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BeI)edito Terézio ,de Carvalho, Júnior .renuncia-à chefia-do executivo muni-

'cipal, .deixando um rastro luminoso 'de realizações e' átos dc..bóndade,
,ca',v�al�eirism<?,: .altrujsrno. e-' patriotismo.rque- o recomendam �à
eonsideração, á� estima e 'ao .respeito de tôdos, os "canoinhenses'!

O'-�OVO PREFEII,Q"QUEM E'
.HERBERT

, I
1

LIGEIROS DADOS BIOGRAFICOS DO NOVO

ADMINISTRAD()R �DO MUNI<:lPIO
_.

'

déssa experíencía, ficou conhecendo ,todas as dústrias Olsen S. A. da qual hoje é sacio, �C{jm

dificuldades. que são" encontradas para a sub- elevado tirocínio e com grande ídealismo, fami-
sístência humana. Trabalhou como empregado liarísando-se no conceito 'dos indústriais catari-
de balcão até flue o seu primo Wiegando 01- nenses. Suas iniciativas" sua direção' firme,
sen o convidou para' trabalhar na serraría em sempre foram norteados por rigoroso critério
Marcílio Dias, 'naquele tempo, uma casa de de sinceridade e bom Senso 'e trouxeram sem-

trabalho comum como eram todas as serrarias pre a característica da certeza 'quando coloca-
daquela época. Começando como, simples a- das no terreno prático'. Herbert Ritzmann tem

prendiz, foi crescendo com o crescimento da um graríde programa delineado para executar
serraría e em pouco tempo, dada a sua gran- à frente da Prefeitura. Nossos aplausos nunca,
de operosidade, senso administratívo, sugestões faltarão, porque queremos cada vez mais, pro-
claras e méritos ceus, passou a gerenciar to- mover €i ajudar a grandeza de Canoinhas.
da a serraria, já então uma indústria de res- "Correio do Norte" almeja-lhe uma administra-
peito e cOI.lcei�ada no Estado de Sta. Catarina. ção profícua, repléta de, bons empreendimentos.

- ,(." .Herbert Ritzmann :vem, .dírígíndo, 'as, , In-,
"

.

Escreveu, Afftedo -Gareíndo« .

Eleito e�,empossado pela Câmara de Ve-
. readores, Herbert Ritzmann governará o Muni

cípio de Canoinhas até a eleição do, novo Pre

feito. Feliz a escolha da União Democrática

Nacional, confiando a �le a continuação da o

bra de Benedito Terézío de Carvalho Júnior
em dotar Canoinhas de grandes inovações -ad-
ministratívasi "\,

•

Herbert Ritzmann nasceu em 15 de janei-
ro de 1912, filho de. Ernesto Ritzmann (fale
cido) e de Dona 'I'argina B. Ritzmann, desde
cêdo aprendeu a lutar para a 'conservação do
seu bem estar e para manter 0/ patrimônio de
seus pais que era um-pequeno hotel no local
'onde hoje se encontrá q Banco -Incó. Atravéz

-c .

BEN EDI�ri:), ,TEREZIO-� ,DE
_

..;.::f!. _

CAR'V'ALHO JR.
nicipal, dado o meu feitio de
homem simples e modésto.

Depois de decorridos quatro
ano" do mandato que me foi
confiado, .vi-me na contingencia
de renunciar ao resto do mes

mo, parti dar desempenho a

outro mandato, tambem eletivo,
que me foi confiado pelo povo
canoinhense, para representa-lo
na Assembleia Legislativa do
Estado.

""

Tambem, sem vaidade e. den
I tro de minha modéstia, irei pres-

o Grande Prefeito Benedito
Terézio de Carvalho Júrííor, que,
durante quâsí quatro anos, con

duziu com rara felicidade, dedi
cação, íntelígencia.: proficiência
e

. sabedoria, o nosso Município,
proporc.onando-lhe um progres
so 'sem precedentes na nossa

história, renunciou dia 15 ..:dó!
corrente ao mandato de Prefei
to, em face de sua eleição para
o cargo de Deputado Éstadual.
Sua passagem honl'õs1r-e bri

lhante _pela Prefeitura de Ca
noinhas, ficou gravada em, mar:_
CDS seculares esparsos por' tôdos
os quadrantes do Município, e

seu nome honrado viverá atra->
vkz dos, anos nos coracões de
tôdos os canoinhenses.

/
-

. ""

-,

rro�ri�tori�: �, �, C���M��
CAIXA POSTAL, 2 ,FONE, 128
------------�--------------�

Associação Pró JG'inásio de Canoinbas'
Relatório resumido apresentado pelo' Presidente'JOÃO SELEME .!t

Comunicação do Gabinete, em Assembléia G�ral Ordinária, realizada em 16, de janeiro �
.d'o Prefeito entregue na sessão de posse-da nova Diretoria em 20 do corrente:

Tenho a súbida honra e má-
ximo prazer em-Ievar ao conhe- '-

De' conformidade com' os desposifivos legáis",tenho o prazei"-cimento da população dêste Mu- e a satisfação de apresentar .a . \�v. Ss/'() RELATaRIa RESUMIDO,' "

nicípio que, em data de �17 do!
correnee, assumi as elevadas fun-'

> CONTl�UA N'?UTRO LOCAL

'çõe�de Prefeito Municipal, parà
"
.J

....

-cujo cargo fui eleito pela Egré-
gia e�!?ara Municipal.

-

Ao fazer ésta comunicação,
expresso meu firme propósito
de, no desempenho, do cargo, 100.000.000 de cabeças de aves possui o-Brasjl • Santa
tudo fazer em pról' de engran- _

.

,{'"
'"

'L:atarina bem' colocada entre os demais ,;Estadosdecimento do nosso Município, ' .' -< .'

esperando, para isso, contar com O número' de galináceos existentes no país no fim de 1955
a valiosa e indispensável coope- se elevava a pouco mais- de 118/ milhões de 'unidades, no valôr de
ração de tôdos os munícipes" mais de 2,3 bilhões de cruzeiros, �egundo estimativa do Serviço de Es�
sem distinção partidária. tatistica da Produção do IV! inistério da Agric�ultura. Esses algarismos �
i Valh6�me do ensêjo para for-

se referem a perus. galinhas; galos, fran�c frangás. Na mesma época,
mular vótos de felicidades e

o numero de....patos. marrecos e gansos de tqdo o' país se elevava a

prosperidade 'para tôdos os 'ca- 4.640,300 cabeças no valôr de mais de 101 milhões de cruzeiros se-

noinhenses. é' gundo estimativa' da mesma fonte.
'.

,

'

"

Canoinhas, 19 de janeiro de 1955. .

A citada estatística coloca o Estado de São Paulo em segundo
HERBERT RITZMANN lugar entre as principaes unidades da Federação.s figurando; em pri-
Prefeito Municipal meiro lugar, com destáque o Estado de Minas-Gêrà'is. Segundo dados til

co�hid?s em principiosde 19�4. o Estado de' São �aulo já está ocupando
Nóta .do Gabinete '" pnmerro lugar; passando MlIlas para o segundo. Ao lado da expanção

da Avicultura mod�@t{}a' orientada, em bâses altamente racionais e in
ceritivada pelo crescimento do- mercado interno, vem-se acentuando
recentemente tendencia de se -organizarern criações com e objetivo de
produzir adubos para a lavoura-horticultura e eafeicultura.

_ Segundo as mesmas extimatívas, São Paulo' e Minas no con-
junto, possuiam em '31 de dezembro de 1953, cerca de 47 milhões de
galináceos. ou aproximadamente 40% do total (h�país. distribuindo-se
o restante entre os demais Estados. São. Paulo p�;:,a ao 3°. lugar na

distribuição 'Oe patos; marrecos e gansos com 492 9110. ca beças, figuran-
do em primeiro lugar Minas Gerais, ç,om 603:400 cabeças e e'm se

gundo lugar o Estado de SANTA 'CATARINA)co!D 556.740 cabeças.
Gont_udo, no valor global dessas 8'ves. figura em priÍneiro lugar SANTA
CATARINA, seguindo-se São Paulo e Minas Gerais.

Esses algarism9s são índices expressivos de que o nos O Estado
tambem está procurando de�eQyolver a Aviculturà; cujos dados des:
conhec'i(Jõs por muitos catarinenses, deve0} se·j'\Tcr de incentivo aos _

nossos avicultóf.es e a to�ós1que �e interessam pelo ramo.
"

Canoinhas tam&m "esU incluida na(jueles' algal'ismos" lP()i� _,I
possuímos (4) quatro, grànjas, modérnas que concorrem e�já concorre:

'"

mm para a divulgação dos dados-estatísticos.
��

Prefeitura Municipal i
, ',; .de Canoinhas .

,:' J
"

...;

Presados Associados

xxx

Transcrevemos, à seguir, o seu
sígmficatívo e substâncioso dis

curso, por ocasião da pósse do
'senhor Herbert Ritzmann, no

cargo de Prefeito Municipal pa
ra o qual foi eleito pela maioria
absoluta da Câmara" Municipal.
MM. Juiz de Direito da. Co-

Informações de' -e-Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

marca.

Exmo. �r. Prefeito Municipal.
Exmo. Sr. Presidente da Câ

mara d� Vereadores
,

/'

Dignissimas autoridades civís,
eclesiásticas e militares

Nobres Vereadores
Senhôras e Senhores

Com satisfação, regosijo de

at:nigos e esperançá dos munící
pes, assumíamos; a 31 de [anei
ro de 1951, o cargo de Prefeito
Municipal de Canoínhas, para o

periodo de 1951-'-1956. '"

Não me envaideci com o car

go de Chéíe do Executivo Mu-

tar minha pálida colaboração,
pelo bem do povo que me ele

geu e da coletividade catari�ense.
Diz-me a consciencia que não

desiludi aos que me confiaram
seu vóto e que algo de positivo
e· concreto realizei, de modo a,

satisfazer em parte os 'anseios
Conclúe n'outroIocal

do Prefeito.
O Brefeito Municipal _tem 11

satisfação de levar ao co�ecimento de tôdos os canoinlienses
, que foi lavrada a escritura de,
sub-rogação de direitos, de que
trata a Lei nO. 281, de 7 de de-

, zembro de 1954, sendo, na mes

ma . ocasião, 'recolhida á tesou
raria 'M{;nicipal a importância';,
de., Cr$ 135.000,00 (Cento e trino;'
ta, e cinco mil cruzeiros).
Fica, désta ,fórma,' encerrado

ó assunt�, no qual a Prefeitura
nãó teve"prezuizo.
Canoinha'�, �19 de janeiro de 1955:

HERBERT RITZMANN '

'"
Prefeito Municipal

OSlvaldo 'F. Soares - Secretário
';.

.Oámara Municipal de Oanomnas
'EDITAL DE _CONVOCAÇÃO

Ó Doutor Rivadavia Ribas, Corrêa, .
Presidpote 0..#, Câ

mara Municipal de Canoinhas, 'e de acôrdb cóm uS �it_ osi
,tivos regimentais em vigôr, convoca os senhores Vel'e",�ores
recentemente diplomados para. c�mparecerem na prirneir;a
sessão de instalação désta Câmara Ml:micipal, '" ''',,1 ;:ar-� "

nã la5terça �eira de fev-ereiro, dia 1°., l:lS 16 �Yl ,"fie,
Secretaría' da Câmara ,Mühicipal d'e CanO"inLflS, ",m t 9

de 'janeiro' de 1955.
'

v

Dr. Rivadavia Ribas Corrêa � Preside'
,�,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" 22:1-1955C.ORRE*O DO NORTE

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corr,tagern,_:Segu ros,Conta Propria

Tem 'para pronta entrega-: '

, ,

MAQU1NAS'PARA DESCASCAR E DEBULHA,R MILHO. TRiGO.
,ARROZ E To'})OS OS GEREAES; MOTORES A GAZOLINA-E

,

MOINHOS ,P.t\RA QUIRERA MANUAL ii; El,.ETRICO _

.�.
. .

" �

Deseja vender o seu i'móvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir ,terr8§ de planta? Procure Alfredo Garcindo. .Se
encarrega junto ás Repartíções de desembaraçar .requertmentos,
petições e EtC.

.
, , ,

Tem a v'e�di9 e� Felipe Schmídt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paíól e outras; benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhascom40 cai
xas e uma força hídraulica pará carregar bateria. Preço de ocasião.

<,

, 45 alqueires de terra de planta propria para cultura de
trigo errr Pinheiros neste Municipio. '

. 48 datas e .uma casa de madeira, em' Papanduva, no

perímetro urbâno,

Um locomóvel -marca WObF, horizontal, 18 HP,
perfeíto estado, de conservação.
I ,

"
"

'105 alqueires de terra de cultura, no Gavião, Tres Barras'
Preço' de ocasião. ,- ',,"" ,

.

-

VIDROS
E ESPELHOS
de todas- as bitolas e tipos
Desconto especial para' Marceneiros

Executamos qualquer serviço do ramo

Colocamos Vidraças a domicilie '

V id raçar ia ao lado do Foto �oão.
Praça Lauro 'Müller 516 - Fone 277

CANOINHAS - SANTA CATARINA
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-'ii Dr. João" Carlos Ramos 11_
II. ..
- '"

, ii Promotor Público ãi
;= "'

.
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i�' A'dvoga. no Civel e (o'mércio ii
" U ' Rua Vidal Ra'mos, 8_�

, !L
i: CANOINHAS -:- Sta. Catarina' ii
.. , ..
;;II;' � ••
.....................................................................................................
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Oficiná -Relâmpago
v--JOÃO FREDERICO SIEMS -

CONSERTOS E REFORMA'!i DE BICICLETAS'
,Venda de BicJcletas� Peças e Acessórios

Gaixa Ppstal, �3 .:-(ANOIHHAS - Santa Catarina
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ii Ore "A,ristides ,Diénêr� ii
I CIRURGIÃ,9, DENTISTA H '

i 'Ráios X' - Pontes Moveis e' Fixas n
� i, 'Dentad"ras- Anatomifas' iii .-:< II

I
Rua V.dal Ramos 55

CANOINHA$" ,- SANTA CATARINA ii
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Far'm:'a'Cia,Ol'iveiralo •• -Espr�délic:j�d"'$ F�mac",uticas .. �
..

PerfumarDas .. Produtos_ �e _Beleza de Helena
Rubinstei�, �argaret Duncan" Coty e, ou�ras

�f1igos"de Toucador etc.
'

Mànipuliliçã!o',�scfupulosa I Preços môd,icos I
'

'- -

êJ�" Canoinhas
'.' :,"

PreFeitura' Municipal
� Aviso

Proibido
Trâriéifo-de :p�ssôas e

soltura de ani-mais
ALVINO ROESLEIt, pro-" I

prietário de terras em Salto
d'Agua Verde, vem por meio
dêste,motivado por prejuízos
sofridos, proibir terminante
mente a passagem de pessoas
e soltura de animais em seus

terrenos, não se responsabi
lizando pelo que possaracon
tecer aos mesmos.

Salto d'Agua Verde; ja-
neiro de 1955. 3x

, ..

',"De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público
que, durante o corrente" mês de JANEIRO, se prOcedé
nésta Tesouraria e nas Intendências de Três Barras, Mà
'[or Vieira, Paula Pereira e Felipe .Schmídt, a cobrança
dos .ssguintes Impostos e Taxas:

"

,

Impôsto de Licença (Continuação, para o Comér.
cio e Indústria ,,1°., Trimestre;

Impôsto sobre Indústrias e profissões 1°. Trimestre;
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos r. Trimestre;

. No Mês de Fevereiro a cobrança será acrescida
da multa de tO% e nos meses seguinte 200/�. "

"

, - Canoinhas, Janeiro de 1955,#

Vende-se'
Uma 'máquina Singer. k

de' brclÇOI pe ra sepe teiro. ' �lllllmllllllllllllllllli5�mllmllllllll�IIIIIIIIIIIII�IIIlIIHllllrnlllmll1IIIIIIIIIImUmmllllllllllllllllllullllUlmlllllllllllnlmlllluIIIIIIIIIIIIIIII�

Trata�i��st�9;�d:��o.,,:
.

Maquinas Agricol�s �ara des�lIs-1
� car - de/bulha,r e vehti�,at :todos os IProcure no seu fornecedor � """

cereais - Moinhos' para' quiréra - I,':=! -."..".
, ,

�§! Motores a gas.olina ;:= 5il
� ,f,

�
==

Tem para pronta entrega ·ALFREDO 'GARCINDO I
Assinel Leia 1 Divulgue!

:1:: Comércio de, ,RepresentaQ.ões !
Correio do Norte

.

Canolnhas :. Caixa Postal 56 - S. Catarina :'.:
,I(
.", �
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ASSOCIAÇÃO RURAL DE'-�CANOINHAS
• 1 ',. _ '

EDITAL DE CONVOCAÇAO -',

o Presidente, da _Associação Rural de Canoinhas, usando
das atribuições .que lhe confere O' item l° do Art. 30 dos Estatu-
tos-Sociais resolve:

'

Clemente Píeczarka - Tesoureiro

o sabão' D inceze, tygia;
Borax ou Tupy

,

Um produto bom,' <

especial é cenoinhénse
Í

.q " . - - c:i
Q..
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CONVOCAª
, A Assembleia Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se

.na respectiva' Séde Social, no dia 27 do mês de janeiro, às qua
torze horas (duas horas da tarde), em primeira convocação, afim

,

:.;f") ", -

de tratarem dos assuntos 'constantes da seguinte
ORDEM DO DIA

1° - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio do Conselho
de Administração "e Parecer do Conselho Fiscal;

2° - Eleição de novos membros para os Conselhos de
Administração e Fiscal;

;)0 - Outros assuntos de Inferesse da Associação.,
Nãó havendo' número legal para a instalação da Assem

bleia em primeira convocação fica,=desde já, feita a segunda para
.

às quatorze horas (duas horas da tarde) do dia seis de fe'Jer�i·,
ro vindouro. --

/
E, 'para que chegue ao conhecimento de todos os ínteres-

sados, passou-se o.presente Edital que será afixado na séde da
Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos. -bern como em lo

cais publicas habituais dentro de sua área de ação, como tambe[J)'
nos Jornais locbis.'

,

, . ;.,'

Canoínbss. 6 de Janelro de 1955

,ASSOCIAÇÃO RURAL 9E CANQINHAS

Leopoldo Fallgatter - Presidenfe em exercício
..

·

Vende�se OU· A,úga:s�·l
Uma casa de Alve-naria e com' 2 datas

.

:. ,,,

á rua ',Barão do Rio Branco./
" '

- Ver e tratar com ALFREDO GARCINDO
/

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa Erlita
)< .....

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

v

I oennores Çi_ssinante$
V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis' e brincos de di

versos modelos

Na Reloloaria _

Suissa
de Guilherme 3. A. SOUZI

Rua Eugenio de Souza
....------..........��\

Solicitamos d todos os a.r.fina�ic.r em airazo, a' fineza de'

r;gu/arlz}u.em -a.r suas assinaturas, diretamente aqui na g�r2f1C�d ou '

, com no.r.ro.r agentu credenciados.
..

.

,<,-
Embora o preço do papel tenha triplicado de "alôr, ainda

, m�ntemo.ro preço de Cr'50,OO (Cincoenfa'CtuzeiroJ') por ano., qu .reja
52 jornai.r. O no.fJ'O ujorço em mante� iJ jornal em<:ircülação J'ema-

"

,

nalmenie, pren.Úe-.re e di.fJ'o no.r ufanamo,}', no apôio e bôa "onia/e, '

moral e material d;, todo.r, , indi.rtintamente.
.

Um presente' comprado .na
-

.

tasa' Erlifa'
-se>mpre agrada

,Pela atenção"que J'empre no.r di,}'pen.raram agradece
�

A
'

." "

4, .G.ERENCI 4..�
• ". o,•• '.'

-jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREFEITURA . MUNICIPAL DE CANOINHAS
. -....

. .'

Ba'aft�tte
-.

da 'Despesa Or<amentarla referente ao mês de Âgost� de 1954
. .' " ,,-, I

A' fino _ 1:1\. OINHAS. S, Catarina, 22 de Janeiro dr 1%5 N, 335

C6digo
Local

3
:J O
3 03
3 03 1
3 032
'3 04
3 1Ó4 1
J 042
l 3

.". :

3 6
!

.s. flO
"3 60 1
:1 61
3 61 1
1 8',
3 84 ,

J 84 1

7 3
7 3(
7 34 1
7 4
7 44
7 44 1
8
8 1

8 �O
8101
8 11
ª �·1 1

� � 1; 2

8 11 3
8 13
8 13 1

, 8 13 2
8 14
8 J 4' 1

TITULOS
,-

DESPESA, ORÇAMENTARIA
Antellior I Do mês, I Total

"

- Fundada-Interna Amortização e -Resgate -

'Despesas diversas
Amortização e resgate da divida cO:1sclidada
� Juros -,- l

.

Despesas diver�s
Juros da divida consolidada

SERVIÇOS D:E UT�IDADE PúBLICA

CpNSTRUÇÃO 1l! CONSERVAÇÃO DE
LOGRADOUROS PúBLICOS

PessQal fixo
Tres Jardineiros -' Ref. XI
Pessoal variavel ,

Operários dos serviços de' ruas das vilas de ;rrês
Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

OperáriOB do serviço de ruas, praças e jardins da

cielad�
Operários serviços calçamei1tó ruas. da cidade
Material 'de consumo

,Para serviços de ruas, praças e jardins
Para 8uviço- de calç,amento de ruas
DespemJll3 diversas

'

Tran��'te de material para serViços "de ruas, pra-
ças �,lf.�dins ,,'

,
'

EDUCAÇAO PúBLICA .

ADMINISTRA.ÇÃO SUPERIOR
Material. de consumo

Materlal-dídátíco em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados-

ENSINO PRIMARIO, SECÚNDãRIO E
! COMPLEMENTAR

l 30' 'Pessoal f�o
3 30 t: Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen

do'noimafistas, padrão K a CrfUOO,Oo; regente do

,ensino primário ou ginasiano.' padrão J à 1.000,00;
. .

.

.

I " ' ,

,

complementaristas, padrão H a 900,0(,; não titulados
pad: ão, O a 700,00 '

3:- 30 2 .Vencímentoa de professores auxílíares, padrão B a

'. cr$ 600,00
3,30 3 Oral aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à. terça parte dos res- '

..pectiv.os vencímentos
3 3( Pessoal vaÂavel' \

,_ 3: 3( '1' Bubstítutos ,de professores 'l�cenci�gos de acõrdo
.

com o art. 80. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950
d SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo ""

'

Inspetor Escolar - Padrão T
Pessoal Variavel

�
.

-

,

Gratificação ao Inspetor Esç lar •
.

SU13VENÇõES, CONTRI UIÇÕES E AUXILIOS
Despesas ,diversas ./

'

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

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

3' 84 2 Aó Estado para manutenção do Curso Ci.mplemen
tar anexo ao prupo Escolar "Alinor Vieira Corte"

l 84 3
.

Bolsa escolar e enxoval a um .aluno que cursa a
'"

"Líceu'' Industrial de Santa Catarina por conta
elo município

'

3 84" Bolsas escolares diversas
;} 84 5 Auxilio a Biblioteca Infantil de Canoínhas
ri

�
, / SAúDE pÚBLJCA

4 :a SUBVENÇÕ�S, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
4 84 Despesas diversas

4, 84 1 Ao Centro de Saúde. do Es'tado
4 9

- SERVIÇOS DIVERSOS, "

4 94 Despesas diversas
4 94 1 Desobstrução de córregos 'e rios ,

4: 94 2 Drenagem de terrenos alagadiços ,

04 94 3 Limpeza de vares, noeíros e sargetas
5 FOMENTO
5 1 FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
.5 11 '-Pessoal variavel
5 11 Operários serviço fomento' da' pJ;odução vegetal
5 13 Material de consumo

/� 213 1 Material serviço fomento da produção vegetal
...., 'FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
.') 21 Pessoal variavel
5 21 1 Operá�ios serviço fOIl\ento da produção ànimal
5 23 Material de consumo

'

5 23 1 Matérial serviço fomento da produção animal
6. SERVIÇOS INDUSTRIAIS
6 3 4 Serviços Urbanos

.

6,34 Despesas diversas
6 '31- 1. Para o Sfrviç'O de Agua
6,4" INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
6 ,,41 Pessoal variavel _

6 41' 1 Opera rios serv:iço. extn:l ção de pedregulho
6 41 2 Operários serviço extração de pedras -

6 41 3, Operádos fábrica tubos de cimento
6 9 SERVIÇOS DIVERSOS
6 90 Pessoal fix�
() 90 1 Zelador Cemiterio' Municipal - Ref. II
Ij 91 Pessoal variavel,

'

(t/ 91 1 Zeladores de cemitérios
6 93 Material de consumo

�. 93 1 Para o f?erv'iço de cemitédos
DIVIDA PUBLICA

,

;,;_.

1,'

/'

},170,'Oo
373,co'

8,782,00 . ,8.'057,00
3.454,10

' 16.839,00
3.454,10

260,00910,00
373,00

.tt

/

192.255,10 21;7'00,00 219.955,ld

12.600,00 3.600,00 16.2ó6,00
, 1

,/

4.00,00 400,00

836,00 2.428,'00 3.264,00

-

14,.000,0'0 2.000,'00 16.'000,00

5.6'0'0,00 800,0(, 6 . .(00,00

-,

1.400,00
5;00();oO

8,80ó,oo
lo.ouo,oo

7.400,'00
5,000.00

�>:;.. -

.

-v

3.800,00
8.775,80
18.189,5q

3.391,00

.

3.800,00
12,166,00
18�189,50

I ,-

36,00 36,00

431,0'0 .131,00

,9.46960 9A69,6'O
.

24,.293,80 4.159,50 28.453,30
672,00 324,00 996,00

"

3.600,00 1.2oD,00 4.800.00

1.270,00 150,00 1.420,00

636,00 636,00

15.400,00 r 2.209,00 17.600;00

36.716,30 1.912.00 38.628,30

46.557.80 46557,80
132.858,10 '83.452,50 . 2l6.310,60

38.538,00: 16.834,70 ,55.372,70
59.495,80 (j.2?0,80 65.716,60

ff

'(

4.848,70 103,50 '.952,20

Casal 'Áuoustà Rank Wiese .e Paulo Wiese'
Canoiubas vibroti ontem cm abriga-los nas ;,lIa'l sombra-s filhos

sentimentos alegria e amizade pro- e netos � 8S gorações fu I nras que
funda. por recordações do passado lembrarão sempre os exemplos de
e comemoração das bodas de ou-

' renuncia e atllwgação do casal que

r9 do casal Augustà e Paulo Wiese.· . vitorioso na ascenção espiritual,
Anos são d'ecorridos, qual estra- sempre deu mais ,do que recebeu:'

da pedregosà'· e ignota, ladeada Sombra alguma teve potencia'
de rosas e espinhos, onde .tranai- para anu viar-Ihes a Ielicidad- A

.,;
tam dois entes que se amam. Na- neve caiu sobre suas frontes, en-

da os detem +ua jarnada. Si os canecendo-as, rllM n calovdo IHÍIOJ;
espinhos pouteagndos feriram suas llã� permitiu r-gelar 08 sentiruea-
carnes. o balsamo Divino célere t08 puros qlJP. f(lr·t81f'.ce�n o easa-

se fez sentir, Si o coração aba- mento, instituição do Altisairno,
lado foi, pelas agruras do sol caus- homenegeade bni'" por criaturas.
ticante. este sofriment!1,Jogo deu que em todo MUllOO. gozam, a
lugar à coragem e àI fé, dLHIS ala-' felicidade destes divinos liâmes.
vancas necessarias para impelir O exemplo do' bem, jamais se-, '

'com segurança o barco fugaz da
vida. Si por vezes de vêlas des-

rá olvidado pelos seus deeendeatês'

Iraldadas, a tormenta, os surpre- e será sempre remomerado por:
endeu .e ameaçou derruir seu caso todos 'Os canoinhensee.
co, veiu 8 gaivota amiga,"que os

.

reconduziu à terre firme ,

Receba casal amigo, e seus (a.
milíares todos, o abraço amigo de

Hoje, na
.

mesma caminhada,
encontram arvores frondosas para

Bodas de Ouro

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

UMA MULHER.

Fazem anos amanhã: o meni
no Waldir, filho do sr. João B.
Rudolf: viuva "Maria Tabalipa,
residente em Três Barras.

Fazem anos dia 24: a menina
.Heloisa Helena, filha do sr. Dr.
Arolde C. Carvalho; dona, Hilde
gard, esposa do sr. Harry Wun

derlich, residentes em Porto U

n\ão; o sr. Antonio Cordeiro Ma

ciel; a menina Liria Terezinha,
filha do sr. Ary Hauffe;' dona
Sara, esposa do sr. 'Saul Zugmann.
Fazem anos dia 26: o sr. José

Stokler. Pinto; o sr. Basilio Hu-
.

menhuk; o menino Marcos Leo,
"filho do sr. Dagoberto Schrarnm,
residentes em, Curitiba; o se. Sil-"
vino Radke, residente em 'Paula
Pereira; ° sr. Nicolau Furtado;
a menina Onete, filha do sr.

Braz. Vieira; o sr. Gabriel e o

seu filho José Niedzielski.

Fàz�m 'anos dia 27: dona Hai
dée, esposa do sr. Benito Bastos",
residentes em Porto União; o sr.

Adolfo Voigt; o menino Leoni-
. das, filho do sr. Francisco Wil

tuchning; dúna ÂngeIína, esposa
do._ sr. Juliano Wendt.

Fazem imos dia 28: 'o menino
Adilson, filho do sr. AÍcidio Za
niolo; o sr. Osvaldo Soarl:'s, di-'
retor desta folha; a menina Ana

Helena, filha do sr. Miguel Pro-

copiak;dona Neusa, esposa do sr.

Flávio Heensch.
/'

Aos aniversariantes da' sema
na, nossos . cumprimentos com

votos de felicidades.
!

Falecimento
SRA. BERTHA MERCHNER

Quando aportava em Joinvile,
com destino à praia para onde
se dirigia feliz em companhia
'-.�e sua família, foi surpreendida
pela morte a veneranda sra.

Bertha Merchner, com 73 anos

de idade, viuvá Ido saudoso sr.

Evaldo Merchner, e genitora de
dez filhos, todos casados que
são, -as sras, Paula, Rosa, Ar

manda, Melaní, Irene, Melinde,
� srs. Osvaldo, Artur e Arno

Merchner, alem da exma. sra,

d. Ema Bertha Ad,elaide Mer

chner, digna espose. do sr. Gui
lherme Marzall, proprietário do
acreditado Bar Guarani, desta
Cidade. Deixpu ainda a prantea
da extibta 27 netos e 7 bisnetos.
\

Pelo infausto acontecimento,
, «Co'rreio do Norte» apre�enta à
deselada familia enlutada, a ex

pressão de seu sincero pezar.

Assine! Leià! Divulgue!
,Correi'o' do Norte

t, Agradecimento
Ema Berta Maer,chner Marzal e Guilherme .Marzal (Bar

qu'araoy) senBibj�izados agra�ecf,m' às pesso,as que os' conforta
ram, parentes e amig'ls, pelo doloroso transe pelo' qual passaram
quando do fal.ecimeoto de zua inesqiJecivel mãe e av6
'.

'BERT À MAERCHNE'R,
ocorrido DO dia 16 do corrente.' Em particular agradecem ao

SubRtituto do Pastor Lutheral1o, Sr. Joha.ooes Rothert pplas
palavras' proferidas no Cemitério Municipal' desta cidade,

A todos 81�a eterna gratidã-ó.

II

..

I

Juizo�de Direito da Comarca de Vanoi.nba�
CONCLUSÃO DA QUINTi\-.-PÃGINA

em Canoinhas; Teodor� Humenhuk, industrial, resido em Ganoi
nhas; Waldemiro Bubinhak (Dr.), industrial; Wih:nar Friedrich, con
tador, resido em Canoinhas; Waldemar Scholze, comêrciante, resido
em Canoinhas;.'o/aldemiro Meister, comerciante, resido em Canoi
nhas. E" para constar e conhecimento dos in�eressados, mandei

_ passar o presente Edital que será afixado· no Jocal de costume e

pUQlicado na impyénsa local. pado e passado, nésta ciJade de

Canoinhas, aos 20 '(vinte) dias db mes de Novembro du ano de
!954 (Mil novecentos e cincoenta e quatrC-).,'Eu ZenÓ' Bent>dito
Ribeiro da Silva Escrivão o subscrevo.
" José Pedro Mendes de Almeida - Juiz de Direito.

Está ,Cc,nf01;Il)e o original e dóu ,fé.
Data supra

O EscrivãC:l Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edificio ,de, 2- paviinentos, ,parcialmente erguido. tendo", DO mo',
,

mebtô,�'m;' 'área ;;���pruxcim�'a'ar!ll�nte--T.i<Ôo"metr-os quadrâ]jqs t(feeute).
"CÇillé1uidoií, o'q q'ue·,diz reilpe'ito: ,à -Tijclos e concreto armado, déveude
e�clorecef"mais ,qué' �\ láge:' de: cihíerrto armado do priméirQ·paviroea·
to, mediUdô: ap;qxini:ádainen,te, ];;000 Jnetr9!1 quaclradós�n'�lIjâ s\)'peç�
'tflrríbp.�· cóô'ClfJfda. '.Em re�lImu:' ralt� para a: parte mencio�ada' ã CO-
BERTURA," estando- asaeutados 8S"; esqua'd�ia8""'qe ferro do' pavlrpe.nto

.. térreo e' feita .0 encomenda das port'as internas e madeiras .para a
'.' b' .,' lh"''_';''''{ '

..
' _",.:". .�,,' I,.

"

...•.'co erta·e .....te .9'lIO." .. � .. ,.
,t.', ,. A� ••

,.)" :"".""..;,. •• ,. '\ •

�t·f ti ".:t'-: �". ,
_ _.. ..J �:.r.,.... ,_' • \

Está coustruido anexo aó ,PREOIO, em caráter precário. um
enqlla�to estiver

-

-;. � , /,� .

.

� � ;;-\_. ',)i/ � > 'i; ��

sobre o Ginásio,
, ,

�

gestao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

PREFEITURA MtJ-NICIPAL DE CAN01NHAS
'--

Balancete da Despesa Or�amentaria refe'rente ao mês de �9,sto de 1954
. .1.,

<.
TITULOSCódigo

-

(')� .. '"

Loc�1
� �'l�

DÉSPESA ORÇAMENTARIA
Anterior t �� �� T���l

• AD�'�'J'Mç��t9��0- O LEGISLATIVO -.;.:_ 'CAMAnli'1Vlu'NICIPAL
4t 61 Pessoal varilvel -

" º 1 1 Gratificação ao auxiliar de ��ç�'eta�ia d� Câmara
'Ó2

,I
-

M�teriaJ permanente
,�<' -", r,,' "

i 02 1 "Aquísíção-de móveis, utensllios, etc.
, 03 Material de consumo

'

O 03 1 Material de expediehte, livros, ��.
i 04. I I

Despesas diversas
" ' ," -.

" O'" 1 Setviço' postal, telegrãfico e teletoníco
• 04 � Assínaturas de. órgãos ��jda.�, ��.
• 04 3 --4juda de custo aos' Vereadores -,

41 2 EXECUTIVO' - GOvtRNO
O 20 Pessoal fixo
• 20 1 Subsidio ao Prefeito

ih' 20 2 Representação âo Prefeito -

,

20 3" Representação aos Intendentes Distritais não exa-

tores -, 1

i
23 Màterial de consumo I �-

_

23! 4quisiçã� �� cq�p���ye! par� �u��oy��
24 '. Despesas diversas '.

-

,- . .' . ,- ' -

� 2� 1 Custeio de veículos, moveis e utensilios
.

D 24 2 Despesas de transporte do Preteíto, quando em VIa-
"

gem administrativa
• 24 3 Diãrias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
i! eípío

-

fi 24 4 Díárias aos Intendentes Distritais quando em ser-
ff, -

-

viço no interior '

.:

,

• 4, ADMINISTRAÇAO' SUPERIOR
� , 40 Pessoal fixo
ti 40 1 secretário. - Padrão Z 1
O '-40 2 Auxiliar d� Secretaria - Padrão P
ii 43 Material de consumo

R 43 1 Conservacão de moveis e utensilios
O 43 2 Impressos e material de expediente-
O 44 Despesas diversas
O 44 1 Serviço postal
O 44 2 Serviço telegrãfico
O 44 3 Telefones'

-

ê 44 4, Publicação do expediente
6 44 5 Assinaturàs de jornais oficiais
O 7

'

SERVIÇO'S TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

0.\ 70 Pessoal fixo
b 70 1 Contador - Padrão Z
() 70 2 Um Escriturario - Padrão S
b 70 3 Almoxarife - Padrão O
O 70 4 Auxiliar da Agência Municipal de Estatística
(l 70 5 BibliDtecário _:_ padrão O

9, 70 6 Agente Florestal - Padrâo S

D 73 Material de c�msumo
8 73 1 Livros e impressos
u 74 Despt;$as diversas

,

O 74 1 Despesas de transporte de funcionários em

• viagem a serviço " �

,R 74. 2 Diãrias a fUQcionãriqs em viage� a serviç()
t 2

'
.

SERVIÇOS DIVE�SOS
ft ?Q Pesso� fixo

.

e 90 1 PorteÍro':Continuo, - Padrão L
O '94, Despesas diveisas
it 94" SerViço de limpeza do prédio ga Pref�ituraF.- ,t .

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO nNAN€EIRA

I Q ADMINISTRAÇAO SUPERIQR
,o,

"'-00 Pessoal fixo . '", ,1-

} 00 1 Diretor da Fazenda Pad�ão Z5
1 00 2 Tesoureiró - raqrão X
,.1 00 3 Fiscal Lançador - padrão S
1 00 4t Quebras ao-Tesoureiro
1 02 Material permanente

!}, �� � Aquisição de mãquinas, moveis e utensilios
:. 03 Material de consumo

'

: I 03 1 Material de expediente .

,l 111
"

' SERV1ÇO'S �� ABij�q4P�Ç4O'
t Pessoal variavel ' . , .. ,

1 11 1 Percentagem para 'cobrança geral
'

: i 13 Material de consumo'
"

,
o'

i 13 1 Aquisição de taloná-rios, livros, etc.
1 14 DeSpesaS dÍverSas' ,

".'! �,.,

1 14- 1 Percentagem para ç_obr'ança «ia divi<:la �tiva
1 2' 'o'. SERVIÇOS'DE'FrSCALIZAÇAO'.
J 24 Q�p�s cJive��� i

1 24 1 Viagens de interesse do serviço
,i -

SEGURANÇA rÚBLi_CA E �S�1S�NÇ1� �9C��
� s" �- SERVIÇ-pS DIVERSOS DE SEGU�NÇA PúBLICA
·l 50 Pessoal fixo

-

� 50 1 dlr�êreiro _: Padrão F
-

2 ª �UaVENç�ES, CO'NT�IBUIÇõE� � �U�LIOS.� 84 Despe�ás diversas '

' , " .'" ,
.

,

,.2 84 1, Ao' Est'aClo 'pára manutenção po destacamento po-
licial

' J �.' . •
. i

asilo Coloni� Santa l'�t.�a .�L�p��ªf:iQ.)
, �SSIS'J't.NCIA �OG�

" •
II,.. ':�..,'..J' ".;á_ �""".... , ... u.!.,

i��� !�fri&fente§ '.
miStéftcfa "médíc�lãrmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar a' indigel'itá . -' ., \, -

.'

��p�l�!p-��_� 9� m9i,g��!�
As§fs,t�H�i� � p!:�sps pobres
Anlparo'à"'matemitlade e' à infancia,
Postos médicos municip�is

.....'-

/- \-0.

Juizo de Direito da Comarca de Canoinba·s

. 2.800,00 . 400,00
'

3.200.00

,/
�

�

18,00
, ,13,00
,

171.10 55,9,0 . 217,00
100,10 100;10

.13.300,00 18,.9co,00 62,�oo,oo
i!";' , ' d

18.000,00 ,6.000,00 24.ooo�00
9.000,0(1 3.00o,Ôó 12.oôo,oo

3.000,00 371,60 3.371,60
:;:�� w \ , - I,

1.686,00 1.686,00

8.526,10 8.526,10

4,000,00 500,�0 4.500,00

5.015.00 625,00 5.640,00

14.000,00 ' 2.000,00 16.000,00
lL200,00 1.600,00 �12.800,00

.20,00 20,00 440,00
7.660,50 675,00 8.335,50

670,00 30,00 710,00
585,60 169,00 -704,60

2,396,20 �0.7,10 2,803,30
5.600,00 800,00 6.400,00
213,10 213,10

- .

Edital 'de Revisão, - de. Jurados
___

'

'paf�' q al1Q de l5),$&'
Q 'Poutor JOS$ PElDRO ��m>� :QE ALMEIDA,
Juiz de Direíto -da' 'Comarca de CeDoinhas, Estado
d�rSanl.. Cátáriili', Da' formá dâ lei;letc: '

...

,_v··� ':
..

' I.i::. � �.: r- 1:;, _.' .� ,.!:..:.� QI.J.. J,l...�t..: .� •

:FAZ SABJt:R que procedendo a Rev18io Anual dOI Jura
dos da Comarcé; �p�ra ó ánÓ' de "mil novectfWtBs�' e�; Cin�oen�il" fe
,êiilco (1955 i, 'dé

.

CtlrilormídadJ; c�m 'o (lJsp<>áíâ do. '·c(,a.rg�'· 40
Processo Penal, fiCOU o corpo de 'Jurados da ,Comarca dé CánOl
nhas, constituído q�s seguintes 'eídadãos: Alvil?� �'?�h, proprietário,
residente em Cánomhes; Alberto D'Aquino Fo.nseca, funcionárioI 1

• _ �'. ..' • . � � ..
�

'_ • ", ., "!Z:'. l
t'

? " fi' i . f·

Publico estadual,' residente em Felipe Schmídt; Alcides Woitexen,
. t �.

.

l �;o _,
•

',0 •

"

." "f. 'o:; .;' "'.. " '{ 'Í � .;,.

comerciante, resiqen�e em �io dos �oço�; Ar'linq?' C9���*�, <:0-,
merciante, residente em Cahoinhas; Acir Woitexen;' comerch.rit�,'
residente em Ç8no�[lhas; Alfredo' Scultetus ',J6nitlr (Di.) Engt".
nheiro Civil. residente em Carícínhas;' Adldo 'qa,i'Sil"� 'r_rkixeira,
bancario, residente em Canoínhas;:Alfredo E.rnesto Lepper, GU'8r�
aa 'Livro•. : resH:loeifte em Màtéiliô 'Dia'5;'Agenõt�Pàlth�'�ê'F�bntlqor"
residente em Canoinhas; Alfreqo Pereira, indusfri'áJ.'·resid�dte-\E!m
Beja Vista do Toldo; AJvarÓ 'MalIon', trítícultor, residente em Ca
noínhas: Ad'olar' lWiese� "com�rci�ri'o,I � residWiíte i "éí:W 'élin1oínha!.;
Aristides Diener ( Dr.'); círurgrão Denlistà;t�siaeb�e em Canoinllas;
Arno Curt Hoffmann, comereísrto, residente em Ç8noi��as; An
tonino Ni'dolaziíl,'edlitador;'feslél'ente, 'em' CánôinHà's;' Aht'Óí\io Tanu�
Isphaír, bancario, residente em Canoinhas; 'AmaZ1rest 'bé��d't: 'id�

, dustrial, residente em 'Maior Vieira; Alfredo de Oliveira Garcíndo,:
Répreséntànte

- CórriercHU, 'i:eside'nte er#! Ciúlófnhà's;" Augú'stb tHs
énsch comerciante, residente em Canoinhas: Benedito Terezio de.
Carvalho Neto, !ármace'ulico residente em _ �anoinh8&; Benigno
Cerdeíra (Dr.), Cirurgião 'dentísta. residente em Canoinhas; Brau>
lío Ribas da Cruz, comercíante, resídente : em' Barreiros; Claudio
Lassance de Oliveira (Dr.), Engenheiro Agronomo, residente em
Fazendo dos Pardos, distrito- de Três Barras; Cassimiro Sberze,
industrial, residente em Canoinhas; Carlos Sachvech, comerciante;
residente em Canoinhas; Garlos Felipe Romais. funcíonario pti
blico estadual, residente em Canoinhas; Carlós Nunes Pires': ban
cario, resident-e-em Canoinhss; Deodato Artur de Lima, industri-
al, residente em Canoínhas; Evelasio Vieira, comerciante, residente,
em Canoinhas; Eduardo de Almeida; funcícnario'publlco estadual,
residente em Canoínhas; Emiliano José Uba,' nontador, residente
em Três Barrai; Estefano Wruhlevski, industrial, residente em

Canoínhas; Ervino F!eitp. funciona rio pnblico estadual, resident
em Canoinhas;--Ernesto 'G'raipel, industri81� resi'de'nte em Canoinhas;
Estefano Bedritchuk, comerciante, residente em ('anoinhas;.. Felix
Rudolf, comercia'nte, résidente em Canoinhas;' Francisco de·Assb
Costa, funcionario publico federal, re,sidente em Canoinhas'; Felb
KAlempa', industrial, residente em Ttes :Barl'as; Fràncisco Alves
Pereira, comerciante, residente em Beja Vista do Toldo; GuilherQlê
de Souza, relojoeiro, reiide:Úe em Canoinlias;' 'Guilherme Loefflé,
representante 'comercial, residente em Canoinhas; Guido Jose
Jansch, comerciante residente em Marcilio Dias; Gilberto D'Aquino·
Fonseca, funcionario publico municipal, r-esidente em Canoinhas;
Genero�o de Almeida Prohmann, industrial. residente em Tres
Barras; Hugo Colodel, industrial, residente em .Paula ' Pereira;
Hugo Schmidt,

.

co'merciante, residente em' Cànoinhas; Herbert
Ritzmanri, indus!i'iàl, roesidente ém Marcilio 'Dias; Harry' Schrelber,
,comerciante, residente em Canoinhas; HOl'acio' Costa, banca rio.
residente em Canoinhas; Henrique Zaguine-;-industr�al, resiçl.�nte
em -Canoinhas; Hugo Peixoto.' banca rio, residente em [Canoinha!'l;
Ialú Alfredd Ribeiro, balÍcario, tesid,ente em Canoinhas; José Adãb '

Schmidt,' industrial, residente em 'Canoinhas;' João Pedrassarii,
comerciante, resÍdente em Ci>noínhas; .'JoãÓcaJosé Pereira, comer
-ciante, residente em Canoinhas; Julio Buda'l'ldt Júniór, Guarda
Livros, residente em Canoinhas; olosé Al)age, comerciário re!>idente.
em' Cànoinhas;' José sfockl�r Pinto, funCionarIo publico estadual,
residente em Canoinhas; João Batista Padre-cO', comerciante, ré'
lidente em Tres Barras; jair Campol Corte, comerciante, residente
em CanoÍnl1as; Jós� Theod�oro Kohler,' iilõtistfiérió; residente eru
em Canoinhas; Joã'Ô 'Pacheco So�rinho; iri(::lu�trial, residente eth
Canoinh�s; João' Jans_ch, coroercisnte, l'esidehte' �m Marcilio Diat";
Leopoldo Corrê,a, comerc.iante, residente l'm fartura; 'Ludovid'o
Bora, industriario, residente tem Canoinhak'Leop61dci FalgattE:r,
comerciario, teside:lte' em Canoinhàs; Mà"fld Artur Fetrarezi, coir-

. tador, residente em Canoinhls; Miguel Procopiak; industrial, re'
sidente ,em Canoinhas;' 'Milton Alves Nune••

'

Ct,mciO'n'ario 'publi(h
municipal, residente em Canoinhas; Moacir-tJaéerda Novack,' ban
cario, residente em Canoinhas; Modesto Zaniolo, industrial resi
dente em Csnoinhas; Ma� O'lsen, industrialt<-tesiqente em Farture;
�ario João Mayer, Comerciante, resider..te em Canoinhali; Marce.
lino Rubel, bancario,' residente em Canoinhl's;'Moacir José Lem6s
funcionaria publico muniçipal: residente érif OàrfÓinhas; Mi�c;ú>sI8w
Bojarski. funcionaria" publico estadual, résidente em Canoinh'a�;
Narcise Bartinik, Comerciante, residente em Cenoinhai; Nay SÓ
ares Machado, 1armacêtitiéo.· residente em Candinhas; Nestor No·
vack. Guãrda Livros, resIdente em Canoinhas.i Nicolau 'Fernandeil,
funcionario puplico E's�adual, residente eIh CâiXiinhas; Nelson Schei
demantel, Guarda 'Livros, residente em Cã'noirllills; Osvaldo Ferreira
Súares, funcionario publico" estadual, �rellidente em Canoinha!;
Osmar Nascimento, banc.ario, residente em Canoinh'as; ,Omar Gomes

.

banca rio, resido em Canoinhas; Oscar Pfau, cdme�ciante. resido em
Canoinhas; Oldemar Mussi, industrial, res'ld. 'ei�'tanojnhas; '()sval':' -

do Trevisani, industrial" resido em Canoinhas; .Otto Friedrich. in
dustrial,' l'esid:' em Cé'noinh�s: O'svaldo: Kó'th; 'Es'crituraiio, 'resido
em

, Canoi09-asi Paulo Fischer, in_dust��al, r�sid, em C!lnoinha'�;
Pedro ra}ci�, �astor EV�rigelico, �es�d. em ,1i���Jnhas; r.�dro· Car
los Negromonte, bancano, resido em Canoinhas; ROldão êie Castro
Barbosa �âm�r�,' �lJr?n�,rn�,

:

res!d. r� ;"M�rçm<>. mal; Rupre�,�
Loeffler. IOduíttnal, resld,. em Canomhãsj ijaul'Jierela Roed,er.. GU&t.
da Livros� r�sid. '�rri 'Ca'noinhàs: 'Rôlf"IWaltêr,"Guarda Livros. 'te!'lid.
em Ca":oj,nh��; JJ.õdolfo Sc!_leige; <:oineiç!�!l!�� resid em G�hoinh�JI.
Sinézio de P�uía � Sily�. ����rci8n�t=. �1�t<J, ��,m ?Cerqueada; Tti!i
Nader. propJ letaTio. reild: em' Canoinhn;'���al'Hslú Scheffer, en-
,genhf'iro civil, resi<[ em Canoinhas; Tobias

.

..

hoz de Lima. iÍ1-
dUlltria( ttl!§,iij. em' Baff�iroi;-i F� Timdt�êf'J8o' , ;' í)aricaiia;� resf:p.

cqN�UE N'o:u;rao�.
,. ,� .

-,

17.500,00
13.300,00
10.100,00
"10.500,00
10.500,00
1'6.900,00

2,500.60
1,900,00
360,,00
1.560,00
I,Soo,bo
1.900,00

20000,00
15.200,00
10.4<'0,00
12,000,00
12,000,00
18.800-,00 -

5.415,00 5.525,00

2-.058,90
1.964.iio

80,00 2.138,90
1.964,00

9.600,00·
,

8.400,00.

2.800,00

1.200,0?
450.00
.oi, �

3.250,00

19.600,00 2.800,00 22.400,00
16.100,00 �.�oo,oo J8,4oo,00
H.ooo,oo �.ooo,oo Í6.bO,00

7.739,06 7.739,00
; 1� ...

5·344,00 3..�ío,oo la.614,oo

42.1ª6,oo 3,198,40 45.33*,40
,

' � 1 �

� ';

9:140,00 9.Ho,oo
R ,

160,00
'

1.539,00 1.699,00

'�.6oo,oo 800,00
�T" .' � •

�
6.400,00

�.'

7·178,00.
4.2?9,So
1.2of.,QO,
�:1.6(),ôO
�'828,tlO
4.527,00.

',ti� •

\ ,192,00
1 '.. f';

Q,698,0()
,'t�99,5o
).9.93,00
�.76o,óo
. 828,00
14.109,00
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Âo nobre cidadãô. qüe ãssumiu o cargo" de

trefêito ·.1\1lJnicjp�l: apresentamos noâsos-jmelhoree vótos 'de feliz e fecunda
a�mj"=istração, confiantes ''''l,de que." tudo" fará para .a continuidade

�progrésso -de- nossa -querida- terra e felicidade- dos canoinhenses
________-s�__�__�-- --� _

,
'

� r\n� - � .CANOIN·H�S -:S. Catarina. 22 d� ��eiro de -1955 - N.335,
'!;.

.•""
"":,, CARV;l\LHO n. JR.,._.� -

.,.

(conclusão da prímeírà página)
de Canoinhas e, se mais não fiz,
."foi .pofque, círcunstâneías impe- '

riosas impediram, sendo a prin
cipal, .a e:J,::iguidade' de nossos '.

recursos -fínanceíros. =e<{P

Todavià;'fiz algo que assinalará
minha passagem pela Curul Pre
feítural: dei início ao calçamento
à paralélepipedos de nossas ruas

centrais; fiz nóva instalação elé"':
,

'"

.. +tríca n�' Praça.-', Lauro Müller,
,

_ •

'" ,I. .'
construí a praça .Doutor Osval-

_ Demonstraçao' da"'Recelta e Despesa UI ano de 1954 do g,eJ:Oliveir�,"aj�rdi�ando�a .e
� ''''''''' ,,,'�', ','.

,

'.'
,

dotando-a de iluminação elétrí- .

FÀ"" ','?' ,',' :, R E C E I l' A'fF ,

"

.�. .

' ca; fiz colocar placas, de nome-

, !lJ ,A ,
'

'-" clatura de nossas ruas, nume-

I, - Meri�alidade d�� Sôcies '" 'oi
_, rando seus prédríos; construí

. �1.; iQtiadro � Caix'a Econômtca, Inco, Barimércío.. Ir- uma Vila Operária, dotada de'�
mãos» Bartnick, Alfredo' Máyer « &' Cía., 'Casá Edita, seis casas para-habitaçãodenos-"
Edgarr] Schwoelk.j-Dr, Mário Mussí,« Benedito Terézio

'

So,S operários, casas éssas con-
de Carvalho Júníor, Irmãos Trevísaní, João' José Pereira ,:; fortáveis e iluminadas' com luz

II Luís Pacheco dós Reis', Agenor'Côrte
'/,

C�$" 8.406,ÓO elétrica, cedidas aos � mesmos
2. ,:::_ E�entuais operários, independente de alu-

R. Pe. João Birkhan Cr$ 100,00 guél; no setor da instrução pú- \oi' f,

il;
Júão Pacheco Sobrinhó . 10Q,OO ,,' ?li,cal Rrocludrei ·melho�ar o ni,VêI' 'v ,••_111 1111 •

.

Ubaldo Postol da=Silva
'

100,00'
,)' mte ectua e nossos professores .

.n-. Jó�o Araujo' (bag�s) .'"
,

4bo"oo?
.

ndão titulados, criando urrrcurso ,,�':r,'N"';H' 'E,""I',,·R.........0,� �',

? Vários ,,�.-' 18000 889,00
e férias, para o seu aperfeiçoa- 1J _ "-

, -». � ,.' ," <,

;.
c·'!t:t'" mento, além de melhoraros seus. "f� ,

,

.

"

, • '_
,<", ',". ,:.,.

" v ,

,,'
'.3. -' Do·Circó-Teatro Nhana .: 4.697,00 proventos' e de dotar, ceréa' de -

Pr�dsà'..se até" ',150,,000'/00. .Ai. '_ Auxilios Governamentais uma dezena -de 'unidades escola- '"
,

.,

Secretaria-de Educação 5.000,00 res, de prédios modéstos, porém
.

Base hipoteca. _ Paga�s� juros \

Prefeitura Municipal 10.000,00 . 15;000,00 confortáveis, para o, que contei mensalmente_ Prazo 3 a 5 anos.
so ,.,� , ,7

corn ã, colaboração valiosa dos ... III5.:- .Nendã de�Revista8 " 4.217,00 'habitantes....,das localidad,es ser-.
" �

, Ofertas nesta redação. Máximo' s'igilo;, I
�. - Receitas Várias

�-

2.301,5'0 vidas; dotei a cidad��de uma la ii' e va_ :g Mi'Hf&&SaI
Saldo que verriJ de -1953 (**) '1'" 628<20

r

planta cadastral e planejamentc;> '"

� /',
. ,

4�:129:7'0 u:bamh'st�co, confeccionada pelos Secção de �áquinas, e

o�tráS�le
na pr6porção que .. o"' t�mpo

engen eH'os especiaHzados dou-
.

funcionarios e operarios que 'correr e o pr()gres�o for acen

tores:, Victor Dequech é Josino embora não lhes cite os nomes tuanao, lhais necessiS3des. teráda Rocha Loures, planta essa e todos merecedores de nossa 'es-' Canoinhas· da dedicação. do
planejamento loúvados 'por uns, t' d d'd- t b Ih f d'

.

f' 'h
, lroa e .e noss� gra 1

ao.. I
ra_ a o e e.s' 0.

rçc,s e s.e �s. II os,
censurados por. outros, cujo j-ul- Das êlassés' conservadoras e,

sendo que na fase lnlCIal de
'-'gaménto só será feito em futu-

do povo ·e.m . geral .... ;;'UhC.a' nos tua. car�eira politica,.muita coi-
ro próximo, consiãêrando-o mo- . '

'. ,

-J. númental, fazendo-lhe a devida faltou' a sua valiosá' cooperacão S3 tera�., que fazer pelá progre�-

, justiça; 'Íriecaíüzei"â contaoillda- e"'estimulO,, para ",as nossas rea- s,9 c.at;l9.inh�t;l�e. e pelos. an,ceio�
_ ,Cr$ 7.'79,00" de municipaL. No setor rodo- liza�ões. ,. ,de ,sey, povo.

.
,

""'117,00 viário der o,melhor do meu es- ,Asnoss�s finanç;s estã� equ� Dei�ó a Prefeitur:a cór:p" tris
forço e do meu carinho, conser- libràdas, 'sendo, portanto, a si-;. t�za, por deixar no serviço. in
vando"sempre as nossas estra- tuação economica do Municipio terno e;; externo companheIrOS

,

das, abrindo outras, construindo
. de' verdadeiro \

equilíbrio.,
,-

. dedicadgsrde trabalho a'os quaIs
variantes reconstruindó e cons dediqueJ, e dedi,co a mjnha- es-

t
'. d' ,

,-

Em relatorio que, em cumpri- tima B. rlünha'\�amisade, ofere-rum o pontes, conserv_ando bo- menta das disposições da Lei
eirós e fazendo nóvos, uns 'de cendo-lhe �s meus �erviçús na-

Organica, terei de apresen:tarà· .

tubo de cimento, O!ltros de ma- àpreciação da Egregia Ci'J,mara quilo 'que lhes .põsso �e(' util e

27.946,30 ddeeira. de ��i e algu�s de pran�h�s '" de Vereadores, demonstrarei onde guer quê me encontre,

y�nho, c<:nstrUl u� .

boelrao
,com quadros exatos a sua ver-

até o término de meus dias A

?e pe�ras. sob�e o arrolO Mon- dadeira situaçã0.
.. � .' I estes dedic'adús companhei,ros a

, 1.704,00 I V d IR' 'A 'tJO o, a rua 1 a amos, em .!i<;. minha c!.�spedida ti HeI ber
1.006,70 2.710,70 s'ubstituição a um pontilhão de,.; Com o auxilio do benemérito

a minha, consider açi'jo, �amizade
121,00' madeira'"' que alí exi$tiu; estcí e dinamico Governador do Es-

e estima e ,os vótos de um fe"
sendo 'construido um outro, com tado, conseguimos que'o Gover, )iz' e" prósp"eró � governo., Que
cerca de'100 metros, à rua Co- n? Estadu,al :,oltasse suas Deus_em/suá infinit,& oonçlade,

,/
-roneI. Albuquerpue, "lfa � quadra VIstas �ara Lanom�as,. e fosse . .;�: .' 'ncre-
entre "as ruas Senador Felipe nossa CIdade e, MUfllCiplO dota- t� 11�mJne e te gme ,na co

de
Schmidt e Getúlio Vargas; mo- dos de melhoramentos que per- tlzaçao do teu progra�ma. e

3.323,50 de'ri:üzei o, Cemitério Municipal, petuarão sua passagem na Che,.;'· t�u trabalho, que seI' grande,
464,00 dotando-o de melhoramentos in- '�fia do�Governo Estadual. ;'" \.?g�ndo semp��o' bem da cole-

""
,,,

. tlvldade" canolnhel1se.
dispensáveis, com0 muro, portões Nunca o."Esfádo fez' tanto em ,.,

de ferro, ceTcas laterais de im- 'Ganoinhas como 'o Governador Saio com a cabeça erguida,
buia, além de empedregtl1har a atual, sendo justo destacar, a com a consciência do dever
rua principal e construir meio ponte de concrEto armado so-' cumprido e mais pobre do que
fio e valet�s de escoamento das bre O rio Canoinhas, ná início quando aqui entrei, sem mágua
águas pluvi&is. Seria fastidioso da rua Coronel Albuquerque, '.e sem ressentimerJtos pela in

enumerar tôdas Ias obras� réali- ponte essa com justiça denomi- justiça: que sofri e sofro da. parte
zadas� q-ue, entretanto, são de nada «Ponte Governador Irineu de meu� detratores, dJz:->nJO
conhecimento de tôdos os ha- Bornhausen», e a ser inaugura�

�

como um celebre pe'nsadol' pa

b�t.aQ.tes,.. da ciçlade � dQ .J;l1uni- da na' v!êita,oficial de S. Excia. .,.tr.icio: «A TUA CRUZ S�NHOR»:
'Cípio.

. ,

Possuia a Prefeitura apenas
uma motoriiveladora e esta mes.,.

mo sem o seu pagamento inte

gralizado, o que foi feito; adquiri
mai� duas, uma grande e outra;
menor, ambas integralmente pa
gas ,e em plena atividade.

com às representantes dos de
mais partidos com "assento 'à
Câmara, que fizeram, do Legis
lativo um' conjunto homogenio
e sempre à serviço de' Canoí
nhas e de seu povo, e com o;
qual o -Executivo sempre man-

vteve as mais cordeais releções,
Além do. apoio que nunca me

foi' negado, contei' com a cola
boração de um corpo de fun
cionários interno e externo, e

uma turma de operarios todos
dedicados, sinceros -e trabalha
dores, sendo de [ustíça destacar
a ínteligéncia moça e capacidade
de trabalho de- um Osvaldo So
ares, meu dedicado Secretário,
de ,Um Édgard Mayer.vDdretor
da Fazenda, de um Reinaldo
Crestani, Contador, de um Cle
mente Pieczarka, Tesoureiro, a
lem dos demais, inclusive um

Boleslau Kwiecien, Chéfe da

a{nossa cidade, no mes de fe
-vereíro proximo entrante.

Com as realizações" do" Gover_
no "Estaduav' em Candinhas, toro
nousse •• o Governador )rineu
BOFn��usen credo� daligratidão
e .éstiraa de todos, os« cano],

nhe�se�.v"" c",. ",
.

Herbert-amigo: Ao transmiÚr
o 'C!ugot para o qual -íoste eleito,
pela maioria absc.luta.da Câma
ra dos Vereadores, o faço com
'satisfação e contel):1:amento, cer

. to corno estou, de que serás
um grande Prefeito, dada a tua
capacidade de' trabalho, tino a

dmíhistratívo. inteligencia de
escol e honestidade comprovada,
continuando dar a Canoínhas o

que dei e deixei de dar, e que
ela merecer, concluindo obras
iniciadas e outtas que iniciarás
,e levaras' a bom termo, estou
certo, pois muito ha -por fazer

BIBLfOTECA IN'FANTIL
pj;- J.�..; "

'.. fl

DE CANOINHAS

SOMA:
1Õ1:

, A REÇEBER, do exer�ício de 1954:
M!�istér�o da Edq,cação' e Çultura

�.;

Prefeitu-ra de Canojnhas .

'

�

.' (**) Veja-se: "C-orreio do Norte", 6-371954 P'�<- '�Barriga-Verde", ;,7?3�l..9·54

�, h - EstampHhas e Selos '

"" 2. '-- Fretes ''-\
..

s. - Livros:' ���·11 �

Cia. Melhoramentos ,.;.

Saraiva Editôres
':iii,.- Bd. Labor 'do Brasil �

�

, Edi.tÔI;,a do BrasilSjAO,.
�'Jakson Incorp.
�.Livroluz Divulgador.a
Edítôras""V�rias

•

II 4. - Materiàl-d'e:
Arquivo e fichário
Expediente

'

.� "_' �

5.,�";"" Publicidade

,Cr$ 6.694,60';;
1.155,00
'2.7'75;00
_556,00

t 9.319,40
f" 3.366,60
� "4.0,79,70

6. - Revi�\I;ils:
,

Assin. 1954 '''The Nl;ltional Geographic Mag�zine" 407,50
"Era uma vez"; "Ideal", "Iqade Nova", , '

"Cacique", "S�l'ie Sagrada'"
',-,,"

1.97.3�
Diversis > 9�2;60
7 • .,-'Registro e ,Impressão dos Esta�utos
8. - Registro da BIC no Conselho.Nacional
.r

>. do 'Serviço Socia�
-

. ':- 175,00
9. '_ 'Gratificações e ,r;êmios, '·T.�28,0�
10. - Despesas Diversas ,,_ , 2.642,50

Saldo éredór que passa"a 1955
. i "9.268,70

,
,', SOMA: 49.129,70�

(a) Rosa Seleme (a) frei Elzeário Schmitt; ofm Cá) Zeno Zil?pel
-

, Tesoureira Diretor
� ',,, '" Secretário,

,"" CáDoihhas, '3,1 de '/dezemB�'� dé' 195'4

'

Cerâmica . Canoinhense
,Torria públi,co que já�"tem á venda
'manilh.a� e' tU�QS '�p·a.r'a ,drenage�l

�.

em<·6dive·r'sos lamanhos.'

CANOINHAS·
'Estrada Ma:rGílio Dias

.' SANTA CATAIüN(\
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