
Pela

Desde 2 do corrente, é o Dr. Aroldo C. Carvalho o novo

titular da Secretaria de Viação e Obras Públicas de Santa Cata

rina" para cuja elevada função, fôra convidado pelo Exmo.,Go
vernador Irineu Bornhausen e cujo convite, depois de refletir

acabou aceitando. Recaiu a escolha do Governador na pessoa· do

ilustre filho de Canoinhas, o primeiro a ocupar uma Secretaría

de Estado, que é dotado de extraordinária capacidade de trabalho
e espírito de realização, pois que disso já tem dado provas, em

tôdas as funções que lhe foram confiadas. Moço ainda, tem à sua

frente a estrada larga de um futuro brilhante, pois para trilhá-la
com sucesso, dispõe de uma previlegiada Inteligênciâ e como já
dissemos, de uma ''invulgar capacidade produtiva, além do que,

possui outros predicados, quais sejam o da coragem, sinceridade,
honestidade e, acima de tudo, jamais recúa diante do cumpri-
mento do dever.

' .

Leva o novo titular, embora moço, uma certa experiência
das cousas públicas, conhecendo assim as necessidades de sua

terra. Se em seus brilhantes escritos; tem demonstrando já co

nhecer o nosso problema agrícola, é bem verdade que, em sua

lide parlamentar, quando deputado na legislatura passada, desen

volveu, como verdadeiro "con-
naisseur", mui apreciado traba-

lho sobre o plano rodoviário es

tadual, emitindo conceitos que.
imereceram louvores de capací-
tados técnicos no' assunto.

Combatido ôntem e hoje
pelos seus adversários políticos
que o escolheram de alvo para
os seus ataques, e conhecendo
como conhecemos êsses seus ad-

versários, terá por certo desses
mesmos homens, se não as man

chetes berrantes de louvores,
pelo 'menos a homenagem e a

satisfação de verem guindada á
tão importante posto, que é a

Secretaria de Viação e Obras
Públicas de Santa Catarina, um
filho desta grande terra, de San-'
ta Cruz de Canoinhas, a Cano-

,

inhas de todos aqueles que lutam pela sua grandeza, sem paixões
e interêsses mesquinhos.
.,/" Muito espera Canoinhas da ação de seu filho diante da

Se6etaría de Viação, embora sabendo que são poucos os recur

sos de que dispõe o Estado, comparando-o com o do. vísínho Es
tado do Paraná, cujo Departamento de Estradas de ----Rodagem, 're-

.

cebe maior verba que toda a receita de nosso Estado. Todavia,
conhecemos a fôrça de vontade do novo titular, essa demonstrada
à frente da Associacão Rural de Canoinhas, a qual de pequena e

insignificante foi por êle transformada, com suas modernas ins

talações, na mais eficiente do Estado. Esse colossal surto tritícula
do nosso município teve em Dr. Aroldo o seu principal mentor.
Na obtenção de benefícios para Canoinhas, conseguidos dos Go
vernos Federal e Estadual, cabe-lhe a,maior parcela de louvores.

E' sabido que o principal problema dos Governos é o do
transporte; a ele está diretamente ligado o do custo de vida e,
para minorar esses problemas, carecemos de boas estradas de ro

.

dagem, uma vez que as vias férreas são hoje cousas obsoletas,
-mais dignas de figurarem nos museus, pois as nossas estradas de
ferro, não têm merecido do Governo a mínima atenção. As má-
quinas, velhas já em 1930, continuam ainda hoje como demelhor

que possuimos. Existe ainda o, problema do combustivel que ul
tImamente .atingíu o climax. Os fornecedores se desinteressaram,
face aos baixos preços que lhes eram pagos pelos "tubarões .ín

termediários"; situação tão escabrosa levou' o novo Diretor da
'Rede a adotar medidas saneadoras e mais acertadas, fazendo a

a9-uisição da lenha diretamente do produtor, oferecendo déssa
forma preços mais compensativos. Alimentamos fundadas espe
ranças de que a atitude do sr. General Diretor, torne agora o

serviço ferroviário'mais rápido e, eficiente.

Temos certeza que o Dr. Aroldo não esquecerá Canoinhas
e o norte catarinense; colaborando com o grande Governador Irineu
Bornhausen nesse sério problema, que é o da estrada de rodagem.

"Correio-do Norte" que deve sua existência ao Dr. Aroldo

Carvalho, faz votos ao Altíssimo para que o guie e ilumine em

sua árdua missão e ao mesmo tempo se congratula com o Exmo ..
Sr. Governador pela acertada escolha de seu novo auxiliar.

nossa história um filho de
Secretaria 'de Estado
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primeira vez

'(anoinhas ocupa uma
. . \'.
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A .,escolha do Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho p�ra Secretário de Viação e

c Obras Públicas é motivo d� .trgulho e satisfação para todos os canoinhenses!
-

DR. AROLDO CARNEIRO
DE CARVALHO, O NOVO

SECRETARIO DE VIAÇAO
E OBRAS PUBLICAS

em

Lêro-Lêro, Não.
VERDADES!

ml�!OI: ���w� C. �l��U��
CAIXA POSTAL, 2

ALonMAS VERDADES
Explica-se o envolvente pres

tígio do Governador do Estado;
no sele de todas as categorias e

'grupos profissionais e das massas,
em função da receptividade que
sempre encontram as iniciativas
de s, exa., face ás imposições da
estrutura econômica geral e ás
novas tendencias políticas,

O povo SI'! devorcíou para sem
pre: das tutélas oligarquícas, por
que os imperativo. da conjun
tura exigem e reclamam sereni
dade de ação e diuturnidade de
.trabalho. Tamanho' e tão mar
cante acêrvo de condições es

capam á precariedade de com

preensão daqueles que, vida a

diante nada mais conseguiram,
sinão viver reacionáriamente

. sob o esburacado tôldo do pro
fissionalismo político.

O" sr. Irineu Bornhausen, fa
zendo do trabalho sem fadigas
a suprema razão de independeu
da econômica, trouxe para a ad
ministração pública o senso da

objetividade, despido de pre
sunçosas preocupações de esta

dismo, antes vivendo o drama

conjunto das populações a qu�
governa. na subordinação aos

seus anseios e reivindicações,
mas atendendo sempre.' ao crie
tério das diferenciações e ca

rateristícas das zonas em que se

divide a terra catarínense.

Visualisando o exercício de
direção da coisa pública, não do
isolacionismo de um ângulo, mas
em função equilibrada de con

junto, conseguiu ele conduzir a

compreensão administrativa pa
ra o terreno franco e aberto da
realidade. -

.Santa Catarina crésce e se

desenvolve, encontrando a ini
ciativa privada . o desvelo e a

assistência do Governador no

cenário municipal e na confor
midade com a respectiva confi
guração,

Apelando, em todas as opor
tunidades. em nome do interês
se do povo, para que os adver
sários se rendessem á evidência
de atitudes ,consolidadoras da
estabilidade econômica da vida
estadual, não tem, em verdade,
conseguido o sereno Gover
nante a tranquilídade indispen
sável para a concretisação de
todos' os empreendimentos que
a natural expansão do Estado
reclama com razão.

O desvairamento dos que se

comprazem, dia a dia, em lhe
criar dificuldades de toda sorte,
surdos e insensíveis aos prejuí
zos acarretados ao Estado, é
conduta que a ciência esclarece

Conclue na última página

Pasrr/o, boquiaberto, não' que�
rendo acreditar na linguagem in
contestável dos números, achando
inverosímil, o jornalista Albino
Budant, porta-vós oficial da opi
nião. e orientação do Partido So-
cial Democratico (PSD), com es

forço. inaudito conseguiu, apenas,
pronunciar e escrever: "Farto lé
ro-léro do observador".

. O senhor Albino tem razão: Até
parece mentira que o Governador

. Irineu Bornhausen pudésse reali
zar tanto, em tão pouco tempol
Convido o senhor Albino a des

pertar para a radiosa realidade,
visitando o Grupo Escolar" Almi
rante Barroso", onde terá opor
tunidade �Jvêr a cozinha escolar,
assistir a distribuição da sopa,
saboreá .la, se estiver com apetite
e depois contemplar \) piano - pre
sente do Governo do Estado. Se
for curioso, poderá interrogar a

Diretôra ou uma das professôras
sõbre a história do piano preme-

tido pelo Secretário de Educação
no tempo do PSD. É uma das
páginas interessantes da hist6ria
do governo passado. Poderá, ain-

"

da, saber há quantos anos a Di-
reção pleiteava a cozinha, a sopa
e o. piano, e quantas vezes o de
putado. do Ps.(? tornou nóta em

seu caderninho. e prometeu fervo
rosa e pa-trioticamente conseguir.
Infelizmente ficou s6 na premes
êa e os alunos pobres continua
ram a passar fome. O sonho. o.

anélo dos escolares e mestres,
transformou-se em realidade s6-'
mente no atual govêrno.
Mais alguns passos, sr. Albino e

poderá palestrar com a Diretôra
do Grupo. Escolar "Sagrado Co
ração de Jesus" e saber se o en

sino primário. é ministrado gratui
tamente e se veiu beneficiar nu
merosas famílias canoinhenses, ou
se

.

é léro-léro do Observador ..

Em Marcilio Dias\ conte�plará,
Continúa última pagina

Informações de Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

LEGUMES E ,VERDURAS
Canoínhas, dada a sua extensão territorial e a fertilidade

de seu solo, é muito pobre na produção de _verdur�s e legumes.
Comemos mal e somos disso culpados, Contudo, não nos faltam
condições favoraveís para dispor de alimentação sadia e rica,
desde que consumamos mais verduras e legumes. A higiêne as

aprova como fontes de vitaminas que asseguram às funções or-'

ganicas maior desenvolvimento. As clásses menos favorecidas não
podem incluir na alimentação, verduras e legumes, pois na épo
ca atual, alcançam preços absurdos, Diante disso, o que fazer?
Vamos aproveitar todos os cantinhos de nossos quintaes. Vamos
construir a nossa propria hórta: Em nossa cidade, por exemplo,
onde díspômos de bastante adúbo que pode ser adquirido gra
tuitamente, podemos até desenvolver a horticultura para fins
comerciaes. Eis o que nos ensinam os tecnicos no assunto-:

Em um dos cantos do quintal, constroe-se um fóssa e se

vae depositando o produto das varreduras, com o cuidado de se

cobrir o mesmo com uma camada de terra, pois se evita assim
a afluencia de moscas, Obtem-se por este' processo o estêrco ne

cessario para. a fertilisação do terreno destinado a hórta.

Preparo. do. Terreno-s Três ferramentas são' necessárias
para este mistér:' enxadão, enxada e ancinho. Incluimos tambem
o regador neste equipamento. C9m o enxadão, revolve-se a terra
ria maior profundidade possivel, pulverizando-a. Quantú menos

torrões houver, melhor, pois as raizes das plantas terão mais fa
cilidade para 'a circulação.' A enxada auxilia também 'na quebra
dos torrões, assim como o ancinho, que depois' procede o nivela
mento dos canteiros Bem revolvida a terra, inicia-se' a constru
ção dos mesmos. Estes podem ter as seguintes dimensões-: me

tros de comprimento por um de largura. É aconselhável dividir
a hórta em quatro partes' reservando-se uma parte para qualquer
espécie de verdura ou legume que se queira plantar. Os cantei-'
ros devem ser elevados a uns 20 cms do solo, afim de evitar, se

. úmidade excessiva, causadôra do apodrecimento das raízes dai

(CONCLÚE EM 'oUTRO LOCAL)
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PREFEITU·RA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Receita Orçamentaria, r.1erente ao mês de Fev�reiro de 1954

Código
Geral

----�----------------------------------------------------------------
ARRECADAÇÃO'TITULOS

.. , .
'Anterior I Do Mês I Total

RECEITA ORDINARIA
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
. Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de. Assistência Social -

Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e ServiçOs Diversos
Taxa .. de Limpeza Pública

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

.
-

Renda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios" c, I
, •Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes -

Quota-parte imposto federal sobre a renda
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal
Quota"'pÍ'evista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINARIA
6 12 O. Cobranca da Divida Ativa
6 14 O . Receita' de Indenizações e Restituições
6 20 O Contribuições Diversas
6 21 ,! Multas

.

6 22 O
6 23 O

o 11 1
O 12 �
O 17 3
O 1'8 3
O 25 2
O 27 3

1 11 2
1 15 4
1 22 4
1 23 -t
1 24 1

2· 01 O
2 02 O

4 12 O
4 13 O

4140
.( 15 o
4 16 O

Operações de Credito
Eventuais _

SOMA Cr$ .

.Saldo disponível do exercício de 1953

/

3.302,50 7.344,20
12.626,40

504,00 1.210.00

20'0.703,70
65.808,40
11.395,80

25,00

1.921,00
3.092"50
'4.978,10

27330;1,00
128.832,00
-16.882,00

25,00

3679,00
3547,50
8.929JO

1.774,20 3.454.90
10.892,10 33.603,20

_ 484,80 2.070,70

Canoinhas, 27 de fevereiro de 1954

Reinaldo'Crestani Benedito' T. Carvalho Jr.
-

Contador Prefeito

o 23
O 23 1
O 24
O 24 1
O :24 2

e 4
fi 40
f) 40 1
8 40 2
9 43
• 43 1

• 43 2
f) 44
o 44 1
f} 44 2
() 44 3
., 44 4

e 44, 5
i 7
e 70
o 70 1
t) 70 2
o 70 3
o 70.4
o 70 5

29.354.10 ,320,00
-----_.__ .

346862 60 23�31.60

400,00

!

18,00
I

5,10

3.000,00
1.500,00·

600,00

625,00

2.000,00
1.600,00 .

236.00
230,10
332,80
800,00
68,00

228.037,70
194640,40
28.277,80

50,00

5600,00
6640,00
13.907.20

10.646,70
12626,k

1.714,00

,

5.229,10
44.495,30

2.555,50

2!U574.10
��'84094jo

j 3.282,40
597.376,60

-

Edgard Mater
Diretor da Fazenda
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PREFEITURA· MUNICIPAL DE CANOIN'HAS
Balancete da' Despesa Or<amentaria referente ao mês de· Fevereiro. de 1954

Código II DESPESA ORÇAMENTARIA
Local f T I.T U L OS.'

Anterior I�-D.o· mês I Total
�--------�--------�----------------�----��------��----�

O I ADMINISTRACÃO GERAL
O O 1 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
O O 1 I Pessoal variável
O 01 1 í Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
O .02

I Material permanenteO 02,1 Aquisição de móveis, utensilios, etc.
° 03 I Material de consumo
O 03 1 Material de expediente, livros, etc.
O 04 Despesas diversas
O 04 1 Serviço postal, telegráfico e telefonico
O 04 2 Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
6 04 3 Ajuda. de custo aos Vereadores
O 2 EXECUTIVO - GQV:G:RNO
O 20 Pessoal fixo
O 20 '1 Subsidio ao Prefeito
6"""--20 2. Representação ao Prefeito
G ,2Q 3 Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores
Materíal de consumo �Aquisição de combustível para automovel
Despesas diversas

'

Custeio de veículos, moveís e utensilios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-
gem administrativa: .....

� 24 3 Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
> cípio

'

tl 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser
viço no interior

ADMINISTRAÇãO SUPERI@)R
Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z 3
Auxiliar de Secretaria. - Padrão P

. Material de consumo'
_

Conservação de moveis e utensílios
Impressos e material de expediente
Despesas diversas'

.

'Sérviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de [ornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Contador � Padrão Z

;;;'Um Escriturario - Padrão S
Almoxarife ,_ Padrão O
Auxiliar da Agência Municipal de Estatística ......,...

Bibliotecário - padrão O

250'0.00
1.900,00
1.10'0,00
1.500,00

. L500,OO

40'0,00 806,00

18,00

117,00

6.000,00
3.000,00

..

1.('00,00

1.706,10

1.250,00

4.000,00
3.200,00_

494,00
336,00
380,90
665.60

1.600,00
68,00

==

:: Maquinas Agricolas para desces-
�

car - debulhar e ventilar todos os=
,ii cereai� - �oinhos para quiréra -

! Tem parn�::r::reg:· :�;;���:ARCI.DO
� Comércio de' Representações
� Candinhas - Caixa Post�1 56 - S. Catarina I
f)iilllll!lllllllllllllllllllIiimIP'IIlIRIWmmlmllfflm�lllmllll.1IIIIImmllllllmlllUllIllllIWIIII�WIP'IIPIIIIII!mlll�llllml�llllill'
DR.. S-AULO CARVALHO

Advogado \

111,90'

3.000,00
1.500,00

400,0'0

1,706.10'

625.00

2.00U,00
1.600,00

'\
494,0'0
100,00
150,80 .

332,80
800,00

2.500,(10
1.900,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

5.000,00
3.800,00
2.600,00 -

3.000,00
3.(Jo.o,00.

Escritorio e' residencia
.-Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone' 202 .

Canoinhas S. Catarina,

·H··II··I···········=····_···· ..·II········�·· ..·I··=-···..•.•.........•.......••..•.••._.... :t;:r jj;�-�-;i;;i���--D;;��;--·I
. e Raios X �IR;::�:� D;;;;� e' Fixas I:ü '

i5 Dentaduras Anatomic8S
ii Rua Vida I Ramos IH CANOINHAS .. � SAi' : �. CÀTA�'UNA U
a••••••• II."'.I'JIiIll =...•...: HlI._ .,. :" _"••:a_.*l••••_e.II•••••••• I1i. �a•••••••••••G.Ila:" • .-u1lllll •••••! ••••• __ _••_•••••• '" �>:;_.. 1lI 51 111.,.•••••• 11121111=

Gaitas Todeschini
sõne �

Empreza ruck
- Dr Aroldo Carneiro da. Carvalho
ADVOGADO - (Inscrito na Ordem dos- Advogados do Brasil,.

Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas cíveis e

comerciais - Direito industrial e legislação do trabalho _. Na
turalisações e títulos declaratórios ;;. Causas criminais

Escritório e Residência:
Rua Vidal Ramos - Canoinflas - Santa Catarina

O· anúncio é a alma do negócio!\

LUXO! COMODIDADE! EFICIENCIAj
•

COMPRE agora o seu

Modernissimo Refrigerador
--

BRASTEMP
6,5 pés çubicos - congelador horizontal

Perfeito aproveitamento._de espaço
Em exposiçáo na casa de

LQUR_ENÇO SUBA 2x

Fone 275Rua Paula Pereira, 771

A Prud e nci e Cd pife I iz e ção
avisa aos senhores portadores de titulos dêste Muoicípio, que a I ar
tir dêste mês o sr. Miguel Kichileski não poderá fazer cobranças ou
receber mensalidades, ou outro negócio qualquer relativo a ti�ulos
désta Companhia. . I

Outrossim avisa que são seus agentes autorizados os srs. Francise'
Ervecio Cubas Batista, para todo o interior do Município e com sé·
de em Rio dos Poços e Walmor Furtado, residente à rua Paula pe·
reira 190, com os quais devem ser tratados tôdos os assuntos atinen"
tes à esta companhia.

Canoinhas, Junho de 1954
As�.: Aristides -Hocha - Inspetor Geral Ix'l"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A' fi ulher canoinhense
Quando o homem gravar na própria alma

I

Os p_arágrafos luminosos da Divina Lei,
O

.

companheiro não repreenderá o companheiro,
O irmão não denunciará outro irmão.

O carcere cerrará suas portas,
Os tribunais quedarão em silêncio.
Os canhões serão convertidos. em arados,
Homens de armas "volverão a sementeira do sólo.

O ódio será expulso do mundo

As baionetas repousarao,
As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e

[para a morte,
Mas cuidarão- pacificamente dr) progresso planetário.
A justiça será ultrapassada pelo amôr.

Os filhos da fé não sómente serão justos, '

Mas bons, profundamente .

bons.

A préce constituir-se-á de alegria e louvor.
As casas de oração estarão consagradas ao trabalbo su

[blime da fraternidade suprema.
A pregação da Lei viverá nos átos e pensamentos de todos,
Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração

[de cada homem
Em tabernaculo de LUZ ETERNA. EL

VENDE-SE'

sempre agrada

Um presente comprado na

Casa 'ErlitaUma data a Rua Gil

Costa, ver e tratar com

Walmor ou Nicolau
, Furtádo 2x

.
.

�����_E,.iA""""""B'••••mB""""".41."".��"

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

Cegos pela cobiça do Ouro os homens de São· Francisco,
,

matavam e morriam traiçoeiramente, .. Aquilo mais parecia"
um inferno.

.

Pecadores ém São- Francisco
Com Joel Mac Crea e Ivonne de Cario

Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre - R E P R I S E

Pecadores em São Francisco
Amanhã· ás 17 horas. Censura Livre

TERRAS ·,DO NOR"fE
em technicolor, com Stewart Granger, Wendel Corey (

I
Cid Charisse

Ás 20 horas. Improprio até 14 anos

TERRAS DO ,NORTE
2&. Feira - ás 20 horas· Imp, até 14 anos - REPRISE

3a• e 4a• Feira : ás 20 horas • Improprio até 14 anos'
O Grandioso filme Mexicano. estrelado pelo famoso

Arturo de Cordova,
.

o tv'\anto de Soledade
5a• e 6&. Feira - ás 20 horas • I�proprio �té 14 anos

A Um Passo do Fim intere�nte filme policial,
cheio de misterios e fortes emoções.

.

estrelando: Spencer Tracy, Pat O'B�en, John Hodiak
. Diana Lynn

, s :,

Vende-se

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

AVISO
De ordem do Exmo. Sr. Prefei

to Municipal, torno público que;
durante o mês de JULHO, se pro
cede nêsta Tesouraria e nas In
tendencias de Três Barras. Major
Vieira, Paula Pereira e Felipe
"Schmidt, a cobrançà dos seguin-
tes Impostos:

'

l° Imposto de Licença (Cont,
para Ind, e Com. 3. Trimestre

2° Imposto SI Industrias e Pro
fissões 3. Trimestre.
No mês de Agosto a cobrança

será acrescida da multa de 10% e

n08 meses seguintes, 20%.
Canoinhas, 2 de Julho de 19S4
Clementino E. Pieczarka

Tesoureiro

Aviso
Avisamos a todos que é

expressamente proibido -à
passagem, caçadas e outros
afins em nosso terreno situa
do em Rio da Areia de Cima.
Não nos responsabilisamos

pelo que possa aconteceraos
contraventores ..

Demetrio Moissa, Zacarias
Moissa, João Moissa, Wal
domiro Moissa.

Rio d'Areia de Cima julho
de 1954. Ix

Fábrica de portas, janelas e

madeira beneficiada, com regis
tro do I. N. P". para grande pro
dução, com despacho. livre para
qualquer parte do pais,
Troca-se o valor da fábrica

com sua maquibária, por madei
ra serrada ou em pé,
Aceita-se outras propostas.
Motivo de 'venda, mudança de

ramo,

.: Ver e tratar com o senhor
Estaníslau Dambroski á Rua:
Marechal Deodoro 1133 ou á
Rua Almirante Tamandaré 1,408
em Curitiba. 2x

Monumento ao

La:vrador.
CONCLUSÃO

em que os TUBARÕES·campeiam
livremente, tentando 'esmagar 08

fracos, deposita em-ri LAVRA
DOR, tôda a confiança e a cer

teza de que pela tua crescente :

produção há de entupir as mano

díbulas dêsses homens peixes, tra
zendo o barateamento do custo

de vida e 8 salvação dos pobres.
Movido unicamente por grande

sentimento de gratidão, sem se

gundas intenções, conclamd as

autoridades e o pôvo em geral
para que seja erigido em praça

\

pública um MONUMENTO ao

LAVRADOR. "

A guiza de informação, posso
dizer que não sou político, não
fui, não sou e nem serei candida
to a nenhum cargo eletivo.

Como simples cidadão é que
farei uso' de meu vóto, sagrando
nas urnas a 3 de outubro, cida
dãos dignos e honestos, indiíeren
te a côr política.

-:vlOACIR J. LEMOS�

Quero-te vem: se acaso da neblina
�

Do sonho as formas desatar te é dado,
Se não és sonho tu, se, ora acordado,
·Posso tocar-te sombra peregrina!

Com o mesmo rosto, pálido e maguado,
Triste o sorriso à boca purpurina,
Com o todo, enfim, de aparição divina,
Rompe da névoa, meigo vulto amado!

-

'Encarna-te! aparece! exsurge! acode!
E em minha fronte a coma ondeante e escura

.

Cheia -de orvalhos, úmida, sacode;
-

"

Mas se te dóe pisar .êste medonho
Chão de abrolhos que eu piso, imagem pura,
Torna outra vez a aparecer-me em sonho.

ALBERTO DE OLIVEIRA

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE:- Frida filha do sr. João

Müller Jr., d. Frida espôsa do sr.
Adolfo Voigt; d. Catarina esposa
do sr. Bernardo Wendt Seg.,
Nelson filho dileto do sr. Bruno
Wardenski; Zílda.estimada filha
do sr. Friedrich Brauhard: Srta.
Cecilia filha do sr. Henrique Li
nernann.

esposa do sr. Narciso L. Ruthes.

DIA 16:- O sr. Ciro O. Bastos;
Coronél Severo de Almeida re
sidente em Papanduva; o sr.

Altamiro R. -da Silva.

Aos aniversariantes os' para
bens do "Correio do Norte".

NaséimentosAMANHÃ-: O jovem Lauro
Côrte; Fábio Nabor. Fuck, filho
do Industrial sr. Jacó Fuck Jr;
o sr. Lauro Fernandes�uiz;
Leomar filho do sr. Leonardo
Brey.
DIA 12:- A Sra. Nelly esposa

do sr. Lamartine Augusto; o sr,

Nelson Hoepfnet; Cecilia esposa
do sr. João A. Brauhardt; o sr.

'Antonio Machado de Souza.

DIA 13:- Catarina Maria filha Engalanou-se a 29 de Junho

prendada do sr. Ithass Seleme o lar feliz do Sr. Félix Rudolf

Gerente desta folha; Sr. Claudio e sua dignisl>ima esposa, com o

Vieira; Maria da Luz esposa do nascimento de uma robusta ga-
. sr; Carlos Schramm; sr. Frede- rota Elizabete Adelaide.

.

rico Kohler; o Jovem Ivo Hu A seus dignissimos pais os

menhuk; o sr. Max Ehlke. parabens do "Correio do Norte".

DIA 14:- O sr. Wilson Wendt; x x x

RoselyMaria, filha do sr. Odival Com o nascimento de IgorR. dosSantes. ,

Boris, acha-se em festas o feliz
DIA 15:-_Vva. Helena Bastos; casal sr. Bogodat Kuczynski e

Irmengarda esposa do sr. Os- Paulina Kuczynski,
waldo Soares; �rof. Rosinha Se- Por ess� feliz acontecimento,
leme; Alfre�o filho do sr. AI�re-' -

ocorrido a 3 do corrente, "Cor
do O. Garcmdo; Dna. FrancIsca reio do Norte" envia seus efu-

sivos parabens.

Acha-se em festas o lar feliz
do Sr. Gaspar Mülbauer e Sra.
com o nascimento de um ga
lante pimpolho, 'que na Pia

.

Batismal rêceberá o nome de
Marcos.

A seus queridos pais os nos
,

sos efusivos parabéns.
x x x

RENHER
A BOA ROUPA

Assine e divulgue
Correio do Norte

Comunicação 30 Público
o novo preço da carne nesta cidade

Os abaixo assinados, proprietarios de açougues nes

ta Cidade, comunicam aos seus presados. fregueses que,
em vista da grande escassês e alto preço atual do gado,
bem como o inverno que -atravessamos, foram forçados a

alterar o preço da carne verde, que passará à obedecer a

seguinte tabéla:

Carne de pdmeira,. com osso, kilo Cr$ 18,00
Carne de- segunda, com osso, kilo Cr$ .16,00
Carne de terceira, com osso,· kilo Cr$ 14,00

C anoinhas, Julho de 1954

Anastácio Buba, Alfredo Fiedler, M, M. Novaki

IPEIIDLIIR
'�

,

(.NINIICDIR

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCE-I·RAS,
F R I E I ,2 A S i

ESPINHAS, E'TC.

CONTRA CASP�,
,

OUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOU DI·

COURO CABfLUOO.
\
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Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês. de Fevereiro de 1954
Código

\

Local

4 94 3
5
5 1
5 11
5 11
5 13
5 13
5 2
5 21
5 21
5 23
5 23
6
6 3
6 34
6 3�
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
69
6 90
6 90
6 91
6 91
6 93
6 93
7
7 3
7 34
7 34 1
7· 4

-

7 44
7 44
8
8

8 10-
8101

/' a 11
(

8 1 •
• I

8 11 �

8 11 3
8 13
8 13 1
8 13 2
,8 14
9 J4

8 14 2
8 2

8 20 .

8 2D 1
8 402
8 ZO 3
8 204
8 205
8 20-6
8 207
8 21
8 21 1

J

8 21 2

8 22
8 22 1
8 23
8 �3 1
8 24
8 24 1
8 242
8' 5
8 51
6 51 1
8 53
8 53 1
8 7-

872
8 72 1
8 73
8 73 1
8- 8
B 84
8 84 1

B 84 2

B 9
8 94
8 9� 1

Limpeza de valos, ooeíros e sargetas
FOMENTO

FOMENTO nA PRODUÇÃO VEGETAL
Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material' serviço fomento da produção vegetal
'-_ -�OMENTO DA PRODUÇÀO ANIMAL
Pessoal varíavel

,

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

�àterial serviço fomento da produção animal
SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para ° Serviço de Agua
INDUSTRIAS FABRIS--E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel
Opera rios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de-cimento

SERVIÇOS D�VERSOS
Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - Ref. II
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Matei'ial de consumo
Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA
- Fundada-Interna Amortização e Résgate

Despesas diversas
, /

Amortização e resgate da divida consclídada
- Juros - .

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS púBLICOS
Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel
.Operárlos dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira
Operários do .�erviço de ruas, praças e jardins da
cidade ,

.

Operários serviços calçamento ruas da cidade
. Material de consumo

.

"

Para serviços de ruas, praças e jardins
Para scrvíco de calçamento de ruas

Despesas diversas .

Transporte de material para serviços de ruas, pra-
ças � jardins -

.

Combustível para veiculas em serviço na cidáde E- vilas
CONSTRUÇÃO,E CONSERVAÇÃO DE RO�OVIAS

- Departamento Municipal de Estradas
de Rodagem - D M. E. R.

Pessoal fixo '.
.Díretor do D. M E R - Padrão Z
Escrituraria do D M. E. R. - Padrão S
Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z
Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
Fiscal - Padrão S

'-

Dois Fiscais - Padrão R
Três Motoristas - Ref. XI
Pessoal variavel

_

Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira
Operários serviços estradas e pontes' do distrito de
Canoinhas
Material permanente
Aquisição de ferra.mentas
Material de consumo ..._

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas

.'

Cornbs para veiculas em serviço de estradas e 'pontes
Custeio de veículos

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

t

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRóPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consúmo

'.
.

Para serviços de próprios municipais
ILUMINAÇÃO PúBLlCA

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de 'I'rês
Barras \

Energia para motores, reparos de instalações e 01,1-
tras despesas

DIVERSOS
Despesas diversas

. -,

,�
,

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

/

)
nESPESA ORÇAl\1ENTARIA

Anterior I Do mês I
"

Tot;-

_-

4.336,00

600,00

130,00

2.200,00

2.132,00

360.00

8.300,00

34,70

3.692,20

600,00

100,UO

70,00

8028,20

1.200,00

230,00

70,00

r,

2.'200,00 4.400,00

2.103,00 4.235;00
/

360,00
4.400,00' 4.400,00

105,00 8:405,00
í'

-

. ·34',70

, .. �
./

2500.00 �.500,00 5.000,00
1.900,00 1.900,00 '3.800,00
z 500,00- 2.500,00 5000,00
1,1407,00 1.600,00 2.747,00

3.180,00 3.600,00 6780,00
3.300,00 3.300,00 6.600,00

23.431,20

4.081,00

306,00

1.214,20

·23.211,10

3.639,00

600,00

232,00

3.823,80

9.300,40

14.484·,50

7.944,00

17.768,70
12.701,80

5.780,80

1.360,00

32.731,60

18.565,50

306,00

9.158,20

17.768,70
35.912,90

9.419,80

600,00

232,00

5.183,80

I

de AZEITE E TODD
COMPRO QUALQUER 'QU-ANTIDAO

I

Informações c,om Alfredo Garéin

LA-TAS VAZIAS

jove� tresbarrense
Alcançou extraordinário êxiPereceu afogado nas aguas do baile �á caipira" promovidoRio Negro, junto a balsa da Di- nóvel sociedade «Gremio davisa, em Três Barras, o jovem cidade Canoinhense>, no dia:Sezefredo Simões da Mata..casa- corrente, nos ar istocraticos sado com dona Helena Paulus, a do Clube Canoinhense. A mooqual deixou viúva com dois Iilhi-

. de trajava a caráter e, inicianhos. Deu-se o acidente quando 9 os festejos, realizou-se o trad�1inditoso jovem se trasnporta va Ina «casamento ria roça», cujosnuma canôa para a outra mar- '

tagonistas estiveram impagagem do rio, vindo do Paraná em especialmente ° MM: Juiz de )companhia dos senhores Miguel senhor Waldi Scholze, cuja veSava e Brasilino Ribas, Colhida humorística a tôdos encantou,a canôa pelo cabo da balsa, pro- 'popular Donatão foi o boti
iejtou os três ocupautes no rio, e da queimada, que por .sinal ePavão, como era conhecido, em- . -

va gostosa.bora emérito nadador, afundou c •
não mais tornou. a surperfioie. Para brilhantismo dos fest
.Presume-se que tenha sido acome- teve' destacada atuação o ne

tido de uma congestão. Seu corpo jazz Tupy, cujo conjunto vem

somente 'foi encontrado oito dias lhorando dia a dia.
após, fazendo-se seu sepultamento A Rosélis Maria e ao Y1
dia 4 dês te, com grande acompa- __ presidentes do Grêmio, as no,
nhamento, felicitações pelo êxito alcançá
Á enlutada família as sentidas

condolências dêste jornal.

Lamentavel acidente
rouba a vida de um

CDltura�da Cenoura
A cultura da cenoura exige

certas condições especiais. Por,

exemplo: o preparo da terra. A
qui, o revolvimento do SOlO de
ve ser ° mais perfeito e profun
do possível. Um solo mal 'pre
parado produz cenouras feias,.
tortas e irregulares. Também o

'uso do esterco de curral adquire
grande [mportância nessa cul
tura. quanto mais fôf. a terra,
·melhor.

A semeadura é feita em local
definitivo, em linhas. distancia
das de 30 centímetros'. Colocam
se, mais .ou menos duas gramas
em cada metro linear.'

Os interessados na cultura da
cenoura devem pedi r

\
cutros es

clarecimentós ao Serviço de In
. formação � gricola do Ministério
da Agricultura, Largo da Mise-
ricordia, Rio de Janeíro, '

Aviso
Proibo terminantemente ca

çadas E: passagens em terrenos de
minha propriedade situados em
Bela Vista do Toldo e Lageado.
Não me responsabiliso pelo

que possa. acontecer aos con

traventores do presente aviso.

Canoinhas, Junho de 1954
lx LOURENÇO BUBA-

Tem bom go_sto?
Tome Café S. Tereza

t

LINGERIE IT4M .

de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa Erlita

FESTa JUNINA NO
CLUBE CANOINHENSE

A PEDIDO
Escreveu

QUINTINO FURTAD
Canoinhas, '22-6-195

Ilustre Irineu: Bornhausen)
Do Estado e a tina flõr:
Sua conquista do voto
Levou-lhe a Governador.

Do povo que o elegeu
Hoje resta é gratidão,
Do seu govér..no a fama
f' um simbolo da Nação

Sendo em partes incomti
.

[endiaâ
Dos aauersdrios poiuicos:
Não diminuem seu ualôr.
Do seu govêrno prnfícin

\

Como administrador,
Exemplo a ser imitado;
Grandes ôbras grandes

� �jfeito�
. Estão sólidas, em nosso

fEstado
,

Publicando humildes uerst
Ao granue (loueroador:
Quanta gratidão! que dei
Um SeU modesto eleitor.

Lrnamo-nos nas eleições,
Com Democracia e verda
Acampando o Gouerno,
Pra, nossa felicidade:
Votaremos com Irineu
Nos sertões, nas vilas e

[nas cid.!!dtlS.

Rádios PHILIPS

Empreza Fuck

AER'OPORTO HOTEL
DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS,
Com restaurantê á Ia Certe, a'partamento

-e quartos com água encanada'
Cirande estoque de bebidas na�ionais e �trangei"

Rua João Negrão, 585 - Fone 2539
Com Garage _.Curiti ba, Par-aná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITU,�A·,,�M'UNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da'. Despes:a·" ()'rça�éritaria' refere'fite ao mês �e Fevereiro de 1954

I

Código
Local T I T U L"O S

o �o 6

° 73
O 73 1
O 74
O 74 1

"Q 74 2
° .9
O 90
° 90 1
° 94
,O 9 t 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 .2
1 00 3
1 00 4
1 02
1 02 1

� I�� 1
1 1
1 11
1111
1 13
1 13 1
, 14
l 14 1

1 2
1 24
1 24 1
2
2 5
2 50
2 5(1 1
2 8
2 81-
2 84 1

2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 91· 2

2 94, 3
2 94, 4
2 94 5
2 94 6
2 94 7

3 03
3 03 1
3m2
3 04
:t 04 1
3 042
3 3

3 30
�

3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1
9 61
3 16'1 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

3 84 3

3 844
3 845
4-
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94 _

4 94 l'
4 94.2

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do m�s . I Total

(,;96,00 696,00
555,00 1.409,00 1.964,00

1.200,00
'

I 2.400,001.200,00

400,00 400,00 800,00

2800.00 2.800,00 5.600,00
.) 3

\
_. OU,I)O 2.300,00 4.600,00

"' 2.uoo;00 2.ouo,00 4.000,00
.

4.739,00 4.739,00

542,00 5·42,00

Agente Florestal - Padrão S
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas

.

diversas
· DEspesas de transporte de funcionários em

viagem a serviço
Diárias á funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Porteiro-Continua - Padrão L
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. FINANCEIRA
ADMINISTR.AÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
. Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro-;;_ Padrão X

-

Fiscal Lançador - padrão S
,Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensílios

·

Material de consumo'
Material de expediente,

.

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal varíavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquíslção de talonários, livros, etc:
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

SEF-VrçOS DE FISCALIZAÇÃO
Despesas diversas
Viagens de interesse do seliviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSIST�NCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo

.

Carcereiro -- Padrão jr
.

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas-diversas -

Ao Estado para manutenção do destacamento po-
licial

.

Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médíco-tàrmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar'a indigentes
seoultemento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia
Postos médicos muntcipais

EDUCAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

· Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência. a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen-
do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
cornplerrrentartstas, �adrão H a 900,00; não titulados

padrão D a 700.(,0 / _

Vencimentos de professores auxiliares, padrao B a

cr$ 600,00
Grat aos professores efet.ivos que regerem os cursos'

desdobrados, correspondente'à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal varíavel i

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

I

SERVIÇOS DE INSPEÇAO
Pessoa] fixo

.

Inspetor Escolar - Padrão .T
.

Pessoal Variavel
.

Gratificacão ao Inspetor Escolar
SUBVENÇÕES, CO_NTRIBUIÇÕES E AUXI.LIOS

Despesas diversas
_

I

Contribuição ao Estado, para manutençao dos cur
sos normais' regionais anexos aos Grupos &lcolares
"Almirante Barroso" e "General Osório" .

Ao Estado parã manutenção do Curso Cvmplemen
tar anexo ao Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

"Liceu Industrial de Santa Catarina por conta
do município
Bolsas escolares diversas
Auxilio a Biblioteca Infa-ntil de Canoinhas

-

,

SAÚDE P'ÚBLICA
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVICOS DIVERSOS
Despesas div�rsas'

�

_

Desobstrução de carregas e rios

Drenagem de terrenos alagadiços

,

1.434,00 1.820,00 3.254,00
lc338,00 1.338,00

350,00 191,00 541,00
490,00 4,90,00

78,00 78,00
700,00 700,00

•

1.900,00 3.8uo,00

Prefeitura Municipal
de Papanduva

<! -

Decreto n.I, de 12·4.·1954.
O Snr. Esmeraldino Maia de

Almeida, Prefeito Municipal de'
Papanduva, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribuiçõe..

DECRETA:
.

Artigo 1. - Ficam criadas Es
colas/ Mixtas Isoladas nas seguiu
tes localidades: Cabeceira do Ca
noinhas, Caríjos. Gramados, La
geadiuho, Poço Grande, Rio Gua
rauí. Rio da Prata, Rio Pratrnha,
Rodeio. São Tomaz e Taquaral.

Ar�igo 2. - As despesas para
manutenção dessas escolas correrão .

pela verba do orçamento vigente .

Artigo 3. - Este' decreto en

trará em vigôr na data da SUB

públicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

.

Prefeitura Municipal de Papan- -

duva,' em 12 de Abril de 1954.

Esmeraldino Maia de Almeida
Prefeito

Lourenço Mateus Fidos Júnior
Secretário

-

Wanda Thereza Kaczmarek
para exercer ° cargo de Professoi
Complementarista. Padrão H, dlJ
Quadro ÚQico do Municipio; pare
ter exercício na Escola Mixta I·
so-lada

.

de Rio Guarani.
Odete Furtado, pará exercer G

cargo de Professor com habilitação,
Padrão F, do Quadro Único do
Município. para ter exercício
Escola Mixta Isolada do Rio
Prata.

10,587,00

9.140,00

240,00

800,00

1.900,00

8.208,70 18795,70

Decreto de' ] 2-4-1954.
Esmeraldino Maia de Almeida,

Prefeito Municipal de Papanduva,
no uso de suas atribuições, resolve:
NOMEAR. de acôrdo com o

artigo 15. item ] V. do Decreto.
lei n. 700, de 28/l0/19,t2:

José Francisco Gorges, para e·

-xeroer ° cargo de Professor não

tjtulado. Padrão D., do Quadro
Unico do Município, para ter exer
cício na Escola Mixta 'Isolada de
Cabeceira do Cauoinhas,
Evecí Wormsbecker, para e�er.

cer ° cargo' de Professor não ti
tulado: Padrão D. do Quadro Ú,
nico do Município. pura ter .exer
cício na Escola M ixta Isolada de
Caríjos.
Olimpio Bueno da Silva, para

exercer o cargo de Professor, com
l!abilitação. Padrão F, do Quadro
Unico do Município, para ter e

xercício na Escola Mixta Isolada
de Lageadinho.
Arací Barros de Sá Ribas, para

exercer o cargo de Professor com

l.!abili�ação. Padrão F. do Quadro
Unico do Município. para ter e·

xercício na Escola Mixta Isolada
de Poço Grande.

AVISO
.Tordo público que é proibida

a caçada e a passagem por qual
quer outro motivo, no meu ter
reno situado em Cam-pina dos
Santos, distrito de Major Vieira.
Não me responsabilizo C0m o

que possa' acontecer aos contra
ventores.

Major Vieir�'Julho de 1954.
Pedro Allage Filho 2x

Gustavo Cordeiro de Andrade.
para exercer o cargo de Professo
com habilitação, Padrão F, do
Quadro Único do Município, pa·
ra ter exercício na Escola Mixtá
Isolada do Rio Pretinha.

Edeny Coelho Domeuico, para
exercer ° cargo de Professor Com
plementarista, Padrão H, do Qua
dro Unico do Município. para t-er
exercício na Escola Mixta Isolada
de Rodeio.

.

Pedro Domenico. para exercer
o cargo de Professor Auxiliar,
Padrão B, do Quadro Único do
M unicípio, para ter exercício na

Escolã Mixta Isolada de Rodeio.
Estanilava" Kososki, para exer

cer o cargo de Professor com ha
�ilit8çãG, Padrão F, do Quadro
Unico do Município, para ter e
xercício na Escola Mixta isolada
de São Tomaz,

Adolfo Antônio dos Santos, pa
ra exercer o cargo de Professor
Ginasiano, Padrão J, do Quadro
Único do Município pera ter e

xercício na Escola Mixta Isolada
de Taquaral.
Prefeitura M Ilnk;' '('i de Pepan

duva, em 12 de abru 'e 1954.

Esmeraldino Mgí� '�e Almeida
, Prefeito

Lourenço Mateus Fidos Júnior
Secretário

Pro(ure no seu fornecedor
o sabão Princeze, ygia,

Borax ou Tupy
. Um produto bom,

especiel e cenoinhense
Í

. -

1.764.,00
2.571,10

260,00

27.700,00

2.400,00

2.000,00

800,00

.200,00
5.000.00

?Búo,oo

.

9.140,00

240,00 480,00

Discos RCA VICTOR
Casa Erlita

(-

Oportunidade
Vende-se no -"lugar: Rio, da

Serra, perto de Rio Novo de Ci-
-ma, um te rreno de seis E: meio
Alqueires, sendo dois e meio
terra de planta e quatro caíva
com bom herval e com 37 páus
de madeira- de lei.

Tratar com Gregório .....Mali-
cheski em Major Vieira. 2x

800,00 1.600,00

1-_FarmacJà Oliveira
Especialidad�s' Fermeceuticss

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty

-

e outras
Artigos de Toucador etc.

Manipulaçã'o . escrupulosa I Preços módicos I

Oficina Qelâmpago�
JOÃO FREDERICO SIEMS ,

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - Santa Catarina

95,00._
1.764,00
2.666,10

390,00

35.700,00 63.400,00

3.000,00 5.400,00

2.000,00 4.000,00

800,00 1.600,00

200,00 400,00
5.00u,00

_�.800,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Balàncete da Des-pesa Orçamentaria referente ao mês, de Fevereiro de 1954

Código
\

Local

.... 94 3
5
5 1
5 11
5 11
5 13
5 13
5 2
5 21
5 21
5 23
5 23 1.
6
6 3
6 34
6 34
"6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
69
6 90
6 90
6 91
6 91
6, 93
6 93
7
7 3
7 ,34

'. 7 34
7-4

-

7,44
7 44
8
8

8 10 -

8 10 .1'

1( 8 11
8 1 •

• I

8 11 ,�

'--8 11 3
8. 13
8 13 1
8 13 2
,8 14
9 ]4

8 14 2
8. 2

8 20 -

·8 20 1
8 _40 2
8 203
8 204
8 205
8 20-6
8 20'7
8 21
8 21 1

J
8 21· 2

8 22
8 22 1
8 23
8 L3 I
g 24
8 24 1
8,242
-85
8 51
B 51 1
8 53
8 53 1
8 7,

872
8 n 1
8 73
8 '73 1
8� 8
8 84
8 84 1

8 84 2'

8 9
8 94
8 9t 1

T I T U L-O S-

Limpeza de valos, noeíros e sargetas
FOMENTO

FOMENTO,PA PRODUÇÃO VEGETAL
"Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo .c

Material serviço fomento da produção vegetal
_

�OMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal varíavel - .

�

Operários serviço fomento da produção animal-
Matería! de consumo

.

�-aterial serviço fomento da produção animal
SERVIÇOS JN:DUSTRIAIS - -

_ .�'

Serviços Urbanos .'

Despesas diversas
Para o Serviço de Agull' -

INDUSTRIAS FABRI8--E MANUFATUREIRAS
Pessoal varíavel
Opera rios serviço extração de pedregulho "

Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de-cimento

.

SERVIÇOS D�VERSOS >;

Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal _ Ref. II
Pessoal variavel •

Zeladores de cemitérios
Matei'ial de consumo

Para o. serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA
_ Fundada-Interna Amortização é Resgate

Despesas diversas J

-Arnortízação e resgate da divida consolidada
_ Juros _ .

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PÚBLI,COS
Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel

<

,

.Operáríos dos serviços de ruas das vilas de Três

Barras, Papanduvà, Major Vieira e Paula Pereira

Operários do serviço de ruas, praças e jardins da
cidade
Operários se�viço� calçamento ruas da cidade

. Material de consumo

Para serviços de ruas, praças e jardins" .

'Pára scrvico de calçamento de russ

Despesas diversas .

�

Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças � jardins

_

Combustível para veículos em serviço na cidáde E' vilas
. CONSTRUÇÃO ,E CONSERVAÇÃO DE RO�O:VIAS,

-
- Departamento Municipal de Estradas

de Rodagem - D. M. E. -R. ,

.

Pessoal fixo ",
.Dirétor do D. M E, R - Padrão Z
Escrituraria do D M. E. R. _- Padrão S

_

Diretor da, Secção de Máquinas - Padrãc' Z
Dois Operadores de Maquinas _ Padrão F
Fiscal - Padrão S

/ __�_;..

�

Dois Fiscais - Padrão R
Três Motoristas - Ref. XI
Pessoal variavel _

Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira-

'

Operários serviços estradas e pontes' do distrito de
Canoinhas

.

"-

Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo """""

Para serviços de estradas � pontes ,

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

SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
Pessoal variavel

.

Operários serviço de limpe�a pública
Material de consumo

.

Para serviço de .límpeza 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 PúBLJCA

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade·e da vila de Três
Barras "

Energia para motores, reparos de instalações e 0\1-
tias despesas

/

DIVERSOS
Despesas diversas

"'.

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

-

D.ESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior ,I, Do, mês I

"

Tot�

_-

230,00

70,00

3.692,20 .4.336,00 8028,20

600,00600,00 1.200,00

100,UO

70,00

130',00

-
-c

2.200,00 2,'200,00 4.400,00

2,132,00 2:103,00 ' 4.235,00

360.00
,/l

360,00
4.400,GO� 4.400,00

8.300,00 105,00 8;4.05,00
,'.

'"-...;::...� ,j,'.
- 34,70 ,-34,,70

-

,. :/

,2500.00 2.500,00 5.000,00
1.900,00 1.900,00 -3.800,00
Z 500,00 2.500,00 5000,00
1,14-7,00 L600,00 2.747,00

3.180,00 3.600,00 6780,00
3.300,00 3.300,00 6.600,00

"

23.431,20 9,300,40 ,32.731,60

4.081,00 H,484·,50 18.565,50
.

306,00 306,00

1.214,20 7.944"O0 9.158,20

17.768,70 17.768,70
,23.211,10 12.701,80 35.912,90

3.639,00 5,780,80 9.419,80

600,00

5.183,80

600,00

232,00 232,00

3.823,80

de AZEITE E TODDY
COMP,RO QUALQUER 'QlfANTIDADE

, ,

Informacõe.s c,em A,lfrede Garéindo

JESTB JUNINB NO·'
CLUBE CANOINHENSE

LATAS

Lamentàvel acidente
rouba a vida de u'rn

}
.

jovem tresbarrense
Pereceu afogado nas aguas do

Rio Negro,junto a balsa da Di
visa, em Três Barras; o jovem
Sezefredo Simões da Mata. casa:

do com dona Helena Paulus, a

quaí deixou viúva com dois fj.lhi
uhos. Deu-se o acidente quando o

inditoso jovem se trasnporta va
numa canôa para 8 outra mar-

.

gem do rio, vindo do Paraná' em
companhia dos senhores Miguel
Sava e Braailino Ribas. Coibida
a canôa pelo cabo da balsa: pro,

.

jetou os três ocupantes no rio, e

Pavão, como era conhecido, em->

hora emérito nadador, afundou' c
não mais tornou, a surperficie.
.Preeume-se que tenha sido acome

tido de uma congestão, Seu corpo
somente 'foi encontrado oito dias
após, fazendo-se seu sepultamento
dia 4 dêste, com grande a.._c(.mpa- �

nhamento.

Á enlutada família as sentidas
condolências dêste jornal.

Coltura � da, Ce'Dou ra
A cultura da cenoura exige

,certas condições especiais. Por
exemplo: o preparo da terra. A

qui, o revolvimento do Sala de
ve ser o mais perfeito e profun
do possível. Um solo mal 'pre
parado produz cenouras feias"

9,'

tortas e irregulares. Também o
, I·.
'uso do esterco de curral adquire
grande [mportância nessa cul
tura, quanto mais ,fôfa a terra,
-melhor,

A semeadura é feita em local
definitivo, em linhas. distancia
das, de 30 centímetros'. Colocam

. se, maís .ou -rnerios duas gramas
em cada- metro linear.-

Os interessados ria cultura da
cenoura devem 'pedi r

\ cutros es

'clarecirnéntós ao Serviço deIn
-forrnação � griéoJa do Ministéríe
'da Agricultura, Largo da Nlise
rícordla, Rio de Janeiro.

Aviso
- Proibo terminantemente ca

çadas E passagens em terrenos de
minha propriedade situados em
Bela -Vista do Toldo e Li:!geado.

. Não me responsabiliso pelo'
que possa, acontecer aos con

traventores do presente aviso,

Canoinhas; Junho de 1954
lx LOURENÇO BUBA-

Tem bo� go_sto?
Tome Café S. Tereza

c

LIN6EHIE ET'AM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

.

CasaErlila

10-7-1954

VAZIAS

Alcançou extraordinário êxito o

baile �á caipira» promovido pé'la
nóvel sociedade «Gremio da Mo.
cidade Canóinhense>, no 'dia 3 do
corrente, nos arisfocraticos salões
do Clube .Canoinhense, A mocida,
de trajava a carater e," iniciando
os festejos, realizou-sé o tradicio,
nal «casamento na roça», cujos pro.
tagonistas estiveram impagaveis,
especialmente o MM: Juiz de Paz,
senhor Waldi Scholze, cuja ver..ve
humorística a tôdos encantou. O
popular Donatão foi o· boticario
da queimada, que por sinal esta.
va gostosa.

'

Para brilhantismo dos' festejos
teve' .destacada atuação o nosso

jazz Tupy, cujo conjunto vem me.

.lhorando dia a dia.

Á Rosélis Maria e ao Yalú.
presidentes do Grêmio, as nossas

felicitações pelo êxito alcançado.

A PEDIDO
Escreveu

QUINTINQ FURTADO
Canoinhas,' 22-6.1954

Ilustre Irineu' Bornhaueen,
Do Estado 'e a tina flõr:
Sua conquista do voto
Leuou-lhe a Gooernádor.

, Do povo que o elegeu
Hoje resta é gratidão.
Do seu gov�r..no a fama
E' um simbolo da Nação:
..

Sendo em partes incombre
fendido;

, Dos aauersdrios puiíticos:
Não diminuem seu ualôr.
Do seu gooérno proficio

\

Como administrador,
Exemplo a ser imitado;
Grandes ôbras grandes

, [feitos
. estão sólidas, em nosso

[Estado.
,

Publicando humildes uersos
Ao grande (iourrnudor:
Quanta gratidão! que dei»
Um SeU modesto eleitor,

I.

Dnamo-nos nas eleições;
Com Democracia e verdadl,
Acompanaa o Gooérno,
Pra, nossa felicidade: '

Votaremos com Irineu
Nos sertões, nas vilas e

[nas cid_!ldttS.

Rádios PHILIPS

Em,preza Fuck
.

'

AEROPOR-10, HÓTE'L
DIRIGIDO PELOS PROP.RIETARIOS'
Com restaurantê á la <Zarte, a'partamento

.e quartos com água encensde..

<irande estoque. de bebidas na�ionais e. �strangeir.
RUa João Negrão, 585<-, Fone 2539

.""- "'.'
�

COm �Garage - Curitiba: Paraná
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITU�A- MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancéte da

'

..Despesi (riça�éntaria' refére'nte ao mês �e Fevereiro de 11954
I.

r I T U L:'Q SCódigo
Local

Agente Florestal - Padrâo S
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas

.

diversas
Despesas de transporte de funcionários em

viagem a serviço
Diárias á funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

° �O 6

° 73
° 73 1

° 74
O 74 1

'Q 74 2
,O .9
O 90 .

O 90 1
O 94

,0 9 t 1

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 GO 4
I 02
1.02 1
1 03
1 03 1
1 1
1 11
1111
'1 13
1 13 1
l 14
l 14 1

1 2
1 24
1 24 1
2
2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 8,1,
2841

Pessoal fixo
Porteiro-Continuo' - Padrão L

Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTR,AÇAO SUPERIOR
Pessoal fixo

· Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro-;;._ Padrão X
Fiscal Lançador - padrão S

· Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios
Material de consumo'
Material de expediente,

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquíslção de talonários, livros, etc.
Despesas diversas

Percentagem para cobrança da dívida, ativa
SE:j:WrçOS DE FISCALIZAÇAO

Despesas diversas
Viagens de interesse do seriiço
SEGUR�NÇA PÚBLICA E ASSIST:tNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo

.

Carcereiro -- Padrão t
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas-diversas·
Ao Estado para manutenção do destacamento po-
licial

.

Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosarío)

I ASSÍSTÊNCIA SOCIAL

Despesas diversas

I Esmolas a indigentes. .

.

I Assistência médico-fàrmaceu_tica a indigentes
I Assistência hospitalar a indigentes

'I Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres

I Amparo à maternidade e à infancia

I Pfl� tos médicos munieipais
EDUCAÇÃO PÚBLICA

ADMINIS'l'RAÇAO SUPERIOR
MateI'ial de consumo

Material didático em geral
Reparos de

.

prédios escolares
. Despesas diversas

Aluguel de prédios escolares.
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo .

Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complerrrentaristas, radrão' H a 900,0('; não titulados

padrã� D a 700.(,0
. . 1_

Vencimentos de professores auxílíares, padrao B a

cr$ 600,00
Grat aos professores f:'fetivos que regerem os cursos.

desdobrados,"correspondente 'à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel i

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

SERVIÇOS DE INSPEÇAO
Pessoa] fixo

.

Inspetor Escolar ._ Padrão T

Pessoal Variavel
Gre tificacão 30 Inspetor Escolar ,

SUBVENÇÕES, COllTRIBUIÇÕES E AUXI.LIOS
,

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Ao Estado parà manutenção do Curso C"mplemen
tar anexo ao Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte" .

Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

"Liceu Industrial de Santa Catarina' por conta
do município
Bolsas escolares diversas
Auxilio a Biblioteca Inf�ntil de Canoinhas

,

SAÚDE PÚBLICA
·

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Desnesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVICOS DIVERSOS
Despesas div�rsas

�

.

-

Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços

2 84 2
2 9
2 9't
2 94 1
2 94 2

2 94 3
2 94 4
2 94, 5
2 94 6

.
2 94 7
j
3 l)
;, 03
3 03 1
3 -03 :2
3 04
3 04 1
3 042
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1
9 61
3 6'1 1
3 8
3 84
3 84 1

3 84 2

3 84 3

3 844
3 845
4
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 l'
4 94. �

DESPESA ORÇAMENTA.RIA
A nterior .1' Do m�s .1· 'fi Total

1.900,00 1.900,00

.

I1.200,00

400,00

2.800,00
2.300,00
2.ouo,00

3.800,00

• •

10-1-1954�

Prefeitura Municipal
de Papan�uva

� Decreto 0.1, de 12.4-1954.
O Soro Esmeraldino Maia de

Almeida, Prefeito Municipal de'
Papanduva, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribuiçõees

DECRETA:

Artigo 1. - Ficam criadas Es
colas! Mixtas Isoladaa nas seguia
tes localidades: Cabeceira do Ca
noinhss. Carijos. Gramados. La
geadiuho, Poço Grande, Rio Gua
rauí, Rio da Prata, Rio Pratiuha,
Rodeio. São Tomaz e Taquaral.
Artigo 2. _ As despesas para

manutenção dessas escolas correrão .

pela verba do orçamento vigente.
Artigo 3. - Este decreto en

trará em vigôr na data da 8119

públicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

.

Prefeitura Municipal de Papan
duva, em 12

.
de Abril de 1954..

Maia de Almeida
Prefeito

Lourenço Mateus Fidos J�oior
Secretário

Esmeraldino

Decreto de ] 2-4·1954.
Esmeraldino Maia de Almeida,

Prefeito Municipal de Papauduva,
no uso de SU8H atribuições, resolve:
NOMEAR, de scôrdo com o

artigo 15. item ] V. do Decreto
lei n. 700, de 28/1O/1942:

José Franciaco Gorges, para e

-xeroer ° cargo de Professor não

tjtulado. Padrão D., ao Quadro
Unico do Município, para ter exer
cício na Escola Mixta 'Isolada de
Cabeceira do Cauoinhas,
Evací Wormsbecker, para exer

cer ° cargo' de Professor não ti
tulado: Padrão D. do Quadro Ú·
Dica do Município. para ter exer

cício na Escola 1\1 ixta Isolada de
Caríjos.
Olimpio Bueno da Silva, para

exercer o cargo de Professor, com
l!abilit!lção. Padrão F, do Quadro
Único do Município, para ter e·

xercício na Escola Mixta Isolada
de Lageadinho.
Arací Barros de Sá Ribas, para

exercer o cargo de Professor com

l}.abili�ação, Padrão F. do Quadro
Unico do Município. para ter e·

xercício na Escola Mixta Isolada
de Poço Grande:

2x

- '

Wanda Thereza Kaczmarek,
para exercer ° cargo de Professor -,

Complementarista. Padrão H, do
Quadro Úaico do Muuicípio; para

.-�-

ter exercício na Escola Mixta I
solada de Rio Guaraui.

696,00
555,00

8.2.08,70

240,00

800,0.0

696,00
1.964,00

2.400,00

AVISO

Odete Furtado, pará exercer o

cargo de Professor com habilitação,
Padrão F, do Quadro Único do
Município, para ter exercício 'na
Escola Mixta Isolada do Rio da
Prata.

Gustavo Cordeiro de Andrade.
para exercer 0_ cargo de Professor
com habilitação, Padrão F, do
Quadro Único do Município. pa
ra ter exercício na Escola Mixta
Isolada do Rio Pretinha.

Edeny Coelho Domenico, para
exercer o cargo de Professor Com
plementarista, Padrão H, do Qua
dro Único do Município, para ter
exercício na Escola Mixta Isolada
de Rodeio.

.

Pedro Domenico. para exercer

o cargo de Professor Auxiliar,
Padrão B, do Quadro Único do
Município, para ter exercício na
Escola Mixta Isolada de Rodeio.

Estanilava Kososki, para exer

cer o cargo de Professor com ha

�ilitação, 'Padrão F. do Quadro
Unico do Município, para ter e

xercício na Escola Mixta 'bolada
de São Tomaz.

Adolfo Antônio dos Santos, pa
ra exercer ° cargo de Professor
Ginasiano, Padrão J, do Quadro
Único do Municípic para ter e

xercício na Escola I.;Jixta. Isolada
de Tequaral,
Prefeitura Munj'�ll"" de Papan

duva, em 12 de abni de 1954•.
Esmeraldino :\1di" '!e Almeida

, Prefeito

Lourenço Mateus Fidos Júnior
Secretário

l.200,00

400,00

2800.00
\

2.300,00
2.000;00

4.. 739,0.0

542,00

10.587,00 .

9.140,.00

240,00

80.0,00

1.434,00

350,00
49.0,00

70.0,.00

·1.764,óo
2.571,10

260,.00

27.700,00

2.4.00,00

2.ooo,üÓ

800,00

.200,00
5.000.00

800,00

5.600,00
4.600,00
4.000,00

.

4.739,00

542,00

]8795,70
,

9.140,00

480,0.0

1.600,0.0

-,

l.820,00 3.254,00
lc338,00 1.338,00
191,00 541,00

4,9'°,00
78,0.0 78,00

700,00
•

/'

1.764,00
95,00 . 2.666,10

13?,o.o 390,00

35.700,00

3.000,00

2.000,00

800,00

200,00

63.400,00

5.400,00

- 4.000,00

1.600,00

400,00
5.000,00

3.800,00

Tordo público que é proibida
a caçada e a passagem por qual
quer outro motivo, no meu ter
reno situado em Campina dos'
Santos, distrito de Major Vieira.
Não me responsabilizo com °

que possa acontecer aos contra
. "ventores,

Major Vieire!, .Julho de 1954.

Pedro Allage Filho.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygid,

BOrax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cenoinhense l

Discos B C A VICTOR
Casa Erlita

/

Oportunidade
Vende-se no+lugar: Rio da

Serra, perto de Rio Novo de Ci-
-rna, um terreno de seis E meio
Alqueires, sendo dois e meio
terra de planta e. quatro caíva
com bom herval e com 37 páus
de madeira' de lei.

Tratar com Gregório __Mali-
cheski err; Major Vieira. 2x

o I i ve i r a.I-Fa�maCjaEspecialidades' Fermsceutices
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.
,

Ma.riipulação escrupulosa! Preços módicos!

Oficina Ite-lâmpago·
JOÃO FREDERICO SIEMS r

CON-SERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - Santa -Catarina
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de tõdos os partidos
principio de solidariedade humana, tendo

Rabi da Galitéia� amai-vos uns aos outros, ajudai a construir) o asilo
nossa cidade, que abrigará os infelizes que, sem lar e sem carinho, .percorrem nossas

estradas e nossas ruas, esmolando, de porta em porta, o que comer e vestir!

•

Canoinhenses
unidos pelo

depai íticos, 'praticantes
. (.

por

tôdos os

lema ensinamento
rei igiosos,
do meigo

de

Melhores ..tecidos
Informações de Utilidade

CONCLUSÃO
-

plantas. Entre os canteiros deve haver uma distância de 40 cms.

afim d� facilitar o trânsito entre os mesmos.

_....- Semerrfeiras-. É muito importante a obtenção de mudas
""'de hortaliças, pois nunca devemos ir atraz de mudai> produzidas
por outrem. Deve-se escolher para sementeira um lugar com a

orientação este-oeste afim de permitir a necessária insolação. A
. ;
camada superficial do solo de sementeira não deve conservar-se

encharcada afim de proteger-se o colêto (região situada entre o

caule e a raiz) das mudinhas contra a'méla E:: outras doenças
comuns das hortaliças. Aconselha-se muito' as sementeiras em

caixótes tornando-as movéís, pois, deste modo, podemos preser
vá-las de chuvas fortes ou de sol causticante. A terra para se

menteira deve ser bem. estercada e .sobre tudo ipulverísada, por
que as sementes ao germinarem, precisam encontrar meio favo
rável ao crescimento das novas plantas. Estas, ainda fracas, não
podem suportar um sólo, endurecido que dificulta o livre desen
volvimento ' do cáule, t' da radícula da semeadura; para melhor
compreensão, vamos tomar como exemplo a alface. Esta hortali
ça possúe sementes miúdas, 'de modo que facilita a semeadura
a lanço espalhando-se o mais uniformemente possível no leito da
sementeira. Depois de assim procedermos colocaremos por cima
das sementes uma leve camada de estêrco fino, não se deixando
qualquer semente a vista.

Irrigação-: Quando se trata de sementes miúdas, como

a da alface, deve-se regar o canteiro antes da semeadura e abun
dantemente, Realizando-se depois esta operação, devemos faze-la
com regador de crívo fino, evitando-se dêste modo, 'estragar-se,
o canteiro, pertubando o processo de germinação. Deve- se- ainda
observar a irrigação sôbre todas as hortaliças, principalmente no
tempo sêco.

Adubação' dos Canfeiros-e Quando não se tem esterco

próprio ou adubo, pode-se recorrer ao lixo depositado previamen
te em fóssas como já nos referimos. Espalha-se o esterco ou adu
bo, na terra em quantidade que varia com a qualidade da terra.
Mistura-se bem com o auxilio da enxada, enterrando as camadas
com a profundidade que esteja ao alcance das raizes. Nivela-se
depois o canteiro. com o ancinho afim de que nas regas, a agua
não escorra carregando consigo a riqueza do solo. ""'

Transplantação-: Quando/finalmente, as mudinhas alcan
çarem 10 a 15 cms. de altura, procede-se· a transplantação para
lugar definitivo. Antes de se realizar o arrancamento das mudas
da sementeira, deve-se fazer urna réga forte, afim de facilitar a

saída dé cada mudinha sem o esfacelamento das raízes. Para a

alface por exemplo, a distância conveniente é de 30 cms. de plan
ta a planta, em todos os sentidós. Todas as mudinhas quando
transportadas pera lugares definitivos, devem ser molhadas de
manhã e a tarde. Deve-se.zambem de vez em quando afogar a

terra, afim de não se dar tempo R formação de ervas daninhas
e a cada cperação ,

desta natureza, chega-se terra às raízes das
plantas afim de torna-las mais viçosas e bonitas.

Epocas de Semear-r c'ouve, de setembro a novembro e

fevereiro e março; Cenoura, o anotodo, Semeia-se em lugar defini
tivo; Rabanete, o ano todo. Tambem semeia-se em lugar definiti
vo; Alface, ano todo, 30 cms. em todos os sentidos. Transplanta-se.
Beringéla, agosto a dezembro. Transplanta-se; Pimentão, julho a

março. Transplanta-se; Tomate, menos nos mezes de inverno 1
metro entre as linhas e 80 cms. de pé a pé. Muda-se 2 vezes

e deve ser estáqueado; Ervilha, Março a setembro 30 cms. entre
as linhas e 20 cms. de pé a pé. Em lugar definitivo.

Tratando-se de Iegumes-frutos como tomates, beringela,
pimentão e outros, convem mudar 2 vezes afim de se obter uma
planta melhor desenvolvida.

.' Com esta pequena orientação, damos combate ao "slogan"
que somente a raça. japoneza sabe cultivar verduras ,e legumes.
Se soubermos aproveitar a terra que temos, dentro de pouco
tempo estaremos exportando verduras ..Esta orientação' serve tarn

bem de báse para fins industriais dependendo apenas da quanti-

. ,daJe que se queira plantar. Escrevendo para esta folha, daremos
todas as informações necessâ'rias ao plantio de verduras e legumes.
Prestaremos toda a assistência técnica. Indicaremos com exame

prévio da terra qual a mais apropriada pará Ô' plantio. Indicare
mos as bôas casas importadoras de sementes selecionadas. Junto

....-/ .
.

ao Ministério da Agricultura, conseguiremos o que fôr necessário
para completa facilidade dos que queiram miciar na exploração
de uma nova riqueza proporcionada pela terra - cultivo de verduras
e legumes.

menores

Algumas 'Verdades
Conclusão

para dar vasão a recalques e

para desatamento de complexos.
Quer€mos nos referir á maio

ria da Assembléia Legislativa
que, inconformada, não só com

li grande derrota de 1950, mas

com as outras que o Governa
dor lhe impoz nos últimos p!ei
tos municipais, só : se. preocupa
em- criar as mais séria,§. e qnasí
criminosas objeções á ação in
tensamente recuperadora do Po-
der Executivo,

.

A despeito da extremada o

posição, sem o menor atendi
mento ás urgentes necessidades
coletivas, o Governador se des
vela, carinhosamente, para que o

progresso de Santa Catarina não
esbarre nas muralhas chinesas
dessa -políticagem destruidora,
porejante de ódios, instalada
pela proprís maioría legislativa.

\

Léro-Léro ...

Conclusão
sobre a colina que domina a loca
lidade, majestoso predio de alve-
naria, com guatro amplas salas
de aula, gabinete da diretora,
corredor, etc, com mobiliário com

pléto de imbuia, de primeira qua
lidade, Verá a alegria das crian
ças e satisfação da diretôra e pro
fesso as, ufanas com sua linda e

confortável Escola.
Em Rio dos Poços, entre arvores

carr gadas do "Ouro Verde", ve

rá surgir _lindo prédio, todo pinta
do 11 óleo, com três alegres salas
de aula, gabinete da Diretora,
corredor, galpão com instalações
sanitárias, e· poderá colher impres
sões com a Diretora dona Carmé- •

la Alves Nunes, legitima represen
tante de "Mestre e educadora",
qua alí leciona há mais de vinte

...anos,

Lembro visitar os lavradores
de Matão, Sereia, Barreiros, Sa�
ta Rosa Anta e Gorda, a fim de
saber se já receberam o auxílio
enviado pelo Governador Irineú
Bornhausen. Consultando os Ins
petores de QuaL'teirão encarrega
dos de proceder o levantamento
dos prejuizos, ficará ciente dá
maneira como foram empregados
celebres juros, que tanta preo-_
cupação lhe tem causado.

.

Não esqueça de visitar o D.E.R.
alí na esquina das ruas Caetano
Costa .e Vidal Ramos, agora sob
a Chefia do competente, inteligen
te, honesto e' trabalhador Enge
nheiro doutor Cesar Ghanem Amim
Sobrinho, onde verificará, com

orgulho e prazer, que está devi
damente equipado com caminhões,
motoniveladoras e máquinas mo-

dernas.
'

_ Em Xarqueada, no terreno que
foi d� propriedade do sr. Ney
Pacheco de Miranda Lima, terá

. _ocasião de constatar que se tra
balha ativamente na construção
de grande armazem de expurgo
e seleções de sementes de trigo
orçado em um milhão e seiscentbs
mil cruzeiros.
\

A vista ou a
• •

o pnmeirc

crédos

p-reços Casa' Fischer
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Quem viaja pelo interior do
município depara com bêlas pai
sagens panorâmicas, exparsas por
essa rica região planaltina do Oeste
Catarinense, que é Canoiuhas.

O terreno, em geral, acidentado,
é cortado por inúmeros riachos e

servido por extensa rêde rodoviá
ria, que dá acêsso aos mais afas
tados recantos.

O colôno: aproveitando a ferti
lidade <lo sôlo, enche'de verdejan
tes seâras as terras de cultura,
localizadas nas encostas dos mor

ros, onde o trigal, milharal e ou

tros cereias abundam, formando
extensas plantações que se asse

melham a um oceano verde de
rara beleza.

Estende-se pelos vales e chapa
.

das a floresta típica, formada pela

Campanha pró construção do
Asiló da Sociedade de Auxílio aos Necessitados de Canoinhas

CONVITE
A Comissão encarregada de obter' fundos para a construção

de um asilo; em nossa cidade, para a velbice e infância abandonada,
tem prazer em convidar tôdas as senhôras canoinhenses para assisti
rem e participarem de uma reunião, dia 11 do atual, ás 14 horas, no
Salão nobre da Prefeitura Municipal, a fim de tratar de assuntos re
ferentes' a Campanha" quando, também, coletará auxílio subscrito pelas
senhôras e outras contribuições expontâneas.

A Comissão espera contai- com o decidido apôio e entusiás
tica colaboração de tôdas as senhôras e corri os sentimentos altruísti
cos de tôdos os habitantes do Município, para concretização do nobre
ideal do DOUTOR LOURENÇO RqLANDO MALVCELLI, qual
seja de amparar e sua visar �existência dos velhinhos e proteger,
preparar e orientar a infância sem lar, para. mais tard'e, viver na so-

.ciedade como elemento útil, construtivo e feliz.
.

Antecipadamente agradece.
A Comissão

Monumento ao Lavrador

No- regresso, não esqueça' de
dar uma "olhadinha" na majesto
sa, linda e altaneira ponte, sôbre
o histórico rio Canoinhas.

Creio que depois do pass.eio fi
cará plenamente convencido que'
não é léro-léro do Observador e

\
d' ,

que não se tráta e quimera,
mas sim de uma grande e agra-
davel realidade.

.

E', senhor Albino, são realiza
ções e mais realizações do Govêmo
de Ir-ineu (VDN) em contraste im

pressionante com a quasi inércia
do Govêrno de Aderbal (PSD).
Tôdos os cidadãos conscien

ciosos, pertencentes a êste ou

aquele partido político, não

'podem deixar' de admirar a

obra Monumental do Gover
nador Irineu Bornhausen.

Salve o grande Estadista ca

tarinense: Irineu Bornhausen!

OBSERVADOR

araucária, imbuia, cedro, érva
mate e outros frondes arbóreos
que proporcionam grande riqueza
extrativa, previlêgio exclusivo da
zona temperada do sul.

Do cimo das elevações póde ser

comtenplatla '& copada, em fôrma
de guarda chuva, da araucária a

se perder' de vista.

A érva mate de permeio ao pi
nheiral, espalha-se em formação
cerrada de arvorezinhas, cuja es

pessa ramagem verde,
.

depois de
beneficiada é vendida por bom
preço, fazendo jús 8 denominação
tão bem aplicada de "ouro verde".

São numerosas as colôuias exis
tentes no interior do município,
quasi todas servidas por escolas
públicas, onde é ministrado o en

sino primário ·e a capela, visitada
periodicamente por sacerdote no

a(ã de pregar a doutrina cristã.

O gigante anônimo que movi
menta todo êsse mundo verde. ex
traindo do seio ria terra dadivosa
e das matas exuberantes a imensa

riqueza que circula por toda a

parte, edificando a grandeza da

Pátria: - É O· LAVRADOR.
Homem simples, honrado· e tra

balhador; o lavrador luta infati
gavelmente contra os mais adversos
fatores para colher o fruto aben
çoado de seu labor fecundo, alheio
ás tramas demagógicas da política
e da intriga; É O ESTEIO DA

NAÇÃO, pois de suas mãos cale

jadas e' de seu corpo gotejando I

sangue, rasgado pelos espinhos,
filai o pão de cada dia que alimen
ta a NaÇão O

. HOMEM DO
CAMPO póde caminhar de fronte
erguida, convicto de sua. nobre
missão.

A Pátria, nestes dias difíceis,
Continua n'outro local

crédito compre agora seu terno ·DUCAL
nome. em roupas � CASA FISCHER.
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