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Florianópolis, '12 - "Esteve nesta capital o engenheiro Francisco Souza' 'Dias, .Diretor Instituto Eletronico da Universidade de São Paulo e mem

bro da Comissão Mixta Brasil Estados Unidos, que veio a Santa Catarina .tratar das providencias preliminares para realização dos estudos do a

proveitamento 'do poten�ial hidroel�trico do estréito do rio Uru�uai, assunto � 'que o ?overI?o do Estado vem dispensando �áxima atenção, pon

do todo o seu empenho na execuçao sem delongas dessa grandiosa obra destmada a impulsionar o progresso do, oeste catarinense. Referido en

genheiro, que tem construido diversas usinas hídroelétricas e atualmente dirige as obras" da usina de, São José do 'Rio' -Pardo, ern São Paulo, veio

incumbido pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná Uruguai, por solicitação do Governador Irineu Bornhausen, de realizar um reconhecimen

to na região do estreito afim de avaliar da conveniência de se realizaram estudos pormenorizados para a construção da obra de 'aproveitamento

de seu potencial, reconhecimento êsse realizado dia 9, de aviã?, tendo o engenheiro Souza Dias examinado demoradamente vasta região do es

treito, em companhia do engenheiro Victor Peluso Junior. ,As conclusões do reconhecimento foram as mais auspiciosas ..passiveis, concluindo o

técnico paulista que se justifica o estudo do aproveitamento do estreito, que oferece bôas condições para aproveitamento econômico do seu po

tencial. Esquematizou o técnico as soluções que o caso compórta, colegíndo os dados necessários interestadual o roteiro a seguir para os estu-

tudos necessários à construção da grande usina."
"

A Bancada do PSD contra. o I _l\_n_o_6 C,_clII_,_c_in_;_h_as S_a_At_a_C_at_Br_in_B-=-,_1_7_d_e__J_an_-e_ir_o_d_e_19_5_3 N...:.u::...:m_::e_:_:ro�2�3.:_8

Oeste Catarinense

Florianópolis, 7 - Negando-se a comparecer ao plenário
da Assembléia Legislativa e, com isso" evitando que essa possa

deliberar, a bancada do PSD coloca-se contra os interesses da

região Oeste' Catarinense. Transita pela Assembléia, em regi
me de urgencia, tendo sido um dos motivos da convocação extraor

dinária, um projeto de origem governamental, aprovando o Conve

nio dos Estados da Bacia Uruguai. Paraná Agora, com a atitude

intempestiva e contraria aos sagrados interesses dessa zona, pes

sedistas assumem papel de inimigos progresso, em face da Inicia

tiva do Governador Irineu Bornhausen de dotar refei ida região
duma 'usina hidroeletrica capaz de estimular e aumentar expansão
econornica duma população superior a quatrocentos mil habitantes,
disseminada por varias municipios catarinenses e outro� do Rio

Grande do Sul. Vale ressaltar que Assembléia do Rio Grande elo

Sul, atravez do deputado Adail de Morais entregou em Joaçaba

ao Governador Catarinense, em presença do Ministro João Cleo

phas e do Presídente da Comissão Míxta Brasil Estados Unidos,
uma mensagem de irrestrito apoio e franco aplauso assinada pe

los 5'5 deputados que integram a Assembleia Gaúcha. Este pro

jeto, que iluminaria e' movimentaria dessa prospera zona, ja con

tando com o apoio do Legislativo Estado vizinho, foi torpedeado

por quantos no ,fim de "1952 desertaram exercicio seus mandatos.

.

I
'O' "Município". de Felipe Schmidt

Ninguém jamais falou em municipío de Felipe Schmidt :

'ou siquer .pensou em -anexação daquela zona a VaJões ou a Iri

neuopolís, sínão "

O ilustre deputado Fernando Osvaldo de Olivei- '

ra, de, fer tilissirna imaginação,
.

,

- .Numa versão moderna do personagem cervantino, o depu
tadoeohterraneo atirou-se contra as pás de um noínho.de vento'
certo- de que .i.e empenhara em tremenda combate contra inimi-

gos de descomunais proporções.
'

Amuada com o insucesso de' Papanduva, "onde ficou ,es

clarecido 'que o representante pessedista é a favor. dó novo mu

nicipio mas contrario á reforma constitucional, quer dizer, é a

favor e 'é�contra, .ao :rfiesmb tempo; é e não é, de uma só vez,

resolveu ele explorar outra região, ''Foi, pcrisso, a Felipe Schmidt,

levando apenasj.urn ou dois correligionários, Não quiz saber ele

reuniões convocadas .de encomenda pelo população, ás :.'quais po

deriam comparecer adversários inconvenientes 9;ue pusessem a

descoberto o-jogo, a trapaça política, Desta vez-preferiu o silencio.

A -.«g�andio:s;� .

reunião que promoveu em Felipe' Schmidt
comp'areceram tres cidadãos que somados ao Deputado" ao seu

companheiro de viagem' e a um curioso perfaziam o total-de meia

duzia, todos como nós, como' todos os canoirihense . contrarios, á

separação de .Felipe Schmidt, contraries á sepa ração deTrês "Hall:

,

pas, eontrarios á separação de Marcilio Dias e favoraveis a ,ç't}a
- ção- do Distrito de Felipe Schmidt, a ser criado por in iciatrva' do
Prefeito Terézro" Juniôr, conforme projeto já enviado á Gamara.

.

.«Trabálhadores do Brasil! Boa Noite 1»

Curiosidades Numérica s

Indispensável ao Estado a criação de novas Comunas"

A ((Gazeta do Povo» de Curitiba, edição de 3 do c()rrente,

órgão naturl2lmente insuspeito para o PSD dE- Santa Catarina, a

travez 8 pena brilhante do jornalista Aloysio Biasi, divulgou da

dos qne ioteresf>am subremaneira a administração catarinense, 'no·

tadamente ao Legisla.j;ive., na atuàl conjuntura, quando a reforma

constituciori�l e a criação de novos municipios dão motivos a

tantas di.scussões.

Segundo divulgou o articulista do diário da Capital para
naense, em 195 � em Santa Cfltarina foram ar:recadados pelo Go

verno Federal, á título de Imposto sobr� a Renda, OITENTA E

DOIS MILHOES, DE CRUZEIROS.

.

'CQnsiderando-se que a cota municipal do Impo':lto sobre

a Renda é encontrada pela divisão do total recolhido pelo númf'ro

de municípios, os municípios catarinenses (51), receberam a soma

de VINTE E DOIS MILHOES DE CRUZEIROS nesse mesmo ano.

O Maranhão, pelo fato de contar com -71 munícipios, re

cebeu TRINTA MILHOES DE CRUZEIROS, muito embota a ar

recadação do ImpGsto sobre a Renda fosse de apenéls QUATRO

MILHOES DE CRUZEIROS, _

O 'Piauí recolhe DOIS MILHOES DE CRUZEIROS e re

cebe do Gov'erno Fedo:!ral, para os seus municipios, cerca de

VINTE MILHOES.

Esse.é o principal motivo por que a Constituição Esta

tlldu.�l deve ser reformada, permitincio'-se ao Governador a cria

ção de novos municipios, redu'lindo-se os limites de população e

receita pai-a a criação de novas comunas,

Votar contra a Reforma Constituciopal, é pre- '

judicar e contrariar a criação de, novos municipios e

os mais' sagrados interesses de Santa Catarina.

Dirct�r: A��W� �o C���U��
CAIXA POSTAL. 2

Da Cidade
Depois de uma temporada de

Seis mêses .na Capital Federal,
regressaram à Canoinhas as dis
tintas professoras do Grupo Es

colar "Almirante Barroso", srtas.
Iolanda Trevisani, Faní Sabbagh
e Esther Soares de Carvalho.

C'Qm o, intuito de melhor pro
duzir nas lides pelo vasto cam

po do Magistérío, submeteram
se, as prezadas conterraneas, a

um curso de aperfeiçoamento,
inteirando-se pela assistência às

Documentos Perdidos
Perdeu-se urna carteira, con

tendo porte de armas, nomeá

ção de cargo, registro' de re

volver e outros documentos, en
tre'Major Vieira e Paiol Velho.

� �

Gratifica-se
'

a 'iÍuem achou e

entregar ao sr, Leopoldo Krauss

',em Paiol Ve}hó, Major Vieira,
ou nesta redação.

'

APRESENTA

HOJE:- A's 20,45 horas

O RENEGADO,
,

Paul Muni e Gene Tiernei

OS GLOBETROTTERS

Reis Negros do :Basketball

(os mais famosos do rrmlltlo)
I

continuação do seri&do

Quadrilha do Diabo

Amanhã ás 14 hs. - REPRISE

Ás 17 e 20)45 horas

APPASSIONATA
O giga ntesco filme Nacional

qtle a Vera Cruz produziu pa
ra o povo brasileiro - Anselmo

. Duarte, galã numero, um do
nosso cinema - Tonia Carre-

,

ro, "a morena insuperavel
'1

,

Segunda·Feira REPRJSE

Terça-f�ira:- A's 20/45 horas

Grandiosa produção da Warner

Infér'no OU Gloria
com Wayne Morris, Bruce

Bennct e outros

Qparta-feira:- REP�ISE
.�'

Quipta-fE:ira as 2'C),45 horas

Vingança do Destino
,

da 20 CenLury, Fox'
'

' •.

com' Joho Carfield é ·Mi�he.
line,-,Pr:�lIe�

"

Sexta-Feira

- -
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FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

-_.. '%!

uem�t�: 1f���S �mMt !!

I
GINÁSIO DA ESCOLA NORMAL> ,I

"SAGRADO CORAÇÃO DE JESlJ.SÚ,;�:'"
Avisamos os interessados que os exames de Admissão

'O

'�:

ao Curso Ginasial terão lugar nos dias 25, 26 e' 27 de Fe�
vereiro próximo vindouro. A inscrição 'f�chará INFALIVEL
MENTE aos 14 do mesmo mês. NENHUM aluno que se a-

, presentar depois desta data, poderá lier àceito.
A prepa�ação para os Exames se 'fará â� d,ia 8 em diant.e.

DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS:
,

Certidão de Na�cimento (com firma reconhecida)
Atestadu de Saúde e Vacina (c,om firmas reconhecidas)

Certificado.,de condusão do Curso Prímário

6 Retratinhos 3 sO,bre 4
'

A DIRETORIA

Maravllhosaé,
aulas, dos novos e modernos

métodos de ensino, aplicados nas

escolas do Distrito Federal.

Recebendo seu certificado de
conclusão dos Cursos de Espe
cialização do Ensino, eis que
retornaram à sua cidade natal,
com mais uma vitória alcançada.
A's talentosas mestras, os efu

sivos cumprimentos desta folha.

Aos' nossos Leitores
Por motivo de força

maior, esta folha deixará

de circular na próxima 'se:"

mana, reaparecendo regu

larmente dia 31.

A Gerência

Torno publico que a gaita de
8 baixos marca Hering, que esta

va sendo rifada pelo .Principe Ba
zar foi contemplado o n° 180. per
tencente ao sr. Heruivaldo Gere,
mias, é favor procurar a mesma.

EDGA R D SCHWbLK

A V I S O
O cidadão Edgard Perdigão Pe

reira, Delegado Especial de Poli

cia, no uso de suas atribuições etc.

Avisa aos interessados que de
acordo com a Portaria n. 5 de
Novembro de 1952, do Exmo. Sr.
Dr. Secretario da Segurança Pu
blica do Estado, o emplacamento
de veículos em g�ral, inclusive
bicicletas, terá inicio' em

'

IS de
Janeiro de cada ano e termi:nà�á
a 15 de Marçó.

�',

•

O veiculo não emplacado De pra-
zo estabelecido, rica 'sujeito a mul
ta segui ute:
Veiculo �otorizado Cr$ 50,00
Bicicleta" Cr$ 20,00
Canoinhas, 15 de Janeiro de

1953,
Edgard Perdigão Pereira

Delegado. Especial dê Policia

E D I,� A L
O Diretor - Professor da Esco

la Prática de Agricultura «Viciai

Ramos», chama, pelo presente,
com o prazo de 15 dias, a contar

da, data da publicação deste, o ,'1
Sr. Otavio Valencio dos ,8.aptól'" �Zelador, lotado Da dite J?scoràJ:,� 1

'

Canoinhas, 13 de Janeiro de:
1953 ..ú

Alfredo Maia Jatahy
Diretor - Professor.

: I

1�--A"M�;�6;�;i�""s'i'�-'c'��'i6;' L;d'�:"':1
. . ,

des�jando levai" seus assun.. 1)

tos financeiros a altura de
suas, necessicJ._a.des pede f1
todos

..
os freguezes em atra

zo'_de,pagamentos satisfaze
rel_Íl (�,eu!S 'compromissos até
fim'-tle.j-aneiro' em curso.

.

,

'

,.,�' Ô�trossim inf:rma que ele- ',i
vará' seus preços de 'fim' deste :
mez"a-15% mon�ado'pela constau- :
te alta.dema.teria',prima verificada !

: ':'u,l!imamente� porem' corl:ceilerá 5'/. :

: 'de ,_abatiment�;" sO'bre pagame�to :

'.;.
,5 dias àpó,\? "entrega dó serviço' :

ou Nota.
' •

� ••• _ .;••••••••••·40 •••••••••........ � :..••: .: :.
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Tratamentos e o-perações das doenças dos

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

OPERAÇAO DO BOCIO (PAPO)
. HORÁRIO: Diariamente da 1 ás 6,30 hs. (à tarde)

aos sábados das 9 ás 12 hs. (de manhã)
Consultório permanente: PORTO UNIÁO

Dr. Armando de Lara

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

Mas se quizer_ ser bem servido, sirva-se da

Transportad,orà Wolfram. Ltda.
-. SÃO PAULO CANOINHAS

C. Campõs,272 F. Schmidt, _s/n
Fone - 9-66-55 Fone - 112

Servimos bem para servir sempre

Moinho JÁP Tokarski & (ia. Ltda.
Moinho de Cereais "São Sebastião ti

Porto União Santa Catarina

� SENHORES COMERCIANTES
Consultem 'os preços e peçam fari�ha de

!. trigo diretamente' do moinho. Artigo especial.
Moinho moderno com cilindro e aparelhamento

completo, Maquinaria suisso.
� 7x

Correspondencia para Caixa Postal, 9 - Canoihhas

Canoinhas

Atenção, Colonos!
A Fábrica de trigo quebrado de ADIS SELEME
SAHR faz saber aos colonos que do dia 5

de janeiro em diante comprará trigo em grão
.
em grande quantidade, sendo bem preparado
'ao preço de Cr$ 2·,70 e 2,90 o quilo,

. conforme o produto, Pagamento à

vista, nesta praça
, Rua Marechal Deodoro ;.s/n

ALFREDO seu LTETUS
Engenheiro Civil - Arquiteto

CONSTRUÇÕES EM GERAL
, Prédios de alvenaria ou de madeira - Barracões

Reformas de casas e outros servkos
Projeto e fiscalização pelo proprio eng�nhel!�..

,

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO.

En(arregado em· (anoinhas' João:! Venaneio
â Rua' Curitibanos $1,nJ�:� z',.

...... ;;:,.
lx ..

. "l

"

I

ALU INIO
bom e barato
sempre na

(!4cttt �.,tita

m !
Y\ e.?·feJ-eJ�t'-L.l
I '(4,

ALTA QUALI qADE IE DI5TINÇAO I
'-- -.3

Exclusivista no Município

João J. Pereira _,.'
. Rua Vídel Ramos sln ,/'

Caixa Postal 97 aa Fone 298
CANOINHAS

Consertos e reformas de bi

cicletas, triciclos e carros

para crianças

,Oficina Relâmpago

I Tem bom gosto?
Tome Vafé

8t8. Tereza

LIN8EHIE ETAI
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa Erli:fa

Vi.dros:
Toda Especie, qualquer

comprimento, largura ou

grossura.
Preços sem concorrencia

só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda
Fone 277

Consertos de fogareiros e

ferros de �ngamar

Ofidn·a Relâmpago
JOSÉ ZADOROSNY

GUARDA-LIVROS

Reg, N. 0452 - CRCjSC
aceita ,escritas avulsas, contratos,
distrates e alterações sociais, re

gistro de livros, firmas, etc.

PAPANDUVA

Seja economico
'

e taça suas compras na

Casa Erli�d

Anunciem no

Emolduracões! '.

Quadros Santos, serviço
perfeito 'e garantido.

-,

r

.

" ':"
"

só na'
• -

'Vidraçaria' Canoinhas . Ltda
':. .....

s
:

"

!.c:

1- Continental Hot�I
sob a direção de seu novo proprietário

CARLOS RADOLL
Oferece amplas comodidades

aos srs. viajantes e Exmas. Famílias
-

Rua Vídal Ramos - Fone, 218 I
-

Pértinho dos Correios e Telégrafos

Um presente
comprado na

Casa Erlita

Avisa a seus amigos e fre

guêses, colonos em geral, que
recebe sementes de trigo, cen

teio, arroz e milho, para moa-

gem e 'depósito. lx

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme, J. A. souza

v. S, poderá comprar re
Iogíos, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

Rua Eugenio de Souza, pró
ximo à Caixa Economica

sempre agrada

Moinho Tricolin
Sob a responsabilidade de

APOLINARIO TISKA .Serraria á Venda
Vende-se uma, completa

com todos os acessorios, com
ou sem maquina. Registra
da no L N. P.

Tratar nesta redação.

� .. m.__�

Vasa das Tintas· e Oficina de Pin,turas
Irineu Constao,tino

CANOINHAS - Rua Coronel Albuquerque - Sta. Catarina

Marmorinas .. Decorações - Desenhos - Pintura

de Prédios em Geral - Letreiros em qualquer
estilo - Laqirearnerrto de Móveis.

Preços Razoáveis - Serviço Rápido e Garantido
4x.

________________________..a... �_

.
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!� Banco Ind. e tom. de Sta. Catarina SIA �i
ii Matriz: ITAJÀí - Enderêço telegrafíco: « I N C O » ii
" .

"

� c
55 Taxas de Depositas ii

. Ii COMIAS DE MOUIMERJO COUIAS A PRAZO: ii
ii A Disposição 2%a. a. Com aviso de 30 dias 4%a, a. ii
55 Limitada ' 3%a. a.

" " "60 "4112%a, a. ::
ª o �

� Particular 4%a. a. " " "90 " 5 Yoa. a. ii
F. Limitada Especial 41/2%a. a.

"" 120 " 51/2%a. a. ii
d, " "1 ano· 6%a. a. ii
3 �
:: DEPOSITOS POPULARES 5% ' ::
- "

3 "

u Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ii
� . C
..

"I
..

h I
"

� Abra uma conta no nco e pague com c eque. ii
- d
- . p
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DR. SAULO CARVALHO
Advogado

Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205

Canoinhas S. Catarina

Dr Aroldo Carneiro da Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Üi'dem dos Advogados do Brasil, Secção do
, Estado de Santa Catarína, sob no, 360)

.... " _
,
.

..;4',

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do

trabalho Naturalisações e titulos declaratorios.
Causas Criminais.

,r '

"
.......•........ _,

Escritório' e residencis :

Rua Vidal R�amos "
- Canoinhas S. C..f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Código
Local

8 21 2

8 21 3
8 22
8 22
8 23
8 23
6 24
8 7.4
8 24 �
8 5
8 51
8 51
8 53
8 53 1
8 7

872
872
8 73
8 73
8 8
8 84
8 84

8 84 2

8 9
8 94
8 94 1

8 94 2
9
9 O

.

9 00
9 00 1
9 2
9 24
9 24 1
9.3
9 30
� 30

9· 31
9 31
9 34
9 34 1

9 34 2
9 34 3
9 4

9 44
9 44 1
9 44 2
9' �
9 804
984

, 9 84 2
9 84 3·

9 84 4
9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

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

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês_1 Total

59.900,80
6.270,4,0

3,254,00

48.497,10

82.694,80
122.170,00

30.S65,50

800,00

2.104,00

153,00

1:500,00

12,00

59.900,80
8,374,4ó

3.407,00

48.497,10

82.706,80
122.170,00

32.065,50

8Qo,00

15.600,00

670,00

129.396,60
52,574,20

17.380,00

2.018,00

4.466,00

2.633,00

46.173,30
23.302,10
60.205,00

11.385,00
2827,60

22:026,50

21.200,00
50.000,00

1.440.00
33.198,00
5.500,00
5.000,00
5.500,00
5.500,00
715,00

7.495,00

2171.837,30
40.807.30
26.782.50
150.000,00
442700,00
25.000.00
10.500,00
12.600,00

99.500.00
64-.209,10
80000,00

3123.936,20
15.000,00
52.319,10
455.902,20
3647.157.50

14.536.00

3661.693,50

PREFEITURA MUNICIPAL, ·DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Orcamentaria referente ao mês de Novembro de 1952

. . .

Saldo para dezembro

SALDOS DISPONIVEIS
Na Tesouraria 3.352,00
No Banco "Inco" 71) ,80

Canoinhas, 30 de novembro de 1952

Gilberto d' Aquino Fonseca EdgardMayer Benedito T. Carvatho Jr.

Résp..p/ Contador Diretor da Fazenda Prefeito

T I T U L 0.8

1�.000.06

670,QQ

129.396,60

15.800,00

1.918.00

4.466,00

2.633,00

45669.30
18.702,10
52.725,00

11.385,00
2.827,60

22026.50

21.200,00
50.000,00

600,00

52.574,20

1.58ô,00

100,00

509.00
'1.600,00
7.480,00

240,00
733,00
500,00

1.000,00
500,00
500,00

292.727,10

2.100,00

1.500,00
2.700,00

99.500,00
64.209,10
80.000,00

54!!.736,20

542.736,20

Operários serviços estradas e pontes do distrito de

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

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Combs para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos \

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal variavel
Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL

Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consumo

Para serviços de próprios municipais
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesas diversas

Iluminação pública da cidade e da vila de 'I'rês

Barras

Energia para motores, reparos de instalações e ou-

tras despesas
.

DIVERSOS
Despesas diversas .

Para aplicação especial em benefíeio de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

Aplicação da taxa rodoviária
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL IN�TIVO

Pessoal fixo

Aposentados ,

INDENIZAÇõES, 'REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas; diversas
Restit. de irnp. e taxas de exercícios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS .

Pessoal fixo
Para substítuícão de funcionários e extranumerá

rios licenciados
Pessoal varíavel
Para admissão de extranumerários

Despesas diversas

Construção de prédios escolares e aquisição dos

respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família \

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTES

Despesas diversas

Seguro contra acidentes no trabalho

Seguro de bens moveis e imoveis

SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas

Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-

À��iliO à "Associação pró Ginásio de Canoinhaé
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil

- Secção de Santa Catarina
.

. DIVERSOS

Despesas diversas

Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones

Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte

Pensão a Agostinho Teixeira de Lima

Pensão a Augusto Gaissler

Pensão a João Florentino de Souza

Despesas policiais e judiciárias
'

Aquisição de placas
CREDITOS ESPECIAIS

Aquisição terreno edificio Correios e Telegrafos
Vencimentos do Secretario em disponibilidade
Saldo aquisição Motoniveladora

Aquisição Bonus do Estado

Mecanização Serviços Contabeis

Um Operador Maquina - padrão V

Tres Motoristas - padrão O

Serviço calçamento rua Senador Schmidt

Servo extr. de pedras para calçamento incluso frete

Para aquisição de 2 motoniveladoras
Cr$

Restos a pagar de 1949
Restos a pagar de 1950
Restos 'a pagar de 1951

SOMA CR$

1.200.00
32465,00
5.000.00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
715,00

7.495,00
1879.110,20
40.807,30
24.682.50
150.000,00
44.2700,00
25000,00
9.000,00
9.900,00

2581.200,00
15.000.00
52319,10
455902.20

3104A21.30

GOVERNO
MUNICIPAL

Portaria de 14 de novembro de 1952.

O sr, Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, no uso. de suas atribuições, resolve:
De acordo com o artigo 155, do Decreto-lei n. 700, de 28

de outubro de 1942
a MILTON ALVES NUNES, ocupante do cargo de Escritu

rário do D. M. E. R, padrão U, do Quadro Uníco do Município,
por 60 (sessenta) dias, a contar de 9 de novembro de 1952 ,com
vencimentos integrais. -

Prefeitura Municipal de Cancínhas, 14 de novembro de 1952.
Benedito Terézio de Carvalho Júnior - Prefeito

Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

lEI n. 203, de 17-11-1952
ABRE CREDITO ESPECIAL

O sr. Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito Muni

eipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber q_ue a

Gamara Municipal decretou e eu sanciono aseguinte lei:

Artigo 1. - Fica aberto por conta do excesso de arrecada

ção do corrente exercício o credito especial de Cr$ 298.800,00
(Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos cruzeiros), para os

seguintes fins:
.

Serviço de calçamento da rua Senador Schmidt Cr$ 99.500,00
Serviço extração

-

de pedras para calçamento, 'inclusive frete
Cr$ 64 300,00

Aquisição de duas motoniveladoras Cr$ 135.000,00
Cr$ 298.800.00

Artigo 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publí
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 17 de novembro de 1952

Benedito Terézio de Carvalho Júnior - Prefeito

Registrada e publicada a presente Iei na Secretaria Munici

pal aos 17 de novembro de ] 94:l. I

Osvaldo Ferreira Soares - - Secretário

LEI n.. 204; de 17-11-1952
O senhor Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
a Carnara Municipal decretou e eu sansiono a seguinte lei:

Artigo 1. - Fica o sr. Prefeito Municipal autorizado à adqui
rir por compra, doação ou desapropriação judicial, por utilidade

publica, um terreno urbano, situado na Vila de Três Barras, com
a área de 30.200m2 pertencente ao sr. Euclides Fernandes Gué

des e sua mulher, com duas casas de moradia e necessário ao

prolongamento de duas ruas daquela Vila e loteamento para con-

cessão por aforamento..
- .

Artigo 2. - O terreno referido no artigo anterior é cons

tituido per duas faixas de 20 metros por 150 metros e uma área

anéxa de 24.200m2, perfazendo os 30.200m2 referidos.

Artigo 3. - No caso de compra, fica o sr, Prefeito Muni

cipal autorizado a dispender a quantia de Cr$ 20.000,00, por con
ta da verba respectiva do Orçamento de 1953.

Artigo 4. - As CAsas existentes, o sr. Prefeito Municipal,
depois de prncedida a necessária avaliação, poderá vende-las me

diante concorrencia pública, tomando por base o preço de ava

liação e empregando o produto no pagamento da indenização de

vida ao propríetárío.
Artigo 5. - A área de terreno adquirida e não necessária

ao prolongamento das ruas, ° sr. Prefeito, depois de demarcada,
poderá ceder em aforamento, ao preço determinado em lei.

" Artigo 6. - Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 17 de novembro de 1952

Benedito Terézio de Carvalho Júnior - Prefeito

Registrada e publicada a presente lei na Secretaria da Pre-

feitura Municipal aos 117 de novembro de 1952.
'

Osvaldo Ferreira Soares -:- Secretário

LEI· n. 205,. de 17-11-1952
O senhor Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito Mu

nicipal de Canoinh is, Estado de Santa Catarina, faz saber que a

Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1. - Ficam anuladas, na forma abaixo, as seguintes

dotações da lei o rçamentariá vigente:
° 02 1 Aquisição de moveis e utensílios, etc

o 03 1 Material de expediente, livros, etc

o 04 1 Serviço postal, telegrafico e telefoníco

o 20 1 Subsidio ao Prefeito
.

° 23 1 Aquisição de combustíveis para automoveis

° 40 1 Secretário, padrão Z 3
.

° 43 1 Conservação de móveis e utensílios

o 70 1 Diretor da Fazenda, padrão Z 2

o 70 5 Almoxarife, padrão K _

o 70 7 Agente Florestal, padrão T

1 11 1 Percentagem para a cobrança geral
1. 14 1 Percentagem para cobrança da divida ativa

2 94 2 Assistencia medico farmaceutica a indigente
2 94 5 Assistencia a presos pobres
3 30 1 Vencimentos professores escolas "isoladas

3 30 2 Vencimentos porfessores auxiliares

3 30 3 Grat. professores que regem cursos desdobrado

3 31 1 Substitutos de professores lícenceados

3 60 1 Inspetor Escolar, padrão T
3 64 1 Viagem' de interesse do serviço
4 94 1 Desobstrução de corregos e rios

4 94 2 Drenagem de terrenos alagadiços
4 94 3 Limpeza de valos, boeiros é sargetas

-

(Continua no proximo numero)

Cr$ 1.000,00
500,00
50o�00

6.000,00
1.800,00
3.900,00
500,00

1000,co
8.400,00
6.500,00
4.000,00
5.400,00
5.400,00
12.000,00
22.000,00
5.000,00
8.000;ót>.

. 9.000,00
1.700,00
900,00

4.000,00
10.000,00
10.000,00
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Tempestuoso Crepúsculo

Benoni Laurindo Ribas

Na várzea entoam aves
. urna prece .

E, desda.a imensa mata á serrania.
De pouco em pouco vai morrendo o dia
·E o véu da noite sobre a terra desce.

Ao longe, no horizonte que esmaece,
Repercutindo vai a Ave-Maria;

-

E sai da ermida a doce melodia,
Enquanto sobre o mundo o negror cresce.

I
I

Cobrem "a alt�ra os nimbos.' ... ruge o vento ...
A alva lua do .céu desaparece _ ,�_.-
E ecôa 6 som longinquo de um trovão"

Os raios vão cortando o firmamento.
A mata geme,. bate-se, estremece,
E tudo é agua, sombra, escuridão ...

�--------.5F""••I-----M----

Aniversariantes' da Semana
HOJE:- Jovem Waldemár, fi

lho do sr, Otto Hoffrnarmj sr,
Antonio. Lima Filho, residente
em Felipe Schmidt; Jucelia
Marlene, filha do sr. José Ma
ria .Furtado Primo.

AMANHÃ:- Jo;em Azis, filho
do sr; João Selerrie; Noely, fi
lha do sr, Nery Nicolazzi; Dr.
Paulo Fontes, de Florianópolis;
sr, Oscar .Pfau,

DIA 19:� Wilson, filho do SIt.

Henrique Neustaedter,

DIA 20:- Iraci Maria, filho
do sr. Pedro Paulo' Portes, sra.

Romilda, esposa do sr, Ernfried
·11

, Marzall; ,sra. Elfrieàa, esposa,

do sr. Edy Ronâbuchner; sra.

Alzira, e�posa do sr. Paulo

N�SCIMENTOS
Rogério Paulo é o nome

do robusto garoto, que, a 9
do corrente veio enriquecer
o lar do sr: Antonio Ivo

Moritz, funcionário' do .Bãnco
Ince, e de sua exma esposa
dona Irani Cervi Moritz.
,\. Nossos parabens ao novo

canoinhensé e a seus pais.

Acha-se+em restas o lar
do sr. João Luiz da -R.osa,
e d,ona IrüleOl Pereira da Ro

sa, con) o fl8scimento, dia
,

11 do corrent�, de uma ro

busta menina que na pia ba
tÍsmal receberá o nome de

.haquel Mari.
, Nossos parabens.

Soares; sr. Emiliano A._ Sele-",
me; srta. Cecilia Terezinha,
filha do sr. João T. Muziol, de
Curitiba; sra. Martha, esposa
do sr, Alcides Cubas, residen
te em Pauja Pereira.

DIA 21:- Sr. Arnoldo Moritz.

DIA 23:- Waldir, filho do sr,

João B. Rudolf; Vva. Maria Ta
balipa, de Três Barras.
Aos anlversariante�. nossos

. parabens com sinceros votos de
perenes �e1icidades.

ENLACE

ROM'AIS - FRANTZ

:'!f .

ESPORTES
Vitoria espetacular do Ca

noirihas, sobre o Avahy
Conforme estava prog: a

mado, realizou-se domingo
ultimo, a partida entre o Ca
noinhas _ e Avahy de Porto
União. O gra nde publico que
foi ao Estadia Atinar V. Cor
te, deue ter ficado inteiramen
te; satisfeito, não - por ter as
sistido U111a grande partida,,

mas pela exibição espetacular
do Canoinhas, que foi de en

-cher os olhos do espectador,
A muito tempo não uiamos

uma, exibição tão perfeita do
"Mais Querido"..Seu quadro
completamente modificado,
parecia uma maquina dentro
do gramado. Com uma defe
sa segura, onde despontava
lva., como uma. uêrdadeira
muralha, e. um ataque ato
mico, dando um trabalho i
menso á defesa contraria,
tendo em Iraja, Ruy, Lolon
gu,! e foel, figuras espetacu
lares, principalmente este ul
timo, integrante do quadro
juven'il do Fluminense do Rio
de Janeiro, que deu um ver

dddeiro schom de futebol, tia
lendo sua atuaçâo'como uma'
entrada ao campo.
O quadro do Avahy é um

dos melhores Que disputam
o campeonato de Porto U
nião, mas não conseguiu en

contrar seu melhorjogorpois
a atuação perfeita dos aloi
rubros impedia qualquer re

ação da turma avahyana.
O' escore de 5 tentos a 2,

bem diz o que {oi a superio
ridade do Canoinhas nos 90,
minutos de jogo.
Os marcadores toram: Ira

já, Ruy 2; Tensini e cPedri
nho, pata os vencedores e

Neoinho e Mareio pura os

vencidos.
.

.

,

QUADROS:- Canoinhas:
wuta« Ivo e Chiquinho,' Sal
vador, Tensim e.. Adão,' Pe-

Coletor L1Jiz 'Pa'checo dos Reis

Ario 6 -

Uniram -se pelos laços ma

trimoniais, quinta feira ulti
ma,' os jovens Maria da Glo
ria Rauen Romais" e Vigan
do Frantz. pertencentes a

tradicionais famílias de nos

so Município.
"Correio do Norte" cum

primenta os jovens nubentes
.

e distintas famílias, com vo

tos de felicidades.

rALECIMEN,TO
Vitima de um colapso cardía

co, faleceu em Palmeiras, Pa
ranfó, o sr. Avelino Ribeiro da
Silva, .com 58 anos de idaàe,
tendo sido sepultado em R. N cg:'o

O extinto era cunhado do sr.

Sarkis SOtlres, Vereador da Câ
mara i\1uuicipal desta cidl'lde.

"Correi\) do Norte" envia-suas
condclencic.s á família enlutada,

Aniversariou-se a 9 do corren

te o estimado cidadão sr. Luiz
Pacheco dos Reis, digno e opero
so Coletor Federal nesta cidade
homem de bonissimo corccão e

humanitário espirito. Devotado as

letras, na azáfama da vida encon

tra sempre momentos para ler
bons livros e' para escrever suel-
_____,-------------------------------

VENDE-SE
Um terreno no lugar Cam

pininha, com a area de 51

alqueires e meio, sendo 30

alqueires de erval e
'

21112
de cultura. Com Casa de mo

rada, malhador, 2 depositos
grandes, casas para opera
rios, potreiro, tanque d 2 pei
xes é monjolo.
Tratar com o proprieta

rio sr. José' C. de Oliveira
no Deposito de Lenha à rua

José Êoit�úx ' Fone 291.
-----------_...•"'_._._

EOUÇAS e mais LOUÇAS

(asa Erlita
'#._'

·.:na
� .'

-

-drinho, Lolongue, lrajti,jbi!l.
i Ruy. - Il.'vahy: !?Íty,·""'.An/t=
na e Machado; Tr es Ba"rras,
Marciae f.ntonio,· Neoinho I,

. Ceceu, Dorico, Nilo e Neoi
:i1ho II:", '

[uiz). Tufi Nader, com atua-
pão regular,

'
..

Escreueu: CH/QUINHO
, ._

O Cine Ve�a Cruz apresentará:

'4:D-r-·.M-i·-Á-R-IOMrJSSIl' �
'Í'�articipa que a��r�: �a022 DE JANEI-I �
RO estará atendendo em séu consultório, a t f"'\
, rua Senador ScÍlmidt; 44 "Edifício Mussi" I �

Telefone, 252
Consultas das 9 ,às 12 e das 14 às 17 horas.
-" '

... ""C A N' O I N H A S

co�tRA CUP(
011 EDA ·.80'S ·EI·

BftO,$ -dõrMila:
'4.[ rc�ç:ojs�". g:ó,
,__

' ,

,l_O .

COUftO'UBrLUDO.

tos 'reve ladorea de sua inteIigencia
e capacidade de crear.

Residindo entre nós há pouco
mais de dês anos, vive como em

sua terra natal, cercado da estima
e da consideração de seus conci
dadãos. Radicou-se em nosso meio.
Aqui edificou belíssima residência
deitou raizes, apegou-se à nossa

gente. É, hoje, um autentico ca

noinhense.

"Correio do Norte" quI':! devo
ta ao "major" Pacheco imorredou
ra estima e irrestrita admiração
deseja-lhe e à excelcnt issima es-

. posa, perenes felicidades.
I

Francisco B. Pires
Encontra-se entre nós, tendo

vindo- até esta. casa, em visita es

pecial, o nosso antigo companhei
ra de trabalho, o jovem conter
râneo Francisco Bueno Pires, a·

tualmente residindo em Ponta
Grossa, traba lhando numa emprê
sã de construção ferroviária.

o distinto amigo, que está go
zando ferias, veio rever a sua ter
ra natal. os amigos e parentes
devendo retornar em breve à Pon
ta Grossa.

..;

,

.
Nossos '}gradecimentos e nossos

votos de' felicidades.

'::p()n�1' ;·i\t1a.ri� 'Oómes
Tr�nscorreu dia 10 a data natalícia
da b5una:. Sra nona. M.aria Go
rri'és:, l,iigna �onsorte d� Vereador
À&enor Gomes, pessoa muito re-

.

� la.cionacla ern nossa cidade.
.

· Á ilustre dáma as respeitosas
homeriagens e os 'pa.rabens· do

(.C��r_e:.dQ.. Norte:' ....
\EYIO _CÀRNEIRO

·

,\ Transcorreu dia 9 do cor

rl':�,te, o 79° aniversario do"vene
. . rando

.

cidadão Ezio Càrneiro de
:' I I'aula ; antigo habitante <;leste mu

cei nicipio, chefe de numerosa e tra-

_.diciônal, familia canoinhense.
·

Nas'{i'd&�'no Paraná, "há muitos
a;10s\ �iÇcli��t�'3e em ·CarlOinhas, na
região dá':,�F�lrtura", onde foi gran-

J De rjr�Ju'[bt de erva e comer�ian
.: Lte .. DtÍra"ritê' muitos an:o'3 ü'aba-

� � - . ',.
,

r 11.1("lf n·q('_d.�Fósito ·�l� erva :mate do
.

l. �r.·,Emlhano A. �e,eme, aposen-

,I·tan.�b.:\:':�(ipois, pe�o I.,A ..
t>.I.-

;Depóls de uma vú:la de mtensa
lubl e de granJes trabalhos got'a
merecido descBnso junto de sua

exLrcrnos�l esposa e de todos oS

qúe lhe são caros ..
·

Dia 9 viu pa;,sar seu natalicio
cercado de manife�tações de apre·
ço e cilrinho de seus inumeros a

migos' e parentes.
'Ao.ã.nivers,u·ia'nfe, avô mat.erno

do nosso' Diretor e grande amigo I

desta.foI-ha os nossos parabens e

votos de saúde t.! felicidades.
.

Anuniciei-n no

,
.

PARA FERIDAS,
E C Z E M � 5,
I NFLAMAÇO ES,.
C .-0 �C E I R IA ,S,
F R I E 1 �·A S�

.

E S PI N H A.S, 11 C.. ,
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