
o ··seu"
a seu dono
Não causou absoluta extra

nheza aos udenistas locais, pelo
menos aos mais avisados, a a

liança verificada entre o PSD
e o PTB canoinhenses para a

composição da Mêsa da Gama
ra Municipal. O qUE' causou ex

tranheza foi a atitude confor
madora do Dr. Haroldo Ferrei
ra, elemento sempre tão corre

to, leal e� cumpridor da palavra
empenhada. Foi S. S. compelido
a essa atitude, por uma maioria
que lhe é hostil dentro do pro
prio PTB, hostilidade essa fo
mentada e alimentada pelos pes
sedistas, que não podem tolerar
de maneira alguma esse politico.
Assim, a berrante manchete do
Barriga Verde devia ser "Man
chei-te"!, porque, não foi a UDN
a derrotada e sim �sse ilustre
vereador que, além do mais,
terá que ajudar a carregar' o
fardo dos traidores. Atrelou-se
o PTB ao naufragado barco do
PSD, que com essa.aragem vin
da de Porto União, enfunou um,

pouco as suas velas já tão mur

chas e rôtas. Não cumpriu o·

PTB a palavra empenhada, 0-

que, cumo já dissemos, não cau

sou surpreza. Reina, pelo acon

tecido, a maior satisfação' nos
meios udenístas, porquanto age-

, 1;a está o partido livre, podea
do agir sem peias; percorrenêe
sua rota, fortalecido e confiante
no futuro. '

São muitos os' cônvidados na

nova aliança, más, como diz o e

vangelho: "poucos os escolhidos".
Volta assím o seu a seu dono.

UNo. meu govêrno não. há lugar para traficantes e parasitas do. dinheiro. públjco. Prezo. muito a honra e a dignidade do. cargo. que o

cupo. para permitir que á sua sombra, 'se realizem negócios de má fé, que a linguagem rueira qualifica de marmelada. Podem ficar

<tranquilos QS meus gratui tos det.ratores, por-que, no. meu govêrno, jamais lhes darei ensêjo de jme ferirem CQm imputações dêste jaez;"

,UPara que se PQssa avaliar 6 progresso alcançado. nêste setor da vida pública, basta dizer que, em dois anos de govêrrio, ternos um

Centro. de Saúde em construção. e-S já ooncltridos, corrtra 2 do. meu antecessor nQS 4 anos de sua gestão," - Do -Dimrso do sr. Irinea Bornbamn, em SI:l·5S
.

,

AMIGO,
ALBINO BUDANT

.;.

Todo cristão, toda criatura, to
do cidadão, tem d-everes para com

Deus, para com o próximo e pa
ra com a Pátria.

Um deles é: SER HONESTO_
Sim,' ser honesto em todas as o

casiões, mesmo politicamente. r

. Albino. seja honesto ao menos

um pouquinho, - um tjsquinho"
como diz a Maria lá em casa -

tecendo desse modó o fio da teia

que possa con?uzí-Io ao céu.

Tudo é lucro ... Tudo é lucro .. _

Se não for para a política, será
para a seu pr6prio "EU".

Para os grandes amigos do Bar
riga Verde - Os cotistas: Lindos
clichês, com elogios quilometricos
na primeira página,
Para o Presidente da Repúbli

ca, Governador do Estado, Pre
feito Municipal: duas linhas ou pá
ginas internas - (secção esportiva).
Para o Deputado da UDN. mé

dica do Diretor do Jornal Barri
ga Verde) ...????????
Será que tudo é lucro? Onde

está o patriotismo?
EJe - o Albino - foi sempre tão

patriota, 'sempre quiz o bem es

tar da coletividade, o. progresso
de Canoinhas ...

< ,

Boabaid era pobre e ficou al

gumas vezes milionário, graças aos

cofres do Estado,
Tudo foi lucro ... Tudo foi lucro ..

Não d'}-':Santa Catarina, mas

dos bolsos dos nobres e honestos
PESSEDISTAS_ Não é· Albino?

A.derbal iniciou o Govêrno ten
do na Tesouro do Estado uma

reserva de 29 milhões de cruzei
ros e IRINEU com um deficit
de 40 milhões.

Convido o Senhor Albino a ex

por as obras realizadas EM CIN
CO ANOS pelo Govêrno passado,

Ano 6 Ceneinhas

mmt�r: ���W�. C. CAR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

San-ta Catarlna, 7 de Fevereiro de 1953'

FONE, 128 CIR,ÇULA AOS SABADOS

TRABALHI-SMO
O "Dia rio da Tarde", de Flo

rianópolis , publica o seguinte
tópico sobre a aposentadoria de
cinco funcionários federais re

sultante de decretos assinados

p�lo Presidente Vargas:
Mais cinco agentes fiscais do

imposto de consumo vêm de
-ser aposentados com os proven
tos mensais de Cr$ 48.000,00.

Afirma' o �arriga Verde em 10.
de fevereiro de 1953: "O Gover
no lesma leva -'um século para
construir a ligação elétrica Fio

rianépolis-]araguá do Sul."

"Tem razão, Albino- - .O. sr. Iri
neu demorou-um pouco' para pa

gar as dividas deixadas pelo Go-
verno .deAderbal.Ramos da Silva .. - do PSD, a fim de que o povo

Mas, confesse, Albina: _ Ele, o pos�a comparar com as que o a-

Governador Irineu; é formidável: tual Govêrno, da UDN realizou

em dois anos - somente dois anos - EM DOIS ANOS.
•

pagou as dividas deixadas pelos Para que lado penderá à balança?
antecessores- e conseguiu executar
numerosas realizações de vulto.

Vejamos: O Dr. Nereil Ramos
deixou o Estado com uma reser

va de 29 milhões de cruzeiros e'
o ..Governo de Aderbal tudo con

sumiu, sem nada realizar, deixan
do uma divida flutuante de 40
milhões -de cruzeiros,

, O presidente da República,
por decretos de 18 e 20 p, pas
sado, concedeu aposentadoria
ao.'> agentes fiscais do imposto
de consumo Antonio de Barres

Carvalho, José Pessoa da Costà,
José M�nezes Carpeha, Carival
do Pinto e Nelson Barreto Vi

nhas, todos no cargo da classe L

-(Distrito Federal) do Quadro
Permanente do Ministério da
·Fazenda.

Mas não é só. Os fiscais apo
sentados que desempenham o

mandato de deputado fazem
etnda jús ao subsidio.

Assim, no caso do fiscal Anto
nio Barros Carvalho, passará ele'

LESMA porque não fez como

o Govêrno passado cujos cofres
foram exgotados rapidamente, ver
tiginosamente, atou.icamente, em

pomposos banquetes, festas, pala
cetes particulares, etc., etc" etc. ...

Diz o sr. Albino: O POVO es-

tá vendo a diferenca das adminis

trações de ADERBAL - IR1NEU
e NEY - DITO.

. Então o PSD está mesmo fu
zilado] - Aliás, é o que todos di_o
zem ou pelo menos pensam,

Para o Diretor do Barriga Ver
de, o POVO, êle sempre fála 'em

nome do POVO, é representado
pelos parentes e por meia duzia
de políticos fanáticos.

Para ele tudo é lucro ... Tudo é
PSD ... Tudo é' Barriga Verde ...
Tudo é Gráfica ...
Patriotismo e Honra ao Méri

to, são contos de fadas.

CLUBE CANOINHENSE
Temos o. prazer de convidar os Snrs. associados

e Exmas. Familias, bem como os Snrs. associados da So

ciedade -Benefíçente
-

Operária, para os bailes camavales

cos, que este Clube levará- a efeito em seus salões nos

dias 14 e 17 deste e domingueira somente infantil n-o dja
15 com"inicio às)5,30'horas.

Os folguedos serão cadenciadQs pelo' 'Ja�z Tupy.
Reservas de mezas do dia 12 em diante, na Copa

do Clube à b&se�de Cr$�O,Ob par� os dois bailes.

Ingressos, nà Copa do Clube ou com o sr:. reso�:r�ir�.
A DIRETORIA

1

• • •

a receber mensalmente 48 mil
cruzeiros acrescidos de 25 mil
de subsidio, no total de Cr$ ..
73000,00, isto é, mais do que
percebe o che-fe da Nação.

E dizer que o sr. Getulio Var

gas vetou há dias um disposi
Uva da Lei do Abono que coi
bia êsses verdadeiros assaltos
aos cofres publicos ...

Cioe "Vera Cruz";>
APRESENTA

HOJE:- A's 20,45 horas

Força contraAstúcia
em Technicolor

com Joan Leslie e James Craig
Continuação da Série

Cap, América o Vencedor

Amanhã ás 14 hs. - REPRISE

Ás 17 horas

O maravilhoso -Technicolor da
Warner, com os maiores astros
da tela ErraI Flynn,'ClaudeRains

O Príncipe e o Mendigo
A's 20,45 horas

REPRISE - Secção em Bene
ficio da Casa da Criança

SegundaFeira REPRISE

Terça-feira:- A's 20,45 horas

Onde Canta o Rouxinol
Belissima produção Alemã, com
a famosa e inesquecivel can

tora Martha Eggerth

Quarta-feira:- REPRISE

Quinta-Feira as 20,45 horas

Revolta de, um (oracão
,

'Sexta-Feira REPRISE
-

Para Sabado proximo
Grande produção da Atlantida

Não é Nada Disso
com Catalano MorioI1, Modes
to de Souza, Grande Otelo e

Fráncisco Carlos

.Aguardern para breve:

Pavor nos Bastidoles e

(i'ràno de Bergêrac

Basilio Hurnenhuk
Por um lapso desfà reJa�ção;

deixamos de noticiar o aniver
sário do ilustre, vereador- pela
UDN, 1Snt:. Basílio Humenhuk,
ocorrido a 26 do _mês passado,
fázendo-q agora, queremos abra
çar ao n_osso grande amigo, for
mulando vótos.; de felicidade em

�con'lpanhia de s�ª e�rna. Fªmília,

:B�síÍio Hum�nhuk 'não merec�
s0';Pente a címsideração de seus

,
(,

, -

,
"'-� Numero 240

Sabe lá o
,

que e issoi'
O Diretor do Barriga Verde

quando se refere ao preclaro
Governador Bornhausen, diz: o

Banqueiro - não se lembrando
que para fazer a Gráfica Santa
Cruz, teve que recorrer ao ban
queiro Aderbal Ramos, o Mon
te Christo.

A espirituosa comparação do
jogo de cachóla, feito pelo ex

presidente da Câmara no seu
discurso de transmissão de pós
se, devia ter ido para a «cachó
la» de muita gente, . , !

Houve um «Ferreiro» que quíz
ser candidato a Prefeito, mas .. ,

veio um «Cordeiro» de fora,
com muita lã (uf que calôr) e

lhe tirou a chance ... l

Houve um vereador do PTB,
que jurou de 'pé juntinho, que
iria para o inferno se votasse
no Dr. Hároldo Ferreira, mes

mo que fosse para «lavadeira».
Depois da ultima eleição da Câ
mara ele foi... para o, inferno,
retifico - para Papanduva. Essa'
gente tem palavra ... ! Acredite
se. quiser e explique se puder,

Os discursos do novo Presi-

Sociedade Beneficente Operária
CONVITE - BAILE

Temos o prai�r de convidar os srs. associados e

exmas, famílias, para o grande baile carnavalesco a ser

realizado em data de 15 'de Fevereiro corrente, nos salões
do Slube �an�inhense. e abrilhantado por ótimo conjunte
musical. Convida-se, Igualmente, os srs. associados dó
Clube e da Sociedade Esportiva Erval.

Reserva de mesas na séde provisoria da 'Sociedade,
com o sr. Emílio Haensch, a partir do dia 8 do corrente.

A DIRETORIA

-
'

dente serão de estiro próprio?
O DT. Colodel que o diga.

Cabeceiras de pontes!? Quem
as fez em vez de pontes? Foi o
Govêrno de. Aderbal Ramos pa-

'

ra efeito de' eleições, Vejamos:
Timbó, Chapecósínho e tantas
outras ...

Ao Diretor do Jornal Barriga
Admiro li perfeição e felící- Não compreendo, porém, por-

dade com que V. S, focalizou a que motivo o' Jornal Barriga-
vida e obra do-cidadão Paulo Verde, que tão violenta campa-
Fischer. Estou de pleno acordo

., nha promoveu contra eles, que
com os conceitos e elogios emi- tão duramente os atacou, que
tidos, pois, ele bem ,os merece, aprovou a prisão de honestos

brasileiros, conhecidos nossos
cidadãos cumpridores zeiosós d�'
S�Ui deveres cívicos, morais e

religiosos" 'entre os quais .flgu
rava, ta�beH)t o. sr. Paulo Fis.
cher, hoje, passados alguns anos-

(não séculos) estampa na. prí-
imúm�tos amigos, como támbem meira página vistoso cliché e

do povo de Ca.noinas, pois é ele. ocupa quasi .1;odo, o jorruil, com,
um ,·dos 5!eus cidaoãos mais ati-' fl'áseado primoroso, enaltécendo
vos é corretos. -Chefe da irpp�r� . aquele a quero, em passado pró
tanfe' fírma Basílio Humenhuk ximo,

.

foi incapaz dé estender'
& eia. Ltda.,' vem" servindo' �b a mão?' , ',.' I

po�o atrave� âe sU9'conceituadá r::�n�a tampar o sol com uma [,
ofícina mecanica e Põsto Ouro p�neira?' �stá engllnado - ·õ po.
Verde. 'empréendimentos que' .. ;\'o nãO' esquece tão ,facilmente.
honram esta terr.. Cóm a palavra,'6)"'Sr: Dj�et,or.

Sempre elogiei o amor ao tra
balho, o dinamismo, inteligen
cia, educação e força de venta

. de que demonstram -quasí todos
os descendentes de alemães.

Verde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr..Armando 'de ',. Lara

7-2-1953
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;.. �'Tr�t"lI}en,tos e 9peraçê.e� jdªs"lq�enças ,dos" '.

OLHOS - OUVIDOS ._ NARIZ E GARGANTA
, ,

� ........... , .... ,-,

TRATAMENTO, M,ODERNO DE SINUSI:(E E

OPERAÇÃO DO, BOCIO ',(I!APO) : '.

) HQRARIO:Oiariamente da 1 ás .6,3O<h,s:.,,(à. ta,r,da)<
(, aos sá�a,do� das 9 ás 1�hs. (çle flIªnhjJ)

' ..

" Consultório permanente: POR,TO UNIÃO

'·Na Re·lojoaria. Suissa'
de' Guilherme .J.'. f' souza'·

' c

V.'S. poderá comprar re-

Iogíos, bÍj�uterias,':ali-'"
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis

.�"' .... {t"-J"':- a, '. "'f' � ._-�", '1;.' �
.

R�a �ugeiliq d�; S,.óuza, pró.. :� ,'�
J

, !�. _, _ _./ 1 <;; '." J. " . 9
. vimo ,à Caixa )Eeemomica . r ;

- f . -I: '1V�, h .. '...v.ll,. :1 _ t, �

a - ,,' I �l - ,:. �

"
... -; �-\-. 1 '- ... � _.-R.' },), (':., II' j � , ,� o I

•

.,••••••••••••••• �•••••••••••••d••••••••••••••
""

••••••HI••••�••�••••••�.��:••::•••:�� : �:; f",' " V" Ê N O' E: 5 I E:' �."
_................................................... • ••••••••••a••••••••••� •••••••• II.... .......,..

_
.. �' _'

iI
.

D "-A'" - "'�-;. . D"'-'�'
s.. '"

n: i },,�>�,:eg9�io rr,"'

ii .

r- rl$�lueS�, _ ..en�r ii ' ;d,e
.

oe'a'sião- ",:.
.. � -.. . _,. "-

ii . CIRURGIÃO DENTISTA Ü E}!ifá .no firii:';a venda de
� •.

-
.' .' I

� dâtas" e algumas casas

;;' , Ra<ios X ..

- Pentes Moveis, e' Fixai· r: para moradia e ponto
=

. .

!! .
" de negocio. " '.,

- "

ii Dentaduras 'AnatomicBs Pi Âprove'i1ém'I: ." f" .=.
ii V' I R 55 Tratar com
I: ,RU�'5, .' (da, amos ::

n CANOIN��S SANTA CATARINA Ü Feres Coury
ac::::I::::::Ut::::::=:II::a::::::e;::::::=I=U=*::::::::::=:===:1:::::==:::::::::::::::11::;

<, Fabrica . de Sabão. Bo rax
de ALVIN F. G. BEULKE

Rua Campo' d'Agua Verds • Fone 294' Canoinhas

Iniciou o ano d'� 1953 com nova fase de melhoramento
lécnico; tanto' do sabão "TUPY:' como tipo "LIGIA", po
Ilenqo�, rivalísar com. os melhores de sua espécie, sendo
ademais, um produto industdal Canoinhense, merecendo

porta�to a preferência de seu povo. ,

1imbora sendo um P-!oduto. especial, os preços no. entan
.' to são' os' mais baixos possíveis, conforme poderão

. verificar fazendo suas ·co.mp·ras em
.

<éiualquer casa do ramo.
�

.,...
,-, :'"

, '>,'
'

.:': �,!/."� '-,' ' �. �

,pa:ra.�$.e:U: TJlANSPO.RTE:
, SIRVA-SE_ DE QUEM 'QUIZER ....

-,<c. Mas, se quizér-ser bem servido, sirva-se ..(já
, } . .-..:. �

"'Transportadora ;Wolfram. Ltd-a.·
SÃO PAULO'

C. Campos'; 272
Fone - 9-66-55

CANOINHAS

F. Schmidt;: s/n
Fone - 112

Servimos 'hem para servir sempre

Atenção, Colon,os!
4 Fábrica de trigo quebrado de ADIS SELEME .

SAHR faz saber àos colonos que do dia 5
de janeiro em diante comprará trigo em grão
em grande quantidade, sendo oem prepara_do

ao preço de Cr$ 2,70 e 2,9Ô' o quilo,
conforme o produto. Pagamento à

vista, nesta praça
,

Rua Màrechal Deodoro sln Canoinhas

I'.

�Moinho' JAP Tokarski & (ia. 'Ltda.
Moin�o' de Cereais "Sãó Sebastião"
(- Pórtô',União ':' Sa'nta Catarina

ISENHORES COMERCIANTES

(�<" ,

Consulte� os preços e peç�m Farinha. de·
�"-'trigo diretamente do moinho. Artigo especial.
, Moinho moderno ._com cilindro e aparelhamento
."

I
.

. M ... 5x
(' comp eto. . ,aqUlnarlO SUI,SSO. _

�.
.

.
.� �

Correspondencia para Caixa Postal, 9 ....:.. Canoinhas
:'�'

�' .;

""
��.

Leoba Picada
G�ande depósito á Rua

José Borteux, perto da Pon
te ·do Rio Canoinhas.
Fone 291 Proprietário

Jo�é C. de Oliveira
"' ,

Vestidos bons! Vestidos bo-
nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa' Erlita'

E:x.clus'ivista no Município
João J. Pereira
Rua Vido!ll RamQs S;fn

.

�aix. Postal 97 •• Fone 298
�"" CAN0INH�S

Seja economico

e faca suas compras na

Casa Erlita

Perdeu-se
em Rio dos Poços, uma car

teira com documentos de

Quitação Militar, bilhete de
Loteria e diversas no.tas,
pertence.p�es ao Snr. Estefa
no Dobrychlop, pede-se en·

tregar nesta, redação ou ao

proprio em Serra das Mortes.

Gratifica-se

Um presente
, eomprado· na

Casa Erlífa
sempre agrada

Prefeitura Muniéipal' de . Canoinhas,,,,.
Epoca de' Pagamento de 'Impostos e Iaxes .""

- .. � - � ...,.

para., o ano de ,1953·
JANEIRO - Imposto de-Licença • continuação para Indústria

i" e Comércio 1° Trimestre

Imposto a/Indústrias e Profissões '1° Trimestre
Taxa de fiscalização e Serviços, Diversos, r. " .

FEVEREIRO ..i Irrip�sto de liçença de' veiculoà
,

(automoveis, carroças, bicicletas, etc.) -

� ".'''-_.;I.-. ;��.7._-;J.�""�- ".". t t,' ."!
ABR IL - Imposto- de licença " continuação para Indústria

e Comércio
. ' , .

2ó Trirhestrê
Imposto s/ r"ndustrial!, e Profissõee 2° Trimestre
Imposto Predial'

.

l° Semestre

Imposto Territorial.. ;> 10r Semestre.
Taxa de Limpeza Publica ' .,., '",

_.

;
Imposto de Licença para renováçâó dê matricula

de Cães - .

.

.

Taxa de Conservação de Estradas ,1° Semestre.
"'" �. -

- - I'

JULHO -. Imposto si Induatrias e Profiesõea.' 3° Trimestre
Imposto de 'Licença • continuação para Industriá

e Comercio .' " 3° Trimestre
. ....".. -- r" -

AQOSTO - Taxa ds Conservacão de Estradas 2° Semestre

OUTUBRO - Imposto de Licença - Continuação para Indus-
.

.,

tria e- Comercio' '.. ,: - 4° Trimet�tre

Imposto s/ Indústrias ti Profissões
_

4° 'Trimestre
Imposto Predial 2° Semestre

Imposto Territorial 2° Semestre

Prefeitura Municipal de Canoinhas, 23 de dezembro de 1952

CLEMENTINO PIECZÀRKA - Tesoureiro

DR. SAU'LO CARVALHO
Advogado

. �

Escritorio e residencia

Rua Coro.nel Albuquerque s/n � Fone' 205
"" ,

Canoínhas . ';. S. Catarina
.

'. '",
�

::

Dr Aroldo Carneiro de" Carvalho
ADVo.GADo. -

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasll, g�cçi!o <lo .

Estado de Santa Catarina, sob RO. 360) •

.................. ..-

Inventários; cobranças, contratos e outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho 'N aturalisações e titulos declaratórios.

Causas Criminais.

Escritório e residencie :

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

Vasa das Tintas e Oficina de pj'ntnras
lrineu Consla.n:U.no

CANOINHAS - Rua Coronel Albuquerque - Sta, Catarina

Marmorinas - Decorações • ,Desenhos .' Pintura

d� Prédios em Geral - Letreiros em qualquer
estilo - La'queamento de Móveis.

Preço.s Razoáveis - Serviço. Rápido. e· Garantido
:!x

1r.1:=::*::=:::::I:::I==:=::I;J:.IS:::I==:;::3:JH:�:::I:==11:::I;;':G::::::IU=:::::II:::;:::
. a

, c

Banco Ind. e (om. de Sta. Catarina SIA i
Matriz: ITÁJAt - Enderêço telegrafico: c 1 N C O:t 55

. .

..

Taxas de Depositos H
ii CONTAS DE MOUIMfHIO COaJAS A PRAZO: II
ü A Disposição' 2%a. a. Com aviso de 30 dias '4%6\. a, 5i!! Limitada 3%a. a,

" " "60 "41h%a. a ::
� Particular 4%8. a. " " "90 " 5%a. a' 55
ii 'Limitada Especial.4Y2%a. a. " " "120 " 5Y2%a. a· se
a .

" "1 ano 6%a. a 55
:: DEPOSITaS POPlJLARES � 5% ai
:1 .'

. 1=
:: Agencia nest. cidade à Praça Lauro'Müller, esq. R. MaJor Vieira. 5:
H -=

D Abra uma conta no N�nco" e pague com cheque! i�
n "
" "

n:==I===G:I==:=IIIe:G::::=:==I::;=::=:::=:::I�=I:==I::�::1:11:::::::::::::::=:11:1:1::8::::::=

Para seus anuncias? "Correio do Norte'"
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CORREIO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL ·DE CANOINHAS
� .

," '. . �..

Balancete da Re(elta Or�amentarla, "ferente ao· ,�� 'de Dezembro de 1952·
.

.
-

DISCRI\M.INAÇÃQ-

"
'"

"Côdigo
Geral

�\ 9, 11
O 12 1
Ó 17 3
Q 18 3
() 25 2
O 27 3

·2 01 O
2: 02 O

4110

.4, 13.0

i 14 O

115 Q
.. 16 O

6 12 O
6 14 O
li 20 O
6 21 O
• 22 O
6 23 O

l;�)! �
r

� ::

Auterior

ARR�CÁD�ÇÃO

p2.Q56,3Q
268.288,0'0'
�i83. .797,2'Ó

.

472.779,40
151.286,90
<, 930,00

112.821,50
16.746,00
25.�25.00
18.539,60
!)O.4°t,OO

30.480,20
\.089,�0

6.858,00

n4.251,�0
299.035,30
'55.684,40

18.455,80
53.2Ui,90

20,275,10·

I'Do M,��

3.102,00 175.158,30
I.Ó2600 .

. 26�.3í4,OO\
·16.920;4Ó 100"0.11'7,60"
4.(H-9,OQ 476.728,4Q

11.481,80 162.768,70
930,00

116.724,50
11.411,OO

/ 25A��OQ
'-..18.549,60
90.iOí,OO

33062,70
1.476,20

3:903,00
665,(íO
,*O.QQ
10,00

I30Q,O�

258:l,50
387,Oq

l.256,OQ

58.272,70

14.749,10
5.105,í0

1.510,SO

91.569,90 177,00
----

SOMA Cr$ :... . . . . . . .. 3563.989,10' 131.506,90
Saldo disponível do exercício de 195!

Canoínhas, 31 de dezembro de 1952

Gilberto d' .AqLJiQo Fonseca
Resp. pj <Contador.

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

8.114,00

. �32.524Io
299,035:30
555.684,40

33.204,90
58.324,00 .

91.746,90
3695496,00
97.704;40

3793 ..2,00,46

S
•

Benedito T. CarvalhoJr.
.
\ . \

Prefeito
,

"PREFEITURA MUNICI'PAL DE CANOINI):IAS
B�I_flP�ete da D��pesa .Or�amentaria referente ae mês de' DezembJ�'

.

de 1952

• Local

p
p O
9 01
O 01 1
fi 02
O 02 1
O 03
() 03 1
() 04-
O 04 1
O 04 2
O 04'3
Q 2,
O 20
o 20 ,I
O 20 2
O 20 3
O 23

"

r
Código

O 23 1
O 24
o 24 1
O 24 2

<

;:. ...
-

"
.

.

'
,

,

i
� � � 'I

-

�:'l -. I
- , '

, :: .

DESPESA ORÇA.MENTARIA
Anterior I �o'!Dês I :' Total

2,800;oó

166,50

354,10
360,00

68.900,00

16,500,00

6.400,00 I
130,00

1.955,00

15.799,00

3.000,00

7.880,00

19.800,00
1f·loo,00

, 190,00
.15.786,80

1.332,00
1.097,60
3.660,80

-i .

8.800,00
469,10

1-
- 21.000,00 1

.: '1
r- 22.00.0,00
30.8ôo,00

,

12.10o,oQÀ ,e •

':1'._

('400,0()'" .

157,60

104,30

1.500,00

600,00

. 500,00

1.500,00
1.100,00

.\

·63,30

332,80

.2.000,00
.

2,000,00
2.80o,óo
1.100,00

T. ..'

\
.

3,200,00

324,10

458,40
360,00

68.900,00

18.000,00
.

7.000,00

130,00

1.955,00

15.799,00

3.000,00

8.380,00

r

21.300,00
13.200,°00

190,00
i5.786,80,

1.395,30
1.097,60
3.993,60
8.800,00

... 469,10

t".... ....

l. 'I

1
23.000,00
24.000,00
33.600,00
13 ..200,00

7·2.1953

}3ANH� 5% DE JljROS
sem paqar: selos nem outras despesa»,

depositando suas economias na

CAIXA ·E:e����:;� F-r;DE'��'-
Cadernetas Populares: iniciais desde. Cr$ 5,00RECEITA ORDINARIA

TriJ;mt4ria.
a)' Impostos

'Imposto Ter,ritorial
Imposto Predial .

Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licença .

Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões -

b) Taxas
1 11 2

'

Taxa de Conservação de Estradas
1 22 4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 23 4 'Taxás deFiscalização e Serviços Diversos

1 �4 1 TaxI:!- de Limpeza Pública .

1, 21 1 Taxa Cadàstral
,

PATRIMON+AL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS.
,

Receita de Cemitérios
Quot�-parte. imposto federa! sobre combustíveís e

lubrificantes
Quota-parte imposto federal sobre a renda
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal
RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Muitas
Operações de Credito
Eventüa:is .

••
0 ••�ó ••••• .

�
Qúerendõ pàssar um domingo agradável, . I

.

�, reúna sua família, tome uma lotação e vá à IPR:AINHA (PORFIRIO) �.
ohde a família MAX SCHU�ACHER lhe atenderá com �

a máxima atenção:
" j

NOTA:- Aceita encomendas de churrasco até S�XTA
� FEIRA á tarde, em sua residencia /J. Rua 3 de Maio,
I ou c�m, seu filho no Cartório fàula S. Carvalho. 'J

1@®®í!lI@®I§J®@l®Iil(il(j@.�®®®���®�
';.••• u,-'·

Roupa suja .

lava-se aqui
Só com. o

Sabão �upy

ADMINISTRAÇAO GERAL ..

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variavel '

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

. Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas

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

, ;EXECUTIVO - GOVtRNO
.

Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito

,

Representação ao' Prefeito

Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores
.

Material de consumo
Aquisição de combustivel para automovel

Despesas diversas
Custeio de veículos, moveis e utensílios

Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-

gem administrativa
.

O 24 3 Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni

cípio
.o 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior
O 4 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

° 40 Pessoal fixo

O 40 1 .' Secretário - Padrão Z3

O 40 2 Auxi:liar de Secretaria - Padrão R

O 4<3 Materíal de consumo

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

.

O 44 1 .Servíço postal
O 44 2 Serviço telegráfico
'õ 44 3 Telefones
O 44 4 Publicação do expediente
O 44 5"

Assinaturas de jorriais oficiais

a 7 SE:RVIÇOS 'l;'ÉÇN1COf?E ESPE�IAI;IZADOS
� •

.

__ I\. '.'". � 1.J.......,c.�, :z..

Q 70
••,.. 'pessoal fixo -t,

.'.� •
'

O 70 r Diretor' Eià' "Fázenda .....L Padrão .Z2 ',r: -.
.
• -r

O 70 2 Contador - Padrão, Z2 -

O 70 "'3' 60is Escriturâ.ri-Os - Padrão U }'.

d 70 rrt ,p'._Esgri tur�ri9 �rq\livista_..;:-F P!'lp�ã,o IJ., ..r

Q 70 5 Almoxarífe - Padrão K
.

EDITAL
De ordem do sr. Prefeito,

torno público que, durante o

mez de fevereiro se prece
de nésta Tesouraria e nas In
tendências de Três Barras,
Papanduva, Ma j o r Vieira, '

Paula Pereira e -r fasto de
Arrecadação...-d e F e I i P �
Schmidt, a cobrança, Se.R
multa, do impôsto ,4e,.Licep
ça para Veículos (automó-

J veis, carroças, bícícletas etc).
,

. No :mês . segufnte a' co
brança será acrescida da.

.

multa de acordo com a Lei.

Canoínhas, 29' de' [aneíro
de 1953.

� '.' "';'

Clementino 'Pi�czarka
Tesoureiro.

vende-se Motor
a, gasolina 6 H. P. por

.

Cr$ 3.000,00.
Em perfeito estado de fun
cionamento. O interessado
queira dirigir-se à, RODOL·
FO BAUKOT na firma W.
Olsen SIA em Marcilio Dias.

Tem bom gosto?
'Tome Café,

Stl. Tereza

LIN61BII ,ETAM
de fama mundial
distr��uidor exclusivo

Casa Erl�ta "

POC·EIRO'S
Limpeza de poços ou pqçes

_ t

1l0VÓS, . procurem ossrs.

Waldemiro Ferreira
ou David Pinto

.na Cooperativa de Mate

IL·UIINIO
bom e barato·
sempre na

(!,4�4 �litit(J,

DR. M'ARIO MUSSl,
MÉDICO

Já está atendendo. em seu consu'ltório a rua

Senador Schmidt 44, __EodificIo "l�ussi;í:'
.

Consultas das 9 ás 12 e das 14 as 17 horas

CANOINHAS -. Fone 252 - Sfa. Catarina

VENDE-SE MOTOR BAUCAER
E 'FURADEIRA PARA VENEZIANAS

-r.

II

A Preço de ocasião, vende-se um motor BAUCHEH. I'

Alemão de 16 H.R. a oleo crú com pouco uso é em
perfeito funcionamento. e bem assim uma FURADEI
KA 'para e veneziãn_?s em perfeito estado".·

.

� ·,Ver- ertratar na Esquadrias Santa Cruz' S/A.
Campo da' d'Água Verde nesta cidade.

r
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BENONI LAURINDa RIBAS

Eí-la que passa, branda e vaporosa,
, Fazendo, no andar leve,

.

a doce ritmo, a breve
Harmonia de uma aura caprichosa.

Ela que vem ... Nos lábios um sorriso
Agradecendo olhares
Sublimizados.

Nas faces um conciso

Bouquet de esgares,
A tivamente volatilizados.

Alô!... - Alô! .... e passa, derramando
A minha frente o airoso de um bom-dia.
Fi, dentro em nossos olhos vai deixando
Um tom de sedutora fidalguia.

Depois, quando ela passa,
A epiderme fechada em rosicler,
Paira, na luz, a sua altiva graça,
Sente-se, no ar, um cheiro de mulher.

Aniversariantes da Semana
Transcorreu ontem a data na

talicia do sr. Antonio Ivo Moritz,
Funcionario do Banco lnco, A·
gencia desta cidade.
HOJE:- Marilisa, filha do sr.

Berlim Fagundes, residente em

Porto União; Romualdo, filho do
sr, Theodoro Sohroeder; Ir•• b:r�
nestiue, esposa do Ir. Vicente
Novak; Gil Gustavo, filho do sr.

Adolar Stratmann,

AMANHÃ:- Sr. Bernardo Metz
ger, residente em Marcilio Dias;
sra. Ana, esposa do sr. Altino
Rosa; sr, Henrique J. Bastos; srta.
Licêa Kohler: sra. Estér, esposa
do sr. Felix Hudolí: sr. Joaquim
Vieir� Simões, de Major Vieira.
J

DIA .9:- Sr. Henrique Scbmidt;
jovem Dínô Côrte; . sra, Helena,
esposa do sr. Pompeu de Olivei
ra, sr.. João Müller .Iuuior.; sras.

. Josefá, e�,e�s,a_ do sr .. Jo�o Muziol
e' Leoçadlà,:. esposa dQ�r. Fran-

. P'l�' ki ... ;,.
CiSCO � atins 1. ts�;;;

ii �ASAM"-�-N';';';"TO-S---'{'-N-A-S-C-IMENTOS
Realizou-se dia 29 do mês pró- Àcha-se em festas o lar do sr.

ximo passado, o enlace matrimo- Werner Eugenio Kellner e de sua

exma. esposa, com o nascimento,nial da srta, Xenia, filha da exma.
a 17 do mês próximo passado, de

sra. Vva. Ema Fuck, com o sr. de uma robusta garota que na
Ar] Cornelsen, filho do sr. Licinio Pia Batismal receberá o nome de
Ccmelsen e sua exma, esposa. Gerda Woldtraud.

I tL .'
d F"" duCJa . e átima e o nome a

robusta garota que a 2'4 de janei-
ro. próximo - passado, veio. enri
quecer o lar do sr. Miguel Du
reck e sua exma. esposa dona
Florentina Rosa Durek.

DIA 10:- Sras. Chimone, espo
sa do sr. Michel Seleme e Hermi
nia, esposa do SI'. Emilio Hohr
bacher, de Marcilio Dias.

DIA 11:- Srta. Laila, filha do
sr. Jacob Seleme; Jaime, filho do
sr. João A. -Seleme: sra, Josefa,
esposa do. sr. Licínio Cornelsen;
sr. Dietrich Siems: Alma Íolanda,
filha do. sr. Waldemar Stange;
sra, Elfrieda, esposa do. sr, Lan
dualdo Vo.igt.
DIA 12:- Srta. Juracy Skiha,

residente em Felipe Schmidt; Ar
mando, filho. do sr. Oscar J. Rauen;
Marcos Antonio, filho do sr. Wil
liams Castelains, de Blumenau.
DIA 13:- Sras. Luiza, esposa

do sr, Wilson Wendt e lngeburg.
esposa po sr. João Wunderlich;
Winicius Marcus, filho do. sr. Jo
sé Allage; Ivan Josê, filho. do sr.

Ernesto Zucow; sr. Ári Scheídt.
Aos. aniversariantes, nossos para
bens com votos de felicidades.

Uniram-se pelos laços do. ma

trimonio, a 31 do mês' transato,
a gentil srta, Estefenia, filha do
sr. Ludovico Pieczarka e sua exma.

espo.sa, co.m o sr. Balthazar. filho
do. sr. Francisco Komochena e sua
'. / .

exma. esposa.
.

Nossos efusivo.s parab�ns.
A's nQvas canninhenses nossos

parabens, bem como. a seus pais.

AGRADECIMENTO
REHHER
A BOA .RQUPA

, João Müller Junior, vem por

l�este meio, externar seus agrade
cimentos ao Dr. Reneau Cubas
pelos cuidados que lhe prestou du
rante sua enfermidade, bem como.

a todo� seus vizinho.s e pessoas

r que
o. visitaram.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita

Ao Publico
Fr-ancisco Bechel, pro

prietário do Salão HAgua
Verde" torna publico aos

seus frequerrtadores' que,
por motivo de força maior
foi tnansferido, o baile ofe
recido pelos rapazes con-

, vocados ao serviço militar,
d,.� hoje, dia 7, para ama

. nhã, dia 8; havendo do
mingueira a tarde.

.

Serão abrilhantados por
ótima musica.

Ministério da Guerra
5a. Região Militar

16a. C. R. - 14a. D. R.

EllITAL
I - Os refratários abaixo,

da classe de 1934 ou anteri- �

ores, que faltaram a' inspe
ção de saude na Epoca Ge
ral, deverão comparecer nes
ta Junta, com a maxima ur

gencia, afim de serem notifi
cados para inspecão de sau

de na epoca complementar.
II - Aos refratários será

cobrada a multa de C'1'$ ...
50,00 de acordo com o art.
128 da Lei do Serviço Militar.
Adão Peres ae Lima, filho

de Antonio Peres de Lima,'
Alcides Santa Rosa, filho de
Manoel Santa Rosa/ Alcides
Vaz de Paula, filho de Gene
roso Domingos Vaz; Antonio
Cavalheiro, filho de Balduino
Nunes Cavalhrirot

'

Antonio
Florisualdo; Antonio Leoan
doski, filho de Estevão Le
v(indoski/ Antonio Siqueira

. Mil anda, filho deJoão Maria
Miranda.. Arnaldo Krauss,
filho de José Krauss; Benja
min Paulo da Silva, filho de

-

Paulo Silva/ Dinarte Stafin,
filho de Domingos 'Statin; Eu
clides Gonçalves, filho de
João Gonçalves,' Francisco
Bueno, filho de Custodio Bue
"0; (iildo de Brito, filho de
José de Brito; Ildefonso Nu
nes Cavalheiro, filho de Ma
thiasNunesCavalheiro; hiam
Joé Rodrigues, filho de Ivo'
Quintino- Roàrigues/ João A
maro Nunes. da Silva, filho
de Valeria Florencio da Sil
va/ José Berdak, filho de Cas-:
semiro Berdak; José Lima de
Andrade, filho de Pedro Li
ma de Andrade/ José Padilha,
filho' de José Padilha; Miguel
de Paula Padtlha; filho de
Narciso de Paula Padilha;
Nailor de Oliveira, filho de
João Gregorio de Matos,' Nar
cizo Saturnino Rodrigues, fi.
lho de [oão Saturnino Rodri
gues/SebastiãoOsorto Simões,
filho de [oaquim Osorio Si
mões; Silvino Cichocka, filho
de [anina Cichocka; Wald�
miro Rodrigues da Luz, filho

.

de Joaquim Antonio da Luz.

INSUBMISSOS
Julio,Vikoski: Ruy Alves

Arfonso; Argemiro Borges;
Oraciliano Custodio dos San
tos; Juvencio de Andrade/
Pedro Vieira de Alvarenga,'
Vitor dos Passos; João Euge
nio Rodrigues da Maia.

III - Os acima menciona
dos que faltaram a inspeção
de saude, 1ta epoca comple
mentar,passarão insubmisso.

Canoinitas, 3 de Fev. de 1953
CARLOS NOGUEIRA
2°. Ten. Del. D. R.

LI:"'::"
..;.'" .

,

-

.

aI,

.
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I Edital de Proclamas N. 165
vro o presente Edital, para ser
afixado neste distrito, no lugar de
costume e' publicado. no Jornal
«Correio do Norte» da cidade de
Cauoiuhas.

José Maria .Furtado Primo.

Oficial do Registro Civil

José Maria Furtado. Primo, O
ficial do Registro Civil. deste dis
trito de Majór Vieira, Municipio
e Comarca de Canoinhas, Est�(lo
de Santa Catarina etc.

Antonio SaneAna infor
ma à sua distinta fregue
sia que mudou seu ponto
de Automóvel para. a pra
ça Dr. OSVALDO de OLI
VEIRA, em frente ao bar

Guarany.
Telefones 274 e 219

Faz saber que pretendem casar:

Victor Lepchacki, natural deste
Estado, Canoinhas, onde nasceu a

-3 de Novembro de 1927, solteiro, '

lavrador. residente e domiciliado.
neste distrito; filho. de João Lep
chacki e Da. Estephania Lep
chacka, ele da Europa" e ela des
te Estado; e A na Borecka, natu
ral deste Estado Canoinhas, onde
nasceu a 8 de Novembro de 1933,
domestica, solteira, residente e do
miciliada neste -distrito, filha le

gitima de Andrê Boreck e de -Da.
Maria Borecka, ele da Europa e

ela deste Estado.

ATENÇAO

Aguardem a monumental produ
ção Italiana de Roberto Hosseline

P .A i s i��

Apresentaram DS documentos
exigidos pelo art. 180 do Código
Civil Brasileiro, n. 1 a 5; se al

guem souber de algum impedimen
to, oponha-o na forma da lei. La-

GINÁSIO DA ESCOLA NORMAL

"SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS"
A visamos os interessados que os exames de Admissão

.ao Curso Ginasial terão. lugar nos dias 25, 26 e 27 de Fe

vereiro próximo vindouro. A inscrição. fechará INFALIVEL
MENTE aos 14 do mesmo mês. NENHUM. aluno que se a-

presentar depois desta data, poderá ser aceito.
.

A preparação para os Exames se fará do dia 8 em diante.

DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS:

Certidão de Nascimento (com firma reconhecida)
Atestado de Saúde e Vacina (com firmas reconhecidas)

Certificado. de conclusão. do. Curso Primário
6 Retratinhos 3 sobre 4

A DIRETORIA

Sociedade Recreativa São Bernardo
- Marcílio Dias

Convida os Snrs. associados. e Exmas. Familias, para o

BAILE DE CARNAVAL, a realizar-se no dia 15 do
corrente e abrilhantado pelo «Jazz Pscheidt», de Mafra.
Reserva de mesas com o sr. Bernardo Metzger. 2x

Associação Agro·Avi(ola Norte 'Catarinense
A Diretoria. convida seus associados para uma

reunião a ser realizada dia 22, (domingo), ás 10 horas da

manhã, na residencia do snr. Ernesto Greipel.
Canoinhas, 2 de Fevereiro de 1'953

Alfredo a. Garcindo - Secretario 3x

Escola Normal ,íSagrado-[Coração de Jesus"
Avisa�os que a Matrícula para o Curso Primário estará aberta

do dia 6 de Fevereiro. em diante.
Reabertura das Aulas do Curso. Primário: 19 de' Fevereiro..
Reabertura do. Curso. Normal e Ginasial: 2 de Março.
Exames de Admissão ao' Curso. Normal: 20 e 21 de Fevereiro.
Exames de 2" época do Normal: 19 de Fevereiro.
Exames de 2" época do Curso. Ginasial: 23, 24 e 25 de Fevereiro.
Exames de Admissão. ao Curso. Ginasial: 25,26 e 27 de Fevereiro.
Dia de Matricula para as Ginasianas: 16 de Fev., das 8-12 hs.
'Dia de Matricula para as Normalistas: 16 de Fev., das 2-4 hs.
As alunas do Ginásio e Normal farão no dia 16 O pagamento

de uma entrada de Cr$ 100,00. As mensalidades serão todas as mes

mas do. ano. passado.. As alunas queiram se matricular no dia. marcado:
A DIRETORIA,

CONTRA CASPI. lO

QUEDA DOI CA

BELGS E IfMAIS
aFECeOES DO

COURO CABfLUDf.
T('��'I-O ;,A! ,� }.{,

_�,O���[�I�� � "

P A R A F E R IDA 5"

E C Z E MAS,
-INFLAMAÇOES,
C O C E I R- A 5,
F R I E 1 i A 5,
ESPINHAS E1'C.

�=========m*-�..".
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