00

18.oQO,00

15.215,00

66.251,9'0

19.136,50

2'.525,90

O 74
O 9 '

O 90
O 90 1
O 94
O 94 1
1
r °

1 00

1 00 1
r oo 2
1 02
1 02 1
1 03
1 03 1
1 1
f�ll
1111
1 13
1 13 1

�:::ô'§."'.:;;;;::'.OH".'::"'.." ..":'_."'•••"'.';:'".......::�...:� ��: 1

�. :Pc�;;��i;;';�;i; �'.� :1 1

II ::::
Venderá como "ARTIGO DA SEMANA" do dia 1

;

!:.:::�. :1.
2 50

segunda feira a- 61 sábado, Sabonete das marcas 2 50 1

HGessy _- Lever - Linda Ross e Lifebuoy" "22 8
84

pelo preço de apenas 2 84 1
:

crs 2,80 cada IH
A' venda qualquer quantidade IHPreços exclusivamente á dinheiro fí

�
'''Cc· .

-

,
- - ---... ..' •• ...'

.�
•••

•• ;:�C..O.fo.I! "o •••••• " •••••••••oc•••••••" •••Gct
•••••••••••• :.�. �'.. :.:� ... .. ... ..--.1 _f'

.'
-

<lo

O 4
O 40
O 40 1
O 40 �
O 43
O 43 1
O 43 2
O 44-
O 44 1
O 44 2
O 44 3
O 44 4-
O 44 5
O 7
O 70
O 70 1
O 70 2
O 70 3
O 70 4
O 70 5.
O 70 6

O 70 7
O 73
O 73 i
O 74
O 74 1

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

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

Material de expediente, livros, etc.
Desresas diversas

Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO - GOV:S:RNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito

Representação aos Intendentes Distritais não exa-

,tores
Material de consumo

Aquisição de combustivel para' automoveí
Despesas diversas
Custeio de veículos, moveis e utensílios

Despesas de transporte do Prefeito, quando em via

gem administrativa
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-

cípio '.

Diárias aos Intendentes Distritais quando sm ser

viço no interior

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z3
Auxiliar de Secretaria - Padrão R
Material de consumo

Conservação de moveis e utensílios

Impressos e material de expediente
Despesas diversas

Serviço postal
Serviço telegráfico'
Telefones

Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

Pessoal fixo
,

'

Diretor da Fazenda - Padrão Z2
Contador - Padrão Z2
Dois Escriturários - Padrão U
Escriturário Arquivista - Padrão R
Almoxarife - Padrão K
Auxiliar da Agência Municipal de Estatística
Padrão R

Agente Florestal :.__ Padrão T

Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

Despesas de transporte de funcionários quando em

serviço
-

�

2
.

Diárias a funcionários em viagem a serviço
SERVIÇOS DIVERSOS

.. '�'''''. �.

ii

2.091,00
2.348,00

8.100,00

3.520,00

16.200,00

57.215,60

19.136,50

2.525,90

2.182,00

6.300,00

4.089,00
429,00

4.938,40

160,00

700,00'

2.342,00

7.000,00,

8057,50
8$01,00

4.224,00
4,29,00

6.858,40

2 84 2
2 9'
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4-
2 94 5
2 94 6

135;00 '

1.920,00

Pessoal fixo

Porteiro-Continuo - Padrão O

Despesas diversas

Serviço. de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal fixo
Tesoureiro - Padrão Z

Quebras ao Tesoureiro

Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios

Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO

Pessoal variável ' ,

Percentagem para cobrança geral
Materialde consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas /

Percentagem para cobrança da dívida ativa

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO
Despesas diversas

'

Viagens de interesse do serviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA- PÚBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão' K
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas divers!ls, '

Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
'Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)

AS8IST�NC!IA SOCIAL
Despesas diversas

"

Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a

Assistência hospitalar a)ndigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

indigentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;1 A Malva
'ii r Antero de Magalhãés

'I r A uerde meloa setinosa e pura,
, Que tu me deste, sedutora amada

I '

Da curva bela, virginal, nevada,
Desse teu seio de ideal candura.

�IIII,
,,1-

Oh! nunca mais te deixarei perdida!
Junto a meu peito ficards lembrada,
-

O seio doce da mulher querida! '

Tinha o perfume de imortal doçura,
'Virgines essencia para mim vedada,
Bendita meloal tu serás guardada

Como -a promessa de feliz uentura ..

Serás meu culto, viverei te amando
Como a saudade' da paixão vencida
Na longa ausencia que 1t!e vai matando!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Aniuersariam-se hoje: a

sra. dna. Zila, eeposa do sr.

Altredo Garcindo, sr. Eoela
sio Vieira,' srta Siomara fi
lha do casal Dr. Rivadavia
R. Correa.

Amanhã: _ srta. Quita. Fe
dermann, de Tres Barras; o
Rev .. Frei André.

1

Segunda feira, dia. 1: o sr.

Atnayde Allage; dna. Ana
Maria, esposa do 'Sr. Carlos
Wunderlich, Curitiba; o sr.

Waldemar Brandes; dna. Hil
dá, esposa do sr. Rubens R.
Situa.

Terça !fira:' as sras. dnas:
Noemia, esposa sr. Agenor V.
Corte, Anita.Buss, e Aé]elia,
Olga, esposa do sr, Euciides
Bueno; o sr. Berlim Fa-.
gundes.: -..

Quarta feira: o sr. Hilmo
Wiinsch; dna. Adelia, esposa
sr. Deodato de Lima; dona
Almerinda, esposaisr. Vitorio
Damaso da Silveira.
Quinta feira: os srs. Leo

Freud, Paulo. 'Dehner e Sar
kis Soares.
Sexta tetra: o sr. Rubens

R. Silva; srta. Leoni
.

Cubas.
. A todos os aniuersariantes
nossos parabens, com, votos
de perenes felicidades.

Ajuste de Núpcias
Com a gentil srta. Helena, fi

lha do sr. Elias e Nessirin Cury
contratou casamento, dia 20 do

corrente, o nosso particular a

migo Oldemar, filho do sr.' A
brahão e Nura Mussi,

Aos distintos noivos e seus

pais, nossos cumprimentos. _

Q Cine Vera Cruz
�\ 1}
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Faleceu Guilherme Scheide
Faleceu sexta feira ultima, no peciais homenagens do Egregio

vizinho municipio de São·Bento, Tribunal de Justiça do Estado.

o sr. Guilherme Scheide, antigo Era um homem de ascendrado
habitante daquela próspera Co·' espírito público, exemplar chefe
muna e pessôa largamente con- . de família e pessôa das mais des-
ceituada em todo o Estado. . tacadas do município.

O ilustre extinto, que, durante Deixa o pranteado cidadão, fi-
muitos anos exerceu as funções de lhos, entre os quais o nosso pre-

Suplente de Juiz de Direito da- zado amigo e ilustre correligioná-
quela Comarca, e que quando da rio sr. Rodolfo Scheide.

extinção desse cargo, �ecebeu es- Pêsames á família enlutada.

(A VANGUARDEIRA)

BANCO NACIONAL DO
COMÉRCIO, S.A� .

;::��R�5�
LlNITE. .

,.
..

.

Cr$.100.000.00
RETIRADAS' ÚVRES.

FOjfNEC"éM,SE[A l.O"Es�E C'/lEQUES

.Encerrado nesta cida
de o campeonato de
1952. Magnifico' o jogo: .

decisão domingo ulti

mo. Ipiranga campeão
Como êra previsto, uma asais

tencia jamais r"egistrada em nossa

Praça de Esportes, afluiu a bai
xada do Municipal para _assistir
o cotejo que decidiria titulo ma

ximo da Liga Cauuinhenese. Os i
dois litigantes dedicaram-se com, Icorpo e alma á luta e os ataques
ligeiros e pirigosos se sucediam de i
ambas as partes. Não houve do- 'Imiuio deste ou daquele, uma esca- ,

pa perigosa constituia perigo pa- I
ra a defesa atacada. O" prill1ei'lros minutos foram dos alvi-rubros

.

�__

que atacando mais conseguiu no

3' minuto de luta assinalar a plri
meiro tento da tarde por inter
médio de Irajá. Logo depois, Ma
rinho de fora da area, suprendeu
Waldo, que barrada a visão pão
viu o tiro, que deu o empate aos

ai vi-celestes. A torcida delirava.
Aos 2Q minutos, num boi� da a

rca ipiranguista surge uma pena
lidade maxima que o arbrito mar

cou, cobrada. por Tensini, dá o

segundo golo ao Canoinhas. Os
rapazes de Monguilhote não es

morecem e em seguida Pavão nu

ma escapada consigna o segundo
goal e ultimo 'da primeira fase.
Com o empate de 2 tentos prin
cipia a segunda etapa da aensa
cional porfia. Notamos então a

forte pressão ipiranguista que a

todo custo procura o goal da vi

toria, e com 8urpres� geral veio
as tais botinadas, jamais vimos o .

Jpiranga visar tanto os adversa
.rios como nesses quarenta e cin
co minutos. João Amaro visou
Pedrinho., Sebastião e até o golei-
1'0 Bode procuraram prejudicar 1-
raiá. Marinho tombem teve en

tradas 'violentas. Isto não deveria
acontecer pois veio somente em

panar o .brilho da . partida. Pavão
perdeu um tento certo cobrando
uma penalidade máxima. Os al
vi-rubros tambem não foram fe
lizes e por diversas vezes perde
ram oportunidades de ouro que
lhes dariam a vitoria, O goal que
deu o' campeonato ao Ipiranga foi
assinalado por Pavão aos _�O mi

. nutos da fase complementar. Ven
ceram os alvi-celestes, porem da
mesma forma poderiam ter leva
do a melhor 'a equipe do "'Mais
Querido", pois como dissemos foi
um jogo de igual para igual e o

fator sorte é que decidio. No. 1-
piranga ressaltamos o iogo de
MarilJho que teve num' belo' dia,
P&vão e Sebastião. Bode teve que
-praticar defesas de vulto. Sebas
tião jogou' eomo sempre' firme.

Quinco Coi seu ponto fraeo. Bom
peixe tambem não correspondeu,
OB demais no séu jogo' costumei
ros. No CanoiIlhas· vimos Waldo

. um arqueiro que mesIl}.o preJQ.�i�
cado com o primeiro tento nao

esrnorec.eu "prfltic�ndo bélissn;ua'3
defesas que empolgaram a torcida.
Salvador. salvandQ como sempre
a defesa. Vitor e Wadio, desam
bientados com' o padrão de iogo

.

de seus pares', não pouderam fa·
. zer mais, entretanto não compro
meterám. A 1inha média atrasou

quando dev-eria &poiar mais () a

taque. Ten�ini é sem duvida um

grande crack,. sobressaiu seu ã'lto

padrão de jogo em toda a parti
da, o mesmo aconteéendo com A-

, .)

TR·ANSPORTES
O PROBL'EMA DA ATUALIDADE

O BRINQEDO MAIS RESISTENTE E MA1S PERFEITO

JAMAIS PRODUZIDO. - Um caminhão de madeira in

jetado, em tamanho grande com suas dimensões em e§-
cala reduzida de um verdadeiro caminhão, com todos

seus detalhes primorosomente reproduzldos, na

CASA SCRREIBER

I

dãozinbo, que fez uma partida
extra; Na linha de ataque. Lo

-, longue- construindo muito bem,
Sava esforçou- se a fundo, Ruy e

. Pedrinho bons e finalmente Irajá,
jogando uma partida de gala. Os
.atacantes alvi-rubros se contas

sem com mais aparo da linha' mê
dia teriam sem duvida chance de

.

praticar mais tentos que lhe per
mitiam a vitoria. -. Atuou. o em

bate o sr. Leonel Barcelos, que
procurou acertar e agradou, pois.
não preiudicou este ou ,aquele
clube. - A renda, cobrando-se Cr$ .

5,00 e dispensando os EOcios rlo
mandatario, deu 'aproximadamen·
te tres mil cruzeil'os.

x x x

Na preliminar, o Jpiranga ven
ceu por 4 a 0, jogando o Canôi
nhas com apenas 9 homens ..
Ficaram empates, çlevendo de-

cidir em melhor de ú'ês.
.

x x x

O ,Ipi'ranga não q�er jogar com
o Canoiuhas. Antes da deeisão do

cltmpeüna,to houve -entendimentos
.

para um· amist,.oso" 2 semanas ,de
pois do prélio. f'Osse qual fosse o

resultado. Que haverá pelas pla
gas ipiranguistas que . não dese
iam mais o pr'étio. Será mêdo???

x x x.

O C�noinhas E. C.' foi convi
dado para cooperar com o clube
alvj�ceIe8te, patrocinando a vinda

Requerimentos - Final I.
listo transferencia impostos de
sua bicicleta para Anibal de Sou
za; Iolanda .N. Pinto do Valle 90
dias de licença, a contar de 7
de novembro de 1952; Horst Bo]':
mann Itcença para construir uma
casa residencial. de alvenaria;
Teodorico de Araújo baixa irn

posto de sua carroça; José Teo
doro Kohler ·licença para cons

truir uma casa de 56m2, na zo
na suburbana; Leopoldo Bu'ba'

-

licença para construir urnrn u ro

de meio metro de altura por I_
de comprimento. Como requer.

do Palestra Italia ou:" Paísandu,
para. os dias 7 e 8 de- dezembro.
Esparamos . que 'esta série de par
tidas se rcaliz�, pois. os e!lpo�is
tas do plauàlto estão avidos para
conhecer de perto

'

esses 2 clubes.

x.
.

x x...,'

I vo, o defensor alvi-rubro que
tanto brilhou em Joipvile, voltou
a residir em Canoínhas e já está
treinando sob as vistas de Donato.

•

x x x �

Ruy, o ·"maior. ponta esquerda
do municipío", como é�conhecido,
eomemorou seu aniversario- do

mingo. ultimo. Todos-- seus cole

gas foram cumprimentar o valo
roso crack. "Correio do Norte

Esportivo", embóra' um pouqui.
nho tarde, cumprimenta Ruy e'

deseja muitas e muitas felicidad.es.

x x x

Hoje a noite, nos salões do

Clube Canoillhense a tão eBpera�
da-'Noitada Havaiana", pl'omo-'
vida pela Sociedade' Erval. Qua
si todas as mesas estão reservada�,

prevendo-�e um SUJesso geral.
.

x x x

Finalisando, queremos cumpri
mentar toda a família alvi.celeste

pelo brilhante feito. Salve cam·

peõe/8 da LEC de 1952. Que esta

vez façam bpnita figura nó ceI"

me estlldual, são nossos- votos.

.
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�O'muhicá 'que 'e.alão à venda muitos vestidos feit�s �8:-algodãô-,e sedq�em todos 'os
-

tamanhos e modelos
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