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Santà Numero 394

Temos em- nossa Redação. um Diploma .da pa FESTA

'NACIONAL .DO TRIGO; realizada' em, dezembro de 1955 na�ci

'da?e de .Joaçaba, psrtencenfe � firma industri?l�desta praça IN-"

DUSTRIA URANO MADEREIRA LTDA., fabticantes exclusivos

de brinquedos de madeira, de diversos tíjiose d_esefho�.
I Participando da Exposição por ocasião da 5a FESTA DO

TRIGO, .expondo num stand próprio, brinquedos e artefatos de

madeira, a IijDÚSTRIA URANO lMADEREIRA LTDA. entre'12

conéurrentes do mesmo ramo, obteve o honroso 1,0 lugar, sendo
lhe conferida uma bonita medalha de' prata e um artístico diploma.
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Conhecimento de tal fato, ;aeixa-nos bastante satisfeitos

e vem reforçar o incentivo industrial que existe em nossos ho-

mens de negóéio.' .
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. .A, indústria 'd,e Canoinhas foi magrií�icamente represen-:
tada pela; Urano Madereíra, perante' mais de 30 mil pessôas. A

conquista do., 10 -higar
:

na e�posição de brinquedos, colocou C�
noinhas e Santa Catarina num nível econômico industrial de grande
desenvolvimento .. A Indústria, Urano Madereira competiu com 12.
J!rm,as do .mes,mo ramo.rsaíndo-se vencedôra pelo capricho e a-

cabamento perféfto dos seus produtos. '.. ..
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A INDÚSTRIA, URANO MADEREIRA LTDA., Iocalísada
em. Alto das' Palmeiras, ·zona suburbana de Canoinhas, tem como

"Diretor' Técnico . o nosso amigo Gernod Bóllmann, verdadeiro,
mestre: em artefatos de madeira, trabalhando nesta espécie indus-'

trial, desde" moço:':'Êm' Cah�ínhás'" quando se procura um elemento> O QUE., premedita o S1· Nereu

<que 'conheça-artefatos de madeira; o primeiro nome que surge é
.

oRlal'gmaOrcS'a,ncaUSrUtl�dcOaCnhoOlsa<>rdvel'Ç�eplho� I n f o' r' m"'a c o.,,'e 5' ,u�, te 1'-'5'
,', "c'

o. de Qernod Bollmann. ·0 sucesso alcançado em Joaçaba, foi su- c- v

,

cesso de toda a família Bollmann- e de todo o -pôvo de Canoinhas. lítico da ditadura" é Um atenta- :

A Urano Madereira tem":<ainda como sócios a família Granemann do contra os partidos políticos, T�anscrevem,ol3_ a seguir, a tí.- d' .

d d d
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ro e VIas, esi e que em ca a

Costa, a quem o desenvolvimento -da- indústria no setor comer- exce ua o o seu, que êle espera tulo de colaboração, diversos di'
.

'f
,

,_ uma e as menClOn�, típogrà ica-

eial, muito deve. '\ ver engordar a custa dos outros... artigos. de novos decretos que t f' lid d
'",'

S' t tid ? N-
men e, a ma 1 a e com que são

'C
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C t
o con ra os par 1 os. ao.' entrara-o em vigor, modificando emitidasr

umprimen amos erno o mann e os .irrnaos os a Contra o eleitorado, também. em parte, nossa legislação fiscal:
'

"pele .êxíto que alcançaram com a
-

exposição de brinquedos, ter- B, príncipalrne nte, 2ontt'a o elei-
' DECRETO N. 10 ""

nando Canoinhas cidade industrial, demonstrando que aqui de '

, torado consciente. E vamos ex- DECRETO N. 9
.,;.,_.

Art. 10 ..
- Não serão concedi-

tudo se fabrica, dependendo apenas de iniciativa. :� �.

plicar porque. Em primeiro lu- Art. 10. § 40. _ A nota ou-fa- dt=t�\ baixas de veículos mõtori-
gar, porém, uma palavra sôbre- fura será extraída em trêz vias zados, pelas Delegacias de Po

a vida dificil dos pequenos par- por. decalque a carbono, no mí- lícia d,p Estado.ou pela Inspe-
'tidos. Êles lutam, antes de tu". o', t

. d' V' I 'T
A
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.

I -,
\,l nimo, das quais, a primeira, que

oria e eicu os e ransi o

com a, pobreza, que não aflige se destina ao comprador; acom- Público, sem a prova do paga

qs grandes. Os pequenos parti- panhará as mercadorias; a se-
mento do 'impôsto sôbre vendas'

?os, 'em geral, não dispõ_:m de' gunda será 'enviada pelo vende- e consignações, feito no 'local

I��rensa, nem ?� estaç_?es de 'dor, ao término de cada mês, à do registro do veículo, na for

rádio, Sua publicidade e, por I Coletoria de sua jurisdição, que
ma, do artigo .70., do'Decreto n.

, (Conclúe na segunda página) I' a entregará ao fiscal da zona, . ª55, de 29 de janeiro de 1953.

para efeitos de contrôle e fis- Artigo Único - A mesma exi

calização; e a terceira ficará em gência se aplica aos casos de trans-

Paróquia de 8tH. Cruz, poder do vendedor, -
�f�;rência para outros Estados.

, § 50. � Se houver in�terêss�' Art. 20 - O registro de vei-
Canoinhas, 21 de março.de 1956 para o. vendedor, poderá _

êle culos provindos de outros Esta-
Esta Paróquia de Santa Cruz,

, emitir as notas em maior núme- Continúa em outro local

. rm�ri�t�[i�':�' t C. C�H�_�l��· C ��m�t[ Il��'�� �mMt
_C_A_IX_A_P_0_S_T_'A_L_,....2 -F-0-N-E;_,_12_8 ..,..;..._-=CIRCULA AOS BABADOS

AvançoPetebist� no Banco do Brasil
Éhtre os motivos que levarão, .atual p�eSide�te em exercício, /os entendimentos mas é certo.

o P'I'B a rever a sua posição sr. Souza Naves, desalojando�, que o PTB, reivindica o lugar,
de

) «independência» diante do sr. Artur Santos. Ocorre que o, excelente centro de irradiação
govêrno, figura ,a Carteira de s�".�rtur Sant?s foi eleito para para a zon{ rural do país e

, Crédito Agrícola e Industrial do dírigír a Carteira por um prazo tambem boa fonte de dinheiro
. Banco do Brasil, que o partido fixo �e três anos e se encontra -fácil para -os jornais tipo «Ulti-
'quer ocupar,' na pessoa do seu a' :m_�1O do mandato .. Para satis- ma Hora»,

-

.

'

fazer ao PTB, teria que ser C0J1- -'" A ,

vocada uma assembléia dos acio- �o ultimo, gov.erno Var�s �a
nistas do Banco, que destituiria, ,esteve u�_

petebista, s_.:. Lourei
com a maioria" de votos de que

ro da SIl�'a, mas. nao houve,
dispõe o govêrno o atual diretor, tempo senao para ate�der a uIllf

., setor do partido: o RIO Grande
Não se sabe em- que pé estão do Sul.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
. -

-

00 INSTITUTO KOLBER
Após vitoriosa campanha promovida por Orlando TremI,

'Pedro Reitz e Mário Mayer, Canoinhas
�conta agora com uma,

Escola de Contabilidade, funcionando normalmente desde- 1. de

março corrente, no prédio João Seleme.

Segundo conseguimos apurar, 59 alunos estão matriculados

e recebendo aulas todos os sábados e domingos. O professor
Oscar Kolber, Diretor do mesmo curso, com grande sacrifício,
vem semanalmente 'a .Canoinhas, dando amplo cumprimento ao

programa. Assim que a Escola estiver devidamente registrar�dentro das exi:gências da lei, outros professôres virão ajudar o

Sr. Oscar Kolber, facilitando deste modo, a' tarefa, que por erí-

. quanto, está entregue a um único professor.
. A instalação da Escola Técnica de Comercio, veio colocar

a nossa .cidade num excelente conceito e constitue um novo passo

no p,rogresso c,ultural do nosso povo.

"Correio. do Norte" felicita os
-

promótores da campanha
e o culto Professor Oscar Kolber, colocando sua redação à' dis

posição_'_:'do des�nv�lyimento dã nóvel Escola;
, ,

St;
./'

Já que insistem... Já desejam ... Já que querem ...que
O 'diretor e jornalist.as ,do Barriga Verde, apoiaqos por

MEIA. DÚZiA de políticos fanáticos dó PSD e PTB, agora reu1
nidos na célebre ALIANÇA, não desejam, não q1,lerem de modo

algum, "PAZ E HA!lMONIA". Fazem pouco, debocham e caçoam

das 'elevadas intenções,;do Correio do Norte, que tudo tem feito

para 'E)_ue' reine bôa vontade', compreensão e simpatia entre todos

os membros da grande família eanoinhense:,
.

Em quási todas as edições e artigos são ataques a· UDN.
,

Ataques injustos em afirmativas infantis, estúpidas, menti:rosas e

criminosas. Pretendem a toâ"O custo, ferir os canoinhenses con

gregados sob a ba,ndeira da-4j'hião Democrática Nacional.

Coisinhas. .. e' outros artigos,' nos quais fazem insinuações'

maldosas, se alvoram em únicos' defensores de CanoÍnhas, tect\m
elogios a �i' mesmos, afirmam ser desejo udepista de dar lá fóra

a impressão de qu� ,Canoinhas é terra de bandidos, etc, etc. - ,vão
ter resposta na altura.

Já que- insistem com "coi�iÍlhas" apontaremos, breyemente
grandes "VERDADES", sob os títulos abaixo:

'�ULPADOS" de ,dar' lá fóra a impressão de Canoinhas

ser 'terra de, bandidos. - O cidadão qúe viu Adolar Wiese dar

uma raste_ir-a 'e um empurrão em Faury de Lima, quando grande
número de autoridades e pessôas presentes não viram e afirmam

ser MENTIRA. Um contra muitos, donde a certeza de se tratar

qe uma cal�nia com fins políticos. _._0'"Mentiroso.._ Os atuais

Prefeitos. _;_ Criminosos intéleetuais. - Pro�messas do falso amigo
dos pobres. '- Dois secretários. - O calimiasior. ,- Onde os

algozes. - o- homem que mentiu no inquérito poli,cial. - O ci

dadão qu� nada' viu. - Porque a' Prefeitura' deixou de' :receber

quasi cem,mil cruzeirO's, em dezembro de 1950." I

Côm a UDN aumento mensal de 700, 800 ou mais cru

zeirõs aumento de salário de família, abonCJs de natal e abono

de e�ergêncía, \lila, Operária, etc. - Cornos alíancistas 'somente,

abono mensal de Cr$,500;00, e um' artigo de co�olação com pro-,

messas de pôr alguns funcionários no' olho da Tu'a ...

De R. Magalhães Júnior
-ÓrÓc ,...

Atentado contra
"'"

-

os' partidos

considerando que a Sagrada Con
gregaçãe _ dos R'itbs, órgão da

Igreja subordinada à Santa Sé,
reformou todo o horário' das
cerimônias da, Semana Santà,
abolindo todos os horáriós ma

ti;;'ais e tran�ferindo,' notada
mente, os ritos do. Sábado San
to para as 23 horas e a meia
'noite' .

,
"

consider':ando que, em. conse

quência, todo o Sábado Santo,
doravant:,_ � considerado pela
Cristandade, Católica como -dia

,�uto, silêndõ;' respeito, sem ,

foque d� sinos, dedicado à Me
mGria 'do Sepultamento do Se
nhor, como nos. primeiros 15
séculos do· Cristianism0;
considerando

"'"-

que; 'êm obe
diência a essas determinações

,

da Igreja; perdeu sua razão de
ser a, designação "Sábado de
Alelúia""�

.

, "-

considerando que, ainda em

obediência âs mesmas novas

determinações, _
as cerimomas,

em nossa igreja matriz de Ca
noinhas, só terão início às 23

horas, _com a Missa de Aleluia
à meia-noite; /'

cprlsiderando que a maioria
absoluta das Famílias de-Canoi
nas são de Religião Católica,
em consciênçia adstritas ao aca

tamento � dos preceitos- de sua'
Igreja;

.

VEM PEDIR A VOSSA EX
CELÊNCIA, respeitosamellJte: se

digne determinar que para seu

Clube, ou em seu Clube, não
se realizem dansas em a noite

,de Sá�ado-Santo.
E. R. Mo'

,

HItÂRIO 'BANSE O. F.M.

'Vígário da: Paróquia.

Muita Cblsa � ..

,

em pouco espaço
OS «GENEROSDS> verea

dores Haroldo Ferreira (médico)
Ney Pacheco 'de Miranda Li-
'ma (cabide de empregos), Yolan
da Trevisani (professora), Nazir
Cordeiro (Servent.uário da Jus
tiça)' Aléides Wàitexen (comer
ciário), Bertulino Tichler (indus
trial) compone,ntes da fatídica
«Aliança> coní' mais o vóto de
des�mpat� dõ «ilustrado» Pre-'
sidenfe da Câmara - Braulio
Ribas da Cruz,:anularam o con�

/'

.

trato de locação entre a Pr�fei-
tura 'e' o Sr. João Seleme ano

te�iôrménte "��torizádo �elos
mesmos «ditos� cujos» afim de
entravar o funcionamento' da

Bib,iioteca Municipal, e d� 'RlC
- Biblioteca Infantil de Canoi,
nbas, que já está ocupand.o o

f 'd
. ,\ IJ'e en o lmove.· .

O IMPORTANTE é que o

Geperoso (o Prefeito) já fhavià
_ pago o. aluguel relativo ao mês

"

de Janetro p. passado. e a reci
são do contrato irá custar aos

/, cofres públi.cos Cr$ 120000,0.9
e mais despesas judiciais.
FAZ 'MAL �o �açon Harol

do Ferreira ver a BIC tão perto
da 'biblioteca municipal, ainda

. mais que já havia, prometido
locar ,para a mesma o prédio
do Piec-zarka.

, 0�PRESIDENTE- ,da Coo
perativa de' lI1ate que declara '"

aos quatro ventos que não faz

política em sua Entidade foi
muito «GENEROSO» em gre
miar o Ney Pacheco de Miran-,
da Lima com ,mais um câhide,
r�ndendo a. insignificancia de

� I

'Cr$ 5.000,00 ine�ais. Só falta
agora �o Ney mándar tingir a

erva·mat� com a côr da falida
Aliança Social Trabalhista
vermelho.,

HAROLÓO FERREIRA é
contra a Biblioteca: porque não

que� «ilustrar» seus eleitores,
acha que ,- só �antendo-os na

ignorância é possiv�l explora-los
com mentira� e intrigas muito
a seu gosto.

\

E COMO disse u� -vereador
da UPN, si o prédio fosse do
Tarcisio não havia necessidadé

.' de a�ulação de contrato, pois
o dono merece as boas graças
do p'equenino J:Iaróldo e- sEm
«veneno» ql!e resiste a ação
de todos os inceteddas e rati
cidas até faz um bem ...

O PREFEITO «Generoso»
continua aconselhando,se Com °

Albipo. Deixa a Prefeitura e

corre para a Redação do Bar
rigaNerde. Será que ele ainda
não aprendeu a despachar 're
querimentos ...
HAROLDO FER�EIRA, o

ditadorzinho, quer mesmo esfa
celar o PSD. Na Câi:nar� ele
já diz-NÓS i.. Ney Pacheco de
Miranda Lima, que tem medo
e' respeito rlo homenzinho, já
nem fala mais em 'PSD. Será
que todps os pessedistas estão
satisfeitos ,:om, isso? Consta
qúe não ...

TERMINOU o espàço e na

pró.xima semana t'em mais ...
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
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SEMENTES DE TRIGO DOS ANOS
.

./
1952 � 195j - 1954 - 1955'

-------
A RESIDÊNCIA' DO SERVICÓ' DE EXPANSÃO"

DO TRIGO E A ASSOCIÇÃO RURAL DE CANOINHAS,
avisa os agricultores que o prazo para a devolução .de
sementes de trigo, por circular baixada' pela Inspetoria
Regional do SET, ficou determinado até' dia 31 do cor-

rente mês. .:: ",
I 'Não deixe de escutar o pro-

" grama da BÔA ,VONTADE, às-_,

Os infratores, serão submetidos, as penalidades 6,45 horas, pela Rádic Tamoio,
rezadas nos têrmos de compromissos firmados. '

, do Rio de Janeiro.
_

'

.

Canoinhas, Março de 1956.

NEREioE OLIVEIRA' FONTOURA VAlMOR ASTROGILDO fURTADO
Encarregado do SET

.

Gerente da A.R.CA.

_' IIiIIII -IlÍlllla.---1I!!
"Gloria a Deus nas alturas e

I
.paz na terra aos homens de bôa

• vontade".

IMPUREZAS ,DO SANGUE

A', praçe e público
Torno público ao comércio em geral,

quê doravante não" tomarei conhecimento e

nem' assumirei "qualquer compromisso feito
por meu filho Orlando, Suba, atualmente em

. Rio Negrinho,
.

O presente aviso é em carater irremovivel.
- .

,

Canoinhas, 14 d� março de 1956
2x (as) LOURENÇà' BUBA
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'�� Filiais em Canoinhas, Rio Negro, Mafra, Curitibanos, ®�o� Lajes, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. .a
® -

® REDESPACH6S" PARA TODO O BRASIL' ®
® ®

i SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE �
'�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@�®®®®�
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Ministério da Agricultura
Serviço de Expansão do Trigo _

Associação \Rural de Canoinhas

Já está ao dispor do público a

4<iÊN(IA 'LÓTÉRICA "PREFERID-A ti -

instalada à RUA PAULA PEREIRA,
ao lado da Caixa Econômica Federal

Procure a sua revista
e a sua sorte na PREFERIDA

Vende�se
Um trator marca "COCKSHUTT" modo "20", com arado,

'-
.

grade, polia, tomada de força etc., com pouco uso e em

,-!_ ótimo estado. Prêço convid�tivo. Tratar com
Dr. ERWIN S-CH\(\fARZ em frente, à'Agência Ford.

Pulovers, casaquínhos,hlusas
meias, tudo de. pura Lã

- sempre na
-

'.�

Casa Erlita
--

Curso Gratuitp de Taquigrafia
A Escola Modêlo de Taquigra

fia. dirigida pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matrículas ao novo

curso de taquigrafia por corres-

'1.-Iondência que !e�á a duração de
-cinco mêses, após o que serão
conferidos diplomas aos alunos
aprovados em exame final. Para
maiores informações escrever. à
Escola Mqdêlo de Taquigrafia,
Rua Barão Itapetininga, 275, 9°.
andar, sala 93, Caixa Postal, 8600,
Fone 36-7659, SÃO PAULO.

'Proibição
Proíbo a ca çada, sem minha

licença, em meus' terrenos
em Caraguatá.iNão me' res
ponsabiliso pelo que possa
acontecer aos contravento-
'res do presente aviso.

Rodolfo Bornholdt IX

Canoinhas, março de' 1956.

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

.-Canoinhense!

, E' o maior, e mais bélo pro
grama espiritualista. Já foi coo
siderado de utilidade publica.

,

nlXIR Df H�6UfIRA
AUX, TRAT. SIFILlS

- Cerâm.ica _Brand
Ewaldo Brand

. Três Barras - Santa Catarina

Tem para pronta entrega:
Telhas Francesas

Tijolos
Goivas

Preçqs ccnvidativoa
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I Tinias Sher'win WilJiams 1
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H PARA PINTURA DE AUTOMÓVEIS - CAMINHÕES - ETC. 55
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ii FITASr-PROT,ETORAS,
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prêco de tabela ��
n na CASA ESMAL TE �
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55 'RUA PAULA PEREIRA, 362 55
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24·3·1956

o Inverno vem ai!
Previna-se e compre seus

agasalhos, cobertores,
rou pa 'de baixo,

-

isso mesmo, imperfeita e precá- dre-cícerísmo, e coisas semelhan
ria. Para entrar no mercado de tes, o mané-fulgencismo, e coi

publicidade pagá, são necessárias sas semelhantes, que foram ver

somas de que não podem dis- dadeiras vergonhas da República
por.. Portanto, entram nas lutas Velha. Hoje, o padre-cicerismo
eleitorais com uma desvantagem política dificilmente poderia pre
incontestável. Um' candidato de valecer, porque a influência me

um pequeno partido é sempre ramente local poderá mais fácil
um candidato de sacrifíci6. Um mente ser dissolvida na vc.tação
acas6 pode conduzi-lo a uma geral de um Estado.' Mas é êsse
cadeira numa casa legislativa. -- tipo de política que convém ao

e êsse acaso é a sua preponde-' sr. Nerêú Ramos. E ,por que?
rância sôbre um ou outro de Porque-se torna mais fácil para'
�us próprios companheiros de _ o govêrno vencer nas áreas do
-legenda. A eleição 'só se torna interior, tomando-as como uni

possível, em alguns casos, por-' dades isoladas. A pressão poli
que êsses pequenos partidos têm tica, o policialismo, o favor e (3

seus núcleos e seus ·simpatizan- próprio subôrno podem ser exer
tes disseminados por tôda a área cidos com mais comodidade; em

eleitoral. Um, dois votos em ca- benefício de um só candidato,
da seçãe eleitoral, para cada do que de tôda uma chapa. Ouvi
candidato, e eis uma cadeira de um, representante do PSD,
assegurada. E' um mal, isto? há dias,' a declaração de que,
'Não. Porquêrdentro de um Es- agõra, sim, é que se ia poder
tado, uma minoria politica, íden- fazer política, porque os "canos"
tificada nos mesmos anseios, nas iam ser concentrados numa área
mesmas idéias, nos mesmos pen- .menor, e ficava 'mais barato ...

sarnentos, encontra uma voz que Para quem faz política cornpran
pode interpretar, numa casa le- do votos e distribuindo dinhei
gislativa, as suas opiniões e as

1'0 a eleitores realmente será de
suas reivindicações, colher ... Mas, - pergunto,-
Logo', se a lei eleitoral elimi- em que interessa Isso à verda-

nar a hipótese da contagem dês- deira democracia? Que podemos /'
ses votos, se seccionar as atuais esperar de tais práticas em be

áreas eleitorais numa porção de nefício do, regime?
'

-círcunsqríções, êsses partidos não
terão representação nenhuma.

E�s grandes partidos absorverão
tôõa a representação, o que de
modo nenhum constitui uma

expressão de aprimoramento de
mocrático. Ao contrário -disto,
representará tão sórnente uma

usurpação. �
Melhorará, acaso, a represen

tação nacional, arruinada, é ver
idade, mas arrutnada sobre-tudo
em razão da prolongada ditadura ..

que equivaleu à existência de
um partido único, o partido dá

poder, do qual <> sr. .Nereu Ra
mos era uma das peças mais

importantes? Não, não há de

melhorar, porque o caciquismo
eleitoral voltará a dominar, te
remos de volta oS.pagés, o pa-

\

na Casa Erlifa
..--...--------------------....----------....

Atentado contra- os 'partidos
CONCLUSÃO DA PIUMEIRA pAGINA ,

"

O ideal do sr: Nereu Ramos
é eleger uma' carneirada, que
remoa o subsidio, dizendo amém
a tôdas as monstruosidades que
possam partir do govêrno. Sua

vocação autoritária aparece, por
.ínteiro, nesses tristes- projetos,
que nos fazem descrer do bom
senso dos nossos homens de'

govêrno. São êles mesmos que
querem levar ao desespêro os

que pretendem lutar democráti
camente por suas idéias. E se

amanhã uma revolução se ma

nifestar
�

no seio das massas,
contra os usurpadores que, por
serem maioria, supõem poder
tiranizar a nação, não poderão
se queixar senão de suas vistas.
curtas €\ 'de sua' extrema il,ll
prudência.

-

Á' L'oja J. Côrte
o

Rua Vidal Ramos. 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76
, CANOINHAS '-

-' SANTA CATARI�A _

oferece a V. Sias. balanças automáticas .de balcão,
capacidade até 20, kílos; balanças de plataforma
com cap. até 500 kilos, das afamadas marcas

SW-EDEX e FILIZOLA

PARA FERIDAS,
ÉCZE,MAS,
iNFLAMAÇOES,
C O C· E I R A S,
F � �E I R AS;

'\

ESPINHAS, ETC. I
.cTÓ",.,O 'lÃl'll."Arr

;fo�'o;crh t{�IJ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1

Ba'aocete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Janeiro de" 1956

Código
Local TITULOS

2 94 7
2 94 8
,3
3 O
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
� 04 1
1 04 '2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

"3 303

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1.
3 64
3 64 1
3 8

3 84
3 84 1

3 84 2

3 84 3
4
4 8
4 84
4 84
4 9
4 94
"4 94
4 94 2
4 94 3
5
5 1
5 11
5 11
5 13,
5 13rt
5 2 '

.5 21'
5 21
5 23
5 23
6
6 3
6 34
6 34 1
6 4'
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
6 9
6 '90
6 90 1
6 91
6 91
6 93
6 93
7
7 3
7 34
1 34 J
7 4
'7 44
7 44 1,
8
8 1

8 10
8 10
8 11
8111

8 14 3

Postos médicos munícípais
Aplicação da Taxa de Assistência Social

EDUCA�AO PÚBLICA '

ADMINISTRAÇÃO ,_SUPERIOR
Material de consumo

.

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

,.

Despesas diversas
Aluguel de. prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

.

ENSINO PRIMAfJ,IO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencímentos -de professores de escolas isoladas, sen
dó normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do

.

ensino primário ou ginasiano, padrão J a

1.000,OO;�_1
.

complementaristas, padrão H a 900,0('; não titulados
.

_ padrão D a 700,00; com habilitação pado F, a 800,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrãojs a

cr.$ 600,00
'

.

Grat aos professores efetivos que regerernos cursos'
desdobrados, correspondente à terça parte dos res-

pectivos' vencimentos
.

Pessoal variavel
Substitutos de professores lícencíados de acôrdo
com 'o art. 8°. da Lei n. 72, de 19_ de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas
, Viagens de interesse do serviço
/ SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOs
Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval 11 um aí.uno que cursa a

"Liceu" Industrial de Santa Catarina por conta
. do município
Bolsas escolares diversas

.

.

SÃÚDE PÚBLICi\. <,

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas -::
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

.

Desobstrução de córregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza <l�. vaies, ooeíros e sargetas

FOMENTO'
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal variavel .

---

Operários serviço fomento da produção vegetal
Materi�l de consumo

Material serviço fomento cita produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal .varíavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção .anímal
SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de Agues
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal varíavel
.' I

Operarias serviço extração de .pedregulho
Operários serviço extração de pedras \

Operáríqs fábrica 'tubos de. cimento
SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - Ref. II
Pessoal variavel
Zeladores de _ cemitérios
Material de consumo
Para o' serviço de cemitérios

DIVIDA PUBLICA

D�SPESA OnçAMENTARIA

Anterior I Do 'mês I Total--
-

...:,

250,00

3.300,00 3.300,'00

4.950,00 4.950,00
'" 1.9_60,00 1.960,00

2.478,00 �.478,00
.

5.650,00 5650.00

4.235,00 4.235,00

250,00

. 27.700,00 27.700,00

600,00 600,00
...

560,00 560,00

1.500,00 i.500.00
2.121,50 2121,50'

2.000,00 2.000,J�0 .

800,00 '800,00
./

200,00 200,00

\

\ .

\

5,213,40 5.213.40
3.980,00 3 980.00
4.4:76,00 4.476,00

600,00 60000

400,00 400,00

2.910,00 2.910,00

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

1\LFREDO. MAYER
·1°. Aniversário de Falecimento

A Sfamília de ALFREDO MAYER, convida seus

parentes e amigos para assistirem a- missa de pri
meiro ano, que na intenção -de sua alma será cele
brada � Matriz Cristo Rei, dia 27 do corrente às

7,30 horas. ..

\ I

Antecipam 'agradccímentos
_

por mais este ato de
fé e amizade.

'

Canoinhas, 23 de Março de 1956.

Sociedade - Recreativa São Bernardo
MARCÍLIO DIAS

_.( Convite-Baile
Convidam todos os associados e'Exma. família

para' abrilhantar com
....

sua presença, 6 baile que essa sal
ciedade -levará a efeito dia 10. de Abril, em seus salões:

A DIRETORIA

HOJE:· A sra. dna ..Agues, es
posa do sr. OUo Hoffmann; o er,

Mário Mõhins: Wilson Luiz, fi
lho do sr: Nelson Bannach; João
Batista. .filho do sr. Antonio J.
dos Santos, -Tereza, filha do sr.

Hereilio Müller.
,AMANHÃ:- O sr. Irineu .Bor-

_nhausen, ex GoveFuador de Santa
Catarina; o sr. Felix Rudolf; Ma
ria Regina, filha' do sr. Leocádio
Wendt; Nelson, filho do sr. Mi
guel Dimidiuk. .

DIA 26:- A �ma. Vva. sra,

dona. Elvira de Paula Vieira; Gel
son Aécio. filho do sr. Waldemar
Nader, residente em Ponta Gros
sa; o sr. Antonio SZQ;?:ygiel; Maria,
filha do sr. Roberto Rõhrbacher;
Marcia Regina, filha do sr, Horst
Bollmann,. '

DIA 27:- O sr. Friedrich Brau
hardt; a sra. dna, Ivauir, esposa
do sr Theodoro Tarcheski: o jo
vem Euclides V. Simões; .

a srte.
JaRDa Metzger.

.

�DIA 28;- A sra, doa. Elfrieda,
esposa do sr. Waldemar C. Stsuge: .

Osmindo, filho do sr. Henrique
Waldmann; MYfDa' Maria, filha
do sr. Henr ique-Neustaedter: Hos
rry, filha do sr. Carlito Krautche
cheu: o sr, Antonio Sconhetzki;
o jovem Conrado Grittens; Nel
sou. filho do sr. Afonso C. Kohler;
a 81 ti Fridoliua, filha do sr, Aris-
tide� Guebert. �

D[A 29:- A sra. dna. Maria,
esposa do sr. Calil Cador; 8 sra.

+

dna. Cafa, esposa do sr: Adib S.
Sakr; Moacir, filho do sr. Theo

.

doro Tarcheeki: o jovem Paulo
Frank, filho do sr. Hodolfo Frank;
o menino Otniel, filho do sr. João
Bedretchuk Sobrinho.

�Aos aniversariantes os paraben;'-"
do «Correio do Norte».'

, Nascimentos
Com o nascimento de um ro

busto garoto dia 20 do corrente,
está em' festas o lar do casal
Diva-Max G. Wachtel Filho .

O novo canoirihenae receberá
na pía batismal o nome de Nor
berto.

x X X

A linir é o nome do galante me

nino que � 6 do corrente veio en

riquecer o lar do casal Ana-Alva

cyr Leão, residentea em São Paulo. \

Aos bebes e seus dign�B- paiS:
"OS cumprimentos do «Correio do.
Norte»:

Ajuste de Núpcias
Contrataram casamento dia 17

do corrente os distintos jovens;
João Francisco da Rosa, filho do
casal Francisco A. Rosa e Isaura

.

M. Rosa, com a gentil srta, Dag-
mar M. Sêlia, filha da Exma, Vva. J
sra. dna. Ana Hanok BUBS.

j«Correio do Norte» .cumpri
<meuta-os, com votos 'de perenes
felicidadea,

�----

R EGISTRO CIVIL
Maria Góss Glinski, oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
sasar: João Busko e Osvaldina

'Rodrigues da Fonseca. Ele, sol
teiro, operário, natural de Pa
ciência desta ('omarca onde nas

ceu-a 7 de Outubro de 1937,

PROIBIÇ-ÀO
Fica terminantemente proibida
a .passagem e caçadas nos nossos
terrenos situados em Laranjeira.
Salseíro.

.
Não nos responsabili

zamos pelo que 'houver aostrans
gressores do presente aviso.

'-...�o�é Chupei
Basilio Chupei
Ervino Raabe
Sezefredo Voigt
André·Boiko. 3x

__

- Fundada-Interna Amortização, e Resgate
Despesas diversas -

'-

.
/

Amortização e resgate do divida consclidada
- Juros -

,- -

.Despesas 'diversas
Juros da dívida consolidada

.

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ""

LOGRADOUROS púBLICOS ..
Pes�oal fixo
"I'res Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel r---,
Operários dos serviços de ruas das vilas de - Três
Barras, Major Vieira e' PaulaPereira e Flp. Schmit

8 11 2
. Operários do serviço de ruas, praças ê jardins

.

.

8 13 Material de consumo
8 1 3 Para .servíços de "ruas, praças e jardins
8 1 4 Despesas diversas \
8 ) 4 1 Calçamento de ruas. da cidade

.

8 14 2 Transporte de.materia! para. serviços de ruas, pra.
cas e jardins
Combustível para veículos em serviço na cidade.e vilas

résidente
-

neste Distrito. Filho
de Alberto Busko e de Anna
Busko, residentes. neste Distrito.
Ela, solteira, doméstica, natural
de Putinga, Comarca de São
Mateus do Sul, Estado do-Para
ná, onde nasceu a 18 de De
zembro de 1937, residente neste
Distrito, filha d€ Abílio Rodri

gues da Fonseca já falecido e

de Ernestina Soares da Fonseca,
residente neste distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na fór
ma da Lei.

.
Paula Pereira" 14 de Março

de ,,1956. '

"

MARIA GÚSS GLJNSKI
Oficial do Registro Civil.

L
.

Artigos de .,qualidade
.Casa Er.ita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE CANO,INH'AS"
Balancete da Despesa Or<a�entària � referente ao mes de Janeiro" de 19'56

!'ANO 10 - CANOINHÁS - S. Cllta!in8, ?4 de Março de 1956 N. 394

Código

---------------------------------............
,

� AD�ISTRAÇAOGERAL
;... O O LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

E�TAT.UTOS" -:.DA, � ��' 1 ·���ti�c:=a:�lauxiliar de Secretaria da Câmara

rE IN'''' I S ,( - d' J'
� O 02 Materiarpermanente

'

, seo a or�a, ag.' oreçeo e
_

esus, O 02 1 Aquisição de móveis, utensilios, etc.
éANOINHAS' -,",' 'SANTA CATARINA O 03 Material de ��nsUlJlo .

O 03 1 Material de expediente, livros, etc.
Art. 1.0 - A Congregação .,__Conselho Administrativo: O 04 ', Despesas diversas

das Irmãs Franciscanas Missio- Irmã Maria Nívea Holzbach _
'o 04 1 Serviço postal, telegrãfico e telefonico

,
nárias de Maria Auxiliadora, com Brasileira

-

O 04 2 Assinaturas de orgãos oficiais, .etc,
sede em Cartagena, na Repú-

.
Irmã Maria Amanda Gehrer »

O 04 3 Ajuda de custo aos Vereador�s
blica de Colombia, tem sua Su� Austriaca O 2 EXECUTIVO - <;lOV:&:RNO

� perintendência Geral na Repú- .-. O 20 Pessoal fixo
blíca dos Estados Unidos do Irmã Maria Leocádía Bielski -

O 20 1 Subsidio ao Prefeito
Brasil

'

d f"
. Brasileira

j
rasu, com s� e e ,oro na CI- O 20 2 Representação ao Prefeito

dade' de Erechím, RIO Grande Irmã Mària Cacilda Sfredo -

O 20 3 Representação aos Intendentes Distritais não exa-
d Sul Brasileira

. ,t
o' .' tores

I 1.0 - A:: Escola Normal "S;.t .Art, 7.° - Os presentes Es- O 23 Material de consumo

f grado Coração de Jesus", em tatutos estão"d\uj�itos> a altera- O 23 1 Aquisição de combustivel para automovel
I Canoinhas, Estado de Santa éa- ções, com o correr do tempo 0-24 Despesas diversas

I tarína, tem sui'-vida autônoma no que concerne à Adminístra- O 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensílios �/

j
e como personalidade Jurídica, ção, pela substituição da Díre- O 24 2. Despesas de transporte do Prefeíto.cquando em via-

,'adotará�,a den9minaç�0 de "Es- toria, feita por eleição e pelo gem administrativa '�
,

t tabelectmento Educacional e Ca- Conselho Local. O· 24 '3 Diãrias ao Prefeito quando aservíço fora do muni-

�ritativo",
sendo representado, Art. 8ó - No caso de extin- eípío " '\ ,

.', " ,

"jItivo e passivamente, judicial e' ção do Estabelecímento Educa- O 24,4 Díárías aos Intendentes Distritais quando em ser-

lxt:8judicialmente pe,la sua Su- cional e Caritativo, como per- viço no interior '

\

lienúra. sonalídade jurídica, os seus bens O:: 4 -'ADMINISTRAÇãO SUPERIOR
Art. 2.0 - Finalidade do Esta- reverterão à "Casa Mãe em Car- O 40' Pessoal fixo � ��.

belecimento: Educar e ínstruír a tagena, República de'"';""Colombía, O 40 1 Secretãrio -=- Padrão Z 1 �,��
infância e juventude brasileiras. . representada pela Casa Provín-' O 40 2 Auxiliar de Secretaria�- Padrão P

Art. 3; =-_ O Estabelecimento cial em Erechím; Rio Grande /0' 43 Material de consumo

do Sul, até sua ._nova reerga. O 43 1 Conservação de moveis e utensílios
l se compõe de Religiosas Profes- nização. O 43 2 Impressos e material' de expediente
('
sas de' uma única categoria, O 44 Despes,as diversas /

"

r
exercendo, cada qual os ofícios Os presentes estatutos vão

O 44 1 Serviço p'ostal'

segunda suas aptidões assinados p'ela Diretoría. ,,-

:
'
'.

O 44 2 Bervíço telegrãfico
" Art. 4.° - O Estabelecimento Superiora:"Madre Maria Atber· O 44 3 Telefones

.

mantém Curso Pre-primárío, tina Bischof, O 44 4- Publíeaçãó do expediente
Primário, Ginasial e Normal. Assistente: Irmã, Maria Caro· O 44 5 Assinaturas de jornais oficiais
Art. 5 ° -,O Estabelecimento ,tina Grau. O 7" SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

possue patrírrronío em imóveis Secretária: Irmã Maria Feli- O 70 Pessoal' fixo'
/

,

'
'

__

(terrenos, etcX no presente não citáJ' Bischo]. '/
'

O 70 1
�" Contador - Padrão Z ' I

possue títulos e apólices.»" Reconheço as .fírmas retras, 0- 70'" 2 Um Escríturarío � Padrão S
°

�

Canoinhas, 20 de.mareo de 195ti" O 70 3 AlmoxariIe _ Padrão ÔArt. 6" - Corpo Adrnínís- ...

fI ,Q_ 70' 4' Auxiliar da Agência Municipal de Estatísticatrativo:' Em test.? AS da v�ade. O 70 5 Bibliotecário--- padrão O
·0 Estabelecimento Educado-

.

, Alcides Schumàcher" -'

_
O 70 6 Agente Florestal ..,- Padrâo S

�nal e Caritativo reger.se-á: Escrevente Jura1Uentado
,O 73 Material (le consumo

8) Por uma Diretoria constí- I 1°, Tabelionato 'O 73 1 Livros e-impressos
tuida de 3 Irmãs; 'Paula S. Carvalho - Tabeliã O 74 D��pesas diversas _

,

O 74 1 Despesas de transporte, de funcionários em

viagem a serviço
Diárias a runcíonáríos.em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

b) Por um Conselho Adminis- Canoinhas ,- Santa Catarina

trativo composto de 4 Irmãs.
'

Selado com "Cr$ 6,50'- estam-
A atual Dir�toria está assim pilhas federaís. ,

COQ�ituida: ." " ,1 '

,

ANOTAÇÃO
,

Superiora:' Madre Maria AI- 'Registrado no,Livro de' So-
bertina Bischof - Suiça ciedades Civis, ás folhas, 168 e

Assistente: Irmã, Maria Caro- 169, sob termo N° 85, de 21 de
lína Gross - Austríaca �arço de 1956. '

1

�ereida Cherem Côrte 1 O,

Oficial do Registro Espt'�ial. 'r � -�� 1
1.00 2
1 00 3
1 02
1 02 1
1 03
I 03 1

, Paraná, que tachou Os lavrado- 1 1
res paranaenses de tubarões. - 1 11

Os cafeicultores presentes à
1 11 1

reunião resolveram alertar os � �� 1produtores 'pa\_anaenses contra
1 14

possíveis aumentos futuros, no-
1 14, 1tadamente no setôr ,do impôsto

territoriàl; rúral e vendas e,'
1 2

consignações. - (AS!')' 1 ' 20
1 20 1
L24
1· 24 1
'2
2 fi
2 '50
2 50, 1
2 8-
2 84

Lã-
2 84 1

O 74 2
O 9 .

O 90
O 90 I
O 94
O 94 4,

Secretária: Irmã Maria Felí
citas Bíschof - Suiça

. ,\

Mandado�de Seguranca
-

�
�'CONCLUSÃO DA: ÚLTIMA pÁáINA '

':2 84 2
2 9

CASA ERLITA· ,� �: 1
2 94 2

2' 94- 3
2 94 4-
,2 94 5
2 94 6

cisão -do govêrno paranaense
que majorou a pauta do impôs
to de expçrtação de 25 para 50
cruzeiros por -saca de café.

O sr. Ulisses Ferreira Guima-
- rães, informando que acabava

de chegar do norte do Paraná,
declarou que em consequência
daquela medida todos' os negó
cios ..de café no interior daque
le Estado estavam paralisados,
com grave's prejuízos dos pro
dutores paranaenses e-da pró
pria nação.
.-

Foi repelida, ainda, a atitude
do secretário da Fazenda do Pa�
�'a'nâ, que se recusou a Quvir a

opinião da APAC, embora a

entidade seja orgão consultivo
do govêrn{> ê reprEsentasse na

ocasião outrâs entidades. Foi.
tambem, lamentada a atitude

, assumida pelo líder do govêrno
na,�A�sembléia Legislativa do

TOSSÉS r �!l9MOIJlTES r

Vlft80 [RtOSOllDO

Cobertores, de pura

�ã em fios '

.-

,Aumente" suas vendas, anunciandO" s-éus' produtos.
Pàra seus anúncios, CORREI'O DO ,NORTE.

"

.. -

... .',
�

./
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-
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'Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão L'
Despesas diversas

- "-

Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
_

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEffiA'
AI?�INIST�AÇAO SUPERIOR

Pessoal�fixo
.

Diretor da Fazenda - Padrão Z3
'I'esoureíro ;....:.... Padrão X
Quebras, ao Tesoureiro' ,

'

Material permanente ,

Aquísíção de máquinas, moveis, e utensiiios
Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ,ARRECADAÇAO

�:�����:::!::v��ra cobrança geral �f���
Material de consumo i

: Aquisição de taíonáríesfIívros, etc.
'Despesas.diversas ,/
Percentagem para cobrança da dívida ativa

>

-, SERVIÇOS D� FISCALIZAçAO •
Pessoal FIxo

,

'Fiscal Lançador -'- Padrão T
Despesas diversas

_ Viagens de interesse do serviço .

SEGURANQA PÚBLICA,..E ASSISTítNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVÉRSOS DE SEGURANÇA, PúBLICA
'Pessoal fixo

'

Carcereiro - Padrão '(4"

SUBVENÇÕES" CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas di�ersas ,

Ao Estado para manutenção do destacamento po-
licial

.

-:5[f�'� .

--- ..

-; 'itJ-
I ".i?

Asilo Colonia Santa Teresa, (Leprosario)
ASSIST:&:NCIA SOCIAL

Despesas diy_ersas,
_

Esmolas a indigentes
Assis,tência médico-farmaceutica a ,)n:di�entes
Sepultamento de indigimtes

, Assistência a presos pobres
Assistência hospitalar a indigentes
Ampàro à maternidade e à infancta

DESPES.� ORÇAMENTARIA

,
Anterior I Do mês I TotQI--'

400.,00.
20.0.,00.

400.,00
20.0,00

.'3.7DO,Op; a:700,O()

/3.'000;00 '

l. .5ÜO.OO;
,3"-(lOO,(_)G
1. .50.0,,00

400.0.:0: . 4,QO,,01}

:54'1Ji1)' :541.,l)'i},

!
i

r 1�()OO,,06 ; .a.oce.oe
,

i

'2,�,'OO� '2.(}0'0,o.0
-1:600.,00 ; 1.6.o:o,0@

:3.:62'0,00 , :3.62{);0�
-5,6;00; - :56,00"

300,00' :3a8,0�
:9.5,.,:20 } ;95..2�r

:2.'50'O,'O®
.1.900,0i) "
I

1.WO,O�

/ ,

1",1, j�OOO,OO!
,- 1.900"00 ;

� � iL500�.ml :

� .,!

I �

1.9tl1l,oo.j

i

I .:2.-0.35,,00 ;

- 1.90D,,0�

., �í
, 1..,200,tri:J J

.

1:2oo,0@

:2.800,0�
- �3.00.0!1)

, 2o..n5'8,5�

2.041,00
740,00

2.260,00
,2.265;00
4.577,30

2.041,00.
740,00

2.260.00
2.265,00
4.577,30
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\1 CORREIO DO NORTi 24.3-1956

Aproveitem;

Oliveira
cspec.i_alidades Fermsceutices

Perfumaria� - Produtos de Beleza de Helena
� Rublnstein, Margaret Duncan, Coty e outras

I
· , ... ':' ...

�.. Artigos de Toucador etc.

�ulaç��,�scrupulosa! Preço� ;"ódicos!
. . '

. \
\,

/'

Malhas de Lã
só na

.' ALFREDO 'GARCINDO
Represcenta,ções,Corretagem,Seguro�,Conta Propria

Tem para pronta entrega-: \
MAQUINAS PARA DESCASCAR � DEBUL-HAR MILHO, TRiGO,
AI\R-OZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GÀZOLINA E

MOINHOS P_ARA�-QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o=seu imóvel? Procure Alfredo. Garcíndo,
Quer comprar um terreno. ou casa? Procure Alfredo. Garcindo.

�uer adquirir terras de planta? Procure Alfredo. Ga1:f!indo.. Se

encarrega junto ás Repartições. de desembaraçar requerimentos,
petições e etc.
105 alq. terra de cultura, no. Gaviâú, Tres Barras. Preço. dêocasião.

Uma casa de alv�naria com 2 datas-, sita a Rua Barão. do. R Branco.

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa,
, Verdadeira propriedade rural.

6 datas, defronte á' Granja' de Alfredo \(iertel.
5· Alqueire.s de t.erra de cultura' - .ern FARTURA

50 Alqueires (8racatingal e Erval) - em �MPININHA
60- ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários � 1
l>irracão. 'paza Moinho e Ta.fona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, - em S.EREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Cidad�)

.

23 alqueires de terra. na Serra do. Luctndo, sendo 20 alqueires,
terra 'de pl-anta e 3 alqueires-de caíva, sem benfeitorias.

.'(__

Procure no seu fornecedor
o sabão Princ:eza, lygia,

Borax ou Tupy
Um- produto born..

especial, e canoinhense l

Tem bomrgost'o?'
Tome Café S."Tereza

." Téenico Mecanógrafo
Rua Vidal Ramos, 697 .:-: Canoinhas

. O Melhor Amigo .

-

Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da'

. .produção e satisfação-no seu manejo.'
.

.:.

r !ndi�açãO do Ateli�r "de
\

Mecanografia a.,
-

de 'ERNST REIMER·
-

Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de M'nquina8 de
"

..
-

Escrever, Somar, Calou lar, Hegistradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, UB8��S e reformadas

'I'

DR. ERWI·N 'SCHWAj<Z
Clínica Deptária Geral

_

RAIOS X INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.
MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS.: - PONTES MOVEIS E FIXAS.
'CIRURGIA DENTÁRIA. ETC.'

, Atende exdusi·vamente com hora marcada
RUA GE.TÚLIO VARGAS. '898'

.

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

I

cr
. para descarga

'sanitária

• 100% inoxidável

MONTANA S.A.·
ENGENHARIA E COMÉRcío

MATRIZ: RIO DE JANEIRO
FILIAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

:::1::::::==:=::::::::::::::::::::=:::::,:::::::::::::0:==::::::::::::::::::::::::::::::::=::::1::::
-
.' -

-
"

"
"

ii Dr. Ari'stides Diener li
!! . CIRURGIÃO DENTISTA

-.

5!
-

-

-
-

�i Raios x, ..

-: Pêntes M.oveis' e Fixà·s �i.
"

"

II Dentaduras Anatomicôs li�
-

-

15 Rua Vidal Ramos II
ii CANolNHAS SANTA CA:rARINA ii
'I. '

,

.......__ ....

:::::::::::::;::::::::::::::::::::;:::::;:::;:::::::::::::.:::::::::::::::::1111::::::=:::::::::1:::

!
fi
'1
ii
�I
ftl
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C'ASA ES_MALTE •
- -

•

óleo',
.

-

vernizes, dissolventes, tintas em tubo, aquarelas" oleos de

� ,

Ferragens, isolantes, esmaltes, tintas 'em pó, tintas'
todos

-

os tipos

<,

querosene;
,

4) - se a casa for servida por, fossa, esta deverá receber diá-
riamente um, pouco de, calou. qu,e�osene.

"

.

Medidas junto aos doentes:
_

1) - isolamento, de . preferênciaem hospital, durante 14 dias;
, ,2) - desinfecção das roupas que serviram ao doente me-

diante fervura; ,

'

, 3) - cuidado extremo com as fezes "e secreções nasofaringe
anas, que devem sofrer desinfecção logo após a sua emissão e ficarem
protegidas, contra as moscas.

_. 4) .:.... uma s6 pessôa, se possivel deve cuidar do enfêrmo. As
pessoas encarregadas 'da enfermagem devem usar aventais enquanto
estiverem no quarto do doente. O avental 86 deve ser retirado do
quarto para ser fervido, devendo.' antes, passar por desinfecção;

.9) - as enfermeiras devem tambem lavar cuidadosamente as

�

mãos quando sairem do quarto do enfêrmo;
7) - é preciso" vigilância intensa para evitar a presença' de

�

moscas no aposento do doente. O aposento em semi-obscuridade cem

corre para êsse fim;
8) - o doente não pode ser visitado, sobretudo por crianças;
Medidas a serem tomadas depois da crise -aguda:
_1) - procurar o especialista, a fim de cuidar do tratamento

dos musculos lesados pela paralisia; ,_
- 2) - tornar os mesmos cuidados' de desinfecção'das fezes en-

quanto os exames não revelarem, ausência de virus, ",
"

_

Medidas a serem tomadas junto aos comunicantes pessoas que morem

na mesma casa e lIilantenham contacto constante com os doentes'
1) +. ficar sob vigilância du�ante 14 dias; ......

. DECRETO N. 12 '

2) - ao mais leve sintoma -de "ÍJ.lfecção _ febre mesmo',
Art. 2°. - Na escritura pública,

pouco acentuada, sinais de nasofaringite, etc.:o comunicantê deverá o recolhimento do impôsto será

ser acamado e isolado como suspeito e--assim .sujeito aos mesmos cui- feito por meio de guia expedi
dados profiláticos aconselhados aos dcentes agudos: da 'pelo Tabelião, ou por uma

,
- ,3) -, os comunicantes, durante os 14 dias de VIgilância. não das partes contratantes, deven

podem frequentar, reuniões,' cinemas, teatros, etc. e precisam evitar do ser transcrito naquela o in
tanto quanto possivel, as aglomerações;' teiro teor do talão fornecido

4). - a água para beber, quando não for clorada, deve ser fervida;' pela Coletoria.

5) _::.. não beber leite sem ser fervido.
"

' § 10. - Sendo a operação fei-
::, 'ta por meio de instrumento

, ������������������������� particular, o Oficial do Registro
�

,

,

'

�' só 'o averbará mediantê a apre-

�

A 'Ih
de Tricot, ' f1exiveis � \ sentação do comprovante do,

�

gu aS
d C hA � pagamento do impôsto devido,

t

� \

" p:ra ��e e" o qual deverá ser transcrito no

� _ ,
para Máquinas � respectivo termo.

�'
_ para Coser :'.\,"'\ §,2°. - A guia de recolhimen-

!-M ,'. para Seleíros � to do impôsto, será obrigatória-
m'i :'.\,"'\ mente examinada e visada pelo

� na CASA,":,' ESMALTE � Fiscal da Fazenda da Zona.

m'i -, :'.\,"'\ § 3°. - Nos casos dos par�:
���������'��:�n������������� grafos anteriores, se o impôsto

I for recolhido depois de quinze
OO���rini1�r�UiUiUilt;U���'U�'ualiuril�Q&1�'UiU'illi dias da lavratura do instrumen-

Q , - --,'

'., 9D to, quer: o interessado o faça
ce C

·

d
'"

P Uft por iniciativa própria, que por
Pril om Unica O a

<

raça = determinação fiscal será o ím-
� � pôsto acrescido do adicional'
aa A FIRMA ITI.BERÊ QA CUNHA S. _A., m previsto �m lei.

� por seu procurador Manuel Henrique Vianna m Art. 3°. - Do impôsto pago
,

)
� Iriberê da Cunha, comunica à Praça que não m por meio de duplicatas, será

.� nrais pagará contas que não autorizadas por m, esta igualmente mencionada na

celflilll2 um de seus diretores. ou seu procurador' Snr, 9D escritura, pelas caracteristícas
Uft essenciais.

ft'l
Walfrido Zettel. /' �

"

W!l m Art. 4°. - Mensalmente, o Ta-

ce
Aproveita o ensejo pari agradecer as gen- 'belião e o Oficial do Registro

ft'l tilezas que tem tido do 'comércio desta cidad.e•.�
- enviarão relação dessas opera>

W!l, tu ções ao Fiscal da Fazenda da
OOEii!iaEjafjiSiSEia�i!jt;j�Eji5lj�i_!jEjEifjetB@, Zona.

s
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o QUE,FAZER PARA EVITAR
A PARALISIA INFANTIL
Medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias

1) - a casa manter-se rigorosamente limpa;
2) - os alimentos precisam ficar protegidos contra as moscas;
3) -:- o lixo da casa deve ser protegido contra as moscas e

.

removido diariamente. Aconselha-se desinfetá-lo com- um pouco de

,
.

NYLONS 'lIZOS
Descontos de 20 a 30°10 durante o corrente --�ês, na

, , , ,

Mandado 'de Segurança con�ra o 'sr, Lupion
DECISÃO DOS CAFEICULTO�ES- '

.. Prudenfe.Correía. representants
'''. da, �ss.ociação Paranaense de

'r�alizada pelos �aféici.iltores: qüe:' C&felcl:1ltor€s,:.:�m São P�u!o.'possuem fazendas naquele e,ªta-, Após longos debates, os ca-
da e residem em São Paulo. Os feícultores presentes deixaram
debates; foram efetuados na sé-' consignado. o seu repúdio à de.
de da Sociedade Rurál Brasileira', -,

sob a presidência do sr. Mércio Coptiiiú; em outro local

São Paulo: 7 - Os cafeícul-
-tores -psranaenses impetrarão
mandado".de segurança contra °
ato _do g�)Vernador Lupion p.or
êles considerado ilegal. Trata-se
da portaria que, ,8 21 de feve
reiro, aumentou a pauta cabra
da sôbre o café, Essa decisão
foi tomada durante a reunião
'fi

'

� Informa.ções úteis
Conclusão cJa primeira- página

dos será feito mediante prova"]
do pagamento do ímpôsto na

�origem. Será exigido o impôsto
quando não satisfaça essa prova,

..

'Art. '3� -� Está i�ent� do pà
gamento do Impôsto a p'rimeira
"operação anual dos motoristas

profissionais, desde que êstes
façam prova de possuirem um

só veículo, utilizado em servi

ços de lotação e que vivam dos
proventos dêsse trabalho. "_

DECRETO N. 11

OUSADIA DE VALEN TE

Art. 1°. -' A terceira via do
despacho de- exportação, que,
após visada pelo Coletor ou En
carregado do Pôsto de Arreca

dação, será entregue ao expor
tador nos, termos do artigo 2°.,

,
do Decreto n. 48, de 25 de ja
neiro de 1938, será impressa,
transversalmente, 'em côr verde,
,é em caracteres salientes, a ex

pressão "GUIA ORIGINAL",
constituindo esta

-

o�ril_Ço do
cumento capaz de dar livre trân
sito à mercadoria despachada.

Cine CruzTeatro Vera
A'P R/E SE N TA:

HOJE • ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos
..

. ,

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO:

CARGA DOS LANCEIROS
movimentado filme em Technicolor, da- Columbia

,
-

PROMOTORdeENC�ENCAS
gos tosa comédia com BOB HOPPE' e MYI\EI RONEY

Continuação da Série CapUáo,VIOEP
DOMINGO Censura Livre

-.

CARGA DOS LANCEIROS
em TECHNICOLOR

Continuação da Séri«: Capitão VI?EO
, �s 17 horas • Censura Livre

DOMINGO -

ás 20,15 horas. Impróprio até 14 anoa

GUERRA AO SAMBA
Filme Nàcional do OSCARITO
-----

2a. FEIRA � ás 20,15 horas - REPRISÉ - Impr, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA � às 20�15 horas· Impróprio até 14 anos

M-AsCARA DE 'OU,RO
com "o famoso astro VAN HEFFLIN
.' ----_.

.- 5a. 'e Ja. FEIRA � às 20,15 'horas�..!ryproprio até 14 anos

so RESTA UMA LAGRIMA
estrelado por OLIVIA de HAVILAND

-----'

AGUARDEM •.. para IOde Abril o monumenfal filme

com os r famosos astros
ERROL FLYN /e GINA LOLlOBRIGIDA

NOT 04: O CINE TEATRO VERA CRUZ avisa aos seus

distintos frequentadores,' que (\ partir do dia 10.
de Abril, passará a iniciar suas funções ás 20 hrs,

'1--__---------------------,

Cine'minha sAO FRANCISCO
,

Na Semana Santa
--����------------��,

DOMINGO DE RAMOS, às ]5 horaa

DOMINGQ DE RAMOS, às 20,15 horas

Trabalho d� um Santo numa Parôquia rlmaidiçoada

Céu»«o Feiticeiro do
Um Filme Francês. A vida do Santo 'Cura D'ars,

Com vários Prêmios Internacionais, Produção FRANr.INEX.
GEORGES R,OLIN, ALFRED ADAM, CLAIRE GERARD.

Sexta-Feira San"ta, às 17 horas (após as Cerimonias)
Seda-Feira Sànta às':20,30,horas (após' a Procissão)

'SONORô' E DIALOGADO

«O M'<\r�ii� 'dcr Gólgota»
Os intérpretes falam inglês. Producão Frances de Julien Duvivier
Elenco central: HARRY-_BAUR, ROBERT LE 'VIGAM. JEAN
GABIN, EDW-IGE. FEUILLÉRE, JULIETTE VERMEUIL

ESTAMpÂDOS
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