
o Govêrno do Estado, após, demarches corõados de,

êxito, firmou contrato com. a firma Saturruno de Brito

para elaboração do : projéto ,de abastecimento de
-

.

agua para nossa cidade, a ser' iniciado jprêdiatamente.

BORNH·AUSEN, clarividente e. dinâmico governador dos

incumpridas de seus antecessores:
conclusão do' Grupo Escolar de

�

Policia, Isolada, .etc. etc;'

E,. assim, IRIN EU
" I, '

.

.' .........
.-

catarinenses, cumpre, fielmente as promess�s
Ponte do concreto sóbre o Rio Canoiúhas,

'� Papanduva e Quartel da 3. era. de
------------------------------��

,
•

'Ano 8

Informações de Utilidade
- A cargo de ALFREDO GARÇI�DO

As melhores raças míxtas de galinhas
, �

A, quem deseja criar galinha, surge sempre um pequeno

problêma, na hora de por em pratica sua idéia. Que raça devo

criar? Esta é a pergunta obrigatória. �

,

Há quem gôste mais das galinhas de plumagem' esquisita
,

ou das raças menos comuns, só pelo 'prazer de possuir aves mais

raras. Tal critério. entretanto, não deve prevalecer, pois a finali

dade das galinhas é produzir óvos em bôa quantidade e, nos for-

.necer carne de primeira qualidade, e não servir de enfêíte ou de

simples curiosidade. Devemos, então dar preferência a uma das

raças místas, isto, é, raças que atendem aquelas duas finalidades:

produção de óvos e produção de cárne; ,em mais alto gr�u:. Eli

minamos, assim, a legórne branca, que e uma raça especíalisada
na' produção -de óvos, mas dá pequena quantidade de carne quan
do comparada com as raças mixtas.:' E, em criações domésticas,',
não é só' o, ôvo que interéssa. 'Dentre, as raças que tanto poêm No dia em que a Bandeira Na-
óvos em abundância., quanto produzem cárne saborósa e em quan- cional foi hasteada festivamente'
tidade, pois são aves pesádas, três devem impor-se á nossa .pre- em todo o Brasil, em homenagem
ferência - A New Hampshire, a Plymouth Rock Barrada e a Rhode à alvorada de nossa democracia,
Island Red, todas de origem norte americana, e.criádas há muitos

que surgiu radioea ,na manhã de
anos no Brasil com sucésso. A primeira de formação relativamen- '15 de novembro "de 1889, pela
te recente,' descende da Rhode vermelha e aproxima-se um tanto, voz máscula e triunfal do magno
désta, apresentando porém, coloração acastanhada, e penas pretas Marechal Deodoro da Fonseca •

" nas azas, na cáuda e no pescôço. Tem grande aptidão para a pôs-
os papanduvenses assistiam iubi

tura, começando as frangas a pôr desde os cinco mêses, o qual 1080S a instalação de' sua Câmara
indica notàvel precocidade. A PlyÍnouth barrada é considerada, Municipal e pôsse de seu primeiro
por muitos criadores norte americanos como a melhor raça e tarrf-

Prefeito eleito.
'

bem no Brasil é muito estimada pela sua feliz combinação de be-
leza e produtividade, reunindo assim o útil ao-agradável. Às 10 horas, na Igreja situada

I
•

'DIl colina que domina a Cidade,Finalmente, a Rhode vermelha é a raça mais difundida no foi celebrada Santa Missa, pelo
Brasil. Grande número de avicultores experimentados indíca co- Hevmo, Padre Tadeu Wíraikovski; Não olvidaram que, durante muitos anos, governadores
mo a 'que lJlelhor· preênche as duas finalidades econômicas de

com a presença do sr. Jovino Ta- pessedistas prometeram a construção da ponte sôbre o. rio Canoi;..'
produtôra de óvos e cárneo É tidaxcomo a galinha pràtica por ex- balipa, representante dõ Governa- nhas e que um dêles, em agôsto de 1948, chegou mesmo a au

celência, bem adaptada ao nósso clima, dando óvos grandes e cár-. dor do Estado, ,doutor -Josê Pe- torizar ao engenheiro residente 'rrêste Município a iniciar a cons
ne sucúlenta, macia, de excelente paladar. Escolhendo qualquer das dro Mendes de Almeida, Juiz de trução da ponte noya, mas tudo ficou em mera promessa.
três raças, mencionadas, podemos ter a certeza que estaremos a- Direito da Comarca, ' dr. Aroldo N d G d ddão esqueceram, ain a, que o'' ovêrno o 'Esta 0, pro-gindo bem e começan o certo. Carneiro de Carvalho, .Secretá rio d 4 d d

"

h
'

d
'

meteu no ano, e 19 5, izen o mesmo ja aver assina, o- contra-
A avicultura além de proporcionar grandes lucros, é um de Viação e Obras Públicas, ar. to, elaboração de projéto de abastecimento de água e esgôto sa-

ramo fácil, de exploração, quando se tem noção e principios, e Benedito Terézio de Carvalho Jú- 'nitários para as cidades de Brusque, Pôrto União, Caçador, Joa
principalmente quando se inicia escolhendo às raças mencionadas nior, Prefeito Municipal de Canoi- çaba, Araranguá, Mafra, CANOINHAS, Jaraguá 'do Sul, Videira,
que preenchem' todas as finalidades.

"
nhae, dr. João Carlos Ramos, Pro- Tijuca�, e Serra Alta, ,e que tudo ficou só em mera promessa.
motor Público, Capitão Theseu
Domingos Muniz, Comandante da ' É preciso que deslembrem o goyêrno pessedista, cheio de

III" Cia. J!WIIlJa, Tenente Carlos promessas e de dividas, ôco de realizações, e despertem para o,

Nogueira, Delegado da Junta de govêrno de realizações, de restauração de finanças, de progresso
Recrutamento Militar, Frei Arnul- e de felicidade, implantado em 3 de outubro de 1950, pela von-

fo Hoffrogge, Vigário da Paroquia tade soberana e justiceira dos catarinenses.
'

I

de Canoinhas .. Esmeraldino Maia E, então, terão certeza d_e que a, alviçareira nova nãofi-
de Almeiela. Prefeitoem exercício" cará em méravpromessa.

-

srv-Josê Guimrães Ribas, Prefeito
eleito' e Vereadores: Ésther Soares
de Carvalho. Diretora do Grupo '_ Ainda não foi réconhecída pela classe -médica

"

Escolar, Sargento Lidio João Fer-
O invento do .Eng. Corain co,ntra o cancer

, reira, Delegado. de Polícia, Pro-
fessores, autoridades e grande mas C01.'ititiúa o

_

Engenheiro' a aplicação.• da \

dróga, e o
sa,_,popular.,' Sebastião Coraín, .Iutando .despêíto de alguns médicos
'"0 Côro «Santa �Cecilía» esteve pelo reconhecimento de sua brasileiros, o' Góverno Ar-
presente, enchendo. 08 ares de lindas -

melodias sacras, primando tôdas droga contra ocâncer. Den- 'gentino quer também finan-:

pela harmonia e suavidade. tro da classe médica de S. ciar o inventor brasileiro e

Em esplendida peça oratôria, cheia Paulo, existem opiniões' des- dar todo o apoio para a in

de- são. patriotismo, .padre Tadeu favoráveis contra Q ,«pó pre- , dustrialísação. do «pó preto».
Ielicitou o pôvo pela maneira de- to». Mesmo dentro do Ins- Será que vamos ter n6 Bra
mocràtica com que se houve nas tituto Central 'de Câncer.r.a sil, um segundo Santos Du
eleições de 3 de outubro, disse de nóva descoberta ainda não mont?
sua satisfação em vêr eleitos cida-

foi empregada. Mesmo assim,dãos honrados e trabalhadores, que,
saberão dignificar os mandátos que O Dr. Corain, continúa aten
lhes foram confiados, e conscitou . dep.do em seu apartamento, -

a tôdos - Govêrno e Governados - a inumeros cancerósos. ,Diante
�trabalhRrem ha�mon'iosa e frate�.

_

<ia luta que se tráva p'aranalmente para o pr<;lgresso e feh- '

...,.. _

cidade de Papanduva. ,os Vereadores estão cóesos e firo,
memente decididos a apoia·lo, de·
sejosos de formar um Governo for-

,te, sem oposição, capaz de realizar
o ma;ximo pelo nóvel Municípío.
Finalizou agr.8d�eendo ao Prefeito
Benedito Terézio de Carvalho Jú,
nior o carinho. at.enção e interêsse
que sémpre demonstróu por Pa·
paDdu va, não. só quando Distrito,
mas ta lU Mm po.r ocalião de �ua

(;onelo na' sego pago

- Ag,uardamos com vivo inter,êsse
As sensacionais revelações do jornal "Barriga

Verde" sôbre Marmélausens na construção do Grupo
Escolar de' Papanduva; Marmelausens no D. E. R.

nos· anos anteriores a ,1951, já tão comentadas pelo
. doutor Orty Magalhães Machado, quando' Deputado
, pelo PSD, Capitão Pedro Kuss e funcionários do mes-

mo Departamento; Marmelausens sôbre a construção
, da ponte nova. sôbre o rio Canoínhas, mandada cons
truir erÍl-1948,'· 'pelo entãó Governador do Estado; e

que por motivos que tôdos ignoram não foi siquer
iniciada pelo engenheiro encarregado; Marmelausens

.em construções de boeiros, etc.

AGUARDAMOS, TAMBÉM, COM GRANDE IN':'
-

TERÊSSE o relato das realizações municipais duran-"
te, o periodo de _10, 'de agôsto de ,Ú)44' a 31 de ja
neiro de 1951.

Saberemos, o que :fIzeram entãó, os pessedistas com

o diiIheiro do pôvo arr_ecadado durante tôdos' êsses lon

gos anos.

" Grande expectativa reina na cidade em tôr�o
"'. declarações do Jornfll :mais -antigo, da, 'Cidade,

�qBer""fipalmente, vai, citar r�alizações pes�,edistas du

)ii:ntec ,.,:" ais de seis anos, a fim qe) que fiquem regi�-
.. ',%,;"0),.;;:",.,,,. ,., ',: -), , ,

A '

'ti:tdàfii <"em nossa l1istória e para que o povo possa
confront-á":las com as do govêrno ,udenista, que ad-

,

I
minis < município há quási ,quatro- aBaS.

os, canoinhenses, as sensacionais publicações.
. .' ,- .

'

Oi[�tor: �ROmO t. �ARYU�O
CAI�A' PO�TAL: 2

'

.
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- -

. Re�atnr até a�osto �c m��: �ml�mM[ V�RfU
�

" FONE, 128· CIRCULA AOS SABADOS
�crcntc: Im�ss SmM[

Papanduva .

15' de novembro de 1954

,

Ao finalizar, agradeceu a presen
ça de t.ôdas as autoridades e trans
mitiu bençãos eE'peciais de Dom

, Daniel Hostim. Bispo da Diocé'se,
para tôdOB os papanduvense'lr

:"As 12 horas, teve lugar graDde
churra�cadR popular no salão da
Sllrif'riade Híf,lica, discursando en

t.d�íá�ticarne[)te o. vereador .J ú·
, li" Mf'udf's.' que fplicitou;' Pre·

fpit. •• Ereito, HfirmHnelo que tôdos

s

APREENSIVO O ,�

BARRIGA VERDE
Sairá désta vez a rêde de abastecimento de água désta cidade?

-
. ,I

É a pergunta que faz em sua edição de quarta feira úl-
- tíma. E prósségue:

'

'Ôxalá desta vez a alviçareira nova não. fique corno me

"ra promessa, porquanto Canoinhas necessita urgentemegte de
sua rêde de abastecimento de água, diante de seu notável cres-
cimento e constante progresso. ,

-,
Tem) razão e muita razão em estar apreensivo, p�iS, no �

espírito de seus redatores paira ainda a mesma confiança, a-mes
ma fé que tinham pelas promessas dos governadores que antece
deram ao sr. Irineu Bornhausen, que eram feitas para não serem

cumpridas, unicamente para enganar o pôvo.

Deixou a dire'cão da
RVPSC o General

Iberê de Matto�"
',: Apezar de sua efíciente
administração' à frente da
RVPSC, foi exônerad.9 do

cargo o GaI Iberê de Mattos.
Conhecedor ,profundo dos
gravesprQblêmas ferroviários
do Brasil, principalmente da
-RVPSC, quando estava coifl
todos os seus planos. para
"'executar beneficiando deste

Conto �a ultjmàxp�go
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A pompa G '0:' ardor de ;'::�or'nêlos rnedie-,
�

vais .. : As pugnas que d-cidiarn destinos

'Veja en "Teohnicolor
leIa do Cine Té'atro

j<; r.':';'

(.

I Pneu
-

Firestone .a
600 X 16, RÚ. 6 lonas -:- 1.121,50

marca
' .,

600 x 16, RO. 6 lonas - �84,20
r

670 X 15, RO.4 lonas "':':'7 909,80

I ..

-

OFEItECE :-t_-. PREÇO Ã VISTA �<..! '� �.;

1
(omércio e Industria

�

Germano Stein S.A. --- Filiai ,de- Canoinhas 4x
, \
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o, ,na sobreloja da

CASt\ 'ERILITA

o Precélto do· Dia '

ROUPAS de y�RÃO
Graças à sensibilidade da

pele, quando faz calor Oú
frio verifica-se» úma reação
do organismo no sentido
de manter em tôrno do nor

mal a temperatura do cor

po. Quando faz calôr, o exces

so de roupas perturba 'a re

ação da pele; porque díficul
ta a adptação do organismo -

às variações da temperatu
ra externa.

Facilite o funcionamento'

da pele' u'sando, no', verão,
roupas claras, leves, folgadas
e porosas.
SNES.'

Vende-se OU. A'Iuga-se
1 .

.

'

Uma casa de' Alvenaria e com 2 datas a rua

á rua' Barão do Rio Branco

Ver e tra�ar com ALFREDO "'GARCINDO \,"'!:

;>REFEI TU?' /\ MUNICIPAL DE CANOINHAS
� .

.

Balan(ete ·dá· �espesa Orçamentaria referente ao mês' de Junho de 1954
\.

DESPESA ORÇAMENTARI�
Anterior I Do mês.1 Tot�'

Côdigo
Local TITtJLO�,

6 14 2 C ombustível para veiculos em serviço na cidade" vilas
8 2 CONSTRUÇÃO ;E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Departamento Municipal de Estradas deR odagem
8 20 Pessoal fixo, .

8 2D 1 Diretor do D. M, E. R. - Padrão Z '

8 20 2
-

Escriturario do D. M. E. R.. - -Padrão S '

6 20 3 Diretor dà,\ Secção de Máquinas' - Padrão Z
8 204 Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
8 20 5 'Fiscal - Padrão S e

Ó

•

6 206" Dois Fiscais - Padrão' R
8 20 7 Três Motoristas - Ref. XI
8 21 Pessoal -varíavel

4'

8 21 1 Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira _ .

8 21 2 Operários, serviços estradas e(pontes do. distrito de
Canoínhas '

"

,

Material permanente �

Aquisição de .terramentas '!/�
Material de consumo -,

Para serviços de estradas e pontes,
Despesas diversas ti;?'

,
Combs para veiculos em serviço de estradas e pontes
Custeio fie veículos

'
-

SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
· Pessoal varíavet .",' .

Operários serviço de limpeza pública
Materialêle consumo

Para. serviço de limpeza pública .

C9NSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS EM GERAL

Material permanente . c

Para serviços de próprios municipais
Material de consumo

· Para serviços depróprios múnícípaís
.' ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesas diversas "

Iluminação pública da cidade e da vila de 'rrês
Barras

'o

•

.

)o
-

8,84 2 Energia para motores, reparos de instalações é eu-

• tras despesas
/ _.

"

155,00 ' 155,00

."._

12.500,00 12.500,00
9.500,00 9.500,00

12:500,00 12.500,00
5.14�',00 800,00 5.�47,00

=

17.580,00 3.600,00 ,

. 21.180,00:!i')
15.767,00 2.200,00 1.17.967,00

s-

44.733,60 44.733,60

24.165,50 24.165,50
"

487,50 487,50

27.440;30 288,00 27,728,30
�

37.2?7,70 8.755,00 45.992,70
78.987,7-0 78.987,70

16.067,10 16.067,10

210,00 ,210,00

8 22
8 22 1
8 23
8 �3 I
8 24
8 24 1
8 242
8 5
8 51
8 51 1

.8 53
8, ,53 1
8 7

8')2
8 7� 1
6 73
8 73 l'
a 8
8 84
884 1

512,00 512,00

15.000,00

6.208;00 _

,8 8
, 8 84
8841

DIVERSOS
Despesas diversas

'

,
,

Para aplicação espeeíal em benefício de ordem rural,
consoante o disposto .no art. 15 § 4 da.Constítuíçâo
Federal, na construção e conservação· de rodovias
Aplicaçãq da taxa de- conserva cão de estradas

.

., ENCARGOS DIVERSOS
..

, ,PESSOAL INATJVO

85.444,10'

Pessoal fixo
Aposentados, ,

Ftlncirm::lrios em dü':n()nil:iilh�"ne...:_
-

...

INDE�ZAÇÕES, REPOSIÇÕES' � RESTITUIÇõES
Despesas diversas '

"
Restit. de< hrip e taxas de ex'erciCios encerrados

4.296,00 25.776,00
13.000,00

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
FAZ ANOS "HOJE: 8 menina A' Família Nascimento os nos-

Bernadete, filha do'senhor Faus-
'

SOl parabéns 'com votos de pe-�
tino Scheuer.> renes felicidades,

c'-

Festejar Bodas de, Ouro' é tr- "

ma das maióres emoções per
mitidas aos casais em nosso tem
po. Raros "sã« os' que alcançam
esta data. Entre os felizardos
encontra- se o casal. sr. José -

dna. Maria Stulzer que a 25 do
corrente festejaram suas Bodas
de Ouro, gozando ambos da.
mais perfeita saúde.

são filhos do casalo sr, Clau:
dio Stulzer. casado residente em

Rio Vermelho, e Alídíc Stulzer,
casado, residente em Agua Ver
de e dna. Leonor, esposa do sr.

�

"

Guilherme Grosskopf, aqui re-

pIA 1°. de Dezernbroi O S�- 'sídentes,
nhor Athayde Allage," residen-'

-te em Rio das Pedras; dona
Carmem, esposa do senhor Tufi
Nader; dona Ana Maria �sposa
do senhor Carlos Wunderlích;
o senhor Waldemar Brandes; do
na Hilda, esposa do senhor Ru
bens Ribeiro da Silva; o jovem
Mario Eloy Ferreira, locutor �he
fe da Radio Canoinhas Ltda.

DIA 2:. dona- Noemía esposa
do senhor Agenor V. Côrte; se

nhor Berlim 'José Fagundes; re

sidente . em União ,da Vitória;
, Viúva, dona Anita Buss; dona
Adelaide Olga, esposa 'do. senhor
Euclid€s 'Bueno. .

Z o

DIA 3: o sr. Hilmo Wünsch;
dona' Adelia esposa do' senhor
Deodato de Lima; dona Alme
rinda, esposa do senhor Vitorio
Darnaso da Silveira; o menino
João filho do sr. Jose Tarcheski.

::;.

Correio do Norte, cumprimen
ta OSI aniversar iantes desejan
do-lhes muitas feltcídades,

AMANHÃ: O senhor Lauro
Michel; o jovem Joaquim Fer
nandes Luiz.

DIA 29: dona Zilá, digna con
sorte'do senhor- Alfredo Garcin
do, colaborador désta folha; o

senhor Evelasío Vieira, o' popu
lar Lazínho, gerente do .bí-se
manario «Barriga Verde»; a me

nina Siomara, filha do senhor'
dr. Rivadavia R. Corrêa.

D A 30: transcorrerá o hono
mástíco natalicio de Frei André
Malinski, um. dos grandes co

adjuvores désta Paróquia; srta.
Guita, filha do ,sr. Alberto Fe
dermann.

Sebastião' Grein Costa, Escrivão.
de Paz e Oficial do Registro Ci
vil de Major : Vieira, Município
e Comarca de Canoinhas, Estado

�

de Santa" Cat;�inil, etc.; .,.'.�,
Faz saber que pretendem casar:

José Simões e Leonides de Deus
'"

Bueno. -s,

o

Ele nãtura� d�stte Estado, nasci- ""'''1'do neste distrito no dia 27 de
maio de 1922, operàrio, solteiro,
-domiciliado e residente neste dis
trito,' filho legitimo .de Narciso.
Simões Oliveira e de Dona Emí
lia da Luz Camargo, domiciliados
e residentes neste...distrito.

Ela, natural deste Estado nas-
'

cida neste distrito no dia 29 de
julho de 1928, domestica. domici- I

liada e "residente neste distrito, '!ti.... I
-,rGE,NTE NOVA

filha legitima der Sebastião de
Deus Bueno .e de Laura de Sà

Floriu a' 1<8 do' co;renteo"o lar Riba�omiciliados e residentes
do casal sr. Orlando - dna. Lia 'neste' distrito, ''ii-

Mercedes Treml, com o nasci", .

Apresentaram os documentos. mento de um 'robusto garoto
que recebeu o nome 'de Clércio. exigidos pelo Código Civil art. 180

'ii Si alguem tiver eonhecimen- �'.

. � - Está em festas"'"b lar do ca-
� 'to. ..-de- existi!...l'Jgum impedimeFlto"

sal sr. Antonio - dna. Zelinda S. leg�L�acuse-o para 'firis del':);Glirei
Barros, com o advente do me- te, ,$ parajconstaê e chegar 'ao.
nino Jairo Agileu, ocorrido dia 2.0. conhecimento. de todos lavrei" o

'c'· . , pcesente que serà' afixado no ]�-
.Aos novos canoínhenses e SIP\ÍS

gar 'de costume", e publicado .no

dignos pais, nossos parabéns." jornal "Correio do Norte" da Ci
dade de Canoinhas.

Êu, Sebastião Gr�iniCosta, 0-.
ficial que escrevi dato e assino.

10 >-' - rI

Major Vieira, ,3 de povembrb\J>
de 1954�r

'

•

NOIVADO
Ajustou suas próximas núpcias

com li srta Adaira, filha do sr,

f\lfeu, . dna, Marinha Costa, o

sr] Pedro S�lvetra de Souza.

Nossos
....cpmprimentos.

BODAS DE PRATA
Rodt"ado de seus filhos e de

mais parentes, viu transcorrer
dia 23, suas Bodas "de Prata o

casal sr. Prudente - Dona Lo�r
des NAscimento, ·atualmente re"

sidenk \�m Valões e descenden
tes d;��' "·"1 Higa::las fámilias c Bley'
do N,,�('ltn",nto e Borges Pinto ;!,_

BODAS, DE OURO

A' Farnílía Stuliê'r e seus des
cendentes nÓssos cumprimentos.

., ....: .

, '{,

Registro Civil"
"

,r:-:,_ ,
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DESPESA ORÇAMENTARIA

I Do' uíês: I Total

.

�.

J'43.955,10 19.300,00 163.255,10

10.200,00 1.200,00 11.. 400,00

3 EDUCAÇAO PúBLICA
3 O ADMINISTRAÇãO SUPERIOR
3 03 Material de consumo

3 03 1 Material didático em geral
3 0'3 2 . Reparos de prédios escolares
3 04 t . Despesas diversas

-

3 04 1 Aluguel de prédios escolà:r�s _

. .;"

3 04,,2 Assistência a alunos necessitados _

j 3 ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO-E
COMPLEMENTAR

0'

130,00

,'.fi

3�30 ,

3 30·1

Y'

836,00

> Pessoal fixo'
.

r �. •

"Vencimentos de professores de escolas isoiadas: sen

do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino prirriâho

-

ou ginasiano, .padrão J a l.000,00;
complerneqtaristas, padrão H a 900",0('; não titulados
paa�ão D a 7do,oo I�: �

tá
�;

Vencimentos de proíessores .auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00""': . ;W 2, -.

•..
" -: 'k

Grat a�os professores efftivos 'que regerem os cursos

desdobrados, -corresporrdente à terça parte dos res-

. pectívos vencimentos
.

Pessoal variável _#<!T

Substitutos de professores lícencíados de acôrdo
'com o art. 8°. dá' Lei n. 72, de 19 de maio"de'1950

'" .

.

SERVIÇOS DE INSPEÇãO
Pessoal fixo

ç,.

".

10.000,00

3:200,00

3 30 �

3 30 3

r
3, 31
3 31

-"i-

2.000,00

1.600,00

3 6.
3 6Ó.
3,60 1

.

3 61
3· 61 1
3 ·8
3 84
3 84 1

Inspetor Escolar - Padrão T.
PesáoafVariavel

. "
�

'- Gratificação ao Inspetor Escolar
SUBVENÇÕES,' CONTRIBUIÇÕES E .AUXILIOS

Despesas diversas . r

. Contríbuiçâo ao' Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso'.' e "General Osório" �

.

<c.

3 84'2 Ao Estapo para- manutenção do' Curso � Ccrnplerneji
.' tar anexo ao Grupo Escolar, "Alinor .vieira Cor.te;:'

3 84 -3 Bolsa escolar 'e enxoval a um aluno que. cursa a
�. "Liceu" Industrial de· Santa Catarina por conta-I

do' município �'
.

3 84.. Bolsas-escolares diversas
.

.

a 84 5 ."Auxilio·a Biblioteca Infantil de Canoinhas
4 ' SAúDE Pú)JLICA, s:

4 8�
� SUBVENÇÕES, CONT�IBUIÇÕES E AUXILIOS

4 84 Despesas diversas
_ .

4 84 1 Ao Centro de Saúde do Estado
oi 9 ' SE.RvrÇOS DIVERSOS
4: 94. ';j! Despesas diversas

_

4- 94. l' Desobstrução de correges' e rios
4 94 2 Drenagem de terrenos alagadiços
.., 94 3 Límpeza de valos, noeíros e sargetas

, 5 '7"'FOMENTO
5 1 FOMENTO DA' PRODUÇãO VEGETAL
5 11 Pessoal variavel' .

.5 1.1 1 Operários serviço fomento da produção vegetal
5�'13" Matel'ial de consumo

.

�

5 13 1 Material serviço fomento da produção vegetal
5' 2 c·

,
FOMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL

,� 21 ".fé P-éssoal variável
.

_

.

5 21 1 Operários serviço fomento da produção animal
5 23 Material de consumo '".
S 23 Material serviço fomento da produção animal
6" SERVIÇOS\.INDUSTRIAIS.
6 3

.

Serviços Urbanos
.

.
6 34 . Despesas diversas

"'6 3� !. Para o Serviço de Agua ,

6 4 INDUSTRIAS'FABRIS E MANUFATUREIRAS
6 41 Pessoal varíavel, .

'i:. .�
6 41 ' Operaríõs .servíço extração de pedregulho

.

6 . 41 Operârícs serviço extração de. pedras
6 41 Operáríos fâbrica 'tubos de cimento
6 9 �. _. SERVIÇOS DIVERSOS
t) 90: . Petsoal fixo I.'

.

6 90 l' Zelador 'Cemiteria Municipal -'Ref. II",::
.

6 91 Pessoal variavel '.' "

6 ..91 1 Zeladores' de cemitérioS�'
6 93

, Material de consumo
6 93 f

,
Para o serviço de cemitérios

"7 DIVIDA PUBLICA
�, Fundada-tnterria Am�rtizaç,ão;e Resgate

. Despesas diNérsas ....

Amortização e resgate da divida cO:1sclidadà
- JI'.lJ;'@s - " '"

Despesas diversas
Juros da ..divida, cons01ida�t1 .

SERVIÇOS: DE UTILID�DE PúBLICA
,.

CONSTRUÇãO E CONSERVAÇÃO DE
- LOGRADOUROS'éPÚBLICOS

8 "10 ,"", Pessoal fixo �

8 10 1r· Tres Jardineiros' - Ref. :Xl
8 11 � Pessoal variavel '

8 1 j 1 Operârios dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras,' Papallduva, :Major Vieira .� Paula Pereira
Operarios do. serviço de Jlruas,' praças e jardins da
eidade 's-... "

. ,

'0pel'ários serviços calçamt!i1to' ruas da cidade
:1'laterial de consumo
,Para s.erviços de ruas, praças e jarçUns ' �,

"""ra s2t�iço de calçámento d�: ru3S

Despesas diversas
. _

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

.
.

3.8'00,00
'5.303;80
7.662,50

350.,00
4.322,00

"" 9.469,60
14.339,20

672,00 .

3�OOO,00
-

" 830,00

570,00

100,00

I'
,

f,

�� . "�'
7 3
7 34'
7 34
7 4
7 44 i'

7 44 1
8
8 '1 ,

.11.000,00 2.200,00
'"

.--Y
22.139,50

I
35.205,50

132.858,10

3.348,00

/

, '.

8:782,00
3.454,10

910,00 .o

373,00

836,00

:i8J

12.000,00

4.800,00 -

1.200,@0
5.000,00

�',\i;;

3.800,00
5.65?,80 .,ic

11.984;50

36,00

9.469,60
17.424,80

672,00

3.000,00

930:00

13.200,50

25.487,50

35.205,50
132.858,10

38.077,00,
54.160.,80

4.848,70

• �.. E

_

• \u
••••••• � :;./4 j:.-If"""" Y-/4 � -s.f.IJ -gACtl- �..., S./<>4I 9./-4 S.ro# y.r,4 $f.J.�"" s:.r..., $4".-IJ S-F4 �.r...!J �iI 9-/./1 'P4 $;J;-..IJ' •••••

::�:; � $ � � �. � � �. �
,

� ,;! � � � ":� 3 � i!i1b � s � '�� .:���
��! Liquidaçã�' de (amis�.s e Armaf�.�O ... , .�

�:. �.. Na Loja "RENNER"
__ ��>1�t 80r motivo de mudança de" predio �

�§� esta Loja está lançando uma �
�*� ,. �
�§� liquidação total- no seu stôk .�
� �

de Camisas e Ar'mári'nho' ��

�". � ft��'!o�� ,

. � ',. �
�� Espetacular! Camisas Miboy � colarinhos �
��)� 'Cr$ 260,00 por Cr$ 210,00; camisas Jooki 2 �
�*� colarinhos Cr$ 290,00 por Cr$ 220,00. Varias �.
�§:� camisas colarinhoe.torbenizados a Cr$ 100,00. �
�§'� >�Compra superior a',C:f$ 200,00 dará direito a �
��1} um:copoil:l pa!;aconcor�eraumtrajeRENNER", �
�í1� �sortea'do peÍa Ioter'ia federal de Natal.. �
�A �
�' AP�pV��TEM �UE,,:E ·,s0 EST"E MEZ ���
�� � �
••;:::.. �J-(. 11":;-$ ,..# "'fi fI'r.,Y-S fPr.f"$ � #"'.f$ "'/&"'..;r5 fI'P� "'..,)1"'6 "'..1-& "./s ,..,...",.& #-'..;rs ",.;1-6 �_y� fl'rJrl�..fS � � • ��

f,.o!'
"

�-

B' ��u digporl ;<.'
�ste hemegí conhece ° seu carro - sejiá-�qual fôr a'
marca. É.mais vantajoso levar Q seu câ;:ro a um Reven

dedor Ford _ um' amigo a seu dispor! Éle conhece

o trabalho "a fundo" e tem o�equipamento necessário,
Seus preços são razoáveis.

o Serviço Preventivo �ord faz seu carro durar

mais ... , e valer mais quapdo V, o vende! .� Elimina as

grandes. contas de manutenção! - Garante um carro

seguro... para si e sua família'

Então; nem se djscute _; s;'u Revendedor
Ford o' eonheee melhe ... ! .éré empregà:.v'1em"

um
PEÇAS LEGíTIMAS FORD!

MECÂNI�05. ESP.ECIALlZADOS - Wc;·
nados peja Escola de Mecánicos :Ford!

INSTRUÇÕES DA FÁBRICA - Instruções

q técnicas'rigorosaménte seguidas!

t FER'RAMENTA_S ESPECIAIS - Próprias
para atender .cada tipo de serviço;

�
... e lhe assegura

SERViÇO GARANTIDO - Ó Revendedor
Ford garante li trabalho que faz.

1

------oa-
o Seu Revendedor FORD

é um ,am�o a �eu di�por!
.

Revend�dor�s em Ca�oinhas
ComerEial Pedrássani Ltda.

•

-

�:;J-
.

C�ompr�-���'CC'�uros �e ,.C�brá
'. qualque.r quantidade, pÇlgá-se pem,

, .'1 �A

LOJA . RENNER ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRE,IO DO NORTE 27-11-1954

Prefeitura M u ni.cipal ...

Liqu'idificadores
"WALITA" - :1 Velocidades

Continuação da segunda página

feita em tôdos os documentos: escrituras de compra e venda; de tró

ca, de prome,ssa de vendas, de doação, etc� publicidades, emfim, de

tôdos os documentos relativos á organização, á gestão, á liquidação
dos terrenos e imóveis, da divisão em lotes.

Artigo 23. Se as disposições da presente Lei não forem ob-
.

serva,das, os interressados poderão requerer as nulidades dos átos. 'A

Municipalidade poderá fazer expropriáção de Uma área dividida em

lotes, 'cujos terrenos tenham, sido pôsto á venda sem, que os traba

lhos de viação e higiêne ou de segurança previsto no projétõ te

nham sido executados.

Artigo. 24. Sempre que o engenheiro do .departamento com

petente provar a necessidade e conveniencia de qualquer alteração na

pla�ta cadastral. f�rá a e.xposição �o �r: Prefe�to que en�a.minharà
BroJéto de alteraçao devidamente justificado a Camara �1.umclpal, que

decidirá por lei se concorda ou não, com as' modificações pleiteadas

Artigo 25. Ficam revogadas as disposições em contrario, en

ttand,o em vigôr a presente lei na data de sua publicação.
_,

Prefeitura Municipal de Canoinhas, 18 de Novembro de 1954

. ,.

T e ce leg e m CanoinhdS 'S/A,
Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os senhores, acionistas para a as

sembleia geral extraordinaria a ser realizada em data de
'11 de dezembro proximo, pelas 15 horas, na séde social
a rua Dr. Getulio Vargas prolongamento, nesta Jidade de
Canoinhas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aumento do' capital social
2) Reforma dos estatutos' sociais'
:i) Outros assuntos de interesse da sociedade

Canoinhas, 17 de Novembro de 19541
.". Q

Dr. Oswaldo Segundo doe Oliveira
Diretor - Presidente

J. C O RT E
Caixa Postal 76 - Fone 12ó'

CANOINHAS .:. Santa Catarina
Ass» Benedito Terézio de Carvalho Junior,

Prefeito Municipal.
Procure no seu fornecedor

Registrada e publicada a presente Lei na Secre,taria Municipal
aos dezoito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e' O
cinquenta e quatro'

Osvaldo F�rreira Soares - Secretário

"

\ Todeschini
SÓ na �

Empreza ruck
LINGERIE ETAM
de fama mundial

distribuidor exclusivo

Casa 'Erlita

2x -

Exames de Adimissão para
-

o (urso Horm-al
"Sagrado (oracáo de Jesus"

. ,
,

la. Epoca: 13 e 14 de dezembro p.f. às 8 horas
Documentos: Certificado do Ginásio; ou diploma do Curso

N. Regional; Certidão de idade; Atestado
de saúde e vacina; 2 fotografias' 3x4

-" rA DlRETORIA·

,.- _ 'Adquira a sua

"Revista do Globo"
publicação quinzenal

sabão Drinceza, LY8ia�
Borax ou' Tupy

-

;-

Um produto bom,
especial e cenolnhensel

Mistério Magazine
distribuição mensal na

'. _

Impressora "Ouro Verde'" ·L1ÍIa.

Orçamento dér-Receita para
(

,

----------------------�--�-------------------�------------�)------------------------�--------------------�--------.�-----,1 � INCIDENCIA
I---------------�---------�--

_I 1
_ I 2 I· 3

========================�========�===

Anexo
Código
Geral

ao

o E N'O M I NA ç_Ã o

o Íl 1
0"12 1
e 17 3
o 18 3
o 25 2
o 27 3

1112
1 15 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

201 2
2 02 o
4, 12 o
4, 13 o
4, 14 o
4, 15 o
4 16 o
6 12 o
6 14 o
6 20 o
6 21 o
6 22 o
6 23 o

Imposto Territorial
Imposto Predial

_

Imposto sobre Indústria e Profissões

Imposto de Liçença �

Imposto sobre Exploração Agricola e Industrial

Imposto sobre Jogos e Dlversões
___. ,

<, TOTAL DOS IMPOSTOS •

I

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de À.ssisten'cia Social
Taxá e Custas Judiciârias e Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Div'érsos
Taxa de Limpeza Pública

TOTAL DAS TAXAS.

Renda Imobiliária,
.Henda de Capitais
Receita de Cemiterlos

'

Quota Parte Imposto Federal a/Combustiveis e Lubrificantes

Quota Parte Imposto Federal s/a' Renda

Quota prevista no art.. 20 da Constituição Federal

Quota prevista QO art. 21 da Constituição Federal

Cobrança da Divida At.iva'
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas
Operações de Credito

)Eventuais

(

TOTAL D.I\S DEMAIS RUBRICAS

TOTAL GERAL
,.

. . .

\

,

,i
t

'Algarismos .da Receita -:-

"_
•

"
'"

�O.OOO,OO
" :Al.O()O,OO

5000,00
250�OUO,00
500.000,OÕ
400.00'0,0'0
�10.000,00
30,000,00

100.000,00
.4.000,00
20.000,00

200:000.00
10.000,00

\ O

Cr$ Cr$
180.000,00
276.oOQ;00

"
" .

O �eXerClC10

Cr$

de 1955

4

Cr$

TUTAL %

I
"

I '

100 .. 000,00

Cr$

750,000;00
450,000,00

f

.,

�

i
..

1.805,000,00 50.8
I

"-

20.000,00 'é

18.000,00 I

28.000,00 /.

I ,

66.000,00 186.000,00 5,3"
- �

."- 150.000,00
. I

--

5.000,00
.1-----.1--4-5-0-.0-00:-,-00- I .ISo o� -1-.-20-5-.0-0-0-,o-0-1--------�
j----_I----�-- ---------1-------

20.000,00 I
'

20.000,00 10ó.boo,oo
-'--------1-----

:---------·:--------1

,

.

'�
.'

'" ,

1,559 000,00 43,9 •
-

470.000,00 I 250.000,00 1.205.000,00 .66.000.00 3.550.000,00 Ioo %
13.3 7.0 33,9 1,9

'

100 %

r

43,9�----------------------.------�--�----�----.__.��--._----�

Iricidencia dos Impostos e Taxas
Sem classificação

- Propriedade
Circulação da riqueza
Atividade dos contribuintea
Resultante da atividade do Estado

°

1
2
3
4

, 1.559.000,00
I------�-·I----------!---�----

1.559.000,00

'1lIILIIR
, , .

!,M�IRI[a.R

Prefeitura Municipal de Canoinhaa, 17 de Setembro de 1954

OSVALDO F. SOARES BENEDITO TER�ZIO DE CARVALHO JÚNIOR
Secretario

CONTRA' CUFA,
'

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AfECtOU DO

COURO CABELUDO.
TÕ�UCO CAP1�AR
·p'�;·'�.c E·�t'N'cf'A,

Prefeito

PARA FERIDAS,
E C Z E M fi,. 5,
INFLAMACOES,

,C O C E I R. A SI'
F R J E I,R A S,

\l:::::E=S=PI=N:::::H=,=A:::S'If:::::E'::::Ts'::ti I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�a-n'�ta' 'C' 'a'da'�'s"na I· '��f�!:�;::::���Z��:!:���:
�"

\

��Y�OSd��e::S����!!��l��f:
1

'
,

,,'
,,'

'" treze netos, Um, dos garotbs re-

,
..0,,,, � .", '

" <.,�
_'solveu .perguntar a� avô qual-a•••------.. ,

�. "" "-. r_� -maís importante, de suas 'con-
De parabensjo &üi'(/I�rno Municipal, formadõ "pelo tríbuições 80., cinema" De Mille,Executivo e Legisla�iro, e de parabéns todosjos canojnhen- sorríu e respondeu:

. Na minha'
ses, 'pois, .conforrne a Lei n." 274, del'l8 do corrente, /'públi- opinião, .foi o meu último filme,'
cada, Iioje nêste jornal, CANOINHAS pOSSÚE seu' Plano=Dí-, '''O MAJO,R ESPE.:rA.�ULO DA
rêtor' e poderá, crescer harmoníosamenterdentro de' umvpla- TERRA", �que reveli,';ao mundo
no��pre;iamente estudado e que obedece' à normas técnicas, a vidamaravilhosa 'dos" 'çircos"

, tràçadàs' por Engenheiro competente. '

'

.

"

,

*
-e , \'. Cumpre ressaltar que <Y projéto de -le! .sobre.a Plan- Enceradeira, Eletrica

, t'a Cadastral, encaminhado pelo' sr'":\"Prefeitg ,,,à apreciação da ;;' W;\LlTA . 3 E�c�;JVas"
'Egrégia Camáta,""mereceu aprovação unânime" de

,'o
todos os

,,\.:2

nobres ,,';yere?Bo.res, quer ido p$D�;;quêr do PTB,"quer da'
UON, não havendo ressalvas'e tão sómênte inclusão do arti-

tígo 44·,écque";RossibiJifa apedeiç.QaJ; ,a,inda mais! o Plano de
, QrbánizaçãO' de nossa querida Cidade" .

,u;"
/, .. ,"" .0 ' ..

' ",,' .
"

i' AYPlàiüa Cadastral é";,lú:m· dos muitos atestados .dé
capacidade Governamental, fruto. da cooperação e ."en,tendi
mente existente entre os poderes Executivo e" Legislativo
de nosso Município, qJe através de Leis "sabiamente elabo-e,
iradas vêm traduzindo em fatos 'esplendidos os ideais de nos

sa" gente' e proporcionando á Canoínhas uma fase de. nota-
, v:éll crescimento e constante progresso. -:

��.u ., ,.

, AG;'RÀbEO'IM5�NTO.

Joaquim ManoelMachado, vem ,;.por 1riOS��:;O" in
ter�édio agradecer+átodos os 'seus vizinhos e ao Dr.
],VIário

"

Mussi em �speciall � %'5 atéhções e desvelo com
'que o, .atenderam;

o

por ocosião 'do prematuro· faleci-
mento de sua éspos�� ,,,,,,"

,.,

FRIDÁ' SILVA· MAG,HADO,
ocorrido á 25' de' novembrçvcorrente,

Outrossim convidaa. todos para a Missa de 7.
di�, qu,e$em intenç�o de sua" ált;ia? far:� rezar .dia 1.
de dezembro, ...ás.$ horas, '�a Mâtríz Gristo ReI.

,:

A todos Sll'a imorredoura gratidão.
'" "

::'

;_"IJ"',
> 31,,�

meatos .

'Sem mafs assuntos subscrevo me com alta estima' e consideração,
't'

. "\

v �"!

JAIR LESSACIf" '""1 L' Secretário f
'

"Correio do Norte" lielicita, o emérito Prefeito Be
nedito Terézio de Carvalho Junior e a todos os componen

:�,tes da éolendá Câmara,; Mgnicipal pelas, grandiosas e mag
.nífícentes obras que hão ll'ealizado por Canoinhas, certo-de

qu� pr�ssegui:.�o' cpm� 0i�'nJ!�smo ê�ltufIásmo e ar�o: .

cívico
no sentido de elevar cada vez mais o nosso Município, pa-

, di 'mai�r grandêza de Santa Catarina e do Brasil. �,

.
!Wt

6. /f'" OBSERVADOR
Caixa Postal 76 � Fone l25

CANOI,NHAS .. SaIlta';Catarina
.;_:: ..,.. -

s
----------------�-----------------

'"

SPOR� ,ClUBE
"""",# Do Bela yist�a Sport' Clube;' recebemós o seguinte oficio:

J.

� �Bela Vista do Tóldo, 24 de Novembro de 1954
Senhor Diretor do' 'Torreio do Norte"

Saudações Esportivas
Tenho com '0 presente a subida. honra, clé i participar a este,

orgão de imprensa," que em Assembléia Geral,", realizada dia 20 do
corrente foi eleita e empossada, a riova diretoria. que deverá reger
os destinos, desta Sociedade, no período de 1954/55 Xe. que ficóu assilU

-cõnstituida: '''', .'
'

"",
'

'"

'

,

�., S"Presid�nte de Ho�ra-: Ed'uarêld' Schumann; Presidênte Pedro
Tiszka· Vice Presidente, Miguel Lessack; F Secretário Jàir Lessaek,
2'" Sec;etár{o [oaquim Pereira; 1'· Tesoureiro ��ão Tis�ka:' Procura�
dor Oscar Pereira; Dire!or de "Esportes! Hercilio Pereira e, Guarda
Esportes Antonio Tiszkar ' p

.

•
. ';9". "'"

'".,-
'

Na certeza de sermos atendidos antecipamos nossos agradeci-

locomovel marca Wolf," horizontaL" de '18' HP.
em perfeito estado"

V-er " ttatar (om' ALFREDO' GARCIHDO '

PREFEIJ,UR�' MUNICI.PAL, DE .CANOINHAS.
Balancete dâ 'Despesa Orçamentaria referente' ao:.mês de ,Junho" �e :1954
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DESPESA.( ORÇAMENTARIA
I Do mês I Total

Código
Local 'i.' ... T I T�U L O S,

R e';'1 i d a de' · i � 1 '��u��::�u::=!:I:tranumerá_
"

"

\
"

Í" rios' licenciados ": ,._;_oi; Y' Çoncedeu o Governo; melhoriá de pénsões
�

às, viuvas
.

dos 9
"f

31 Pessoal variavel
,_

'i'erviàores d9 Estado;,,' É mais Uma, prova da atenção, do sr. Irmeu 9 31 1 Para' admissão de extranumerários

', ...
' BO,.,r,nI:.�ttsen P?ra .a,,s.õ,,re,$lis �ece�sidad�s ,da. vida, catari?:t1se. As le�s"", g;,34 Despesas diversas 0;_i�qLl:.e ,?oe em, v�go.r"c�zeJIl.mfahvelmente,o cunho p:atIco e �ro':'l- �,�:t,1 Construção de prédios e�colares e aquisiçãoI: denelaI. :Atmgem em Ch�IO , o�..,. problemas de maIOr premenc18.

"

' respectivos terrenos "'"

Quando são vetados alguns,prôjié�os,. com� o,do novo Estattl.t�d�o. 9 34 2 Construção de. casas populares
. ,.funcionalismo; é que n�les"o E�ecutIvo nao encontra,;" por maiS a:-" 9 34 -3. Salário família

,

�parência em contrário a J:)a.se cprtncip�l, 'ou seja ª unificação' dos" 9. 4
°

PREMIOS DE SEGURo' E INDENIZAÇAO�iIltetéssés num' ãJto 's�=m'tido"ad�inistrâtivo. Pode,m ser.muito bq-"" r
i,

POR ACIDENTES
- � '�,'

�" ríitás aSl7 reivindicaçõ'es d�;,uma"classe) vistas no papel, mas n�rri" 9' 44 Despesas diversas
'

" sempre ós "legIsladores, comumente agõra em que a Iloliticagem 9" 44 .1"', Seguro cQntra acidentes no trabalhor'ldornina."'na Assembléia: ponderam no de�astre do desiquilíbrio or�' '9 44.2 ,S�gUl'Q de, bens' moveis e, imtlveis ;';, J'E" 1/
'

, ",ç�ÍÍnentàrio. Aos politicos, náda �tã9,Iacil como despir' um santo 9. 8' '" SUBVENÇÕES""CONTRIBUIÇ,õES E AUXILIOS�
para" vestir outro.lLfas ao GpvetrlO; sôbre cujos pmoros eaern to:;- 9 8< De,spesas diversasdas as 'responsabilidades, cumpre empunhar o lapis e fazer os cál- 9 8'4 1. Contribtlições ,a tnstitutos de aposentadori�,dIlaS góm preCisão., A melhoria' da:s pens�s das vi�vas s,urgé em ,., L. B. A. 'e S. E:'S.' I. '"

' ,

'?! �"',
..

,

te.rngo oportuno; com ,�rripl� objeti'Vid�de, �ão .é um arranjo., ele�: 9 ,84 2
,..

Emolumentos ou éustas Oficial RegistrQ Civil e Juiz
*

.Wreiro. O Estaqo p�gará mais ás suas peri�iolllstas porque ISSO e 9�84 3� ,Subvenções concédidas por lei a diversas' institui-�'usto ,e necessário, e sobretudo porque agora pode faze-lo sem ções ,

.

.

'fi'"
.

,: 'ó,if'�,&" ,

re)uizos",prén:>rios ou d�povo ,,""-- ó que é' ,a mesma coisa." Y, 9 84F 4 Auxil�o à ."AssociaçãopI:6 Giz.iásio de Canoinhas" "�o
cj 84.:5

,
Auxilio ,·à Associação dos Ex-Combat�ntes do BrasiL

" - Secção de' Santa Catarina ,�,

',' "DIVERSOS ,,'

Despesàs diversaS l ,,,,'

Aluguel''''prédios ihtendê�cias, cadei_as,' correios e

telefones " ",

'.

-

De�pésas iinpr,evistas�" ""',
,

Pensão à família de Alinor V. COr1;e "
'

Pensão á Vvà",�,dilhos mE:ndTes dl'(Aug:Qsto. qeissler,
Pensão áV:va:'e filhos menores de Agostinh-:l T, de Lima

,

P�nsão 'a lo.�o. r!�re�tiJ:�o. de SOl\Z,a ��,
Despesás polICIaIS' e jUdICIárias ,) '1-, "<�

, Aquisição de plac,as �?, , t'�

,AuxiJili) li' Francisc;;"'L. Gonçalves
�

�.�
'?' Cr$
Restos a pagar ,de 1952,

.-
'\

Restos a pagar de 1953
SOMA G.R$

.,/

;"1.600,00 , 5.600,00

2.183,00

I
..;. 44.564,90 "

4.894.40 I
1.40.0,00 ,. ,I45.150,Oq ,,8.050,00.

'

49.459,30
1.40.0,00

53.200,00

6.183,80

, 10.923,00'
504,5&-

. '1 9.000,00
.15.000,00

"Os abacaxis" -jhi '·Câmara
�, ,.. ;�'C:!'"

"�
..,

. ·"Yl" ,;,!"
• .�'". ,

� "'> o vé�o ao. projeto do novo Estatuto dos FUIJclOnar,lOs e

ais urna prova da vigilância do"no&sô Governo, na intransig"'énte. 9 9i 2�efe,sa doJ.nteresse público. EIltregue qu�: ��tá t;!.:r Assembléia a 11-
9 94 3

? m'a' desacreditada maioria de politicos facciosos, é preciso pôr de'"
,9 94 4

;f }nôlho tudo., guarito .lhe� sai ?as mãos; ��o rar?, e$t&o. eles �m�� 9 94 5'

purràndo para, o 'Executivo. leIs estaparfudIas� sem base c�nstItu- 9' 94 6cionaI; e prinCipalme�te irrealizaveis dehtro,!das possibilidades e-
9 94.7

?�ômicas ,do. Estado. � �"�tlàção .da nova carta con�inhá desses;, 9 94 8"V1CIOS. Por melhor que fosse 8 poa vontade do sr. Governador \ '

, _

,

tt1 favoreeer o funcionalisrni). muitós dos artigos tiveram de ser '�
"

ejeítados...Mais' direitos �e J;ê�,alias,_. b�m que mprece a �tiva c!as�
e dós servidores, cõntãnto possa a administração arcar com o

nus. �'qu.estãQ ,<!o' pag�tt:iento de adicionais por .quinqu��ím;, um

ps dispositivos mais ififundados do texto em questão, Ina"a:car

r.et�r.§a'>'des,I)esab�f>rmd:mada de 2<! milhões por ,ano. De onde.sai-

r'emJ�recursosJinaIf 'S ara, esses e outros encargos de "que fo-
I' in:"pródigós�i;!Ínúit etinv.mentê, ps pessedistas? Legislar é uma

rté'"dificílima: exige stud(t'� honestidade. Já a horticu,ltura,.em
se'�és�ecializbu a mawI'ia, da, Câmarã, é bêm nutÍs facn, e por,
mesmo vê'm eles impínginâo be10s ex;emplares. de abacaxis;

.

- u

"'... �I J":';;� -

90.,;00
16.349,90.
2.50.0,00
2.500;00
1.50.0.,00
2.500,00

70,00

180,00
16.805,90

3.000,00
3.000,00
1.500,00
Z·500,00

70,00.

100,00 100,00
1394973,30

'

'U5.586,20
46.500,00.

320.467,90
176191.1,20 115.586,20 .

200,00
1510559,50

46.50'0,00
320.467,90

1877527,40
29.270,70

1906798,10

fiocure JoSé"TIl_�Koblêr' nos
,,<,

"

-

l�. '.
_' ""<�� .' ,

s:critóribs�, da, Cooperativa ,,ªe, Mate
"

" • I SOÂdo para J I lho
SALDOS DISPONlVEIS

Na Tesourar-ia
'

NQ Banco "Inco"

RESPONSAVEIS' "

* 'N�s I�tendencias
,

FUN DOS+VI'N CULADOS"

" N@ Banco N, do Comex:çio
"

�, 'Nfl Banco, "INCO"
.,

DEPOSÍTOS
'

,

.

/ ,

Na Tesouràl'ia
'

f,anoinh�i;, ,30'de. ju�hq;�de Í954' ,"',
�"

� .B'einledito<T. Carvalho \.Ir:
;�; v

y"

."" "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



48 datas, e juma éása de madeira, em Papanduva, no

perimetro urbano. �

•

< '".
,,--

Um locomóvel marca WOLF" horizontal, 18 HP,
perfeito estado de, conservação.

_

,

OFtCI'NA DE CONCERTOS'

'de Ni.valdo 'Moreschi '

,

CONCERTO' E 'REFORMAS DE LATAR'IAS
DE A-pTQMOVEIST E CAMINHOES '

I;. 'Esquina Paula Pereira - Rua, Barão do �io Branco

'CANOINHAS - Fone 225
'

-�ST-A� CATARINA

Precisa- de carrol de Aluguel�'
Procure no B'AR CARLITO,

.; ,'"

',C?u pelo Telefone 108
7PROPRIETARIO

N ICOL'AU TEODOROW'ICZ·

, �,F a r m a c ia O I iv e i r a I,',Espedalidad�s 'Fãrniaceuticas
Perfumarias - Produtos de Beleza, de" Helena
\"

, , ,'

..

�ubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras
, Artigos da Toucador etc.

'

, Man,jPLJlação escrupulosa I Pre,C;:os" módicos!
�-� .

, /�,' ,
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I-•• � /. .1

ii Dr �Arl-stides Díemeer 'ii" -
'"

� CIRURGIÃO DENTISTA
, 55q �."

i Raios X' - Pontes Moveis e' fixas li
H H
i Qentaduras Anatom'icas '''', ii
ii, Rua' Vida I Ramos ' ii
H' -

- -

:: CANOINHAS � SANTA CATARINA .:: �'�
� � x . �
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i- : \ 'Capas Impermeaveis' ',i
® ' ,,' "; . "

'f.ifJ
� N· O B ·E L � '�@ �
@ , ii:,Exclusivista no Município m

-

Para Homens e Sénhoras '�'.�, João J. Pereira @) , .." ,
'"

..
c

.
. i'

Rua Vidal Ramos sln m, .Re(ebe� a, EM_P�E.�1 � F�CK .", ICaixa Postar 97 •• 'Fone 29� ®@@@®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®@®®�®®®®®®®®®�®®®®(�®��
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,ii Dr., João. Carlos ';Ramos li
� =

II/Promotor 'PÓblrcb ," ,

'
" ,.

Ia .�

��' Advoga 00' .(ivel.�· Co'mé,rc:io ',_ -iiii ' Rua ViQal' Ramos,· 843 ,ia.. �
."

..

ii, CANOINHAS ---:-,' St&. Catarina 'Si
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ALtJl'1,INIO
.,

bom e barato
(

(!,(J,ft�' &ttit4
Ao público
, Em vista dos prejuízos sofri
dos ultimamente venho por meio
deste, proibir terminantemente
caçadas, em meus terrenos situa
dos em Rio Novo. não me res

ponsabilizando pelo, qlle possa
acontecer aos contraventores da

presente proibição, e que s�rão
punidos de acôrdo com -a lei."

Rio Novo, novembro de '1954,

2x Narciso Leonardo Ruthes ,3x

Vista:'se de acordo com
a .estaçâo, escolhendo

agora o seu traje
de verão

ALTA QUALI DADE
E DISTINÇÃO

,

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

"versos modelos

Na Relojoaria Suissa
, de Guilherme J. A. Souza

. Rua' Eugenjo de Souza

Rádios PHILIPS/
<: t

OfiCina, Relâmpago·
JoAo .FREDE;RICO, SIEM-S

CONSERTOS:E 'RERO,RMAS DE BICICLETAS
.• ' .',.... I

""

Venda de ,eicicletas\ :p�ça.s e Acessórios r,
@.ahca Postalí 93 - (AHOINHAS';,- s.anta" Catarina

:,.,,:', EmpreZd Fuc'k
/.
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� 'M"aqu�nas Agri�olas,para descss-' .•
;;g

csr - debulhar e' ventilar tod� 0"5; ,i '

;

,

cir�eai's - ,Moinh�s para quirêre - ,J-
= g

\
" 'Motores á gaso,'lina_ �

�� '. ,�
.:==" a.

� Tem para pronta entrega ALFREDO G�RCIHDO ,I
.== ..§
:::=

"

Comércio de Representações §� �"

'e:
= Canolnhas'" Caixa Posté;ll 56 '!t s. Catarina '�
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ii Atenção, Sensacional, ii
- �

� R

ii '

.

Pre�os 'nunca vistos na (asa das Casemltas. Ii ./

EE Caserniras, Linhos, Aviamentos pará Alfaiates, ::
:e Ternos Sob Medida - Fino Acabamento - Camisas. E:
" . -

!! ' Gravatas -- Preços sem .Concorrência. -e:
"

, p

ii � FAÇA SUA VISITA SEM' COMPROMISSO ii
.

ii ARTIGO - QUALIDADE - E ·PREÇO.! ii
ie vv. SS. Encontrará neste Endereço ' 55
" -

i5 .1 ·ie
'ii (ASA DAS (ASEMI'RAS 15\

� �.

ii Canoínhas'v Rua Paula Pereira, 872 _- Sta. Catarina �
•• e:
:: .'... �. F:::::::=;::::::::::::::�::.:::::::;=::;:::;::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::.,:

>

BAR E ,RES1AURA�TE
�Por motivo de' viagem," vende:�e mu" lindo e bem
montado Bar, cot_rl grande e&.toqu� "d� bebidas,' con

servas, 'etc. Bôa freguezia. Otim� ponto, e)ntre dois'
pôstos de gazol'ina, Sala graride com 3 portas, poden-

do-se alugar urna para facin�ar a despeze
Ver e tratàr com- o propr-ietár-io, a qualquer hora

.

.

do dia, á RUA 13� DE:, M'AIO N°. '-234

", .

e m C U R I"T I, 8 A
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