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SALVE! Goverriador IRINEU BORNHAUSEN!
>.i_.-, '

/

"�ia
j

31 de janeiro o quarto aniversário ': de, feliz e c fecundo
Exmo. Sr. ;:;IRIN EU BOFfNHA'USEN, cujas realizações gran

par do -mais cómpléto equilíbrio financeiro,' pro
período de extraordinário progresso, dando

honra de ser classificado, quanto
como o Estado líder da Federação .

Transcorreu
governo do
diosas ,e incontáveis, ao

porcionaram à nossa, terra
a' Santa Catarina a

. à administração,
'Felicitamos o. grande Governador Irineu Bornhausen pela sua magnífica .obra administrativa,

.desejand9-lh� felicidades, para ma,ior engrandecimen:tore gloria de Santa Catarina e do BrasH. l

0, eniversérte -de uma
�. .

grande' administraçio,
Irineo Bornba'DseD� o Grande Administrador,

,

'Desde. Silva Paes, na .longinqua prímeíra, metade do sé
culo XVIII, numerosos foram os governadores e presidentes que
administraram Santa, Catarina. Uns com mais, outros com menos

visão; muitos, de. uma rígida probidade; alguns, displicentes; vá
rios, desonestos; 'entretanto, raros, raríssimos os capazes, os que
nos governaram conscientes dos nossos problemas.

Homem deveras superior ao seu tempo, foi Pereira Pinto,
quando administrou

'-
ínterínamentê Santa Catarina quase ao fim

dç século XVIII, com as vistas voltadas para o sertão bruto,. pro
[etando a estrada dá Capital a Lajes, incentivando a cultura do
café na ilha 'e no litoral, pi:cimovendo o plantio e o fabrico do
anil e da urumbeba para jlt.'�riação da cochonilha, animando lfS"'""

construções navais, a pesca '�à baleia, .. Daqui, então, zarpou,
construido em estaleiros catarínenses para a Marinha de Guerra,
o brigue "São Luiz, Gonzaga"...

Bons presidentes, já no Império, foram o general Antero
de Brito e o dr. João José Coutinho, ambos dedicados ao povoa-

, mento e à colonização do "hinterland"... c
'

.

I

Na era republicana, relevam, entre os mais, os governos
de Gustavo Richard, Vidal Ramós e Hercílío Luz.

Nenhum deles, no entanto, pôde. realízar. uma obra tão

.

o:
Pro�ri�tario: �. C. ��RYU�O
CAIXA POSTAL, 2,

,
" \

-:- ,>' Diretores: �ARlO� S��RAMM c ��SVAlOO f. S�AR[S
.:

-:- Gerellte: n�ASS· SfUMf
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Prefeitura Municipal de' Canoinhas Convite
Por solicítação do Exmo. Sr. Vice Almirante Carlos da Silveira Carneiro" dig�

nissirno Comandante do 50. Distrito Naval e Presidente 40 Curso de 'Expansão'Cultu-
, ral, tenho o máximo prazer; em, convidar as excelentíssimas autoridades civis, eclesiás
ticas e militares, diretores e' professores de estabelecimentos, representantes do comér-'
cio, da indústria e associações, e a população em geral, para assistirem uma reunião,
dia 5 do corrente, às 16 horas, no Salão Nobre désta Prefeitura, com Bt finalidade de'
organizar a Comissão Diretora dos Trabalhos da Enciclopédia Catàrínense e trocar :

idéia-s sôbre questões ligadas a êsse patriótico enpreendimento. ).. ,

Contando ,com a honrosa compàrêncía de tôdos, antecipo meus agradecimentos.
"

Canoinhas, 3 de fevereiro de 1955

HERBERT RITZMANN ., Prefeito Municipal
"

Centro de Saúde
Canoinhas

Aviso
Novs

.

Câmara Municipal
Realisou-se dia 10 do corrente, a solene posse dos novos

vereadores eleitos a 3 de Outubro findo, cuja solenidade contou;
com a presença de altas autoridades e crescido numero de:

, pessoas. ,,'" ,
,

O ex-Presidente ,da Camara Municipal, Dr. Bivadavía:
Ribas Correa, transmitiu o cargo. a� vereadorre-eleito Sr. Carlos i

Schramm, Q qual, há, qualidade de vereadormais idoso assumiu \

R Presídencía dos trabalhos, tomando o compromisso dos demaia:
vereadores e em seguida, declarando os mesmos empossados pre-:
sídíu ainda a E' leíção da Mesa Diretora da'Camara MuniCipal para :
o ano de 1955.

-

" ' ,

• • ..'Í
,

' Foram eleitos os seguintes, vereadores: ';:�: i: .",

Presidente I
1

'

Generoso . de Almeida Pro!TIImann �
Vice»

, ,

Braulio R�ba. da Cruz
'

_ (,
'

10 Secretario Ney Pacheco de Mtrsnda' Lime ;

20 Secretario' Nazír Cordeiro
'

., ,
,

Pelo exposto, verífica-se que Q.911ve aliança entre, o P'8D .

e O PTB, recebendo cada um dos eleitos 7 votos, Quanto a UDN
que tem a bancada mais numerosa, 6 vereadores, correu o pareo ,

com chapa propria. tendo antes; porem, procurado fazer"um, i-
'

cordo considerando os elevados interesses do munícipío, ",cujas:
demarches nos ps_redam bem encaminhadas, ,�ntretanto, 'a" ultima
hora, o PSD desistiu preferindo faze.lo com o PTB.

"
!', I;' �; '"

'

,

'

O novo Presidente, aofomar posse do cargo,
,

prbmeteu
A adubação verde proporciona trabalhar pelo progresso de Canoínhas, deixando de parte politica

ao solo melhores condições ficicas, "

biologicas e aumenta o teôr de ,e ingerencia partidaria. r.
%

_

vasta, como o àtual Governador sr, IRINEU, BORNHAUSEN. A
,nitrogenio, quando é empregada Fazemos votos que. assim seja, pois a- oposição sistema-

sua administração penetrou benéfica em todos os setores, " . ,
'

ti' t iudi do
.'

d 'd' d'
'

uma leguminosa'; 'isto é, feijõ� ca 50 em preju ica o o maior progressoj ,8, comum",a e. ,
\

Governando, durante quase.' todo o período, com um par- fidubos. ','" -

Fizeram se ouvir dtversos oradores, todos reafirmando 'O
lamento adverso e. nem sempre.. compreensivo e justo, - conse-

1 Segundo a publicação «adu- proposito de. dignificar o legislativo, cçoperendo para a grandeza
guiu o nosso atual gestor publicó, não obstante. os entraves en- ,;hação verde para cafezais» de J. de Canoinhas.
centrados- sanear as combalidas finanças estaduais, racionalizar a iE. Teixeira' Mendes. o Feijão de

'

_

contabilidade, tornar eficiente a fiscalização fazendária.« Nenhum Porco com a massa' verde de ",

outro governante. deu=maior apôio á agricultura, ao problema-da__ ,9279 kg. proporciona ao solo, Prosse"gue, .vitoriôse a camnanhà�'
energia elétrica, ao sistema rodoviário" à rêde de saúde e de hí- quasi 50 kg de Nitrogenio, equi- �

giene, à instrução pública. )'aleote a 300 kg de Salitre do PRO'
�

'GONSTRUÇA-oO' DO G-'INA'(:10'
,

Arguto e perfeito conhecedor das necessidades catarínen- ç:hile., A produção de maS8a ver-de�
.

.

. .
'

:
' -

�

ses, o sr:nRINEU BORNHAUSEN, para encaminhar à solução os 'desta'�egurnioosa por hectare é O
inumeráveis ,problemas le.gados pelas admiriistrações, anteriores, dOe 21'180 k_g':.,

.

,

I
,.

8oub�, ante a escassez dos recursos estaduais, atrair a colabora- :., A adubação vercle é feita cul
ção das prefeituras e do Govêrno Federal. Assim, ora com o pr6- HV8rrrl�'-!le planta'! que apresentem
prio dinheiro do Tesouro apenas; ora com a ajudà fede.ral e mu- grande qU8ntidlide de massa verde.
nic�pal; ora, ainda, inter�ssa,!do-se para que os munidp;ios e a �- para que atingi",I/) o rnaximo dt)
nião custe.assem as obras; o ilustre. Governador de Santa Catan- deRfllvolvimeutG .. ue é o inicio da
na' de tal modo impulsionou a

t c�isa púbIca e.m todos, os setores, ílor1tção. sejam iucorporadas ,80

,CONCLUE EM OUTRO LOCA L Cooclue o'out.ro local
'" '

Por determinação dQ Sr. Dr.
,Chefe do 5° Distrito Sanitario
,

Dr. Haroldo Ferreira, aviso 'aos

preprietarios dos Estabelecimentos
de Generos Alimenticios em geral.
que não mais será permitido a

permanencia de empregados que
não sejam portadores de Carteiras
de saúde e Guarda pós, durante as

horas de trabalho" ficando seus

empregadores sugeito as pen-as do
R .S. V.

-

A�isamos tambem que não se

rá permitido a engorda de suinos
dentro do quadro urbano, , :>-

Ass.: Julio, Corrêa da Costa

G�arda Chefe do 50 D. S.

/

AdubdÇ�� verde

êxito da ,Campanha -.,déo\ Nova' Oiretoll"ia - Dinheiro
arrecadado - Entusiásmo g�ral e

o lbiJa. vontade
,.

en�Qntrada nos qúe foram vDsitados

.{:;" Dia ,29 de janeiro p. findo, a Com]'ssào designada pela
nÓ\�fJl Diretoría do Ginásio, composta do Irmão Geraldo Ltliz, AL
fredo Garcindo e. Estefatlo Wrubleski, visitou 8 zona de. cRiô, dos

I pó§C?s, Pinheiros e. Be.la Vista do Toldo, recQlhendo e :ve.ndend,C)
I CONTINUA EM OUTRO LOe.AL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Concessicnarios FO�D, �
� m

I TEM," PARA' PRONTA ENTRECiA:
" �

li CHASSIS �.. CAMINHÃO COM (ABINE' AMERICANA: m
.��

�

m
ce F-BOO ,- 192" - Motor 170 HP. - modero 1954 m '

c � F-600 - 172" .: Motor 138 HP. - modelo 1954 �,� F-500 - 154" - Motor 130 HP. - modelo 1954
�

m F-350 - 130" ., Motor 130 HP. - modelo 1954 ..;" �
m F-100 ':' Pick-Up � 130 HP. - modelo 1954 m

�, Ford -Rhein (Alemão) - 173" .:. 110 H P. - Com eixo R::
ce

' de força modelo 1954
'

.

a'

m
,_. �

Ford-Tharnes (Inglês) - modelo, 1954 " 'm'flll::U:====:::=:==--==::-':::::::::I=_::::::::::::::::::::::::::::::::::::O:::::I;5 aa Chassis par'â O n ibus -

c

O iesel - lB9'
I
- 95 H P. '." m

I Dr, Aristides ,Diener .•. ,�. ,,"
com eixo de força'

"

" 12
:! C,IRURGIÃO DENTISTA !!

c

W!l ' .» _r tu

I Rl1los X' - Pont�s MoveÍs e' fixas I � L (ARROS. DE PASSAGEIROS: , ' �
fi »r" Dentaduras c An'.:::atolnl·cas c.,

'" ..i:.: ,ce �r_ Ford-V,endome (Francês) - 4 Portas - Motor V8 " BD
ti - cm 1-10;, tiP. MQdelo 1954' m

I '

.

,. Rua Vidal Ramos ÜC ,-.m
-

, ,,' Ford-Taunus t�,lemãol- 2 Portai _. Motor 48c HP. c. c!
• C,ANOINHAS"" " - SANTA CATARINA II ae �l' 4 Cith\dtos .o/Modelo 1954c

' c

m
m=--=====:==::=fi:::::::=::I:::::::::::::HCI::::::=:::::::�::::::::;:::::::�:= ce Ford Americ&R0-.- 4 Portas' - Motor 'V8 - 115 HP. eD

Em "" Modelo 1953 c m

m SAtÃ, DE' EXPOSJ(10 �
� " Aberta Dia' e Noite " m
m Rua c Duarte Scbutel B. 15 ,',,- Telefones: 3605 .. 3347. I
ce

_, c� r BD
ce E D I F I C LO F O R O m

'

m m

m _ Florianopolis • �c_ Santa -Catarina c m
'i!ií5í!ii!ii'.iEii'JEil'.ii.'ii.'i�fíi'.i�i'JEil!iiiilWl'lí'iEii!ií'li!ii!iEii!n:li!il'Jl'l, .

T�!��!í!��!!e .
'Descascadores de Afruz

soltura der animais.
'

ALVIN _ROESL)!!R, pro.'
,

prietário de, terrasIm Salto'
d'Agua Verd sre por meio
dêste,motiva� r prejuízos

:!�!o:'p���;biek�:��::::� R,uac Ministro Vitor Kónder (6 ,de Dezembro)
e soltura de anímaís em seus Canoinhas '

terrenos, nãó se responsabi
lizando pelo que possa acon

tecer aos mesmos.

Saltó"' d'Agua Verde, [a-,
neiro de' 1955. Ix

=:=:::1:::::::.:::::::=:::::::::=::::9::=::::::::::,,111:===::::::::::::::19::::::::::::011 .

::
c

, b
ii Dr. João-' Carlos Ramos D
.. "
55 Promotor Público ii:: h� _ n

P
," .: �

I II Advoga no Civel c e Comércio H
-

�1.M!i�"'IIIII�IIIIiIIIIIIIIIIIIII!!��I�III��lmllml�'
'c recise-sé - 55 R V'd I R 843

Ir ,

- >- c
c =

de um éa�inhªo CHEVROLET' ii '. ua I a amos, SE
='

M A I
",,/

d'
=

Ano 1 Wem diante. iê CANOINHAS 1:-" Sta. Catarina ii

.!
==' aquinas grico- as para escas- � Preço raZOR�� �m bom estado. �5::::::::::::::f'':1:::::::::::::::::::1:::::1::1::::::::::::::m:::::::::::::::m::::::::::::::ii
!!' ãE .

c SEM INTERMEOrARIOS.� ear - debulha'r e ventilar todos os ii "Trat�r n�st8 redação. lx
-�

. =-

cereais -,Moinhos para_ ,quirérlc � i ' LIN81HIE c ETAM, c;
,', Motor.�s -a gaso,lina _. !�

c de fama mundial

, l'€!fã distribuidor exclusivo

I ; Tem para
c

pronta entrega' ALFREDO GAR�IHDO V; €-asa E.rlita
li �" Comércio de Representações

/ == '

.

§
-

- �T �' ?
• •

c

Canoinhas _ Caixa Postal 56 • S. Catarina == em oom gosto ·

, !
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==

, ,Tome Valê S. Tereza',.
, K.,_:,.." ..

,< �'i
PreFeitura� Muniçip.al :de c (anoinhas

,i,

Aviso
� �

.

�

De ordem do Sr. Prefeito Municipal., torno público
que, duranté o 'corrente mês de JANEIRO, se procede
nésta Tesouraria e nas Intendêncíaszde Três Barras, Ma
jor Vieira, Paula Pereira e Felipe Schmidt, a cobrança
dos ssguintes Impostos e Taxas:'

c

'; f.nit>àst(ll de Licença (Continuação para o Comér-
,

. do e Indústria,
'

1o� Trimestre;
J[mpôsto sobre Indústrias e profissões I", Trimestre;

c

-!J'ax& de'c'Fiscalização e Serviços Diversos 1°. Trimestre;
No ,Mês de Fevereiro a cobrança serã" acrescida

da multa de 100(ó e nos meses seguinte 20%'

,.c

Canoinhas, Janeiro de 1955
'"

Clemente, Pieczarka � Tesoureiro
,

Vende-se ou' Álug�-se "1
. Uma casa de Alvenaria e com 2 datas I
,

,f á rua Barão do Rio Brànco
V�r e tratar com ALFREDO GARCINDO

�

Farmacia Ol-iveira\C ,
c

c

_,"

I . Especialidades fermsceutices
I Perfumarias - Produtos de Belezà de Helena

c

r

Rubinstein, Ma.rga,ret Duncan, Coty e outras
Artigos de Toucador etc.

,Mani'pulação escrupulosa I Preços módicos I

,VIDROS
l;' E·' �SPt�t H.O 5
.;'\ ,',. de todas /a�. bitolas e tipos'

c

,.I c

Desconto especial para Marceneiros -.

Executamos qualquer serviço do ramo '

Colocamos Vidraças a domic'mo
" Vid raça ria ao lado do FotoC; João

, 'Praça Lauro Müller 516 • .Fone 277

CANOINHAS . SANTA CATARINA

L

j
;' Tem_ para pronta entregr� \

.. ,AtFREDO GARCINDO
-:- Santa Catarina

Cerâmica Caooinbense
...3'

Torna público que já tem á venda
m"anil,has e tub�s pa'ra drenagem

r I c

em i diversos tam;anhos'
_

Estrada Marcílio Dias
CANOINHAS - 'éaixa Postal 75 • SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARRECADAÇÃO

SOMA ,Cr$ .

Saldó disponível do exercício de 1953

Contador, Prefeito

Anterior I Do M-ês I .: Total

143.066,30 1.236,50
207.547,00 1.933,00
507.055,40 .- 3.358,00
410.937,20 5.901,30
92.025,30 11.315,50
'loo,oQ

60.005,60 6,995,00
14.439.00 502,00
16,035,50 745,00
20.265,80 92,50
13.922,00

41.728,70 4.146,00
24.060,50

3.988,00
'

406,00

209.107,10
477.506,90
590.000,00

23.615,50 -, 1.552,70
410.992,00 10.942,30

14.3-&0,30

200.466,30
3481,204,40

1.787,30

4..310,00
, 55.223.10

144.302,80
209.480,00
510.413,40
416.838,50
103.340,80

1�0-,00

67.000,60
14.941,00
16.780.50
'20358,30
13.922;00

45.874,70
,24.060,50

4..394,00

209.107,10
477.506,90
590.000,00

'

25.168.20
421.934,30

16.127,60

204776,30
3536.427,50

13.282,40
3549.709,90

\ ,\ " : :

CELlrE"'TENIS "CLUBE'
Assembléia Geral Ordinária

'!'
.

De ordem do S1\ Presidente do Gonselho-Consultivõ' con
vido os Senhores sócios désta Sociedacie para a Assembléia Geral
Ordinária no dia 12 p, v. (Sabado) ás 15� horas. sendo meia hora
após com qualquer numero, na sua séde social' a Rua V,idal Ra-
mo" com a seguinte ordem do dia;

.
' s- -; , é,

,

'.. ,1°. 'EI�içió da nova diretoria p�r térmiriõ ,de' m�Ddaio.
_ 2°. Diversos. " ;",' '"

,

Esperamos compreensão e �ontamos' COI1)' ,a colllboi��.o �
prelença de todos os sócíos.

,
, /. '

'

, ": "."
Pelo' Conselho Consultivo - Harry Schreíber - Seeretârío

"

SÃO PAULO
Rua Carlos de Campos 272

Fone, ;'9-49_,,;,94: •

Telegramas: , W9L�RA�
,)

. �. "'.� "4 t

OficiBa, Mecânica', i.

S I LV f N O: f uCK
Atende com' rapidez todos. os serviços' Q9

--......
.

.
,.. - -.

,

consertos, reformas e pinturas de veicules,
.

,�. � l ;.!f·i �.
lo

-. "1 . :: ." l':

inclusive retificação demororee
eSfá·cion'a.rios ',� .s

.
'

Rua"Vidal Ramos, 229'
. -

'.'

CANOINHAS - SANTA CATARINA

r

FERGUSON ....

Edgard Mayer
Diretor ,dà�Fazenda

-P/FERENTEf;, sistema'

DISTRIBUIDORA VEMAG S/A
V�ículos,e Máquinas Agrícolas

São Paulo. Matriz - RU'a Grata fundo, 224
.

TeIoIÍane. 3·0612 3-0648 e 3·0759 - Caixa Postal 8232
Telegramos "Studeauto'!

RiO 'de Janeiro, Filial. Rua São Clemente, 91 • Tel. 46.1414

Mofor novo mais 'poderoso " 20 %
mais de fôrça e melhor característico
de torque.

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial

, '.' ,.

Imposto Predial
'

,

Imposto sobre Industrias e Proüssões
Imposto de Licença
,Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial

.Imposto .sobre Jogos e'Diversões
b) Taxas

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assístêncía Social

,

Taxas e Custas Judiciârias-e Emolumentos
Taxas deFisc�li��ção e Serviços Diversos
Taxa de Limpéza Pública

'

" PATRIMONIAL
Renda Imobílíáría .

Renda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS

Receita de Oemitérios •

Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes
Quota-parte tmposto federal sobre a renda

Quota prevista no art. 20 da Constit���o Federal

Quota prevista no art. 21 da Oonstttuíção Federal
-_ "RECEITA EXTRAORDlNARIA '

'

Cobrança da Divida Ativa '

Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas
Operações de Credito
Eventuais

,
."

,

,

Canoínhas, 30 de Set-embro d11954 '

Reinaldo Crestani Benedito T. Carvalho Jr.

vCOMP,RA-SE
L '

Uma casa de morada dentro
do perimetro urbano até

Cr$ 60.000,00 (á vista) 3x
Tratar á Rua P. Pereira 898

3][ VENDE-SÉ,
Uma bem montada, fabrica
de móveis com o

, seguinte ,1
maquinário: 1 cepilhàdeira,
2 motores. elétricos de' 5 e

7Y2 H. P., L: torno,
'

1 serra
'

fita, '1 'tupia, 1 Ju�adeira, ..'1"
respigadeira, ',I despenadéí-:
.ta, 1 prensa para compen
��os, 2 lixadeiras, bancos

,

� demais,pertênces, 'ou acei-
ta��e sócio com capital de
Cr$ 100.000,00 de preferên
cia técnico no ramo, Negó
cio urgente.,Vêr 'e tratar
comINDÚSTRÍA 'AkTEMÓ
VEIS LTDA. em Trê's Barras. '

',"';; .!-
.. -: •. :

r;�',iVende-se,, I to..,
.

·Uma casa de morada si
tuada à l\..ua Getulio Vargas
1034 - al\.exa uma fabrica
de charutós. com 'estoque,
ein terrenb�dê' 17�40.'

" Preço' de'Oca�iâo
,

,

Ver e tratsr com o pro-
Prietário nomesmo endereço;
G 'motivo da venda será

�)Ç�licado pessoalmente ao

I�teressado.
"

2v

Pro(ur� no seu' fornecedor
o sàbão P ,i'nce:za, ,

Lygia,
,

8Qrax ou Tupy,:�',
"

Um�-pioduto , bom,
especial -e ca�olnhense I

,

I

... é único e completo _

pOr 'isso rende um trabalho eficiente e, econômico I

,Regulador oe' esfnrClS ' Regulo auto'

mõticcmenre o uniformidade do mcrchc
-do 'rotor em qualquer terreno.

"

- O famoso Sistema Ferguson oferece contrôle hidróu
lico integral, moderno occplomento.rnecônico e novos

dispositivos de segurança. O contrôle a "toque de
dedo", além' de simplificar o levcntornento dos im-.

,
'plementos, regula' auJQmp_ticamente a sU,a tração ,e ,

a profundidade, dos 'sulcos. EXCLUSIVO:. Caracteris
tica importante e exclusiva é o dispositivo hidráulico
que desliga automàticamente o implemento quando
êste encontra um obstáculo.

Contrõle a "Toque clá Dedo'" - Fácil
contrôle de todos 05 i'mplementos com

u"! 5impl_es "Toque de De<!o··.,

aos' NOSSOS LEITORES
Do próximo numero em dian

te, levaremos ao conhecimento
, <te,nossos leitores e de :tod(js os

Interessados, q movimento das
sessões da Câmara M:unicipa�
sob

'.
a direção de, Michel, N. Se�

leme e com a colaboração do·s·
.Veréadores eleitos sob a Iegen..
da da UDN. \

",

I �,

ALUMINIO'
bom e barato

. &d4 �.ttt(l;

FERGUSON-um sá conjunto motorizado para
tôdas as tarefas de sua lavoura.. Mais pessante

,

. mais resistente - mais econôrnico v mciior"..".
rendimento - maior facilidade de, manejo.

'

Câmoro de combustão ,semi,esfllrlca
Gerente melhor 'op�oveitomento da
combustão e, portonto, maior oprovei
lamento de gasolina.
F

'

'Completa asslstênda mec4nlca

Territórios de Distribuição. Distrito Federal, Estados de Sôo
.

Paulo, RIo de Janeiro" Espirita Santo; ,Minas 'Ger�i'i GoIÓ1. "

, -

,.......; Mato .(:;;0550. P�ron6 • Sonlo' ,CatorlnQ.

Ali MALLON & eIA.-
Ruo Vidal kOfuos, í036 - Cx. Postal S2 - 'Tel. 217 ' CANO NHAS . Sta.' CotQrín�

Registro ,(Jivil'
, ,Sebastião Grein C08t�.· Esceí
vão de Paa e Oficial do Rt'gj�tr{i,
Civil ede. Major Vieira, ':M'uuicipió
e Comarca de' Canoinhaa; ED�ado
de Sánta C8�rina, etc. '

. '
'

,

-

,Faz, Baber-,que pret��deni casar�
Julio Ribeiro: e ,Isabel, Pfeifer;'

.�Ele, natural deste Ee�8db, nasci-'
do em Pepanduva, no d;ja l° de
Setembro de 1933, lavrador, 801-
teiro, .domiciliado .e residente .nes

te distrito; -filho de, Francisce R.
de Lima e 'de' DODa' VictóÜe.
P�est.ell, domicili�doll e resid'entes
neste distrito, Ela; n8tu�81 deste
Estado naaeida neste ; distrito no
díá 11 de Fevereiro de 1938. do
mestica. sol�t1iD'&, domiciliada' e re
aidente. neste distrito, filha de
Juvino Pfeifer' e de Eroesta Pres
tes, domiciliados e 'residentes nes-
te distrito. "",'

,

-: :

Apresentaram os documentos
exigidos peloCódigo Civil brV. 180.
Si alguem 'tiver conhecimento de
eJCistir 'algum"impediÕlento' legal.:
aeuse-o par�clr�� de direito.", .

, .,E para, ooastar e chegar este
1,0 .conhecímeçje de todos ,lavrei·
Ô prelente' q�e;, será afixildo no

,

lugar de cOitpJI)e.I ...
"

Maior Vioir-il. 28 de janeiro de
1955. :� ,

.

.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
"

- Oficial do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONCLUSÃO DA la. PAGtNA . _!
-

que, só mais tarde, decorridos alguns anos" se, poderão avaliar Osresultados na plenitude. '.

.

. . O Oeste riquíssimo e' fecundo foi integrado na vida esta.
dual. Até ag�ra êle fôra mais gaúcho do que catarínense, pela se.
gregação, pelo abandono em que viveu.

Hoje quase, toda gente o sabe: Santa Catarina não pOso
suia um: sistema econômico seu, próprio. O Sul e o Oeste erllln6.400,00 -..e em parte continuarão a ser até a solução definitiva dos pro
blemas catarinenses - tributários do Rio Grande. O Norte era2.183,90 "absorvidc pelo Paraná. Faltava o centro, porque se teimava em
querer arrancar a Capital para o ínterior..

Durante mais de quinze anos, o pôrto de Florianópoli&foi
inteiramente abandonado. As nossas plantações de café, de bana.
na, de cebola, de mandioca, iam desaparecendo. Anos e anos, Por
incrível que pareça, a Capital viveu às escuras. Tudo se fez, para
desacreditá-la e facilitar o plano da mudança. _Jt� faltando o cen.
tro, o Norte e o Sul viviam a vida econômica e social dos dois
estados vizinhos. O sr. IRINEU BO�RNHAUSEN, ao assumir o gn,7.213,60 vêrno, compreendeu a situação e completou a obra de Gustavo6.1S3,80· Richard e de Hercílio Luzç-radícando a Capital em Florianópolis,
A recuperação econômica da Ilha, a dragagem do pôrto, os gran:
des edifícios das Secretarias e das Diretorias, a roâovia...:..ttonco
Leste-Oeste, e outras obras mais, sediaram definitivamente 'a Ca.19.651,20 pital de Santa Catarina. Mas não foi só. Muito mais do que isso,50 t.50 as indicadas! providências estão construindo o centro do nosso

�

sistema econômico, para que Santa Catarina. deixe de ser apenas.18.000,00 uma ponte, servindo ao progresso- dos seus ricos vizinhos do Norte24.000,00 e Sul. '

É evidente que um plano de tal.envergadura não será
concluído dentro de um quínquênío, Há 'nele providências de di.
ficil realização nos tempos presentes, como, por exe�ple, a inter.
ligação ferroviária Norte-Sul. Confiemos em que o sucessor do sr,
IRINEU BORNHAUSEN .herde com Q cargo o-mesmo descortinio
administrativo' e a mesma audaz iníeiativa que .

levaram o atual
governante ao arrojo das. grandiosas obras hídroelétricas do Es."
treito do Rio Uruguai, da Estrada do Rio do Rastro; da "Estrada
d T· "

.

o ng� .. ; ..
.

Q Govêrno do sr. IRINEU BORNHAUSEN· iniciou o SeU
derradeiro ano de gestão. O imenso que realizou até aqui, deíxa
nos á impressão de que nesta última etapa o grande Governador
catarinense consolidará a sua obra, em outras e fartas realizações

IE então Sta. Catarina não será mais apêndices/do Paraná e Rio
Grande do Sul. Sta. Catarina será -catarinensé;' de verdade.

'

Balan(ete da Despesa Or�amentada referénte ao 'mês de Agosto 'de 1-954

.Côdígo
Local

9 3
9 30
9 30 1

9
....

31
9 31 -1�
6 34
6 34 t

.9.-'-342
9 343
9' 4

9 44
'

..

944'1'
9 '44 2
'9 a

.

-9 84 .

9641

9 842
9<84.3

9 84 ....
9845

9.9·
9 94
9 94 �

9 94 �
9 94 ii
9 941
9 9f 5-
9 94 (}
9 941
9 943

".'
.

TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior 1 Do mês "1
.

Tot�

��@����.;' •.••

f,.,�R.
�

J\N.TO�JO SklBA
.

J Olhos,. OUVid�' Nariz e (iarga,nta �.1 )ará consultas no HQSPITAL SANTA (RUZ I
t- de 7 á 19 d'�Fevereiro I�

"

das 8 .<ás 18 horas - diariamente Bx ®<r.� '. .
.

®
�i®®�®�(i'�l®®@,)i&���®®®®®®®®:

, .

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal nxo
Para substítuíção de funcionários e extranumerá-

.

rios ücencíados
-

'Pessoal varíavel
Para ádm.issão de extranumerários
I)espes� �versas
Construção. de prédios escolares e aqutsição dos
respectivos terrenos .

,

Construção de casas populares
Salário família

.. paEMIOS DE -SEGURO E INDENIZAÇAO
., . POR ·ACIDENTES �

I)esp'ês�s diversas ._.
Seguro contra 'acidentes no, trabalho
Seguro de bens moveis, e imoyeis -c.

,

SU13VENÇÕÊS, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas

.

Contríbuíçôes a institutos de aposentadorías,
.L. _B. A. e S. E. S. I. .

. EmolUmentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas 'ínstítuí-
ções' ..' �_

Auxilio à. "Associação pró Ginásio de Canoínhás"
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina.

.

DIVERSOS
Despesas diversas .

c
.

Aluguel prédios intendências, cadeias,
telefones I

.

Despesas' imprevistas
"

.

.

pensã.!( à flimilia. de Alinor V· Corte
.

....
.

Pensão á Vva. e filhos menores de Augusto C2isJ_h�r
Pensão áVva. e filhos menores de Agostinho T:de Lima
Pensão a João Florentino de Souza'

.

Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

-CRÉDITOS ESPECIAIS
Auxitio Inaug. Série Sindicato-Lei 266
Subsídíos do Prefeito ef. Lei 253
Auxilio a' Marcilio de Oliveira

. Auxilio 8 Francisco L .. Gonçalves
. Gratificação' ao Engenheiro contratado

c-s
Bestoa a pagar de ,1952'
Restos ,a pagar de 1953

SOMA CR$
Saldo para Setembro

SALOOS DISPONIVEIS -"

Na Tesouraria
No Banco "Inca"

RESPONSAVEIS
. Nas Intendencías
FUNÔOS ViNCULADOS

No Banco N. do Comercio
No Banco "INCO"

DEPOSITOS
Na Tesouraria

1�---8-'-en-...�no-r-e�s--.�--SS-I-·n-a-n-te-s-----

6.400,00

2.183,00.

61.260,70,
4.722,40

61.670,00

Em nosso ultimo numero, no
ticiamos. o falecimento do 'iene·
rando Snr. Fortunato dos Santos
Pacheco, 'cuja .nota, carece de ai.

872.349,70 31S'S:953fl_0-· gumas retificações o que passamos
335.53'3,50 a fazer:

.

3494A�6,80 Tendo ele sido escravo de Fir-
mino Pacheco dos Santos Lima,
passou depois para a posse do fi·
lho deste CeI. Toão Pacheco, pai

G .

I' Preços de 'abelà COI -5 oIode 'desconto '1I Oferecemos para pronta entrega os seguintes:

I··
4.50 x 21 - Lameiros e Lisos.

-"

6 OQ x 16 - " ,."

6.50x16,- " "",
.

•

u
®

I,
:1 7.00 x 20 -'- Lameiros e Lisos

I
::
® 7.50 x 20 - Bandeirantes e Lisos

� 8.25 x 2.0 - Bandeirantes e Lisos

I.. 900 x 20 - 12 Lonas
I.:'0,00 x 20 - 14' Lonas - Papaleguas iii

I . MerJíy Seleme cP Filhos"' I� TRES 'BARRAS -:- SANTA CATARINA
,u uJi:::®@I�@;:==�®::::®@®®®=:::®®@)®®::::��(i::::�::�····

Reinaldo. Crsstani'
Contador

/'.
.

Canoinhas, 31 de agosto de 1954

Benedito T. Carvalho Jr.
Prefeito'

Solicitamo.r á iodos os aúinanle.r em airazo, a fipeza de
re..(!/Ulartzarem tU suas assinaturas, diretamente aqui na fler2ncia ou

com noJ'ro.r 4lgen.te.f·· credenciados,
Em4Qra o preço do. papel tenha .fripli'cado,,,,de valâr, ainda

maniemos opreço de Cr$50,OO (Cincoenta Cruze�i'(}J') por ano, ou )?ja,
52 jornais, O nOJ'J'�J'jorço,etit manter o jorn.al em circulação sema

fiJ4llmenle--;'/(Jl"enae-.re e"'d,iJ'J'o nos ufanamos, no apôio e bôa vontade,. . ,.)j_�

moral e maleria! de todo.r, indistiniamenie,
.

,
.

. . .

Pela atenção que sempre nos dispensaram à!Jradece,
A GERÊNCIA

6.183.80

,16.772,40 _

504,50

11.000,00
21.000,00

Á

180,00
.' Í9.119,90 ;

3 '.500,00
3.500,00
1.500,00
3,500,6'0
1.790,00'

20.000,00
8.000,00

.

300,00
+r-», 8.000,00
1894-:735.70
.6.5ÓO,00

34.5.467,90
2286603,60

38,185,10
280,114,40

17,234,00

'.

----_._ AI

84.025,60
4.722,40

8.68�--- 70.360,00
""

22,764,90

� 7.213,60

2.818,80

7.000,00
3.000,OU

5580;30
500,00

,

500;00'

500,00

180,00
24.700,20
4.000,00
4.000.00
1.500,00
4;000,Qo
1.790,00

17.676,00

5.000,00
30.000,00
8.000,00
400,00

12.000,00
-_._--

2627.755,80
73.00,00

458.197,50

190.016,40

17.676,00

5.000,00
10.0000.00

1<0,00
4.000,00

733.120,10
126.500,00
112.729.60

335.533,50

10.807,90
144.705,00

34,503,50

EdgardMayer
Diretor d. Fazenda

Vestidos bons! Yestidos bo
nitos! . Vestidos baratos!

"

",sempre na .

Casa Erlita

Fortunato dos Santos Pacheco
dos nossos amigos P�àro e Firmi-.
no Pacheco dos 'Sarltos Lima, re

sidentes emBugre. Nãofoi o CeI.
João Pacheco revolucionario, po.is
pertenceu ele a� tropas legalistas,
sitiadas em Lapa, sendo sub-co
mandante. ACl'mpanbado sempre
por seu fiel escravo, conseguiu o

Cel, J�ão Pacheco fugir do cerco

no dia da rendição.
"

Discos' H,C 4 VICTOR
Casa Erlita
Assi·nel Leia 1 Divulgue!
Correio do Nórte

{

6,70 x 1�.- '" "

7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas .

6.50 x 20 - 6 Lonas

"

Oficina
.

Relâmpago
.,_. JOÃO FREDERICO SIEMS '

""" -".;.._. -

CONSERTOS E REFOR�AS DE BICICLETA,S
Venda de Bicicletas, Peças é Acessórios

Caixa Postal, 93 - CANOINHAS .. Santa Catarina

Um locomoveI marca Wolf, horizontal." de 18 HP.
em perfeito estado.

Ver e tratar (om ALFREDO (iARCINDO
'Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRilO DO NORTE
� ..;.

,

-I
·

ai, de Citação, de
osé Vardoso Leite
O Dr. José Pedro 'M�ndes de

Almeida, Juiz de Direito da Co
marca,' de Canoinhas, Estado de
Sta. Catarina, na forma da Lei, etc .

. : .,_
l

Faz s-aber a -'quem interessar
possa que por parte' de NAIR
DUFFECKLEITE me foi apre
sentada a seguinte petição: Exmo.
Snr. Dr. Juiz' de' Direito da Co
marca de Cat1Óinh�s; Dona NAIR
DUFFECKLEI'rE, brasileira, ca.'
sada, por seu, prúblliriado'r, que esfa
no final subscreve>vcm perante V.
Excia.. requeeer'' respeitosamente, '"
lhe seja concedida outorga uxória,
para o fim de, pb(}"it';,-alienar' duas

,

pequenas areas �é' teit;.r�s_, 'qu�' her
dou por falecimeufc'de s�u"paiJo�o
Cassiano de' OliVeira" como: faz
certo a inc!usa;,��'��;dão �e �parti
lha, Se assim proced�, é porque.
sendo casada civilmente:' com José
Cardoso .Leite, ''éstc'há''mii�' .de
cinco anos abandonbu ü\Jai""'cón
jugal. estando em 1ugá� incuto e .,

não sabido, e tanto isto 'é verda
de, que quando se procedeu .ao

'

inventario de seu falecido pai, já
foi o mesmo citado por edital' 'e
não compareceu, conforme': f-az
certo ainda a inclusa Certidâo.pas-,

sada pelo Snr. Escrivão' do Civel.
Confotmc se,' verifica ainda." da
inclusa Certidãode partilha, coube
à requerente uma area iiIfe�i'oJ[';:�,a
dois alqueres, em dois ,lrigares.,:e
em comum comes demais herdeiros,
"acontecendo' agora, que os" de�a.is
já venderam suas partes, 'fi�ando
a requerente em comum �om.e�tra- '

nhos e sem-usufruir absolutamen
te nada do� terrenos, ficando ape
nas pagando impostos. Nestas con

dições, requer com fundamento no

-Art. ",628 do Cod. de Processo Ci
vil lhe seja suprido o consentimen
to de seu marido ausente para o
fim de alienar ós referidos bens.

, expedindo se pára tal, o compe
tente Alvará, depois de ouvir o

Snr, Dr. Promotor Público, e pagas
Estava ainda sendo agarrado 'pela gravata 'e gola do blu- as custas devidas. Nestes termos,

são, pela" senhora dei Coletor, quando o Capitão Theseu percebeu P. E: deferimento. Inutilizando
que o Coletor Macedo, cambaleando, vinha' em sua direção de- estampilhas .Iegais o' seguinte:
tonando nov:amente o revolver que havia recarregado e o' ernpu- Canoinhas, 29'de dezembro de 1954,
nhava com -as duas �ãos., Conseguindo se libertar das mãos da (a) ,.Rivadavia R Correa. 29/12/54.
senhoi'a por ter' arrebentado sua gravata, o Capitão Theseu sal- 29/12/54 29/12/54. DESPACHO:
tau para um pequeno .gramado e cpmeçou a reSP9:1der%ao' fogo' Publigile-se Edital para 'citação de
de seu lnim�go';' acionando por mais" treis vezes b gatilhO. José -: Cardoso Leite, nos jornais

Ãtingido duas V,ez�s', na ',p,e,rna, dir�ità, uma na �1ão do
;Diarib Oficial» do Estado e «Cor-
reid ,do Nórfe>, desta cidade. Em

mesmo lado e treis vezes no tronco, ainda assim mesmo o C�IE!-' '30/12/54. (a) José, P. M. de AItor Macedo lutou até termipar il segunda carga de seu, revolver, meida, Juiz de Direito, Em .virvindo a falecer vinte minutos depois, quando dáva en'trada núm
lã tuêle 90 que, mandei �xp�dir ohospial d?quela cidade.

presente Edital que será afixado
.�PrQce�saQo pela Comarca de· C,levelândi8, visto naquela no lugar ,de costume, e publicado

época riao existir' Juiz de Direito em Santo Antonio, o Capitão uma vez Qª «.llIJprensa Oficia.} do
:, Theseu foi imprtH,unciado e abso1vido por t.er sido reconhecida Estado» e uma' vez no jornal 10-
em seu favor a lE!gítima defes!l p�ópri.a. .cal «Córreio:<üo ,.Nórte�. ';:-DáCl'b;c

., À� lavr,�� a' sente, nç';�,' �bsolUtória, 'o íntegr,O, e comp�te,n- passado nésta cidade de Canoinha�
Està,c,lo:de Sta., C atariria! �'m de�,., tíssimo magistrado daqu�fà' Comarca. assim se expressou sobre zoito (18) de jan�iro' de \riil: nove}a personalidade do réu: -',". 7' 'Ç..' .. centos e Ciilcoeilfa e' cinéQ (I955)�,

"O Capitão Tl1eseu·Domingos Muniz é oficial da Policia Eu, (a) Rubens R. da �ilva. Es�o
Militar do Estado de ,Santa Catarína, no exercício do cargo de crivão ó ;esc�eyi. ; ! ""..; ,'Delegado de Policia de Dionísio Cerqueira; sempre fvi um mili- (a) José Pedro Mendes de Almeida.tal' cumpridur d'Os seus deveres, respejtador da lei e dos direitos TU'

,-'

'dos seus concidadãos. Manteve-se com elegância e sua educação �z DE DIRE1TO �
e alti.vez de' militar. hO'nrado,' digno e conscio de suas obrig?ções. E�tá conforme o original, do,
Exercendo o çaH�9 de Delegado de ,Policia numa .zona fronteir:issa cque, dou fé." >,
'cdm Atgentina e Paran�, q Capi�ão- Theseu Domingos Muniz, p.or�,- Canoinhas, 18 de janeiro de 1955"
tou-se na altura das sua's altas respoQsabilidades, na manl,ltenção

,HUBENS RIBEIRO ,DA: 'SILV'Aida ordem pública e na garantia S()clal, prestando _aos 'paranaen-
,ses inúr;neros e valiosos serviços na cotidiana vigilância aos, des-,
respeitadores da lei e pertuqadores da paz da sociedade, Na zo- ,

na que exerceu o cargo d� Delegado de Polícia, o Capitão The
seu Domingos Muniz, conseguiu a simpatia de todos, pelos seus

dotes de cavalheiro e p�1,9 '�e_u cumprimento exato do devét. Em
fim, õ Capitão 1'heseu .Dóqiingos Muniz é um oficial que honra
a far�a que vesfé".

'

,

"Resta ago�a aos�jurad:õs da' cidade de Palmas, cumprindo
uma 'fcirri1àlidade e�igida 'pelo�E;grégio Tdbtmal' do Estad{, do
P&raná, fazer justiça que merece' êste digno oficial que embora
seja pàranaense de nascirlilento, 'sabe honrar a Polícia Militar de
noss,o Estado.

'

O Capitão 'fhesf'u Muniz comanda"a . 3a. Cia. Isolada, se-,
diaja nésta cidade, Desde que aqui cheg<?l,l: tem se revelado I!lm
brioso oficial pela sua manein. afáveL no 'tratamento de seus Slk,
pordinados. Sua condl:lta cavalhf'iresca e' o modo com que:,vem
cumprir;ldo (ls'seus árduos deyel1es pela manutenção da ordem juntá
ao povó de Carioinhas, o fázem mereéedor de estima e consideração.

"Estamos cértos que {I Capitão The�eu Muniz será��QsolvidO.: '

O nobre e inteligente povc de, Palmas'conhecendo todos os deta
lhes do procéEso, reconhecerá que ele agiu em LEGITiMA DEF.F:SA.

S'ERÁ ,NOVAMENTE JULG,A.DO
o CAPITÃb THESEU MUNIZ

Imeronunciado pela -Cornarca de Clevelândia, quando julgado' da" primeira vez, teye agora
pelo Egrégio Tribunal de Curitiba, no entanto, reformada sua sentença

,absolutória e vai' ser _júlgado n",o próxirno'lmês na cidade de' Palrnas ; {

Consoante ao que já foi divulgado, no dia 2 de junho de mão direita empunhava, o revolver que guardara no bolso da cal-
1953. o Cap. 'I'heseu Domingos Muniz, quando passava -pela cida- ça, o C6Íetor sé debruçando na, porta de automóvel ameaçava
de paranaense de Santo Antonio, foi inopinadamente atacado pelo . bater no rosto do Capitão a qualquer instante, Este, procurando
Coletor Ildefonso de Oliveira Macedo, resultando dramática lu- evitar mais esta agressão iminente' e talvez fatal, inclinou-se para
ta com a morte dêste último, o interior' do carro, sentindo que, sua mão esquerda deslizando

pelo assento Ioí.tocar um revolver' de propriedade do industrial
Mario Turra, cuja arma fôra deixada por êste debaixo'tde seu pa
letó, conforme costumava fazer quando tinha de apear de seu
automóvel 'em viagem." ',' It

;r Esta agressão foi motivada pelo fato de ter sido. nos pri
meiros dias daquele ano, chamado o Cap. Theseu, Delegado Es

pecial de Polícia de Dionísio Cerqueira, pelo Delegado de Polícia
de Barracão, para prestar auxílio numa perturbação da ordem
dentro da zona de meretrício desta última cidade, cujo protago
nista era, o Coletor Ildefonso Macedo, armado de revolver e de

sa.catand6 a autoridade policial e seus agentes, Nesta condição, o

Cap, Theseu dirigiu-se ao coletor e pediu-lhe para acatar as or

dens da autoridade policial alí presente. sendo : da mesma forma
desacatado e insultado, o que levou o Capitão a lhe dar voz de

prisão. Ao receber a voz de prisão o Coletor insurgiu-se e ten
tou sacar 9 arma que trazia, estabelecendo-se um conflito que
terminou com a subjugação do preso €}tle foi conduzido à Dele

gacia de Polícia de .Díonísío Cerqueira, onde foi pelo Delegado
de Polícia de Barracão autuado na forma da lei, '

' i,

Por esta razão, o;Coletor Macedo deséncadeou contra o

Capitão Theseu tôda suá .íra e vingança.s-cujo desfecho foi quatro
mêses depois, naquele trágico" dia dois, de junho, quando violenta
e covardemente agradiu' aquela autorídade em presença, de um

povo impassível e' cruel que se reuniu para' assistir aquela cêna
dando mostras de' que apoiavam o ato, do Coletor. '

.: Estando sórnente acampanhado de um amigo, o industrial
Mario Turra, que não possue uma perna e usava muletas.ro Ca
pitão Theseu mesmo assim e desarmado ainda teve a firmeza sufi-.
ciente para -dar voz .de prisão ao seu agressor, dizendo que iria
se retirar para providenciar os meios e recursos legais para tor- '

Dar efetiva ,à referida prisão, visto estar desarmado e. ninguém
�Í'presente, inclusive u,m, Inspetorde Quarteir:�o, desejava auxiliá-lo.:

Esta � atitude desassombrada do Cap. Theseu aumentou
ainda maísa ira do-Coletor que se dirigindo ao Capitão t�eu,
já sentado' déntro do automóvel, começou a adver-tir-lhe ameaça
doramente de que seria sua desgraça pretender voltar para pren
dê-lo,: o 'que retrúcou 'o Capitão não haver maic.r desgraça 'do
que' aquela dêle estar sendo agredido e insultado daquela, forma
em praça pública. Insultando continuadamente, 'enquanto com a

Prefe·itura
�. Munici,pal de. Canoinha�

Aviso
...., '.-' :.':/ :

F: De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público
que, durante o corrente mês de FEVEREIRO, se proced�
nésta Tesouraria ,e rias"Iritendêndas de Três Barras, Ma.;;.
jor Vieir:a,': Paula .Pereir�,' e· F'êftpe Schmíc�t, a cobrança
do Impôsto de Licença'para' Carriinhõ@s, âutomoveis, me:
tócicletas, carroças, bicicletas�' etc.

J"

<

:' No Mês de Março a cobrança �erá. acrescida
d� multa de 100/0- e �nos meses seguinte 200/ô.;

Canoinhas, 10. de ·Fevereiro de 1'955,

Clemente Pieczarka - Tesoureiro

�ALFREDO GARCINDO
Representações, CorretagE!m,Seguros,Conta-Propria

'Tem pára, pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLlNA E

MOINHOS PARA QtJIRERA MANUA� E ELETRICO

Deseja vender o �eu imóvel? h;cure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou ,casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
Petições e ele.

,

Tem .� venda e.lT,I Felipe S�hmid-t, 5 alqueires de terra
de Cl.!ltur<!, com casa de moradia, paiól e c,utras; benfeitoria!', No
�eStno terreno, tem uma organisada criação de ab�lhãs com 40 cai
l�s e uma força hidraulica HaIa carre�ar bateria. Preço de ocasião.

!ri
45 alqueires de terra d� planta propria para cultura de �

go �m Pinheiros neste' Municipio.
,. 48 datas e uma casa de rr.adeira, em ,Papanduva, no

Perimetro urbano. -,

-----

Um 'locomoveI rÍtarca "WOLF: hor�ont�l..·'la HP,
perfeito estado de" conse�vação.

,

� 105 alqueiresde terra de cultura, no G_aviãú, Tres Barras
teço de ocasião. '

'

..
Sem. outra alternativa, o Capitão Theseu logrou com ha-

bilidade e grande presença' de espfríto empunhar a arma, levan
do-a diante do rosto do Coletor debruçado na -porta do automó
VE'1 e grítou-Ihe para se entregar porque agora ia ser> preso de
fato. Surpreendido com o aparecimento daquele revolver, o Cole
tor se abaixou, porém, o Capitão abriu-a porta do automóvel ra
pidamente dando-lhe uma pancada .corn a mesma ao mesmo tem

po qUE: saltava para fóra do veículo. Recuando meio agachado.
para o centro da rua, o Coletor começou a,sacar .o revolver em

bora o Capitão Jhe, gritasse para não se mexer, Sem querer obe
decer e completamente transtornado, o Coletor �acou da "arma e

deu ao gatilho várias vezes contra o Capitão que evitava ser a

tingido, dando saltoa ' laterais e realizando fintas, ao' mesmo tem

po que respondia com extraordinária precisão e perícia ao fogo
de séu agressor. '

' ,

';
,

, Logo de inicio atingido duas vezes na perna e uma vez
na mão direita, o Coletor cambaleando e segurando a arma' já
com- as duas 'mãos terminou a carga de seu revolver e caiu ao

solo, Nêste [momento diversas pessoas covardemente procuraram
agredir e segurar o Capitão, inclusive a própria senhora do Co�
letor que arremessou um pedaço de um galho de arvore, [unta-,
mente com sua amigá Tereza Delta, e o Inspetor de Quarteirão'
Osório Vieira .qUE esperava uma oportunidade para atirar contra'
o Capitão que agora lutava com a senhora do Coletor.

'

,
. '. Arriscando sua vida naquele ambiente hostil e perigoso,

o Indústrial :'Mario Turra conseguiu arrebatar 'a arma em'punhada
pelo Inspetor do Quarteirão e gritava' para que ninguém mais
participasse' da .luta.

-'.

�. ,

5-2-1955

,_ �,scrivão ,

-. S. poderá comprar re
logios l1lodernissimos

anê� e brincos d� d�
vef.'SOS m·odeloi

Na Refoj�ana Suissa
, de' 6uilherm:e r 'r souza ,,"

Rua Etigenio de Souza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. I"'Balancete' d�' Despesa' Orçamentaria referente ao ,mês ,de . Setem�ro de" 1954 'c

\

TITULOS
'"Local' '''.,

o
O O

�O 01
O 01 1
O 02
O 02 :l.
'O 03 ..

O 03-1
"'O o-r

O 04 1
O 04 2

04 3

t�, O 2
� 0.20..

� O 20 1
O 20 2

� (10 2Q 3

(} 23
,

:';'. 0,23 1·
i

,

• O- 24

f: Q 21 i,
o 24 2

f
L ,O 2" 3

O. 24 4

ADMINI�1'RAÇAO . GER.I\L
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

, Pessoall 'variavel' , l; ,

'.
.

..
, "\ ' . "

Gratificação ao auxiliar de Secretariá da Câ-mara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensílíos, etc.
Material de consumo

.

Material de expediente, .lívros, etc.
Despesas diversas

_

c

. Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos qficiais, etc.
Ajuda de custo aos vereadores

EXECUTIVO - GOV:€RNO
Pessoal fixo ",,,,*""
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação -aQS (Intendentes Distritais não exa
'tpres' ..

Material de'consumo
'Aquisição de �omb�stivel para automóvel

• DeSpesaS diversas ,

"'"
,

,·'Custeio de. veículos, moveis e -utensüíos
. Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-
.gem administrativa -

Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
cípio "".

.

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no ínteríor � .

,

O " ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
o -4.0 Pessoal fixo '

O 4,(). t : Secretário - Padrão Z 1
� {} 4.0 2 'Aúxiliar de Secretaria - Padrão P� �l 43' Material de consumo

� � 43 1 Conservação de moveis � utensilios
� '.' í) '43 2 Impressos e-material de expedientet Ô (,4,' Despesas diversas
I< G 44 1 Serviço postal
! I) 44. 2 servíçç telegráfico
f, , O 44 3 Telefones
� O "" 4, Publicação' do expediente� O 44 5 Assínaturas de jornais oficiais
I :�l} '1 SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
I

"

O, 70 Pessoal fixo

J O 70 1 Contador .- Padrão Z
l O 10 2 Um Escriturario - Padrão S
� O 70 3 Alrnoxarife - Padrão O
�, (; 'lO 4 Auxiliar da Agência Muhicipal' de Estatística
� O 70 5. Bibliotecário - padrão O
i () 10 6 . Agente Florestal - Padrâc S

O 13 '" Material de conswrio
Q 73 '1

. Livros e. impressos
'o 74.' Despesas diversas
'0 74 1 Despesas' de transporte de funcíonáríos em

" viagem a serv!ço, , , ,

O 74 2 Diárias" a funcionários em viagem a serviço
G 9 � SERVIÇOS DIVERSOS
O 90 _ Pessoal fixo

I O 90 1
.

Porteiro-Continuo :,_ Padrão L�
O 94 Despesas diversas .;

() 9' 4. Serviço de, limpeza do prédio da Prefeitura
1 EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
1. O ADMINISTRAÇAO ,SUPERIOR

� 1. 00 ' Pessoal fixo -'
,

1 00' 1 Diretor da' Fazenda - Padrão Z5
-1 00 � Tesoureiro - Padrão X

$ 1 00 3 Fiscal Lançador - padrãoS
� 1 00" -,QUebras ao T,esoureiro
! 1 OZ

-' Material permanente
�, 1,. 02 ,1 ..

'

Aquisição de máquinas, moveis e' utensilios
1 03 Máterial de consumo -

� 1 03 ,I Material de expediente
1 1 '

.

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
1 11 Pessoal variavel

, 1 II 1 Percentagem par� cobrança geral,:

"J_ 13 Material d� cons�o
� 1 13 'I Aquisição de talonários, livros, etc.
1: 1 14, ,Dés�as diversas

,

.

,,'
� \,\'1 14 J Percentagem para cobrança da dívida ,ativa e,[ 1- Z ,I ;SERVIÇOS �DE FlSCALIZAÇAO�

r·' 24 Despesas diversas
'

1 24 1 Viagens de interesse do serviço,

! SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIST�NCIA SOCIAL
! ,5 SERVIÇ_OS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
2; 50 Pessoal fixo

'
. ,

.

Z 50 1 Carcereiro - Padrão F
� 8 \ "'SUBVENÇõES, CONTRmUIçõES E AUXILlbS

"
%' 84." Despesas diversas

i '% 84 1, Ao F..stado para manutenção 'do destacamento, po-t '" Ucial ,,'
• 2 841. 2

_

Asilo Colonia 'Santa Teresa (Leprosario)
'!!:", 2 9 '", 'ASSISnNCIA' SOCIAL
� 2 9" nespesas diversas' ,

2 94 -l Esmolas a indigentes '

2 94 2 Assistência 'médico-farmaceutica a indigentes
�

2 94" Assistência hospitalar a in'digentes, '

2 9' 3 "Sepultamento ,de indigentes
94 5 'Assistêncla a presos pobres
94 6 Amparo à .maternidade e à infancia
94 -7 Postos médicos municipais

J
"

�- .

=».

.\-.
>

'.

;!j _'

",

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior. ,I Do mês 1 ", Tot-;:;-

','

3.200,00

16.000,00
12.800,00

440,00-
8.335,50

7l0.00
. 704,,60
"

2.803,30
6.400,00

.

213,10

20.000,00
15,200,00
10.400,00

-4<12,000,00
12.000,00
'18.800,00

5.525,00

400,00

-2-:1'38,9_Q, <; 95,QO
1.964,00.

12.oóo.oo
.

Lõoo.oo

3'0;00.
·194,40,
407,10.

3.000,00
-1,500,00
'1.900,00

9.600,00 1.200,00

3.250,00 450,00

22.400,00
18.400,00
16.000,00

2.800,00
2.3.00,00
'2.000,00

""

3.6oo.oo�

,217,00
100,10

62.200,00

..

27.oóo,00, ,

13.500,00

3.77l,60 '

22.500,00
17.100,00
10.400,00
15,000,00
13.500,00
20.700.00

5.525,00

2.233,90
1.964,00

10.800,00

3.7oo,oõ

''t

(,
25.200,00 .

20.700,00
,18.000,00

7.739,00 7.739,00

13.614,00" '

348,00 p.962,oo

45.334,40 .3.039,70 48.374,10

9.140,00 --,.....,,9.140.00

1.699,00
'-

6.400,00

8.698,00
4.298,50
�.993.00
2.760.00
,.-828\00

14.109,00

160,00

800,00

990.00

1.859,00

7.200,00

9.688.00
4,298,50'
1.993,00
'2.760,00
1.42'8.00
15.509.00'

1 �
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18,00

JuiZO de Direito da Comarca. de Conolnhás,
v'. EDITAL '

'De praça para venda dos bens
pertencentes 8'OS menores Alva
ro, Mirte e Godofredo Vieira,
no Alvará para Venda de Bens
de Menores, requerido pelos
mesmos, na forma abaíxo..

'

O Dr. José Pedro Mendes de
Almeida, Juiz de Direito da
Comarca 'de Canõinh!i"s7" Es
tado de Santa ..Caterína, -na
forma da Lei, 'êtc.

.::� ,

18,00

217,00
100,10

'62.200,00

24.,OOO,OU 3.000,00
12;000,00 1.500;00

3.371,60
-

400,00

1':',

1)686,00
r

8.526,10

�4.500,00 ,
,

t

5640,00 375,00

Faz saber aos que O· presente
Edital virem, dele conhecimento
tiverem, ou interessar possa,
que no dia vinte e cinco (25)

1.686,00. de Fevereiro proximo entrante
_ as quatorze (14) horas, no Fo-

8 526,10 rum, no Edificio da Prefeitura
.Munícípal, o porteiro dos audí-

4.500,00 torios levará a público pregão
de venda, a quem mais der eo

6 15 .maíor lance oferecer acima do.0 ,00
preço de-avaliação de Cr$_ ....
24,089,24 (vinte e .quatro mil e

18.000,00 oitenta e nove cruzeiros e vinte
14.400,00 'e quatro centavos) o seguinte

ímovel: Um terreno com a area

""0,00 'de 275.436 m2 (duzentos e se-

8.335,50 tentai e cinco mfl e quatrocen-
tos. e trinta e seis metros qua

""_"_740 00 drados), situado. no lugar «Pa
.899'00 ' ciencia », distrito de Colonia 'Vi-, '\. . ,

3.210,,10' eira, deste Comárca, confrontan-
, '6.400,00 .

do-se por um lado com Alfredo
'213,10 Per.eira e quem de direito. por

outro, lado com filhos de João'
Camilo da Silva, de outro ladc
com Jacó Mance e-de outro
com Otavio Xavier Rauen: ad
quirido por compra feita li Joa.
quim Custodio dos-Santos e suá

mulher, conforme escritura pú,blica lavrada em Notas dO·Ta .

belião Benedito Terezio de f!ar
valh?, Junior, desta cidade, em
datá de 18 de agosto de 1938
e devidamente transcrita n�
Cartorto de Registro de [moveis
da Comarca, sob n? 7995 Livro
�3-J; terreno 'este avaliado ara•

zã« de nove (9) centavos por
metroquadrado.e todo por Cr$
24089,24 (vinte e quatro mil ii
oitenta e nove cruzeiros e vinte
e quatro centavos). E quem 08
bens quízer comprar deverá
comparecer rio lugar, dia e hora,
acima mencionados, sendo ele•
entregues .a quem mais der e
maior lance oferecer acima da
avaliação, depois de pagos no
a to o preço e as custas da com:
pra. ,O presente Edital será afi.
xado no lugar de costume e

publicado uma vez.na Imprensa
Oficial do Estado. uma vez DOS

jornàis locais Correio do Norte
e Barriga Verde. Dado e passa.
dó nêsta cidade de <Canoinhas,
aos dezenove (19) dias do mês
de Janeiro de mil novecentos
e cincoenta e cinco. Eu (a) Ru
bens Ríbeíro da 'Silva. Escrivão
.o escrevi.

(a) José Pedro/ Mendes de Al·
meida - Juiz de Direito.
Estã conforme o original, a�

fixado no lugar de costume, do
que, 'dou fé.

Canoinhas, 19 de janeiro de 1955
RUBENS RIBEIRO DA SILVA

Escrivão '

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE: Dona Dirce, esposa do Irene, filha do sr. Antonio Seo

sr. Dr. Aristides Diener; o sr. nhetzki.
Waldemiro Scholtz: a srta. Es':' mA lÓ: Dana _Schimone; es
meralda Maria, filha do sr, Emi- poia do sr. Michél Seleme; Ira.
líano :A: Selerne; Q garoto Isma- dona Herminia, esposa do sr.
el Tadeu, filho do sr. Osvaldo Emilio Rohrbacher.
Trevísaní: Mafalda, filha do sr. '

Uldarico Wiltuchnig. DIA 11: A srta. Lena, filha
do sr. Jacob .Selerne; o' jcvemAMANHÃ: Sra. dona NiMa, Jaime, filho do sr. João A. Se

esposa do' sr. Dr.'Fernando Oli- leme; dona Josêfa, esposa do sr.veira; o sr. Mcisés ,Damaso da. Licínio Cornelsenj.o Ir, DietrichSilveira" ,residente em- ArroiQ Síerns; a menina Alma Iola�da,F�ndo: a srta.;, �P1i�ia, filha do filha do sr. Wald. Stangue; El·
s�. Alfredo �lt!.dler, o. sr., �nto. frieda, esnosa'Ido sr. Landualdomo Ivo MO�Jtz, fun�lOnano .d.o" I Voigt; Wiegando, filho do. sr�
Ban�o �nco�i' a memna. Eun�e, Jovino Roesler; o sr. Elpldio�a.rJ�, filha �o sr. Na;clso Ba�� Borge� ,da Silva; o sr. AlexantImk, ? menmo Fá?lO .Toubla dre de Paula e Silva, residenteSakr, filho do sr. Adlb S. Sahr.

em Xarqueada. \, IDia 7: A menina Marilisa, fi-
"Correio do Norte" cumpri-lha do sr. Berlim Fagundes, re-

sidente em União dà Vitoria; menta os anivprsariantes augu-
o menino Romualdo, ftlho do sr. r&ndo-Ihes felicidades.
Theodoro Schroeder; sra, dona
ErneStina, esposa do

_
sr. Vicen

te Novak; o menino 3i'l Gusta
vo, filho, do ,sr. ,Adolar Strat
mann r.esidente éin

'

Jaraguá .:io
Sul; ,Amilton, filho do sr. Rodol
fo Froehner; s'ra.,dona Frida es
posa do sr, Jovino ROE'sler.
DIA 8: O SkBernardo Metz-·

ger� res�dente\ �m M. Dias; dona
Ana, esposa de. sr, Altino Rosa;
o sr. Henrique J, Bastos; a srta.
Licéa Kohler; dona Éstér, espo- ,

sa do Ir, Felix Rudolf; sr, J08-;.
quim Vieira Simões,' residente
em Major Vieira: Yva. Firmina
Pacheco do! Santos Lima; espo
sa do saudoso Firmino dt' Paula
e· Silva. ,- ',' �

,
.

. � �

DlA 9: O sr. Henrique Schmidt;
õ Jovem Dinô Côrte; 'dona He
lena, ,esposa do. sr. Pompeu Oli
veira;- ó: sr .. João Müller JúnIot;
-dona"Jo'séfa; 'esposa._Çlo Ir. Joãu
Muzi'ol; sra, Leocadia, esposa do
sr. Francisco Palatinskí; a srta.

I
••

. /

GENTE NOVA
Acha-se engalanado o lar �o

casal sr... Alvacir e dona", AnI
nha Leão, dE' São Paulo; com
o nascimeritó "de sua primogê-
nitá, ocorrido a 19 de janeiro
preximo findo.

'X X X X
Com o nascimento da meni

n9 Ivone Maria, oc�rrido dia 21
de janeiro passado, eS�8 em fes
tas o lar do casal sr, LeopoldO
e dona Anália dos Santos, r,.
sidentes em Paula Pereira.
Felicidades.

AJUSTE DE NUPÇIAS
,

< Contrataram núpcias dia 9.de
ianeiro o "'sr. Jorge de OliveI!'
filho do sr. Osorio-Sebastianll
de 'OlivE'ira, com"'a srta ..JacyrB
'filha do sr. Henrique 'e-:de doDS,
Ana Gonçalves, residentes em

Ba,rra Mansa.
-

Nossos parab�i."

�,:�---__.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUNTA DE ALISTÂMENTO
,

MILITAR
'.

DE (ANOINHAS
EDITAL

1- Devem comparecer na Junta de Alistamento Militar, ané
xa a PI efeitura Municipal, os jovens nascidos no ano de 1937. afim

.'

de prl){\�derelU o alistamento militar, e que são os abaixo diecriminados.

, II - Os da mesma clà'sse que já completaram 17 anos e s'éis
meses de idade. foram alistados a revelia, estando sujeitos ao paga
ment. il!:! multa de Cr$ 10,00, de acôrdo com o art. 127"da Lei do
Serviço Militar. I "

DISTRITO DE CANOINHAS:

, Julio de Oliveira Probst, filho .de Isidio da Silva; Artur de"
:Paula e Souza Junior f de Artur de Paula e Souza; Edvino Zawadski
l de João Zawadski; Djalms Santos Rocha f de Alfredo Santos Rocha;
Wilwar Scholze f de Ernesto Scholze; Hamilton Morescki f de Ben-,

l@mim Morescki; Aristides Henning f' de Vicente Alves Machadoç
:'licard9 Fiets r.. de .Leopoldo Fietz; Orlando Cristani f de Raimundo

:çri�taÍli; Jaime Mendonça Sant'Ana f de Antonio Bernardo Sant.Ana;
Lauro Pctschov f' de Rodolpho Petschov; Eípidio Alves Massaneiro
t de Vitor Alves Massaneiro; Carlos de Oliveira f de José de Oliveira;

,

pe�ro Less f de Ellias Lesa; Luiz Dias f de Américo Dias; Zigmu;ndo
\Vújilzak f de Estefano Wojszak; Antonio Basilio f de Francisco Ba-

. sijio; .Jorge Tobermann f de Germano Tobermann; Felipe.Haubricht
'1 de José Hsubricbt: João. Batista Alve. f de Arlindo Alves; Fran
�i�cõ' Hess f de Franz Hess; Edison Aquino. Silva f de João Pires da

Silva; José dos' Seutos Vieira f José Lulú Vieira; Esteíano Leonsr
�'yk f de Eduardo" Leouarczyk; Otto: Mohr f de Guilherme Mohr:
Dajvee de Oliveira ( de Waldemar 'oe Oliveira; RODa Ido Sífrido Krüger
(de Afonso Krüger; Rodoif? Ziemann f �e João. • Ziemann; Isidoro

I' 'de Francisco Cava; Mario f de Miguel Alves; Amadeu' Gravi f de

'Waldemirb Grav] Gonçalves; Francisco, de Ass;s 'f de, Francieco I

Borges de Lima; , Pedro f de Orlando Machado; SeJ>!lBtião f de Can
dido Beebosa; Alvino Sabino f de Angelo. Babino da Silva, Luiz Fer-

,

..eira f, 'de Benjamim Ferreira dos
.

Saqtos: João.Batista' f de João
.

llibeiro. dos Santos; Antonio Nepomu.ceno, f de Henrique de Oliveira
..ca'trQ; WaldellJar f de Walter Fischer: Rachid f de Antonio $elerrie;
Frsncilicó f de' Marcelino Vieira Bueno; Ezaldanir Ferreira f de Her
":cílio Ferreira dos Sautós; Alois Schiessl Neto. f de Jo.ié Schiessl; A
dão f de Francisco. Alves do.i! Santos; Zakei e, Zane� fls. de, Sim,ã., Se-

'

leme; Nor!>erto. Irineu f de Siegfried Benedit,us AlbeFto. Ólseo; Guido
I ;de José Langer; José f de Issac Seleme; Edg�r 'f de yicente Schi

,

'oskí; Leonidas f dê Basilio. Moissa; João Maria 'f de Mária da Con-'
.ceição; Eduardo Miguel f de Felicio Dóbriohtop; Depietrio Alves f de

�ouel Alves Rodrigues; .Marco.s José f de WiçS'�n�o�',plsen; Carlos'
f de João Tomachitz; José Hilario f de WilIy C"t!i,rtAfase1 Ballo*;_
,Herbert'f de Waldemiro Quaodt; João Batista f dê' Augusto Silveira,
�evest Hirok.ito f, de .�ig\lel Mi�l:Izaki; Alcides �orge8 _f de ,Alltoni�
,Borges de ,LIma; Emlho f de M'lgnel. Teo.dorovlCz; An Nelson f de
J3er,nardo Endler; Darcy f de Antonio dos Santo.s;' Zeno de Miranda
f de. Firm,íno Pacheco de Miranda Lima; Wigarido f de Alfredo Séhn
'híácher: 'EdmÜó.do João f de Jorge João Lübben; ,N6rberto f de E
,I'icb Ad:ait:J;" Francisco Mendes f de Joaqüim'Mendes Marques; .Odvai
do'f de"Jtiveóai de MaLos; Adhemar f de C�)'lns Bel'Íkendorf;' Argos
A'écio. f de Clemente Pro_copiak; Lauro f d�: Cfistovão FlIck':. Carlos
Am�riti f de Antonio José dos Santo?; 'Jo'il'ê'- Alinor f ,de ,,:r�Fajàno
Machado Munh\)�; João Batista f .de j�sé Ferr.eira de Souza Primo;

':,,_ :.J:uventino f (�.e Severlr:lOo' yieira� Lúiz f d; Pedro Qadio; ']oã?',�a.
,

lista f dó! GUIlherme Ro.mlHs; Jair f de Joao Co.rrel,o�uIP CnstlOo'
f'de Antonio Henripue M8�saneiro; Anton,io' f .de ,Matia'l J0ão Àgos,
tií'lho; JoãO: f de Severo de Andrade;' João Luiz f de Zacarias MunhQz,
dê Lima; José Izidio f de Antonio Izidio de Lima; Haroldes, f de
Antonio Maximiliano; Osvaldo f de Antonio Knorek; Leonil f d'e 'Gre·
gorio Migue(; B�n'one Rodrigues f� de Liberato t\lartin8 do. Rosârio;
Pedro Luiz f- de Etelvin,. Luiz dos Santos; Alvino f de Jacob Dome
nico; Alzlro' Ribeiro. f cl�:;Joaqtiim Brande Sobrinho; Nivaldo. Soares
f :João Soàre!l Biscaia; Váildir f d"e Joã9 Roberto ,de Uliveira; Manu·
el Rodrigues f de J09quilIÍ' ·'Rodrigues de Lima; E�oir f de Manuel
Vieira; Jorge f de João Farias; Adelino f de Horacio Silva; José f
de Francisco, de Oliveira; Messias Pereira f 'de Juvenal Pereira de
SGuza; Atevit Gonçalves f de Artur Gonçalves' da Maia, Otival Ce·
lestino f de ·Tobias Caetano da Cruz�

DISTRITO, DE MAJOR VIEIRA

.. . Hilário f de Miguel Flaviano Arnold, Rafael f de Demetrio
Panchi'nbach" Emitio f de' Estanislau Szmainski, José Duarte f de
.l\titonio Duarte Cavalheiro, Liodolfo Batista f de Manuel Batista flOi!
Sàntos. Vitalino·f ,de. Ioaeio .Gretechecheo, Floriano f de EstefOno
Legcb.llcki, Cr_istiano GildQ t de Jorge Bernardo Bueno, José Venan
Cio! de João Venancio Nunes, 'Olival Fidencio f de Marcos Fiden
oio da Costa, Lornafua f de Francisco Novatski, Francisco Borges
Sobrinho f 'de João José Borges, Paulo f de A!fredo, Koop, Proco
pio f d'e Stefanó Hanchuch. João f :de Pedro de Lima .. Teodoro f de
José Koaski, Alfeu Ferreira f de Nestor Fer'reira Morais, Lauro f de .

João.' Bodner, Ervino f' de 'SesefredÇl' Maycs.JÜ., Paulo f d� Francisc(j).
Novack,.João Maria Alves f de Ju,\r'eual Alves dotl Santos, Simão f
(J�", Sico.' Szenczuh, Cid f de 'Jorge lIoeppés, Mario f de. Antonio

�9.nt,oski, Valerió. f de Le�poldo .. T()rqú��b,,<'J;riG?ry. f de Elziario .Rosa,SIlvestre f de LadIslau NOJekov§kl,' Ageoór MedeIrOS f de José Me
deiros de Souza. Roberto de Paula f de Dàvid de Pàula Souza,
taudeJino f' de Jovino Jungles'. Donato 8apt08 f de Otayjo Santos
Lima. João f de Rosa Vicente de Lima', VicerHé f de JosélRodri�
gu� -França, José O�dy f de Salvador Veiga, José °f de ,Vídal Juogles',
Paulo f de Kmalia Kieski. Válfredo f· de João' Franco, Zeferino Alves

��e Daviua Padilha da ,Silva.
'

"

- ..

, ) . ,. ,

<, DISTRITO DE PAUJ"A .PEREIRA. x'
" Amaúoo f de Sebastião Lope!!, 'Aurin{i} f 'de Mathetls' Alves,

FranCisco f de Adãp Kárasiaki. Ivo Feroan()ps f· rle José FeflJl'lndes
de Oliveira, Valdemiro f de J050 Mariuoski. Frl)jI(!i�êO f <li J,flqllim
Cordeiro. Pedro f de Teodo.ro Be�ski, Sizenando f de Luiz C('�*li,'O

. ,

de Lara, Osvaldo f de Ladislau Spunar, Aldo Ferreira f de Dorva
lino Ferreira dos Santos, Simplicio Ferreira f de João Rodrigues Bar
bosa, Valdemiro Travinski f de Estefano Moraviski, Olívio Alexan
dre f 'tte, Joaquim Alexandre dos Santos.

DISTRITO DE TRES BARRAS:
" "-

-Üsvaldo f de, Alberto Mayork; Eduardo f de Luis Galoski;_- _
Reneo Julio f de Manuel da, Silveira; Alcides f de Alfredo Sivers;
[ayr f de Francisco Rodrigues; Francisco Koslowski Filho f de Fran
cisco Koslowski; José f de Francisco Ciosmak, Cristovam f de Leo
poldo Simas, Dinart Poli f de Sebastião Poli SaneAna; José f de
Rodolfo Mancheski; Ivo f de João Cordeiro; Osmar f de Francisco
Maia; Arnaldo f de Bruno Kussek, Mariano f de Ladislau Brdzoski;
Dorival f de Deolindo Manuel Castro; Auastacio C. f de 'José Car
doso ,Corr&a; Alcides f .de Sebastião Cunha; Orlando ,f de Gustavo
Ganski; Sebastião f de Adolfo Hen�ng; Dionisio f de Thomas Burack;
Dorival f de Jayme Badaz; Claudio f de João Kuten; Rubens Oda
cyr f de Boleslau Jenzura; Casimiro f de José Gui�nski; Dorival f
de Geremias Maçancriro: OS9rio f de Pedro Martins; 'Manuel f de
Jordão Alves David; Oriomar f de Joaquim Correa Filhó: Adalto Pa
'checo f de OctavlO Almeida Faria;' João f de Miguel Benosky; Sebas
tião O. f de José Batista dos Santos; Leonardo A. f de Francisco
Schuques; Estephano f de Estephano Alainbec; Luiz Renato· f de
Waldemiro_�avier;"Jóão f de Victor Bueno; Amilcar Arantes· f de José
de Paula'Ribas; Natalicio A. f de Messias Alves da Silva; Luiz Jorge
f de Hoberto Oliveira Melo; Agenor f de José Amaral; Agenor Fer
reira f de Manuel Ferreira; furandir f de Aparicio F. Machado; Joa-'
quim' f de Antonio Rodrigues.

.

..

Canoiilh�s. 25 de: janeiro d'e 1955

. HERBERT RITZMANN
Presidente da J. A. M.

LUDO�ILA BOJARSKI
Secretária da J. A. M.

Prefeitura Municipal de
""

Canoinhas"
Portari� de 17 ;de Dez�mbro de 1954

Benédito Terezio de Carvalho Junior,""Frefeito Municipal
de Canoinhas, no 1,110 de suas atribuições, .resol\1e:

-

!
'.

Aprovar:
De acôrdo com o Decreto-lei .n. 700; de 28-10-Hl42, II Es

cala de Féria� dos Funcionários do Quadro Unico do Município,
organizada pelo Secretário Municipal e que ségue abaixo:

1\8S: Beneditu Terezio de Carvalho Juni9r - Prefeito

Escala de féri�s para o ano de 1955

N.Ol'dem Funcionário�
1 -

2
3 -

4 .

5 -

6 -,

7 -

8 -

9' -
·:io
11 -

12
13 -

14
15 -

16 -

17
18

Cargo
/

Alexandre Novak Direto.r do D,M.E.R. Z Fevereiro'
BQleslau Kwiecien Secção de Maquinas, Z Abri}
Clementinp E. Pieczarka Tesoureiro X Maio'
Edgárd Aleixo Mayef Diretor da Fazenda Z3 Junho
Êduardo de Souza Porteiro Continu� L Março"
Gilberto O'Aquiho Fonseca :Escriturário, ' S Novembro
Ivilásio Coelho ,Agente. Florestal. S Abril
José Bartolomeu Fedalto .. Fiscal' R Junho
Ludomila Bojarski ..

' Aux, de Secretaria P Julho
Miguel Maiakoski Fiscal Lançador T Agôsto
MUt'on Alves Nunê. Escriturário D.M,E.R. S Março
Moacir José ge Lemos Insp'�tor. �scolar . T' Janeiro
Nelson Bayes1torff . Escnturano " O l\;larço"
Nilton José Bê:2yestórff Aüx, Agenc. Estatistica O .0uhil;>i·o
-Oadir Nader Fiscal'

.

R'Outubro
Osvaldo F. Soares Secrétário em Comis�ão ,Févét�ro,Pedro Paulo Portes Carcereiro . F Maio '1
Reinaldo Crestani' "·Con.tador Z Dezembro

Padrão. Mês'

'.

" <'Extra - mumerários ;-
I - Alberto Paul ,Jardineiro

. 2 - Antônio dos S. Lima.Operador: de Maq.
3 - Erotides dé OHv�ira Quadros Motorista/

. 4 - Francisco Mti>Uer Motorista
5, .. Osmar R IVIartins . Motorista
6 - Waldemar C. Stange ' Zel. Ct>mitério
7 - Waldemiro Helko. ' Jardineiro'

Xl
VI
Xl,'
Xi
Xl
'n
Xl

Agõstó
Dezeinbró

Marçó
Setembro

.

Outubro
Agôsto '

Outubro

Prefeitura Municipal d,e Canoinhas, em '17 de dezembro de 1954.

Ass: Osvaldo Ferreira So.áres -- Secretário
"1-

i Portaria de, 1-12-19514, noinhas, em 1°, de dezembro:
; Bfmedito Terézio de 'Ca'rvalho de! 954.
JÓnior, Prefeito (Municipal de ,'Ass: Ben;dito Terézio de Car-
Ganoinhas,' no uso de suas atri- v!ilho Júnior - PrefE!ito;b!.Iições. resolve: ' .

Osvalclo F. Soares - Secretário
i Designar:
,'i De acÔrdo com'o, a�tigo 89. "Portaria de 7:1'2-1954
d9 Decreto-lei n. 70,0, de 28 de 'Benedito Terezio de Carvalho'
Outubro de Í942, Ft>li!x Mi.i,ck, Junior, Pl'efeito MU:licipal de
não titulado; pérá substituir a Canoinhas, no u,so de suas atri
ptofessôfa Isúlde Galícia 'St,ange

.

,buições. resolve: ':
J*qgles,c ocupante do' 'Cllrgo'de Conceder licénça, em

; rEigente da Escola íMix�a Isolada �
,

prorr:>gação
'd� Arroios, _durànte ttir,ta (30) De acôrdo com ú artigo 155,
dias, a contar de 16 de novem- do Decreto-lei n. 700. de 28 dê
bio de' 1954. com a gratificação Outubro de 1942, a Nilton José
diária de Cr$ 20\00 (Vinte Cru- Bayestorff,. ocupante do cargo
zeirús), 1 de Auxiliar de Estatic;tica, pa
Prefeitura Municipal de Ca- dr ão üi' do Quadro Único do

Aperitivo de Tomate
Para meio Ütro de suco

de tomate ,frescÓ'ou em con

serva, 2 colherínhas de suco

de limão, 2 colherínhas de
môlho inglês,

.

meia colhoerí-. j .

nha de' sal, ..-3 . gotas de, amar- .

, go . Angostura,
.
gelo picado.

Bata .bem e sirva,
- .,

Edital de::Citação com I pra
zo' de trinta dias

.

O Dr. José Pedro Mendes de
�]meida, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de' Santa Catarina, na forfuâ) da
Lei, etc,
Faz' saber a quem interessar

possa que processando-se no Car-
.

tonio de Orfãos desta Comarca ,o

inventario ,dos bens deixados por
Emiliana Alves dos Santos. fica o

herdeiro Antonio Bueno' de AsSis,
residente' �� lugar' incerte e,n'o
sabido, citado por este Eaital com

'.

o prazo de trinta (30) dias, eon
tados da primeira publicação, pá
ra dentro de cinco; (5)· aia�, diZêr
sobre a descrição. de bens e valor
� .eles atribuído ti para ver "e
guir até a decisão fín'a! o referido
inventario sob pena de revelfa.
Para os devidosé-fins m�ndou ex
�dir o 'presente Edital, que na

·

forma da Lei, sérâ "!tfixado no lu
gar de costume ...� publicado, umà
vez no Diario Oficial do Estado

·

e uma v"ez no Jorn;L <Correio dp,
Norte!, desta cidade. Dado e pss
sado nésta cidade' de Canoirihas,
aos dois

.

diás do mes de AgostG
de mil novecentos ,e cinquentâ e

quatro.. Eu, (a) Rubens Ribeiro'
da Silva, Escriv� o escrevi

·

(a) josé Pedro Mei�des de Almeida
Juiz de Direito ,

Está-conf9rme, o <eriginal, do que'
dou �fé.

".

Canoinhas. 2 de .t\gost� de 1954�'
Rubens �ibeirb d�· Silva,.

I Escrivão.

,

1'4.unicípio,. servindo na Agência.
�tinicipal qe ES,tatisticl, dêst. :
cid!ilde, durante ,30 dias, a con-'
ter: de 5 de' dezembro de 1954,'
'com' vencimentos intE'grafs. :

Prefeitura �unicipet de Ca-
.

,

noinhas, em 7 de dezembro
de ,1954.
,Ass: Benedito ,Terezio de c'llr

valho Junior - Prefeito .:

Osv�ld6 F. Soares :. Secr.etário

;_ Portarias de 17.;12-195�
..

Benedito 'Terezio de Cárvalho
'Juni6i, Préfeíto. Municip�l de

.. Canoinhas, 'no uso de suas atri-
. bUlções, ,resolve: I.'

.;-.... .

Conceger licença em, ,
'-.

" ,. protrogaçãm
De. acôrdo com Ó artigo ,165,

do DecFeto,lei n, 70Q, de. a8. de
Outubro de 1942; 8 Terezmha
Corrêa Agostinho, ocnpante do '

cargo je Professo.r c9m Habili-
tação, do Quadro Unico do Mu,
nicípío,' com exercícic na Esco
la Isoladã de A,goio Fundo� a

contar de L. de dezer,nbro de
1954, sem' vencímentos, durante'
15 dias.

"-

Designar: .

De acô:rdo com o artigo 89,"
do Decreto-lei n, 700, de 28 de'
Outubro de 1942; Odorico Car- t

vaÍho. do Prado, não titulado. pa�;
r8 �ubstituir durante 15 dias, a: '

professora regente da Escola
Mixta Isolada de Arrpiú Fundo,

;

,a contar de 1. de dezémbrr de"
1954, çom a _gratificação diária
de Cr$ 20,00 (Vinte, cruzeiros).

·

Prefeitu�à Mupi�ipaí de Ca- .

,

noinhas, em 17 'de dezembl'o
. ,

de lS54. -��,;.!
f

'\

Ass: Benedito 'l'erezio de Car
valho Junior - Prefeito.

Osvloldo F, Soares - SecretMio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grüpo 'Escolar «Almirante, .Barroso»
I

, Participo aos interessados que a matricula ao curso pri-
mário elementar, no corrente ano, obedecerá o seguinte plano:

Horários 9 ás 11 e 14 Ás 17 horas,'

,

aulas
Dias: 8, 9, 10 e 11 aos alunos que já frequentaram as

devendo apresentar o boletim do ano anterior.
.v .

-Díasi 12 e 14, alunos novatos, mediante certidão de nas
cimento.

'I'sxa esc�lar será paga no ato da matricula.
,

:Do dia 15 em diante só serão aceitos alunos que apresen-
tarem guia de transferencía,

,
'

,
Curso Normal Region-al

Exames de admissão, dias, 16 e 17 de- fevereiro.

Exames vagos e de segunda epoca, dias 24; 25 e 26 de fevereiro.

Horárim 9 ás 12 e dasJ4 ás 17 horas.

Matricula, de 2'5 de fevereiro a 1- de mal ço ás 13 horas.

Documentos indispensáveis: atestado de saúde. atestado
de vacina, certidão de nascimento e certificado de conclusão do
curso fundamental comum.

, Canoinhas, janeiro de 1955.

NATALIA BOJARSKI - Diretora

Colé8io:S�8rddo Coração de Jesus
Dias de i1lltri�úla pitra o :Curso Primá�io: 7 de feverê'iro' 'em' diante:

Beahertura das 1}ulai dõ Primário 15 de fevereiro
Reabertura dOI Cursos Ginasial e Normal 2 de Março
Exames de Admissão ao Ginaslo 23; 24 e 25 de fevereiro
A iuscrição

'

estará aberta até o dia 15
Exames de Adoíissão ao Normal 25 e 26 deste mes

2a epoca (exames) dos Ginasianos 16 e 17» »",
.

2a .epoca (exames) das Normalistas 21»
"

,�

Dia de Matricula para 'o _çur'so Ginasial fem. dia 26 feve;eiro ás 8 hs.
»)t " » � '» ,. rapazes 2- de Março
»,. lO »»» » ,Normal 26 ás 2 horas ,

No ato da Matricula se efetuará o pagamento da la. prestaçãoí Cr$
400,00)
Para Matricula no Jardim da Infancia solicita se a apresentação pelos
Exmos. Pais.

'

I Cine Teatro Vera 'Cruz
_�PRE.S,ENTA:

Hoje ás 20,15 horas .,. Improprio até 14 anos;

MEU AMIGO O LEÃO "

com JANET LEIGH e CAHLETON CARPENTER
Início da Série LEGIÃO FANTASMA

--,----'

Amanhã.,. ás 14 horas .,.' Censura Livre

MEU-AMIGO O LEÃO
Início da Série LEGIÃO FANTASMA

-

, Amanhã _ás 17 horas .... Censura Livre
Amanhã.,. ás 20,15 horas .,. Improprio até 14 anos,

OURO DOS ·PIRATAS
em belíssimo Technicolor

eom JOHN PAYNE, RHONDA FLEMING e /outros
'-----

:liA. Feira ás 20,15 horas REPBISE Improprio até 14 anos
'-----

3&1 e 4a• Feira.,. ,as 20,15 horas « .,. Imp, até 14 anos'

JOEL MA eREA e EVELYN KEYS em

BALA PERDIDA
,-----

!Da., e 66• Feira. ás 20,15 horas. !mp. até 14 anos

Os Segredos de Monte Carla
€rltrelllndo WARREN' DOUGLAS, LOIS IlALL e outros

REGI�TRO CIVIL

Adubação verde
-Conclusão da la página

solô, afim de proporcionar os me

lhoramentos acima especificados.
Por melhoramentos das condi

çÕes Iicicas compreende-se que a
'

terra, depois de uma adubação ver
de fica mais fofa, isto devido à
formação de humus que ainda
retem, 4 a 6 vezes o seu peso em

agua,' ajudando assim a reter me

'lh0r a agua da chuva.

Por melhoramentos biológicos
entende-se que o solo, depois da
adubação verde: proporciona maior
desenvolvimento, dos microorga
nismos concorrentes da fertilização
do solo.

A leguminosa. 'alem de melho
rar estas duas condições. enrique
ce a camada superficial do solo com,
os elementos trazidos das camadas
mais profundas pela sua disposi-
ção radicular.

'

,

Aa)eguminosas mais utilizadas
para adubação verde. são: feijão

-

mucuna. cow-pea, feijão de porco,
soja, guandú, kudzú, ,etc.

'

Deve-se salientar que, num ter

r�no onde se planta esses feijões,
ás vezes não ha formação' de no

dosidades Das' raiges (associação
das bacterias- Rhyzobium- com as

plantas). graças ás quais haverá
o enrequicimento do 11010 com o

nitrogenio após' 8 incorporoção,
porque essas plantas, quando em

associação com as ,referidas bac
térias, não fazem o uso do nitro

genio do solo, a não ser no ini
cio do desenvolvimento. D-eve, se
fazer, então, a inoculação, isto é
lr'snsporte destas bactérias das
terras onde as plantas apresenta
ram as nodosidades Da8 -raizes

para as referidas terras. Isto se

CODBe�lIe misturando 88 sementes
com essas terras OU,a mistura das

, sementes com, 8S culturas . puras

Aguardem para breve
'

das -bactêrias.
_

MEXICO' Quando o solo é ácido (o 8010,
, DE MEUS AMORES·

,

desta região em geral é acido) as ,
, ,

bactérias não se desenvolvem bem. ;

outra grande 'produção M� G. M. pai a necessidade da calagem que,

,.....IIII!I•• " alem de beníficiar essas bact.érias, ;
, ainda beneficiar outros microorga- :

Joã« A ugll' to Brauhardt, Escri
vão de Pnz �,Oficial de Registro J
�:ivil de Felipe Schmidt.

'

,

Faz saber que pretendem casar

se: Waldemar Guilherme Herbst
e Natalia HOl't. Ele. natural deste
Estado, nascido neste Estado no

dia l° de'julho de 1915,lavrador,
viuvo, domiciliado e residente em

Paciencia, filho legitimo de João
Herbst e dona Clara Herbst do
miciliados e residentes em Paci-'
encia. Ela, natural do Estado do
Paraná, nascida no dia 27 de de
zembro de 1931, Funcionaria Es
tadual; solteira, domiêiliada e re

sidente em Paciencia,' filha legi
tima do José Hort e dona Sofia
Hort, domiciliados e residentes em

Paciencia.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Codigo Civil, art.
180. Se alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento le
gal, acuse-o para fins de direito.
E para constar e chegar este ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no lu
gar e publicado no jornal «Correio
do Norte" da cidade de Canoinhas?

F. Schmidt, 25· de janeiro de 1955

Joãe. Augusto ,Brauhardt
Oficial do Registro Civil
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Juizo de Direito da _ Vomarca de Ca�Doinbas
TRIBUNAL 00 JURI -

- EDITAL -

o Doutor José Pedro Mendes de Almeida, Juiz de
.

Direito da Comarca de Canoinhas,' Estado de Santa Ca
tarina, ,na forma .da �ei etc ...

Faz saber a todos quantos êste edital virem, ou

dêle conhecimento tiverem, que, havendo designado o dia
28 de fevereiro próximo vindouro, ás 11- horas, no Foro
.Iocal e sala destinada as reuniões do Tribunal do Juri,
para ter inicio e funcionamento a 1 a. sessão ordinária do
Juri desta Comarca, relativa ao ano em curso, procedeu

, hoje, com observancia do Codigo de Processo Penal Bra
sileiro, ao sorteio dos vinte e um jurados -que deverão
servir nessa sessão, os quais adiante indicados, ficam no

tificados por .êste edital, independentemente da notificação
pessoal, a' cômparecímento pontual, naquéle dia �,hora' e'
nos demais dessa sessão até serem julgados os processos
que ficarem preparados para julgamento, na fórma e sob
as penalidades previstas mi lei que regulao serviço do
Juri no Território da Republíca, .sorteio êsse procedido
por uma criança" de 12 anos, Osvaldo Tomaz Vieira, re

caíu nos cidadãos:

'1) Arildo da Silva Teixeira, 2) Alcides Woitexen,
3) Alfredo de Oliveira Garcindo, 4)' Arlindo 'Cordeiro, 5)
Arno Curt Hoffrnann, 6} Agenor Pacheco, 7) Amazires

Davedt, 8) Eduardo de Almeida, 9)' Estefano Bedritchuk,
10) Harry Schreíber, 11)

,

Ialú .Alfredo Ribeiro, 1-2) João
José Pereira, 13) João Pacheco Sobrinho, 14) José Stokler

Pinto, 15) João Pedrassaní, 16) Mario João Mayer, 17)
Oldemar Mussi, 18) Roldão de Castro B. Câmara, 19) Ro
dolfo Scheide, 20) Wilmar Friedrich, 21)-Waldemar Scholze.

- A todos se convida ao comparecimento na forma
e sob as penas da lei, no dia e hora designados e duran
te os que se seguirem, nos trabalhos da presente sessão
do Juri. E, para que ninguem alegue ignorancia, mandou ex

pedir êste edital que vai afixado no lugar do costume ê

publicado pela imprensa .local.Dado ec passado nésta cida....

de de 'Canoinhas, aos 28 de janeiro dé 1955. Eu Zeno Be
nedito Ribeiro da Silva, Escrivão o datilografei
O Juiz 'de Direito - José Pedro Mendes dê Almeida

Está conforme o original e dou fé, Data supra.
(\ Escrivão Zeno Benedito, Ribeiro da Silva

Prossegue vitoriosa a cempenhs ••• -.
,

CGNCLUSÃO DA la. PÁG�NA
aos próprios doadores, os bois que foram doados para a festa do
Ginásio realizada em 1953. Dia 30 de janeiro, uma outra Cornis-.
são composta de Otto Friedrich.iesforçado Presidente do Ginásio
e do Irmão Geraldo Luiz, atual primeiro Secretário, vísitou Vali
nhos e Felipe Schmidt, recolhendo tambem as subscrições daquela
Zona. Foi o seguinte o resultado das duas Comissões:

1 boi de Augusto Iarroscheski vendido a Roberto Toth Cr$ 1.400,00
1 boi de Alfredo Paulo vendido ao doador " 1.000,00
1 .boi de Kurt Friedrich vendido a Willi Friedrich ,,1.000,00
1 boi de Alfredo Costa vendido ao doador

'

,,1.000,00
Antônio Leandro Gonçalves, subscritor " 500,00
João Artner, subscritor " 4.000,00
Francisco Artner, subscritor

�

i'; 1.000,00
1 boi -de Despasiano Crestaní vendido ao goador ,,1.500,00
1 boi de Orestes Crestani v. a Despasiano Crestani " 1.500,00
1 boi de José Oliskowisk vendido ao doador " 1.000,00
1 boi de Paulo�liskowisk vendido ao doador ,,1.350,00
1 'boi de Alvaro Mallon vendido ao doador " 2.000,00
Carne Churrasco (Festa 10-10-1953) deJoão Pacheco Soo " '75,00

-

.

_ ,

TOTAL'. . -. ., Cr$ fi.325,OO
.Outros planos estão sendo traçados e estudados. Novas o

missões irão percorrer o Muni
cipio na proxima semana afim
de concluirem o trabalho de ar

recadação,
ALFREDO GARCINDO

Membro da Diretoria

nismos que existem a centenas de
milhares por grama de. terra qu e

concorrem para aumentar a fertiti
dade do solo.

Eng. Agr. Tadasni TlIldmura

IconRA CASPA, •

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CARnUDO.

I
,

PARA FERIDAS,
E C Z E M 'A S,
INFLAMAÇOES,

.A S,
E S P IN HA SI E I C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


