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"Quando assumi a- Chefia ao Executivo, havia 1.954,,·,u�ida�es .escolares. Esse número sobe hoje a 2.535, tendo
havido, consequenternente.. um .aurnento de 581 unidades, ou seja quasi uni terço das' existentes naquela 'é!poca.
Criaram-se, assim, durante" o meu govêrno, 9 Circunscrições Escolares, 1 Escola Normal, 14 Cursos Normais

Regionais, 2 Escolas Profissionais Femininas, ,15 Cursos Primários Complementares, 36 Grupos Escolares,'
. r <t • j

96 Escolas Reu'nidas, 407 Escolas Isoladas e 1 Escola Supletiva". (Do discurso 'do" .Governador, dia 31 de ianeiro p. p.)
-, \

N,arciso Leonardo ' Ruthes(

Desde 1911 que Canoinhas conhece Narciso Leonardo
Ruthes. Residindo em Rio Novo, póde considerar-se
o morador mais antigo e quem mais trabalhou para

que aquele distrito fosse o que representa hoje para
o município. Incentivador da lavoura, descendente de

agricultores, 'desde pequeno tomou contato com todas
I as dificuldades daquela época, destacando-se por sua
conduta honesta e abnegada. "Q seu magnífico
trabalho feito em pról da agricultura, ha mais de 30
anos vem sendo o conselheiro> de seus amigos, ani
mando-os a trabalharem unidos pelo. .progrêsso de
Canoinhas. Orientado pela direção firme-de seu ca

rácter,
.

Narciso Leonardo Ruthes representa para o

povo de seu distrito, uma verdadeira garantia de ordem,
de paz e de tranquilidade. Onde se faz notar; a sua

presença, ó ambiente logo se transforma em segurança.

Nomeado Inspetor de Quarteirão em 1924, desde então

vem servindo todos que estão sob suas ordens com

imparcialidade, procurando resolver todas as questões
com critério e justiça, evitando, assim, que as auto

ridades de Canoinhas se preocupem com o Distrito
de Rio Novo. Trinta anos nas funções de Inspetor.
Nunca, dentro desse espaço de "tempo se ouviu falar

que êle tenha resolvido qualquer questão com injus
:tiça. Cumpridor, fiel dê no�sas leis, fez do humilde
-f�argo para o qual fôra nomeado, -uma garantia, e um

,

alicérce para os que nele se apoiam.

"Sé Canoinhas deve o seu progresso à agricultura, de
, vemos considerar Narciso ,Leonardo ,Ruthes como

verdadeiro pioneiro. Nas mãos dos homens da agro
pecuária e da lavoura, estão todas as soluções dos

problemas nacionais. Os que por ele se interessam

devem merecer todo nOSSQ apoio. Aos que lideram a

sua gente, colocando acima de tudo.=o desenvolvi
mento de consciencia da nacionalidade, aos que se

apegam à terra, retirando dela toda a seiva neces

sária ao' progresso de nosso Brasil, devemos render
nossa homenagem de civismo e patriotismo. NARCISO

.

LEONARDO RUTHES, íntegro e-valoroso comandante

da causa ruralista, é um verdadeiro exemplo que deve
'servir de guia para os nossos filhos.

'

Colaboracão .de Alfredo Garcindo, da A-ssociação Rural de Canoínhas,
reconhecidõ pelo trabalho que o' homenageado vem prestando

,

'ao ruralismo em mosso Município .

,

./

'Informações de Utilidade
, A cargo de ALFREDO GARCINDO

-. A' Previsão do Tempo
/'

Na previsão do tempo. com relação aos sinais de ventos, po-
de-se observar: L) - Se o vento sópra durante alguns dias com o

tempo claro. conservando sua direção, com insignificantes oscilações
diúrnas e se muda bruscament--;; de direção, pode-se esperar tempo
instável e precipitações; 2) -- Se durante a noite a atmosféra está

tranquila, porém, uma ou duas horas depois da saída do sol o vento

levanta-se; aumentando até o meio dia e acalmando até ao entarde-

cer, teremos tempo sêco e claro; 3.) - se o vento ao entardecer:
não diminui e, ao contrario, aumenta, pode-se esperar tormentas e

chúvas; 4,) - se nas reg-iões montanhosas, durante o dia Ó vento só:
pra do vale em direção ao cúme, ocorrendo o invérso durante ii noite,
deveremos ter tempo-bom; 5.) - forte cerração ou neblina é sinal
de bom tempo; 6) - quando nos vales e lugares baixos, durante a

tarde e a noite, se formà neblina, que desaparece depois da saída do
sol, é indício de' bom -fempo; 7.) - se durante :

a noite faz mais ca

lôr no mato do que em campo aberto, é sinal de bom tempo; quan
,do, á tarde ou á noite, subindo úma colina ou montanha baixa, sen .

'timos que o ar é, mais quen,te, podemos prever tempo bom e estável.

Dou, finalmente; alguns sinais ou observações de ordem ge-"
ral: 1.) - quando as corôas em redor da lu� são de muito pequeno
diâmetro. é indício de chuvas e, de máo tempo, dentro de; um ou dois

dias; 2,) - a presença de halos ou grandes círpulos, brancos, ao re<:l�r
do sol LU da lua indicam tempo frío; 3.) - ,quan�o o�ar'é',tão traI;is
parente que, nas regiões montanhosas se póde v�r os, ·contornos dos

3bjétos á distancia de algumas dezenas de quilometros. deve-se espe
rãr chuvas pr6ximas; 4.) - ouvir nitidamente suaves e distantes sons

indica grande umidáde do ar nas camadas inferiores e, pois, possibili
dades de chuvas e tormentas.

E, é assim que' muitos agricultôrcs se baseiam' para ps �eus
trabalhos diurnos, e noturnos.

'
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CANOINHAS teve a insigne
honra de receber, dia 5 do cor
rente, a visita do Exmo. . Snr.
Vice Almirante Carlos da Sil
veira Carneiro, dígníssímo Co
mandante do 5° Distrito Naval
e Presidente do Curso de Ex
pansão Cultural de nosso Estado.

Estrela de primeira grandeza
nos círculos intelectuais de San
ta Catarina, o eminente brasi
leiro se deixou empolgar pela
grandiosa, patriótica e arrojada
idéia de organizar a Enciclopé
dia Catarinense, confiante de
que nssso .bríoso povo podé ser

vanguardeiro neste sector de
cultura ainda não conseguido no

resto do Brasil.
.

Para êsse grande movimento
de elevação de Santa Catarina,
convidou a tôdos, letrados ou

, não, para cooperarem com sua

parcela de conhecimentos e bôa
vontade, iniciando por Florianó
polis e depois percorrendo tôdos
os munícípíos, contagiando a tô
dos com seu entusiásmo, embo
ra não esconda, a magnítudêdo

Foi .eom vivo 'interêsse que
os canoinhenses ouviram a pa
lestra agradável e cativante do
simpático e emérito conferencis
ta, repleta de passagens pitores
cas, colhidas em suas viagens
por cidades do vélho Mundo e

de nosso grande Brasil, expondo'
com grande simplicidade e cla
reza seu importante trabalho, no'
qual deseja que cada município
apareça com dados' complétos
sôbre sua .fauna, suas zíquezas
naturais, suas indústrias, seus

estabelecimentos de ensino, sua

história, homens que se desta
�aram nos diversos � sectores de
atividades humanas, em' fim tu-
.do que seja digno de referência.

"Foi organizada a Comissão
Diretora dos Trabalhos em nos

so Município;com a ímcumbên
cia de apresentar Canoinhas na

Enciclopédia, ,que ficou constí
tuida dos seguintes membros:

I Brasileiro/ilustre visita �anoinhas
trabalho e as dificuldades que

-, Dr. José Pedro Mendes de
deverão ser superadas para con- Almeidg, Herbert Ritzmann, Dr.
cretização final do notável en- João Carlos Ramos, Osvaldo F.
preendimento.

.

Soares, Srta. Natália Bojarski,
José Campestrini, Irmão Gerai�
do Luiz, Altino de Almeida ROr

-

cha, DonaNereida Cherem .Côr
te, Irmã Felicitas Bíschoí; Vito':"
rino Ferreira, Francisco de Assis

, Costa, Dr. Moacir Budant, Dr,
"Mario Amaral, Srta. Sálua Se:..
.leme, Dr. Segundo Osvaldo de
Oliveira, Miles Zaníolo, Albino
Budant, João Seleme, Osmar
Nascimento, Pastor George y.le
-ger, Frei Arnulfo e Belem Fer-
nandes.

'

O ilustre vi�itante foi home
nageado pelas autoridades locais.
com um jantar intimo, no Sa
Ião' do Elite Ténis Clube, duran-
te o qual reinou a maior cor

dialidade.

Oque vaipefuCâmaraMunicipal
<

'Reportélgem de 'MICHEL N, SELEME
'

E� quatro secções realizadas, forarn apenas eleitas
as diversas comissões que presidirão os -trabalhos no

corrente ano - Nota-se disposição de todas as .

�ncadas em c�perar com o novo edil
canoinhense - Outras nota-s

Após a instalação, dia 1°. do
corrente da Câmara Municipal e

posse' do novo prefeito senhor
Herbert Ritzmann já amplamente
noticiada, realizaram-se 4 seções
do nosso legislativo, A seção do
dia 2 foi apenas .p complemento
da antecedente, Na terceira seção
movimentaram-se as bancadas ele
gendo as diversas comissões que
ficaram assim constituidas:

Comi�são de Fin��ças:
Presidente: Carlos Schrarnm,
",Secretário: S.ylvio A. Mayer,
Membros: Sarkis Soares, Dr.

Haroldo Ferreira, e Ney Pacheco
de Miranda Lima,

Comissão de Legislação e Justiça:
Presidente: Faury de Lima, Se

cretário: Alfredo de O. Garcindo,
M�mbro: Nazir Cordeiro.
'Comissão de Educação e Saúde:

Presidente: D�� Há'roldo Fér�ei
ra, Secr'etário: .�asilio aiImenhuk,

.

Membro: N«;y e.acheco .M. Lima.

'Comissão de Via�ão .

). e Obras, Publicas: I
�

Presidente: Alcides Woitexem,
Secretári"O: Gilberto Ritimaim,
Membro: Faury de Lima.

'

Comi;são de Redação e Leis:
Presidente: Alfredo de O. G,ar-

cindo. Secretário: Ney Pacheco de
M. Lima, Membro: Braulio Ribas
da Cruz .

Na quarta seção pór sugestão
do vereador Carlos Schramm e

acatada pelos' demais foram sus

pensas as seções para serem rei
niciadas dia 24 do corrente mês.
Tomaram parte ativamente nos

debates que nada de positivo
trouxeram' pará o Municipio os

srs. Carlós Schramm, Haroldo Fer
reira. Alfredo Garcindo e Ney Pa-'
checo de -Miraqda Lima. Tendo
os vereadores Generoso Prohmam
(P.S D.) e Sarkis Soares (V.D.N.)
pedido licença. temporariamente
preencheram as vagas os 1°. suo

plentes srta. Yolanda Trevisani e
Aziz José Seleme respêctivamente.
Sendo a srta.: Yolanda Trevisani a
primeira mulher a atuar no [egis
'lativo municipal do estado de San
!ta Catarina., Como já frisei os'as
suntos tratados foram' dê pouca
monta, entretanto ,nota-se que. as
bancadas estão procurando harmo
nizar os debates ,e ,assim poderem
auxiliar ó executiv.o M�nicipal nos
-seus empreel}dim,eotos para o pro
gresso de nossa Comuna. 'Qu�.
sempre haja .co'mpreensão entre
todos os partidos politicos são os

meus melhores votos.

,

•

Agradecendo a honrosa visita
de S. Excia., reiteramos nosso
firme propósito de emprestar
nOSsQ modésto mas decidido a

pôío para que a ENCICLOPÉ..:
DIA CATARINENSE seja edí-'
tada em futuro próximo, coro-'
ando o monumental trabalho de"
seu genial idealizador: VICE Arr"
MIRANTE CARLOS ·DA SIL
VEIRA CARNEIRO..

,

Contràto de Núpcias
Contratou núpcias com a se

nhoríta Neida Soares "Corrêa,
fino ornamento de nossa socíe-

� ,

dade e filha, diléta I do doutor \

Rivadavia Ribas Corrêa e de
sua exma. espôsa, sra, Zildã Soa
res Corrêa, o sr. Arildo Teíxei
ra, funcionário do Banco do Bra
sil, filho do casal Agostinho Fero:
nsndes

.

Teixeira, residente no

Rio .de 'Janeiro.
.;

'.

Ao jovem par e suas distintas
famílias, os nossos cumprímentos
com votos de perenes f,�liéÍ�adeli1.

E'STÃO 'NOIVOS
'

A Srta. Lydia, filha do Sr.
Estefano Bedrítchuk e senhora
dona Helena Bedrítchuk com o'

Jovem Romão Letchacoskí resi-
_dente em Curiti�,

Parabéns aos noivos.

ENGENHEIRO�AGRONOMO,--
Com espêçj1lidade em poma

rés, vinicultura, roseíral; vivei
ros; hortas, etc. Grande pratícs;
adquirida na Europa e com 5
anos de pratica no"-Bra�i}; Com
bons atestados' de �aútoridades
'e de onde já traDtÚhou.

'
"

"'\. , ,

Organisà, dirig_e e �ambem
trabalha sob ordenado. Forma

. do em Agronomia n,s'�ulgària.
, I �.... �

Demaisdl1tormações-- na :1\sso
ciaçã,ó Ru�a)· ou ,'com, Alfredo
Gar�indo.I'Fone 261. 3x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se
Uma 'casà de morada si

tuada à<rua 'Getulio Vargas
1034 - anexa "uma fabrica

A';!.J· id d
.

. d de -

charutos, com estoque,tende ,com rapl ez to os os serviços "
e em terreno de 17x40.: ,

consértos, 'reformas 'e pinturas de veículos, !,reço d� Ocasiã.o
.

I' :ti-f'"
-

d 4' Ver e tratar com o pro-me usivs rem ,lca�ao ernorores pdetárionornesmoendereç-o._/ " .

I .

; e s • a c i on a r ios. ' ° motivo da: venda será'
.

�.

.

- explicado pessoalmente ao'. ,'.';' ;. Rua Videl Ramos, 229 ,4x
interessado.

.

1v

:,
. ÇANOINHAS· ,- SANTA CATARINÀ

ALUMINIO
:,*1���iIi""I""_"dm��.iil

�
boPl e bíl1at� Fa rm a c i a

.

O I iv e ir a .

� M,quinas. Agrícolas pára d�'cas- �'ea�a, . �ljtit(J, Especialidades Farmaceutic'as
õiii' ;c .' .' =

Perfumarias .. Produtos de Beleza de. Helenà :
, !. ca�'" debulhar e,yehtilar todos. os � Procure no seu fornecedor· Rublnslein, Margaret Duncan� Coty e outras

� I�' 'l��r�.aisM:::�:h:s, g�::li�uiréra
- i 7, sàt�a� �Jef:�;ygia,. ' ManiPula::llge::�::�::��a;;:ç::c'módicosl

c::: Um produto bom, _ _._..;.., ....------�<--...
!l I TeDl ,ara, .ronla, entreua ALfREDO GAReINDO· �.. especial e cenoinhense l -- -----...-....,�-.....--=
li '...., � ,Oficina, 'Re.lâmp�goi

I�
Comércio pe Representações I

�

.

Canolnhas, • Cai�a Po�tal 56 • s. Cat�rina '

I1a...�.....Rwt�

Prefeitura'Municipal de (anoinhas
Aviso

De ordem dó Sr. Prefeito Municipal, torno- público
que, durante o corrente mês de FEVEREIRO, se, prQce�e
nésta Tesouraria e nas Intendênc�s de Três Barras, Ma
jor VieJra,� Paula Pereira. e Felipe Schmidt, � cobrança
do Imposto de Licença para Caminhões, automoveis, me
tocícletas, carroças; -bicicletas, etc.

No Mês de Março a cobrança será acrescida ,

da multa de 10% e nos meses seguinte 20%'

�oinhas, 1°. de Fevere!ro de 1955

. Clemente Pieczarka - Tesoureiro
, ,

. JOAO FREDERICÓ SIEMS
CONSERTOS E REFORMAS DE· BICICLETAS.

.' Cerâmi�a Canoinbense
'

/ Torna, público. que já'terr- á �enda
', manilhas e tubos p�a drenagem

-

.

em diversos' tamanhos
Estrada, ·Marcilio Dias

y -

CANO!NHAS- .. Caixa Postal 75 • SANTA CATARINA•

f
•

�

".

�.

i)VIDROS! I
t

E ESPELHOS
de, todas . a� bitolas e tipos ri'

. ,.Desconto especial para Marceneiros
Executamos qualquer serviço: do ramo'

- Colocamos Vidraças a domicílio �
.

,
,

Vid raçar.ia ao 'lado do Foto João-
I '

.... Praça Lauro Mjiller 516 • Fone 277 '

I 'CANOINHAS ".. � SANTA CATARINA
I �. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Elegante e. econômice! porque compre. seu vestido pronto

na .�oja .des Novidades, que agora recebeu novo produto
, .\ d �- I SAIAS DE. LINHO RENNER

para' conservar melas e ny on - exclusividade da Loja das Novidades

�no 9 - CANOINHAS .. S. Catarina,�l2 de Fevereiro de 1955 - N. 333

Representações,C'orretagem,Seguros,ContaPropria
Tem 'para pronta- entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO,

ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTOR�S A GAZOLINA E .

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO ,

. \

ALFREDO GARCINDO' Escola Municipal "Rodolfo ZilI
perer" de. Campo d!Agúa, Verde,

JI .

A Direção désta Escola comu-

nica aos senhores pais ou res

ponsáveis por crianças em ida
! de escolar que a matrícula, para,
.

o corrente ano. estará aberta
; nos dias 12 e 14' do atual, das'

Deseja vender o i�U imóvel? Procure Alfredo Garcindo. 8-ás 12 horas.
.

Quer comprar um-terreno ou casa? Procure Alfredo Garclndo.' Os elunos novatos.deverão-apre-. A Diretoria da Associação Pró' �

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se -sentar certidão de nascimento,

��i��:S��-jE:���o ás Repartições' de desembaraçar requerimentos; ;;deÀf�:e��:��:erã,o inici�,.dia'·í51Ginásio de Canoinhas vai envidar

T�m a venda em Felipe' Schmídt, 5, alqueires de. terra.
r Canoinhal,:3 .de fevereiro. de todos os esforços: para. cobrir o

de culturà, com casa de moradia, paíól e outras benfeitorias. No 1955.
.

me'smÓterreno, temumaorganisa'dacriação deabelhascorn40cai- MARIA LIC�A KOHLER 'GI'na"s'lo antesda chegada do inverno
ils' e. uma força hil:intulica patê carregar bateria. Preço de ocasião. ,

Professora. 1 .

.

.....,.
, �,'. -

. -..' . I �P9�,o" término d_�<"atupl.. campanha que" é. reg�.a1:, ,a.c,

48 datas e uma casa de madeira, em Papanduvs, nó I Seja economlco �situaçã,o dos doadôres e subscritores perante a atual Dlret0J;18, a,

perímetro urbano.'
. '-'

.

,

:f d .

. 'lpr�lpeí�ax�rte dQ_,Gil.l!t$iP:"a�s�r. atacada- será' a ,cobert�,lJP.oiJsi-
"
ª�fn., 8 s,q�s cpmp'r�sl n.a�, ,velmente..,até ...o fim do mês de abr-il poderemos 'ver 0" '��gest-ô�'ó"�

Um locomovel marca WOLF" horizontal; 18. HP, '. 'Gasa Erli-t-a I edifício apresentande. um .?utro;_asp.��to,::;.c0r:>-,.outra. ;�slonomu,;
•

f -,

perfeito 'ê�tª9Q "de,' co�serva.ção.
.

. lBôa vontade, trabalho, esforço 'e dedicaçãõ, nao nos. faltarão. To-
.

da-a lliret(n:�:8t.está empenhada. na corrtínuaeãe dás obras dO-Ginásio.

1�5 al9ueiresdé terra dec�ltur.�� no Gay�ã(j,.Tre�;B3rra,,';.. .�ND.� .....S·E I E�jilihasabajxo"uJlU�,d�monstração de no�saaiüal'�situa-
Preço de oeastio.·

.

. m motor a. oleo crú, Di�s«;J, lçãQ fip�ceira,< não e��anqo. computados nestes dadoa-,o trabalho

.

Uma Casa de Alvenari. com dual datas, sjta a R,u� 5.-- m,arç...."�b!.vi)l
.. d.� 8')lp..,80Q, rpm Ide'pm' de semana dª� Comissões.

.

rio do Rio Branco.
. \ -.

,.
.

com, PQha,,�om_todol os.peetea- .II ' CAIXA _. CRÉD.. IT'. OS. - .

. ces, novo amda sem uso. T�a� .

.

U�a casa e uma datá ã Ru.' Curítíbanos, 716 (Perto do: tar com ALFRFDO GARCINDO 1H!.�l> JaItejr.o�-:- S,alqº -emBaneos diversos- 4.147,90.

Colégi? Sagrado Coração' de Jesus).
' pelo Telefone 261.

.

. 29 Recebido -díversos. valores referentes.
.

�OiS,. conforme açe�to com. I1':�ão Geraldo
.

. .1�.325;f}D

iFev.erelf9 '-, Doação de Carlito-Sachwe .

' 2,182-,00 I

f 3 . Idem Francisco A. Pereira .. dê . um- .

�erneiro vendido ao sr. Acacío Pereira, 500,00 2.�82,ÜÜ
1 4 Doação de 22.500 Tijolos- conf.

�utOrização ,de Estefano Wrubleski, 26:-107'53
a -Alvino·-Muehlmann '9.000,00/';
1 4' Recebido parte de s/subscríção

rIe Narcizq:Jtut�E?S .Sobrinhe
.

,4.000,00
4 Idem como acima em .mercado-s.

1�5,o.o 'rias de Harry Sc�reiber.· _

1.28'0,00

'·1 4 Idem Idem de Alfredo Maye�' .

'

.

�pCia Filhos
- 3.746;40 18\,026,40

.

5" . Idem Idem Foto Uhlig em- fotos 225';00'"

1 "Idem Idem Irmão Geraldo di-

v�:r;so!>., confQrme comprovantes ." .

I CAIXA
1955 ..Fev:erejJ;Q lO ..,fagq ª Jorge,Thoma p/�ant'8 com/reco 4;ilúf),Oi}

, 2.
-

.

Idem P\l.pUc��as a .Germano Stein.

S/� �n�ª; 18P&&, e 1�98,8 Incl. '5% de jur�,.�
.

(:ohgi�i�pªl.ro�pt� çt;$, .280,0.Q 6.600,00

ld�w. !lqJ3arDg��Yenle! copf/re.c. de,3-1-55. 84,00 6.tlB4,OÚ
J 3 � Aq�t9;,!COJIl Franoísco, Willt�schnig.
p/in�rlllêdiQ, .sr. ;C�r�os' Sac}lw:e,. para fechar. esta . ..conta:. 2.1SZ;OQ

25.875,50. .
.. -

Pago ,!l0� Barpga Nerdé 168';Oq
" ':"

I . 4 " Ide-.!il, ,Idem, ,e/;,o sr. Alvino Mue�ann':
,; 3.012;00 p/ intermé.d!Q.�r'. Estefano Wrublevski para fechar.,
i
3 .t01: ao ésta conta '. '.

-. 9.000,OQ ;'
� L.. 1/', "

4 '
.
Idem Idem Harry Schreiber de

. ..

me.jc;uiQtias .. pa�a, feeha,r, esta eont� 1.28'0,00""
� 4, Idem Idem como acima de

Alfr�(,l� ,May��,c<& Ci�. ,Filhos para'
fechar esta conta

I" .

5 Idem Idem Foto Uhlig' :':
5 Idem Idem Irmão Geraldo .

. Balapço"

PREFEITURA MUN-ICIPAL DE CANOINHA,S
�

I
'

....
_"... ,

Balanc.ete! da Despesa Orçamentaria refêrente io mês de Sete�bro de 1954,

C6âigo
Local

8 14 �.
a 2

8 20
8 28 1-
'202�'
8 2Ó 3'
8 20.
8 205
8 20'õ'
8 2071
8 2f. 1

8 .21 1

8 21 2

6 22,
8 22 1
8 23
8 �3;f"
8 24,(
8 2+J1
8 2.'2
8 5' _)<

a.51'
8 51 '1
8 53!
6 53 1
8 7

;

8 72
8 72'
a 73 'f
8)73 1i
8 84

'

8 8"
8 84 1

·884 2

8 8
8 84
8 84 1

8 942
9
9 o
9 00
9 00 1
9002
9 2' "'

9 24
«} 241

T I T ·U:L OS
,

155,00

10.5J1,OO

Combustivel para veículos em serviço na cidade fo vilas

eON:STRUÇAO EiCONSERVAÇAQ .DE; RQ�V.�ª
Departamento Municipal de Estradas dé 'Ródag�m
PessOal fixo

. ,
.

Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z .

Escríturarío- do D� M. E. R. - Padrão S

Diretor' da Secção 'de tM�qujnas - Padrão Z

Dois Operadores! de Maquinas - Padrão F

Fiscal - Padrãó S
'

Dois! Fiscais - Padrão. R_
Três'Motoristàs - Ref�-x:i' =-

Pessoal vaJiavel·. .

9perâri� . ��rviçps ,.es,��ad� : e pontes.dos distritos

çl� rr:'r�s Barras,;p�l?_�4Y:va; Maj�r 1 Y��ira .
e frau.l�.

Pereira' . .

.

/

Operáríos serviços estradas e pontes do distrito de'
\ Candinhas J

, .

Material perman.ente
Aquisição de ferrame�tas
Material de con.�umo

·

Para serviços dei �tradas e pontes
'

besp�aS diversas.
'.' '.

. __ �

, Combs: "pàra veicurós �m serviço de estradas e Rontes
, Custeio' lie' veiculas J

.

�
. SERVIÇOD�.�P�ZA PúBLICA

Pessoal vanàvel
.. �.,

,

.'

c;>}jerãri,os serviço de
>�peza púbHca

Material de consumo'
.

Para Sérviç,o de lin:n�eza ,pública
_

CONSTRUÇAO _E _{�ON��VAÇAO DE PRÓPRIOS.
,

.'

. PÚBLIQOS .·EM GERAL
.

.Material permanente .

Para serviços de prótJJ;ios. municipais
Màteríal de consumO"<'

, .

Para serviços de Ipr�pri�s .municipals .....

,

· ,
. ILUMINAÇãO PúBLICA"

'Despesas diversas
,", ,

,
. -;

Duminação pública da cidade e da vila de rfrês
, Barras

��rgfã para m,otores, reparos de instalações e ou-

tras' despesas
'. � .

D�SOS
Despesas diversas .

,

Para aplicaç�9. «:s1?ec�l,�m bé:reficio de ordem rur��,.,. .

.

consoante o dISpostO' no art, 15 §.4 da Constitu�ç,ao .

,

.

· Federal, na cºns�rpç�? :.� cohse:vação de ����c;>yiàS
' �

�j.l,'7�9,>�0 .. 6.374,20

Aplicação da taxa, .?e ,�on��r.J.9cao de estraâas 51.366.,�0 ;. 17.015,00

ENqARGOS D�SOS
PE��Q�. �NATIVO

Pessoal'fixo
Aposentados -

.

Funcionari0s fOm di!'!ponibi\id��,e. .

rNDENI�j\ÇõES. RÊPOSIÇõES E RESTITUIÇõES
_ Despesas diversas

.

.

"

,

Restit de' itmp. e taxas de exercicios encerrados

DESPESA· ORÇAMEN!fAiuA

�Anteri,or
.'

, ,;00 mês.' I'� To�

DÉBITOS

.: 22.50,0,Ô·0. .

s 17.109,00
i 22.500,0�
j 9.147,00;

3.74i,'40 .}'M94;40
'

2�5;OO �2
.

'17,60' 30�,60
�'---�"--

}5.120,-9Q
42.483,ü'n

O 'Saldo acha-se depositado nos' seguintes,,;aoocosr·
Baneo Nacional do Coinéreio. Cr-$' 2.0.25.'70'.1\\
Banco lnco ". 1'.329,00. ,l
Banco' do Brasil 793i20\W
Ide�','" " 1 0.973,OOfl�'

15.iJ.20,9'O' r\

Alfredo Garcindo - Membro da J)itetor.ia' \

2o.;pQQ,PO ..
15 t.o;O:,O,o.:
201-000'00'

f .�,'

7.547,00.,

2.50,0,0,0
1.90,0.,00
2.500,0.0
1.600,00
,.

.

I
- �.

28.38��()0, ,
3.60,0,QO',,· 31.980.00

24:&97,oQ 2 200,00 � 27.097,00
1

. I

l
' .'

«

: U�l33��0_.,! 7.iJO�,O.Q,.: 52.�41,�
í i (

-,,'"

: 24,,165,50 1.710,00
i .. $ •

(,

. 2.987rOO .,. 25,0,0,
.

29.225,89, ,2.180,,00
.
"

_

,." J

I
'

!
91.324,9.0,
i68:443,20'

.

,

91.�2.,�P\

., 6.88"'-iO �7�.327,20,
.

1
,

20.564,J,p. ,

s

8.q39,o.O ,; 29.103,lp ..

A Diretoria do ELITE TENtS CLUBE 'tem ,'0 gr�
to prazer.de convidar os Senhores Assoc.iados do Clube

. CanQ�flij�Q�e;; par�' um.� soiré a realizar-!e dia!; 12 '90,eor.-,� ,

i�nttt,t�'Orlt�jderiCarnavan :nos salõés"de \sua\),séde�i50ciaJ.

Será � m�sma abrilhantada por otimo . .conjl.U)to
musica]. '. ;

'.

ASN����,Iwas .de;·m�sa e 'ingr�sso ,deverão",,8er,t.tra,":' ,

tados com Q Zelaqor\,_na séde Social- Fone;.·102. _ ;

Ant�cWa�am.ente agra�ece o cgmpareoimento4'htodos.:

. A DIRETORIA

477,0,0 477,00

•

512,,00 5.12,00

28.200,0028.200,00

8.811,,00 1.700,00

348.143,80
69.3fn,lo-

34.368,80 4..296,00 38.664,00

20.800�?� {- . 2.600,,0,0 "123.-'90.9°
•

/

801,00 50,00 851,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lO,
"

. 5:00000 ;

35.000:00 !

B.ooo.oo
500,'00

16.000,00
2808422.20

.

73.000.00
.

458.1'97 50

CANt)INHÁ�.'
-Rua Vidél� i,R��?s 232

., . '."Fo�e",,274;: .

� "Tele�rá���:"ROriOSl1L'}'�
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

GOVERNO
MUNICr�AL

LEI N°. 284, de 13 de janeiro de 1955
!,-'-

Autoriza á inclusão de uma rua e um largo na Planta' 'Ca
dastral e' aquisição de uma área de terras.

*'

Benedito Terêsio de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal de
-' '

'.'

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, etc.
"

Faço saber a tôdos os habitantes dêste Municipio, que a Câ-

m�a:Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo l°. - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a

'mandar incluir na Planta Cadastral uma rua entre a Duque de Ca.
xias e Maior Vieira, ligando as ruas Marechal Floriano e Barão tio
Hio Branco, com uma travessa para a rua Major Vieira, bem como,
-um Largo 'confrontando com as ruas' Barão do Rio Branco, Maior
Vieira e Travessa e rua a serem incluidaa.

Artigo 2°. - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado. a
adquirir por compra" doação. permuta ou desapropriação. por utilida
de 'pública, de Gregór.io Biluk e Engelberto Zierbut as áreas de
280 m2 e 360 ril2, respectivamente;

,

necessárias para a abertura da
rua mencionada no' artigo l°. No' caso de indenização o fvalôr não
deverá exceder de Cr$ 25,00 (Vinte 'e cinco cruzeiros) p()r ,m2.

Artigo- 30. - As despesas decorrentes com essas aquisições,
depois de estabelecido o quantum, serão pagas por crédito especial,
a ser, aberto no corrente ano.

'

, Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigôr na data. de sua publi- '

cação. revogadas 08 disposições em contrário. -'-o

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 13 de1jaoeiro d� '1955.
AIs:-Benedito Terézio de Carvalho Júnior ,- 'Prefeito Municipal.

.''k

. Registada e publicada a presente Lei na Secretaria Munici-
pal de Canoinhea, em treze de iaueiro, de mil novecentos e cin
eoenta e cinco.

Ase: Osvaldo Ferreira Soarés -, Secretário

LEI Np. 285, de 13 de janeiro, de 1955

Benedito Terêzio de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal de
,

Canoinhas. Estado de 'Santa Catarina, faz saber a tôdos óÍ habitan
tês dêste Município, que a Câmara Municipal decretou e eu sancio
no, a seguinte Lei.

\i � o<;,.;;:'.;\"", •. ,��,.t$"� '�'�'''''4,'�.,:::".,!''''''�- ��::-0-�I"'�..r"t����:lf

Arti«o lo....... Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a
,

cancelar os impôstos que recaem sôbre' Jma Casa comercial de pro

'li' priedade do senhor Alfredo,Wossgrau. na importância de Cr$ 3.108,00
(Três mil cento e oito cruzeiros), referentes aos anos de 1953 e 1954,
lançadoa indevidamente.

.'

, ,'� "-Artigo 2° .
..::.. Esta Lei entra em vigôr na data de sua publi-®

cação, �'evogadaB as disposições em .contl'ário.
" Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 13 de janeiro de 1955.

Ass: Benedito Terézio de Carvalho Júnior - Prefeito Municipal

Registada a' publicada a presente Lei na Secretaria Munici
Canoínhas. 80S treze" dias do mês de janeiro. de 1955.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

pa] de

� LEI N0. 286, de �3 de janeiro der1955

Àutoriza lima pequena modificaç.�o na- Píantá Cadastral! a

quisição de terras �ara abertura de rua e dá outras providências. -

,

'Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinbas, Estado de Santa Catarina, etc.'

Faço saber a, tôdos os habitantes ·dêst.e Município, que a Câ
mara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo la. - Fiéa o, senhor Prefeito Municipal autorizado a

mandar efetuar uma pequena modificação na Planta Cadastral, tra
�Íldo um pequeno trecho de rua para dar acêsso da rua Vidal Ha

�08 à ponte de concreto armado sôbre o rio Canoinhas, lcoalizandô
Uma pequena praça, tudo sonforme o croquis apresentado pelo En-

genheiro da-Prefeitura.'
�

, Artigo 2°. - Fica ,o senhor PrefeitofMuniéipal autorizado a

adquirir' por doação, ou desapropriação, por utilidade pública, do SP.- '

nhor Octavio Xavier Hauen e sua Mulher a áréa de "1.462 m2�Mil
quatrocentos e sesseuta e dois metros quadrados) doo terreno urbano
dos mesmos: situado .entre as mas Corooél Albuquerque e Vidal Ha

mos, necessária para a abertura dã rua mencionada noartigo primeiro.

Artigo 3°. - Fica, também, autorizado a eompenaar essa 8"

quisição com 8 área de 966 m2 (Novecentos e sessenta e seis metros

quadradoe) , correspondente a metade da rua que. dá acêsso à ponte
velha e bem, assim aplainar o terreno, demolir e construir em outro

local a casa nêle exist, expedindo ainda a competente carta de aforamento. '

,
_

,ii' Artigo 4°. - Fica, ainda,' o senhor Prefeito autori·zlrdo a ad-

q,uirir na fórma do artigo 2° .• de Irmãos Procopiak '& Cia, Lt.da., a

área de 42 .m2 (Quarenta e dois metros quadrados), na' esquina das
ruas Vidal Ramos e Wolff Filho.

.

• >'1
,

Artigo 50, -:- Esta Lei entra em vigôr [IH data de suaepubli
ceção, revogadas as disposições em contrário e ficando- nêsta parte
ª-Iterada a Lei nO. 274; 'de' 18 de novembro de 1954. '

Prefeitura Municipal de Canoinbas. em 13 de janeiro de 1%4..

As!!: Benedito Terézio de Carv81ho Jónior - Prefeito Municipal

, R@gistada e publicada I!l presente Lei na Secretaria Munici-
pal ao� treze dias do mês de janeiro de 1955.

:-.

Asa: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário'

_'

12-2.,1955

PREFEITURA . MUNICIPAL DE" (ANOINHAS
.;f

.' "'1:' 1

Balancete .da Despesa Or�amentaria 'referente 10 mês, de SetelQbr,o de 1954

Código,
Local TITU'LO$

DESPESA -ORÇAi.VfENTARIA

'" A�terior ''Do oiê,a � Total

3
'3 O
3 03
3 03 1
3 032
3 04...
3 041
3 042
3 3

3 30
3 30 1

3 302

3 30 3

3 6
3 60
3 60 t
3 61
3 61 1
3 8
3 84-
3 84 1

3 842

3 84 3

3 844
3 845

� 4-
4 8 '

4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 1
4 942
4- 94 3
5
5 1
.5 11
5 11 -1

. 5 13
5 13 1
5 2 .'�

5 21
.

5 21 1
5 23"
5 23
6

9.3.,
6 34""
6 34,1
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
69
6 90·
4) 90 1
6 91
6 91 1
6 93
6 93 1
7
7 3-
7 34
7 34 1
7 4
,7 44
7 44 1
8
8 1

8 10
8 10 1
6 11
8 11 1

8 11 '2

8 11 '3
8 13
8 13 1
8 13 2
8 14
8141

EDUCAÇAO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral:"
Reparos de prédios .escolarea
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

EN�INO PRIMARIO, SECUNDARIO E
"

, COMPLEMENTAR - j
Pessoal fixo

'

Verici;nentos de professores de escolas isoladas, sen-
do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do

,

ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
cornplementarístas., padrão ,H 8 900,0(1; não titulados I'�,
padrão D a 70p,00 , 219.955,10 '

Vencimentos_de professores auxiliares, padrão B a iii'-

cr$ 600,00 16.200,00
Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte-dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel. .

Substitutos de professores Iícencíados de aeôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de-'1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
'

Pessoal fixo
<Inspetor Escolar - Padrão T
Pessoal Variavel
Gratificação ao Inspetor Escolar
�UBVEN�OES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS

Despesas diversas
'

,

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos �colar,es
"Almirante �arroso" e "General Osório"
Ao Estado p�ra manutenção do Curso Ccmplemen
tar an90 ao Grupo Escolar "Alinor Vieira' Corte"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

"Liceu" 'Industrial de Santa Catarina por' conta
do município

.

Bolsas escolares diversas
Auxilio a Biblioteca Infantil, de Canoinhas

SAÚD� PÚBLICA
'

SUBVENÇOES, CONTRIBUrçOES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Centro "de Saúde do Estado

c

� SERVIÇOS DIVERS�
Despesas diversas
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de vaios, noeíros e sargetas

FOMENTO .

FOMENTO DA -PRODUÇÃO VEGETAL
, Pessoal varíavel
Operários serviço' 'fomento da produção vegetal-
Material de consumo

.

Material' serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL

Pessoal, varíavel
Operários, serviço �fomento da produção animal
�aterial de consumo

,

'

Material . serviço 'fomento da produção animal
ssnvrços INDUSTRIÁIS

Servtços Urbanos
'

Despesas diversas
Para o Serviço de Agua

_ INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
Pessoal variavel ::::--

'

Operarios serviço extração de pedregulho
Operários serviço .extração de pedras
Operários fábrica .tubos de cimento

, ,
,

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Zelado!" Cemiterio Municipal - Ref. -II
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
IMaterial de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA

�
.;_ Fundada-Interna- Amortização e,Hesgate

Despesas diversas
Amortização. e resgate da divida consolidada
I - Jureis -

Despesas diversas ,

Juros da divida consolidada
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

� LOGRADOUROS PÚBLICOS
'

Pessoal fiXo '"
:r,

Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessêal variável'
Operários dos serviços de ruas das vilas de
Barras, Papanduva, Major' Vieira e Paula Pereira
'Operários do serviço de ruas, praças e jardins, da
cidade

'

Operários servicos 'calçamelJto ruas da cidade
Material de consumo

'

,

Para serviços de ruas, praças e ).ar4ins
Para servico de calçamento de ruas»'
Pespesas diversas

,

'.y

Transporte de, material par,a serViços de ruas, pra
ças e jardins

16:839,00
3.454,10

1.170.,00
373,00

40.0,00.

3.264,0.0.

16.000.;00.

6.400.,00
'<,

8.80.0,00
10.0.00.,0�

3.800,00.
12.166,80.- ,

18.189,50

36.00

431,00

9.469,60.
28.453,30.

; 996;00
• •

�OO,OO

l.4,�U,oo.

636,00.

38.628,30

46.557,80.
216.310.,60

55.372,70.
65:716,60

4.952,20

",

1.170,00
,373,00

, 16.839,00
3.454,10

2210.0,00. 242.055,10
,.

-l.200,'O0 . 17.400,00
w

\

400,00'
w.

3.220,00 6.484,00

'2.000,00 18.ooo,Qó

800,00 7.200,00

, l«,.,

636,00

200,00 9.1000,00
10.10010,00

3.800,00
. 12.166,80
HU89.5a

3�,o\J

'431,00
.

"-,

4.235,00"
.

6oó,oo

9.469,60 '

3� -,6,88,3(J
1.596,00-

600,00 ' 5.4oó,oo,

l.ott5,oo 56.457,70
65.716,60

4.952,20
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os obreiros anôriimos da Nação, QS homens
que trabalham dia e noite sob o _odôr· de todas as

,

.

qualidades
.

de tintas e dé tipos, os homens que .aju-
dam ii iluminar a estrada da ciência] e da filosofia;

. que' lutam para manter a nossa tradição democrática: "

i a nóssa liberdade, sem dúvida alguma, são os "Grá
ficos". No dia 7 de fevereiro esses abnegados artífí-

.ai< ces,' auxiliares de redação e direção de jornais, livros,
,

'

revístas etc., comemoraram o seu dia, recebendo al
': gumas horas de repouse, podendo com isso, respirar

. um pouco de ar puro.
.

,

�!< ",

. Os
.

Redatores e os Colaboradores désta casa
+ não poderíam deixar passar despercebido aquéla tão :o

: importante data e levam por intermédio déstas peque-,

nínas linhas à -todos os"""Gráficos de Canoinhas e do
, Brasil, que intégram tão expressivo setôr social, as'

I
v:rdé!�eiros,e., honra�os artífi,ces d.a legíti

..

ma constru

çao democrática nacional, votos 5Íe crescentes pros-
. -perídades 'pessoais.? .

"

..
-;..' ,. .

.

.........

�COI�8io SàHradd'C9raç��o de. .lesus
, Dias•.de Matricula para o ..Curso Primário: 7 de fevereiro em diante.

Reabertura das A�las do Primário
'

15 de /fevereiro '

"iReabertura dos Cursos .Ginaaial e Normal,. 2 de Março
Exames de Admissão ao Ginasio 23; 24 e 25 .de fevereiro'
A inscrição estará aberta até o dia 15 ,"

Exames de Admissão' ao'''Normal 25.e 26' deste
<.

mea

28 epoca (exames) dos Giueeianos �c-
' l{l e. 17

2& epoca (exames) das Normalistaa " "21

Dia de Matricula para o Curso Ginasial fem. dia 26 fevereiro ás 8 hs.
:; """ � .», »» li) ."1) » rapazes 2 de �Marco
».. 'IP »»» » "'. Normal 26 ás 2 horas

» » .

!of;. ts«
( �

» »

No ato da Matrícula se efetuará o pagamento. da la. prestação( Cr$
'400,00) ,

' .

Para Matricula no Jardim da Infancis solicita se a apresentação pelos
·ExmolJ., Pais.,

.

'..

I "

I

�'O*DN,"P:r:9:)':� :"R,S<'
, Igação ,�

Mafra; 3 (DT)
_

Tenho o prazer" de comunicar "

que, 'em virtude -de uma

sólida e harmoniosa aliança entre â- União' Democráti�J ,�acion91,f"Partido,'
·�rabalhi�tà Brasileiro e Partido Social Progressista conseguimos, nas eleições
realizadas no dia 1 .. do corrente para "a Câmara,' derrotar o Partido- Social

Democrático, Dispondo de maioria 'absoluta de votos, elegemos toda
a Mesa do Legislativo. Municipal, (a) Mylquiades Fernandes.
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Ano 9 . CANOlNHAS - S. Catarina, 12Ae Fevereiro de 1�55 . N.338 ,Junta de 4Iistamento-'Militar de CUDoinbas IOtimo yponto Comercial

E -d -, t II Goncalves dos Santos, cl. 1918; Vende· se uma casa com 2 datas,
1 a Felix Chickowícz, cl. 1908; Feli- casa sobrado, com paióis etc.

I _:_ Devem comparecer' na cio de Lima Rodrigues, cl. 1916; Preço a combinar com o pro-
Junta de AlistamentoMimar de Estanislâu Szymanif'ki, cl, 1960; prietário FERES CURY, Rua
Canoínhas, os cidadãos abaixo, -v Augusto" Batista Diníz, cl. 19B; Caetano Costa n. 69. '�
a fim de retirarem seus certifi- Antonio Soares Ferreira. c).,1909;cados de reservista. Tertuliano "de MJtos, 6L, 1918;

, II� - Os certificados' não pro- Firmino Farias, cl: 1918;" Victor'
curados " no prazo de 30 "días, Cikocci, el. 19{)2; Simão Olinica,
serão recolhidos à 16a. CR.. cl. 1909; José , Barbosa, cl. 1908;

Marcelino Gomes; d. 1921; José
Wísníeskí, cl. 1914; Pedro Luiz
dos Santos; Aristides Machado,
cl. 1917; Miguel Mireski Sobrinho,
cl. 1908; João Martins; Paulo Pi
res do Prado,. cl. 1915;

.

Miguel
Szpanskí, cl. 1909; José Cerger,
cl?;, 1911;'rJoãO' Sampaio Neto, cl.
1918; Gibraltino da Silva, cl. 1921;
João França Machado, cl. 1905;
"Alberto Marczak, cl:l9l3;Francis
co Mostphago, cl.1897; Pedro Ro-

-
'

Pedre Carvalho Sobrinho, clas-
,fi

se ded904; Florentino Lino de
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fi ' ze, cl. 1899; Cuiz Lorena, cL 1911;
Orestés Andrade, cL 1916; João
Maria "-de Jesus,·cl. 1916; Maxi-

� Olh O·d N· (i � . mo Giovanoni, 'cL 1896; Carlôs
; , OSJ UVI OS,

_

. afiZ. e arganta 'i Dvoiáski, cL 1912; Anastacio Ko-
fi)

;. Iacki, cL 1909; Giuseppe Vanz,

.�_ ·Já está dando,(onsultas no HOSPITf'L STA. CRUZ mo: cl. 1915; Nicolau Misca, cl. 1909;
� w Antonio da Veiga, cL 1913; Sil-
I .:::.. te' 1.n de' tievereiro I vestre-Boritza, cL 1915; Paulirío� '-II '�' : Perusselo, cl. 1913; Ricardo A-
�

18
.. prendeman, cl. 1915; Francisco

� das 8 ás horas - diariamente 2x.1 je Assis Mar-tines, cl. 1914; Ig-- ,

" !Cl' '.. nacio Urbaneck, cl. 1916; José
@@®®�®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®�®o Se'baslião de Lima, cl. 1912; João

3a CATEGORIA
fA lfredo Manoel do Nascimen

to, Alfredo Alves, Francisco Sil
va; Ignacio Vogífihack.: Ignacío
Novack, José Alves, José Stelz
ner, João Sant'Ana, Manoel Lou
renço, "Pedro Menegolo, Torné.,
RGdrigues Calistro, João Paulo

'

de Lara, Francisco dos Santos,
Pedro Szernek, José Pedroso So
brinho, Adão Alves, Ladislau Va
tras, Alípio Rodrigues. João Ba
tista de Moraes, João Balan, Pe-

. dro Ribeiro,'Pedro Dzíedrickí,
João Maria Anháía, José de Sou
za, Hercilío de Olíveíra e Max
Maros� �

..

.

y ISENÇÃO .: ,

l . Gentil Maciel Ferreira; Antonio
Polak, AntónIo Veiga, Elias [,o.
pes, Fredolin Alves, Genésio Nas
cimento, Hermes Schubert, João
Gonçalves da Rocha, Joaquim
Bueno, José Carlos de Castro e

Pedro ·"�chon. .,:�

m :- Se alguem tiver conhe
cimento da residencía dos cida
dãos acima, favor avisar esta

Delegacia de Recrutamento.

Canoinhas, 1°. de fevereiro
de 1955

CARLOS NOGUEIRA
-

"10. 'Ten. Del. 14a. DR.

EDITAL·
I � Levo ao conhecimento

dos cidadãos . abaixo, que suas
"cadernetas de situação militar,
acham-se, retidas na Junta", de
Alistarner'lto Militar de Canoi
nhas para entreg�.
II - As cadernetas que não,. I_furem procuradas no prazo de'

30 (triõta) dias. serão recolhid91S
à 168. CR..

,. ,

1:0""ICO (APILAR

POR ExcútN'('A

Wende":se
Um reboque completo, .rodado

r simples, peneus 700x20. Melho
.res inflJrn}�ões na Fábrica de

Vasos ,de Xaxim.
Rua,_}2 de 'Setembro 75;. 3x

'drigues, cl. 1922;'Francelino An
tunes dos Santos, cl, 1922 e

João Neves, cl. 1923.
}

Canoinhas, l°. de fevereiro'
'

de 1955.'
.

"j

CARLOS NOGUEIRA
l�. Ten. Del.- da 14a. DR.
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Cine Teatro
A P R E S E N T· A :

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

Mergulhando para Morte
com ROD CAMERON

Cont, da Série LEGIÃO FANTASMA

,

Amanhã. ás 14 horas - Censura 'Livre

.Mergulhando. p�r,á�Morte
.

com ROD GAM,ERON "'.

.

Conto da Série .LEGIA�iFANTASMA
Am;nhã ás 17 horas �. tensura . Livr�

Amanhã - ás 20,15 horas· Improprio até 14,anos

,A Carne é Ô Diabo
'"

; :

," - Filmê r Naoional dá U. 1':. B:
Estrelando HELOISA.' HELENA e CARLOS TOVAR

---_'-
,I; "

28• Feira ás 20,15 ooras REPR lSE Improprio até 14 anos
>-.'. ,'v'

> ----_.

3á e 4a. Feira - ás 20,15>hora,s - • �mp. até 141anos
, ,

"'

O' p'rofessor e
em Tech�icolor. com VIRGINIA MA'YO, :r

RONALD REGAN'e, GEN� NELSON
----,-.

� /. �

58, e 6a• Feira';' ás 20,-u; horas - Imp. até 14 anos

Os T:ambqres Rufam ao A:manhecer
<l9m JAMES'GRAIG. ,BABBARA PAYTON e 6útros

�,-. Em Super Cine·Color

Para sábado Jroximo o lançamento. pela primeira vez

em nosso Cinema de um filme em' 3a. DIMENSãO
cCMETROSC,OPlC"
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F LA M A/Ç O E 5,

, .. � '.,

COCEI�AS,
...

F 'R I E 1 R A $,
ESPINHAS, EiC.

(�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


