
Resolvida, definifivamente, a" situaçi,()) dos' opêrários
da ex-Southern Braai] Lumber & Cclonieafion I

Company, atrialment�' Incoepoeada às �I
Após Vári�::�:S;:sj�:.!:�:a�::Od�:::::! conhecida Iincerta, sem trabalho, devido a pela, denominação que encima

paralízaçãó total d a emprêsâ, 'esta nóta. � I
com periodos longos e continua-
dos sem percepção de salárjos, ,

A reclamação trabalhista, pro-
foi, finalmente, resolvido em de- posta pelo Promotor Público da

Çomarcadr. João Carlos Ramos,Únitivo a situação, dos operários
'

e funcionários quê integram o
foi, pelo ilustre�ekintegro Juiz
de Direito:!ldésta F Comarca, dr,
José Pedroii.fM�ndes,de Almeida,
•

. �tt' �, .

Julgada pFoc�dente,pbr senten-
ça datada de' 29 de outubro de,
1954, e que transitou em julgado
por não ter sido interpôsto re-

.

curso0,�lgum, em, tempo hábil;
Déssa maneira, condenada a, Su...

1períntendênêía das Emprêsas., IIncorporadas ao'Patrimônio Na- '

cional' ao pagamento ao peoido, �
,

que- orça pel��" casa dos, dezes- li
seis

milhões," ',nada
mais re,sta

'11a esta, (em última análise.' 'H
União), sinão pagar o quantum •.
da condenação,
Foi, assim, posto um fim de-'

Conclúe n'outro locai

Fevereiro de Numero 340

O,�:'�'

,

1;
, ""

r!O�rict�rio: �. C. CARVAlHO
.

. {"

Oiretorcs:,i CARlOS SLHR�MM C �S�AlOO - f. S�ARf�
Fo.NE, 128.

-.
'

__

. ücrcntr IlHlS,S 'SmM[
CAIXA Po.STAL, 2

Canoinhas recebe mais' um benefício- do' o Colégio "Sagrado C�rª-
" ç�� de Jesus" perde

Governador 'Irineu Bornhausen temporáríamente a

Amplia�o O Grup? Escolar Almirant� Barroso . f3rça educativa de Irmãos Tre,is8ni Ltü.
Irmã FelíéiJas dão Início a uma nóva'

Ouvindo as justas ponderações' da ilustre direção do nos
. so Grupo .Escolar Almirante Barroso, �'o Dr. Aroldo C. Carvalho,'

o

Para exercer nôvas funções, "fase d_e embelezamento
em Colégio do Ere'chim,' seguiu .--....

dignissimo Secretário de Viação e Obras Publicas, em uma de á nossa cidadeviagem a nobre e, digna mestra
suas visitas a estfa s!ta cidade, prometeu as providencias necessa-

que durante longo. tempo traba- , Inaugurando dia 23 sua nova
rias para- que se izesse a. construção de mais ,duas salas naquele -Ihou em pró1 de Canoinhas,

.-

loja de calçados e artefátos de
educandário. Verüicou S. Excia. pessoalmerite 'dessa .urgente 'couro, ' em prédio recém-cons-
'necessidade e logo em seguida, mandou qtie se atacassem as obras Deixou a Irmã FeliG,!tas, há,

, truído, a firma Irmãos"Trevisa-
àfim de 'não "prejudicar mais de' uma centena de crianças a espe- longos=anos, a longínqua e for- ní-Ltda, está. de parabens. Um
<ra de matricula neste ano. '-

"

mosa ,Suissa; para dedicar-se in- '�'vistôso e lindo anúncio lumino-

. Aproveitando a época das férias, as obras foram iniciadas
teirarnente ao ensino dos peque- 80, destacando a' sua marca re-
ninos de sua Pátria adotiva - .

e podemos hoje çiiz,�r com' satisfação, -que elas se acham praticà-, õ BRASIL. gístrada que é uma bóta, á tua

.jnente concluídas, com o que, a matricula poderá ser aumentada Paula Pereira tem agora 'aquele
.em mais 160 alunos neste ano. \, Através de anos, num esfôrço aspecto de cidade grande. Lam-

A quem visita Canoinhas, e mesmo a nos outros causa, ímpar, sem queixumes, deu-aos "padas fluorescentes dão o colo:"
, filhos alheiosc-aquilo que só as" rído e fazem com -que a mesma

especie verificar que onosso grupo escolar se acha localisado em

c-, frente do Colégio Sagrado' Coração de Jesus o qual tambem" "grandes almas -pódem doar: co- se destáque entre as ínumeras

mantem desde muitos anos uma secção de curso primário, Por- .nhecimento, educação e amparo .casas de negocio �daquela rua.

tanto, os dois estabelecimentos desse .genero, ficam situados num
moral e espiritual. ,-E assim vae crescendo Canoi

extremo .quasi da cidade, quando o certo dev�r�a ter sido a',cons- Seu caráter num mixto de \�nhas, graças á"fibra e ao espírí-

, trução" do Grupo Escolar .Almíranté Barroso num ponto oposto energia e ben'evolência; por ve- ;:_. ;.�o �rogressív.? dos treis, jo�ens
do Celégío.Bagrado Coração de Jesus.sfacilítando ,desta maneira zes mal compreendido, nunca, -irmaos que sao �s Trevlsam."

,

às crianças a frequencia das aulas, evitando longas'caminhadas.' wacílou .em marchar avante; es- «Correio do Norte» esteve pre
Assim, havia naturalmente' a 'preferencía para a escola mais pro-

cúdada pela, f� inquebrantável '" ente a inauguração."Notou que

xima da residencia. e fôrça hercúlea, rio' combate à á alegria e a satisfação apode-
ignorância. raram-se dos Irmãos Trevisani,

Canoinhas cresce! Urge a construção de mais um prédio que após muitos. anos de luta,
,

a g 1 t I, h f AI 'I t Renunciou, desde a juventude,par rupo esc° ar e, nes as ln, as, azemos um ape Q. ao 1 us re viram 'suas iniciativas serem
filho de Canoinhas Dr. Aroldo Carvalho, que tanto zêlo vem de- a vida social, escolhendo a espi-.

transíormadas em realie.ade.
monstrândo pelo progresso de sua terra, para que, com o prestigio nhosa e santa missão de educa-

que inegavelmente tem junto ao Exmo. Sr. Governador Iríneu .

dora �e almas.' Bom exíto e maiores negocias
Bornhausen, consiga essa obra tão necessária para a educação de ' Passaram-se os dias; correram são os nossos sin�ross votos.

nossas crianças.
'

,

anos, findou a primavéra de sua

ESJão pois de parabens as ilustres e esforçadas professô-
- vida. e os primeiros' sinais de

ras, por mais este beneficio que recebe o Grupo' Escolar Almi- estio a surpreenderam, com a

rante Barroso do atual go,v�rno cuja óbra de ha muito vinha mesma disposição e entusíásrno-

sendo reclamada. 'y
, -,

,

' para o trabalho e, a mesma e-
'" - nergia que o tempo e 8S tempes-

Ao ilustre Secretário de Viação e Obras Publicas Dr. .

tades não conseguiram arrefecer.
,Arôldó Carvalho, que prometeu, e cumpriu, a gratidão e os aplau- v

sos do povo de Canoinhas; que temos certeza, não lhe serão ne-. Tudo passa, diz o poeta, mas
gados ,por quem quer qu!'! seja. ' as b\ôas obras, as lembranças,

--------���----------------

Ivo de Aquino norne-.

ado Cons,ultor .-Gar'al, 'Ida R-epúbhca ,I
RIO., 18 (V. Ao) - o .Presi-

"

I
dente da República assinou on- I'tem decreto nomeando consul
tor ger�l da República, o s_r. Ivo ,ide AqUInO; O ato do sr. Café 1Filho obteve à melhor' reperçus- �são ermtodos'os círculos sociais,

'

pois a escolha .para tão elevadas 1funções recaiu numa das figuras
mais sígnífícatívas dos -nossos

meios jurídicos. Ex-senado!' .da
"

República, como- representante
de Santa Catarina, o sr. Ivo. de
Aquino foi no Monroe, qW!J' cb- 'Iimo leader da maioria, quer, co-

'

mo constitucionalista; um-parla
mentar .que se impôs à admira
ção de seus pares pelh. sua ele;,
vada cultura jurídica e pelQ seu,
acurado trato no debate de prd- .

�blemas de interêsse, do pai80

agradáveis,' a gratidão, ficam,
gravadas índelévelmente nos co

rações de tôdas as criaturas.'

Felicidades,muitas felicidades
e alegrias, Irmã' Felicitas, e que
Deus permita seu breve regres
so a n,.ossa Cidade, são' os võtbs
do «Correio do Norte». ,�

, , "'" ;' ,

A�s9c.iação "<Pró ,Ginásio� d,e Carioinhas,

:w. "\ ,,>:Oi '(�

•

Duas vistas' de á;�sm,ajestoso' edifício, podendo-se notar o' adiantamento' -das
Não"se 'Pód�;:sob"pena de fugi��à,�erdade dos nhando"o pr�grésso de grandes metr0poles, ma� são,

fatos,<negar ° que �fez J.oão Seleme pelo Ginásio de , desconhecidas' muitas vezes as dificuldades�que se

Carioinhas. Á atual Diretoria recebeu 'dàs mãos dele tiveram para. chegar- a tal ponto de evolução e ,de
or 'prédio conforme os' leitote� poderão' v�'r atravéz progrés:;o. ,io.S heróis incógnitos e ,anônimos; os' 'que
dos, clichés. Foi com o seu el'ltusiá�mo, seu idealismo," trab�niam �por detráz dos "bastidôres" I!juâando o

_

seu esfôrço constante, que hoje "'mesmo ina�abado" cresdment9 de tima cidade, não são' lembrados. Pas-
pódemos dizet que Capoinhas tem um Ginãsio. Co- ""sam para o róI dos" esqÜecidos. Não são' nem lem-'
nheço bem as dificuldaaes que toda associação e so- , braqos para servirem de estímulo a Qutras gerações.
ciedades têm:\em se mant�;em; principalmente quando o. pôvo que compreende � Q1le na maioria das vêzes
dependem de subvenções.'� '" também' toma parte ativa n-êsses empreeadimentos;

�'Uma cidada cresce; o forasteiro nóta"o seu pro ...

' .

sabe quaes são os seus líderes. João Seleme foi"um
grésso de um ano para outro; casas são constr:uidas, �êtes. Acumulando duas presidências, a do Ginásio

_ embelezando uma rJla; lojas',�ão, montadas ��ompa- e a do Hospital, queín. pode negar que é-stas duas

pbras
instituições não estão prestandp relevantes ser:viçüs
a Canoinhas? Elas são frutos ,do. carinho, do des-vêlo
e devem, em grande parte, suas existências, 8, ês�e
sírio de: nascimento, mas ,brasileiro de coração.

J. ,"1;
, •

Inte!namente, muito exigirão' da 'Diretoriá1 em'!:
. atividad� e ação, os trabalhos iniciados na gestão
passada e presidida por João Seleme, para o término
do GinásIo, 1h8S quéira Deus que possamos desen":
volver>'as mesmas' atividades e tenhamos o m�smo
grá\l' de a'môr para completal'mof' a 'obra. João SeÍeIlle
por tudó que já fêz, merece Ho.NRA AO MÉRITO!

� � - '

,

,
AlfredO. 'Garcindo Membro da Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREtO DO NORTE
,

(

,.,

26-2':1955

lPreFeitur� Municipal de Canoinhas �QQQQf,1�;lJ;uu�m;u;u;ui1,;u�QQQtimf.1f.lQQJilf;Ua,;ni!QQQf
11' Aviso

.

ce __ c m
: l,'· De ordem de Sr. Prefeito Municipal,

-

torno público � mIII que, durante o corrente mês de FEVEREIRO, se procede W!l

eDnésta Tesouraria e, nas Intendências de Três Barras, Ma- ce- '

eD'li jor Vieira,
'

PauÍa Pereira e Felipe Schmidt, a cobrança � :&nH' do Impost<? de' Licença para Caminhões, automoveis, mo- ce eDII tocícletàs, carroças, bicicleta�, etc.
, , na mI

No' 'Mês de Março a cobrança' será acrescida Em \ eD
I da multa de 100/0 e n.os meses seguinte 200/0, ce .Ccncessionari�s FORD e,
I

Canoinhas, 10. de Fevereiro de 1955 ce V � � m
"I""_=-n�:::::::'=:======:i",, .1 TEM PARA PRONTA ENTREGA: .�

: i'
'

'

. .

ti m CHASSIS·· CAMINHÃO COM CABINE AMERICANA: �Dr. João Carlos Ramos ..

ce m
Promotor, Público' H Em F-800 - 192" - Motor 170 HP. - modelo 1954 m

'

, .
' '" ,Advoga no C, i-'_vel -' Co�-rcio ·.:.1': !

"

'

F-600 - 172" - Motor 138 HP. - modelo 1954 I._._

: /

F-500 -·154" - Motor 130 HP. -' modelo 1954
tuii: . ,

"

"Rua VidafRamo$, 843 ,'II ce F-350 - 130" - Moto'r 130 HP. - modelo 1954 m'1I1'i CANOINt"lA$ "-:- Sta. Catarina II ce
':

.

4 m
t, !!a==::::::===::=::-.:=:n:::::III:::====:=:::Odl:::::::::::::::::m:: m '

F-100 - Pick-Up - 130 HP. _:_ modelo 195 '

m1"
'

ce' Ford-Rhein (Alemão) ., ,173" - 110 HP. - Com eixo m
1II::I1::==c:::n:::a."III::::;:::::"_....:::=�=;:::==:".::=:=::=u:::I!! ce ,de força modelo 1954' m
Dr, ·Aristides Diener- i, ce Ford-Thames (Inglês) _ modelo 1954' 9D

CIRURGIÃO DENTISTA ! m Chassis para Onibus - Diesel - 189" - 95 liP. - m
Ralos X :�Pontes Moveis e Fixas I � com eixo de força

.
.

. �
I

1:'1 Dentaduras Anatomic8S ,II m CARROS DE, PASSAGEIROS: I
"

Rua Vidal Ramos ,i Em ,Ford-Vendome (Francês) '_ 4 Portas:..Motor V8 ,

m,

ILCANOINHAS -
" SANTA CATARINA B Dl ),

110 HP. Modelo 1954' m
I _._-- - ••••••••- __ :••_•••

- I: \' ft:l
Ford-Taunus (Alema-o) _. 2 a.ortal _. Motor 48 HP. m, I "'111._••• ••_ _ __ __•••••_._ _. •••••• "WQ r;:._

I ce .

. .,' 4 Cilindros'·· Modelo 1954 m'I�,I-j Oficina l':Iecânica ,m·,'· ;'

F:ord Americano 0·4 Portas - Motor V8 - 115 HP. "'&rJ
f

S O F--·
ft:l Modelo 1953 m

i· I L V'I N "U'C/-K; SALA DE EXPOSlfÃO
�,�" m

Em 'm� AbertA_.Dia e Noite �
1 Boa' Doarte. Scbotel D. 15 - Telefones: 3605 - 3347 m
� E D I F I C ro F O R O '�

, Rua Vidal Ramos, 2�9. 2s � Florianópolis - Santa Catarina �
ICANOINHAS '

, SANTA CATARINA ce
'

, ,9D

.1.' �ai!jai!jlii!jafjí.'malililifjlii!iaai!iaai!iliai!iaaai!ii!iaiji!ii!i�

com rapidez todos os serviços de

consertos, -reformas e pinturas > de veículos,
inclusive retificação demotores

e s r e cionarios

-

Seniiores fissinantes
Soliçitamo.r á todos o.r a.r.rinante.r em airazo, a fineza de

Ire:gulartzarem as suas assinaturas, diretamente aqui na ger2ncia ou

<1:'01l1l1I niu.ro.r agente.r credenciados,
,

"

"

Embora .o preço do papel tenha tripliCado de vaMr. ainda
,

mamemQ.r opreço deGrljU,UU (Gincoenta Grtizeil'Oi) por ano. ou seja
52 [ornais, () nosso esforço em manter o jof.nàl em.circu�ão sema

Minunte, prende-se e diseo nos ufanamos; tio apJio e Ma vontade,
f!I�vral e rluJterial de iodos, indi.rtintamente. '"

PefA. menção que sempre nos di;péuÍlram agradece
d GER'NCIA

, ,

'rªDsportes Rodosnl Ltda.
I 'SÃO PAULO CANOINHAS

, , ]Rua Carlos de Campos 272
_

Rua Vidal R'amos' 232
J Fone, 9.49.94 . Fone, 274

!Telegramas:' WOLFRAM Telegramas: RODOSUL
, ,

Farmac i a
. ---....

Oliveira
, _'

Es�ciahdades Fermeceutlces"
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

,

Artigos de Tou,cador etc.
,

Manjpu�aSdo escrupuJo\Sd! Preços módicos L

Tem ",bom gosto?
Tome Café S. Tereza
V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anêís e brincos de di-

,

f versos, modelos

a lelo10arla Sulssa
•• 6Dllberme 3. A. SOIII

, Rua Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
o sabão Drinc�za, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom;

especial e canoinhense I
' Uma casa.e uma data à Rua Curitibanos, 716 (Perto do

Colégio Sagrado Coração de Jesus).
.

Oficina Relâmpago
-

JOÃO FREDERICO SIEMS
CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Cai�a Postal, 93 • CAHOIHHAS • Santa ,Catarina

'{ALFRED'O ',GARCINDO
Representações,Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
'

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRIGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PAR� QOIRER,A MANUAl. E ELETRICO
/

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

,

Quer adquirir terras de planta? Procur� Alfredo Garci?do. Se

encarrega junto ás Bepartíções de. desembaraçar requerimentos,
petições e etc. '

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 cai
xas e' unia força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

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

perimetro urbano.
,

'

'

\

Um locomoveI marca WOLf, horizontal, 18 \BP,
perfeito estado de conservação.

,r-..c ' I

10'5 alqueires de terra de cultura, no Gaviã<i, Tres Barras

Preço de f o�asião., ",
- ,

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

, '

/"""
......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



74.459.50
'16.7'30,00
18,.76Q,50 "

'�,' 26:Q93,50
,1�.217,00

A R R E C A D A ç Ã,'O ,

Anterior I D�fMês >'�I,
RECEriA 'ORDINÁRIA-,-

r Tributária
a) Impostos

Imposto Territorial
Imposto Predial ;" �i

Imposto sobre Industrías e .Profíssões
Imposto de Licença. "

Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial ,�.

Imposto sobre Jogos e Diversões
,

b) Taxas

&183.853,90
, �81.n8:0Ó

640�835,40
452.40840

115.46�80
151';00

. I
1.930.00 185.783,90
3:348.00 285:086,00'

11.754�30 ----652.589.70 .,

;-r4.850,50 457.256,90
.7.603,00 123.069.80

51,00 202,00

r:EO�:�Ú�;�Úb�C����' ����s�:�E,�i�!�<:)SãO Mateus do Sul, partindo désta cidade ;ás 10 _horas1
segundas, quartas e sextas f�iras; fi de i"

São Mateus 'do,.,·Súl á�\','1.9", ho�.as.

o r 1'1
'

;,1
O �2 1
O 17 3
O 18 3
0,25 2
O 27 3

xÓr

1 11 2, Taxa de Conservação de Estradas
1 15 4"', Taxa de Assistência Social" �.,.
1 22 4 Taxas e Custas' Judici�rias e Emolumeptos
1 23 4 Taxas, deFíscalízação're Serviços Diversos
1 24 1, Taxa de' Limpeza Pública

� ,

-'"

PATRIMONIAL
2 01 O Renda Imobiliária'
,,2 02,,0 Renda de Capitais ,

�

RECJ!:ITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios "',

Quota-parte imposto "federal sobre combustíveis
lubrificantes "

'

209.107,10
"

Quota-parte imposto federal sobre a: renda, 477.506.90"
�,,,,

"Quota prevista no' art·"'20 da Constituição Federal ,590.000,0,0
Quota prevista no art. 21 da Constit�ição Federal'

'

'te ,RECEITA �,t\.ORDINARIA
'

Cobrança da Dívida AtiVá
Receita de Indenizações e Restítuíçôes

,

Contribuições Diversas
/Multas ./'

Operacõés ode"Credito.
Eventuais�

72.473,40
16�151.00
17.880.50
25.525.60,
fa.977,OO

o

4 12 O
4 13 O

4 14 O
(15 O
4 16 O

6 12 O
6 14 O
t; 20 O
6 21 O
6 2� O
6;'23 O

28:215.70 519.00
452.920,00

-

22',lH3,4Q
21.893.10

204.776,30 """,,'

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

, 'i..!

Canoinhas, 30 de Novembro de i954�
Gilberto de A.�Fonseca Benedito T. Carvalho Jr.

,

. ,§>

,pi Contador ,
, -

".
'

Comunicamos' a nossa distinta freguesias que,
ferimos- a nossa secção' de vendas para; o prédio,novo,
na mesma rua nr. 807, no qual esperamos continuar

merecendo a preferência do público em geral.
-;/ -

_%-'c
,"':" ''>;'ii'' •

-

,."",' _. .� -

IRMAOS TREVISANI LTDA. 3�"1
5.742,000

2.09.107.10
47� .506.90
590.000,00 , ,�PElOS ![.À!R\I[S

�'l!_,JlaJ D (D�ce§: '.'�
� . ...

.ljligàl11 éiS�:. /
� '�;:: �� f';; '!-'�>.

. ,

Sorri ao desditoso "'.que', passa . . . ':

Ensina a .balbucíaràuinevocábulo à críancíta
Consola um" desventurado .: . .

' 1l: .. "" "!ii
�, � � ,

Envia u'a mensagem de paz à consciência, oprímída
Cura uma ferida . : .

.

'\
,

'

,

'lt'

,o

, "",
Dá um bocadito ao que têm fome ,,,,�,,, ".;"
Oferece uma flôr ao triste . . '. "', ",

i

Envolve, na" vibrâçãeÇ da, piedade, aquele'que
K Acende uma véla de e&perança,. ..

<.

Estimula o ccmpanheiro do tédio .. .-

� Procura entender o irmão da retaguarda . "

Alivia,urna dôr . . '" .;
.

•

j �ga -o' suor de um agonizante ...
, ,.

fudo isso são pequeninas: coisas que, se observa
das, dar-te-ão 'acesso aos altiplanos brilhantes
elevação espírítual,

-'"

\'\'
M. X. '

2.741,50

204.776,30
3955558,10
\13.282.40

3968840,50

�dgardMayer
Fazenda

,
,

, 1 <

FERGUSON ..��
j -�

, , .. é único e -comple+o L,

por, isso rende IJmf trabalho eficiente e econômico I
1'··..

- \' I,
1 �

•
_ _

,l-

O fomóso Sistema Ferguson oferece contrôle hidrõu-
'

Íico inf'egral, moderno ccoplomentornecônlcoe novos= ,

dispositivos de segurança. o contrôlc a�"toque de,
dedo", além, de simplificar c Ievon+orne nto dos im
plementos, regula cvtornôficomen+s a 5lJ'.o tração e

_a profundidade dos sulcos:" EXCLUSIVO;' Córocteris-
t

tica importante e exclusivo é o dispositivo hidrévlicc
que desliga cutomôticcmente o", implemento "quondo.
êste encontra um obst'ácu!o.

.

':
".

", �
pJ Aniversariantes" da Semana

Motor novo' m..is pode;oso é' 20 %'
'

mais de fôrça e melhor característico
de torque.

Fazem a,P?S hoj�;i'? �r: Arol-
" PPS', do, sr. ',:Henrique q.o.'�ça�.,do Koepp; a srta. Léa Seleme; ves .Sobr.. "

srta. CecililL2iec�rk8., .." CuinpdmentamQ� os .,anive�:- '

Faz anos <amanha: dona Alice, ,"'-suiantes desejando' lhes perenes
esposa do �f,;' Jair Damaso da felicidades.

\

""

Silveira,
' ,

Fazem anos' segunda feira: o AJUSTE DF NUPCIAS
sr. Max Schumacher; __ menina Com Ia srta. Odette, filha do
Maria -Luiza, filha' do sr, sr; Paulino Furtado "de Mello,
Romão Kava;.o sr. :aenrique contratou casaEmento dia 19 deª��
Neustaedter; o menino Waldir, ,o jovem Raul G�\ Bueno, ambos
filho .do sr. Michel, Selerne, de residentes no vizinho municípie

«, .� -. J><;.

Agua Verde; dona Thereza, es- de Papanduva.s, '

posa�, do sr. Wa,ldemar Frantz.
"'"' Nossos"parab�ns. "

'"

Faze,m anos terça feira, día
i 0. de março: o, sr, Eulíndo Tre- ,

\,

_�i���in� ��le�eg���8�'fi&�r�� "tro';'Civil�iEdUal., \sr. Braz -Víeira, . Sebastião (}reiri Co.s'ta,",Ea,cri- i

'"
,'i �,

>" vão de, Paz t�Of.icial do;n�gís� 1'1Fazem a���, qu!,!rta feira: 'do-c;'," tro Givil dê' Major Viêira, Mu- �.
'�,' n",a Au:gusta" e.iB.�sa do sr. Pau. nícípío e Comarca"'de Canoínhas, �'

lo Wiese; .� 'Jo,vem �lotar?o Estado de Santa Catarina, etc.
Stratrnann., lIl)p+essor desta fo. '

"

4� lh§; srta. Irene'" Br,auharàt, de, F;ilZ saber que pI'et��dem ca-

FeUpe Schmidt; srta. Jandira No- sal': Francisco Ribeiro ,e"P.orci

vak; o joverp Rom�u, Wagner, �na Ricard(f da Ct;uz. Ele, natu
de Toldo.

'"
'

ral do Paraná, nascido em Rio

Fazem an� quinta feira: o. ,Negro, �o dia 11. de F�vereir2
c jovem 3abriel HSeleme; e SF."'." d�, : �02, lav�a�or, solteIro,. �o-

';<j Alfredo Trindade' o sr. Paulo mlclhado e Ieslq,ente neste çhs
Grothe de Riô' de'Janeiro') o sr" frito, filh9 ""'legitimo de Manoêl

�"Braz Vi�ira;.Wva. ',dna.
'

Ros� João'-,Hibeiro e ?E'., ,doria JO�!la I

Ritzmann. '

.

,

' ·Fernandes,�lalecldos. Ela. n�tu- , I
� ...-

• .5 <ti ral deste Esta.do,;' nascida- I�em
",�azem anos. sexta feIra: o sr: P.a'panduv:a,.no Q,ia 10 de Jqnho"Wl!lY Go�sel�z, o sr. Saul Chunl,. de !909. d2rnéstíca, solteira,dp�Zugmann, dona" Aurora, es-· miciliada ,é resiêl-ente neste tlis;..'�

trito, 'filhà ,Jegitima de p.I'lt�nlo'
3icardo da

.

Crui e� de. dpna
"'Joáquina Ribeiro, -falecidos<:':

, ."

Camoro de co!"busl':;o ."mi-esférico
Garante melhor aproveitamento do
combvstõo e, portanto. maior �'pro'v:ei� "-

tomento d� 9'OS9Ii:río.. ;y<'. ",}

.,;,;,,"1i

Regulador de e.fer';'$ Regulo aulo ..

�: màticomente o uniformidade do "marcha
dq !,otor em qualquer te�reno.

'

, fERGUSON-"um só ('onjunto °motorizcido' para
tôçlÇlS as tarefas de sua IQvoura. Mais 'PossQ:1te
.' ,mãis resistente' •. mais econômico - "maior
'rendimento - maior facilidade de; manejo.

DISTRIBUIDORA VEMAG S/A
Veículos e Máquinas Agrícolas

." c
.>j"

,
Contrõle o "Toque de Oed�" ,'Fóclt·
q_ontrôle de todos os impleméntas com

um simples "Toque de Dedo".
� �,

Sõa Paulo Motriz, Ruo Grato Fundo .. 224
T "'AIones 3·0612 3·06A8 'S .3.0759. - Coixo Postol 8232

&.. Tel�gr�gfas ;;Studeaufo';·
.

"Rlo"de J,aneio:.o filiol '"Rua SÓ" Clemente, 9'J • Tel46-1414
� .

/

Territórios de Di'stribuição ·"Distrito Federal, Estadas de São
,. Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Geraisl G-Glós,'''"'

, l:<Ioto Gr,c> ..g; lloroná e Santo Colorino. (ônserta-se (alcados
.

':- Consertà�-se na hora c.om

-'ofmáxinlo capricho e per
feiçãoporpreços razoaveis.
Rua Major Vieira 534.

,'."

"

.

,;� Apresentaram 'os documento!
exigidos ,pelo CM. CívH 2ft. 180.
,'f:"'"\� ,.!c.' '�, oi)'",","," Major. Y,leirf;l, 23-2 .. ),955' '"

*,'Sebllstiãõ'G� "Costa� Ofo Reg. Giv.
'\1'

, '
,
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PREF�ITU�l\ MUNICIPAL DE CANOINHAS

Balancete' da Despesa Orçam�ntaJia referente ':ao. mês de Outubro de 1954o (tI E R N O M li N I C I P A L I

REQUERIMENTOS DEPACHADOS DURANTE O PERIüDO: 25
DE JANEIRO A 4 DE FEVEH.EIH.O DE .11)55.

REQUERENDO BAIXA DO IMPos'fos DE:

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês

-

I Totâl

Código
Local TITULOS

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumérá-
'rios licenciados
Pessoal varíavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família

, PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇ'AO
POR ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e ímoveís :

SUBVENÇõES, CONTRIBU�ÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas

'

Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções
Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
Auxilia à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil '

- Secção de Santa Catarina -:'

DIVERSOS
Despesas diversas
'Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
.Despesas imprevistas
Pensão, à família de Alinor'V. Corte ,

Pensão á Vva., e filhos menores de Augusto Cei�sler
Pensão áVva. e filhos menores de Agostinho T. de Lima
Pensão a João FlQrentino deSouza

'

Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas' ,

CRÉDITOS ESPECIAIS
Auxitio Inaug. Série Sindicato-Lei 266
Subsidias do Prefeito el. Lei 253
Auxílíó a Marcilio de Oliveira
AuxUio a Francisco L. Gonçalves
Gratificação ao Engenheiro contratado

::-. t_

9 3
9"30'
9 30 1

9 31
9,31 1
6 34 -

,6 341

9 342
ri 343
9 4

9 44
9 44 1
9 442
9 8,
9 8�
9 811
9 8� 2
9 84 3

9 844
9845

,'9 9
9 94
9 94 1

Helmuth Müller bicicleta: Altair Maciél engraxataria: EJJJ.e.B.lo..,
Greipel caminhonete; Teoduro Urbauek, ferraria; .lohauuea Rothert
bicicleta; Irmãos Bartuik Gficiue de Cousêrto: Hodolfr Frauk Loja
de Calçados e Sapataria; Alvino Bollauf Casa Comercial; .Iosê Pilati
<Júnior carroça; Viúva de Júlio Müller automóvel: Hatschbak & Watsko
Olaria; Francisco Komocheua bicicleta; Otto Maiuers camiuhão Iute-r
nacional; Alvino Farias de Lima bicicleta; Ju venal Gonçalves de Lima
caminhonete; Osório Alves da Rocha carro, do 'lavI,ura; Maria I véte
Theriba bicicleta: Ferreira & Oliveira Farrnacia e Perfumaria: Erufredo
Muhlemann casa comercial; João', Bedretchuk bicicleta; Laudelioo
Pereira bicicleta; Sesefredo Corrêa da Silva bicicleta; Serrarias Heu-
nidas ,Irmãos Feruandes,� A,. caminhão.

'

6:400,006.400,00

2.183,00 2.183,00

/
91.963,80
4,.722,40
87.500,00

7.�33,20

9.�00,00

84.430,60
4722,40

78.400,00 _

Requerimentos despachados favoravelmente.
\ '

8,637,60-
/

6.183,80
8.637,60
6.183,80REQUERE�DO LICENÇA 'PARA:

Lourenço Buba construir muro; João Francisco da Silva de
molir uma casa' em Felipe Sêbuiidt; João Frederico A. Siems abaixar
e (aumentar u�a jauéla; Olaria' Parado Ltda, ertahelecer-se com olaria
em Parado; Ingomar Ricardo Zipperer Casa Comercial; Waldemiro
Fuck Casa Comercial; Adolfo-Carvalho Casa Comercial; Ladislau Goz
decki Caea Comercial; Eliséu Barcellos, .barbearia: Carloi Soares de
Andrade demolir uma garage; Bernardino Fedalto torrefação de café;
Antônio Borek construir casa e muro; Alfredo éaetano casa comercial;
Júlio Kaspichak construir casa de madeira: Rimon Seleme & ria. depo-
sitar xaxinà na frente de sua data urbana; Valdemiro Gonchorovski

, estebelecer-se com olaria; Agostinho ,Marotta estabelecer-se cemo mer

cador de trigo; José Tokarski & Cía. Ltda. afalltar 20m alinhamento
uma casa de madeira; José Heichardt estabelecer- se com serraria; An
tônio Ferraz _M.artinez estabelecer-se com casa comercial; Odorico Car
valho do Prado, estabelecer-se com casa comercial: João dos Santos
MüI!er estabelecer-sé com casa comercial; Miguel Malekoski 30 dias
de licença para tratamento de ,8!lúde; João Hutquevicz demolir uma
.caaa de madeira, em Paula Pereira; José Anildo e Matilde Kauva es
tabelecer-se com "moinho de cereais; Domingos Coelho & Cia. estabe
Ieoer-se com Oficina Mecânica; Michel Seleme ocupar calçada, dur-ante

'

15 .diae, com t,ij(Slos; Modêsto Zaniolo para demolir muro; Tsrcísio
Schaefer depositar material de construção n4" via pública: Carvalho &
Oliveira estabelecer-se farmaeia e perfumaria; João Manoel Sardá es

tabelecer-se com casa comercial; José Kutinski constru'ir um casa de
madeira. Requerimentos despachados favoravelmente.

, 2.432,10 25.314,90
504,50

22.882,80
504,50

19,000,00
27.000,00

20.000,00-
30.000,00

1.000,00
3.000,00

, ,

,270,00
30.730,60
5.000,(10
5.000,00
1.500;00
4,500,00
1.790,00

17.676,00

270,00
25.055,60
4.500,00
4.500,00
1.500,00
.,.500,00
1.790,00 '

17.676,00

,5.675,00
/ 500,00

500,00,'

� 942
9 943
9 94'4
9 94,5
9 946
9 947
·9, 94 '8

.'

, 5�OOO,OO
35.000,00
8.000;00'
500,00

16.0,00,00
2808.422,20

73.000,00
458,197,50
3339.6l9.70

5.000,00
55.000,00
8.000,00
600,00

20.000,00
3132.799,70
73.000,00
458.197,50
-----

3663.997,20
241 814,60

3905.811,80

20.0000,00

100,00
"'.ooo,�oo

324.377,50
REQUERENDO TRANSFERENCIA DE DOMINIO UTIL:

Insdustrlae Reunidas "Tricolin" S. A. (área de 1600m2, com'
Uma casa .e um ,silo para o Moinho JAP Toksrski & Cia. Ltda;
,Cailsemira Schikolski e seu marido área de 32eom2 para Rodolfo
Tavares; João dos Santos Corrêa Sobrinho caminhão para" Simão
Seleme; Alfre�o Baukat caminhão para Odilon Davet; Romão Dosdek
carroça para Walfrido dos Santos Lima; Isidoro Novak carroça para
A,(lão Mioiski; Boleslau Zavadzki e lua Mulher � área de 360m2 para
Manoel, Schumacher; Wladislau Brososki e sua mulher área de 800m2
para Wildemar Bernardes; Adolfo Boddenberger e sua 'mulher e Elsa
Langer Schumaoher e .seu marido área de 21.499,99m2 para Henrique
Drager; Estanislau Leiehak de 8ua carroça para Ambrosio Leíchak:
Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes S. A para demolir déz ca881 de '

madeira; Simão Seleme de seu caminhão para João dOI Santos Cor.
'

rêa Sobrinho; .J08é Toksrski e sua mulher área de 1600m2 para Victo�
Buehmann, Lauricy Fischer sua bicicleta para Elfi Fischer. José Kaucêz

\

�a bicicleta para Estaníslau HebriechAmoldo Müller seu caminhão
para Rimon Seleme & Cia.: Rimon Séleme & Cia .• retificação no lan
çamento de seu caminhão chevrolet. Ida Hadke por compra 5m de
terreno no Cemitério Municipal. ,:,_,_ �

, .

Requerimentos despachados favoravelmente.
I Canoiuhas, 8 de Fevereiro de 1955.

Osvaldo' Ferreira ,.?oares - Secretário

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

SOMA ,CR$'
Saldo para Novembro

SALDOS DISPONIVEIS
,

Na Tesouraria
No B'anco "Inco"

RESPONSAVEIS
Nas lntendencias

ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com a Justiça Eleitoral,
FUNDOS VINCULADOS

No Banco' N. do Comercio
,

, No Banco' "INCO"
, /'

DEPOSITOS
'

Na Tesouraria

324,377,50,

12.793',20

19.108,00" 2+Í.8·l_4..60
I

-

'<,<,

10,807,90'
54.705,00

34 503,50 100.016.40,/

Canoinhas, 30 de Outubro de 1954

Gilberto de A. Fonseca' Benedito T. Carvalho Jr. Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

t;

Prefeito .,pj Contador

(VENDE-,SE
Um motor a oleo crú, Diesel,
marca "Slavía" de 8 hp.800 rpm
com polia, com todos os perten
ces, novo ainda sem I uso. Tra
tar CQ� ALFRFDO GARCINDO
pelo Telefone 261-

,SeJa economico
fazendo suas compras na

Casa Erllta

DECRETO de 11 de fevereiro de 1955
'e

V1BBO UEDSOT anu
"

(1,ILva"A,

GRANDE TÔNICO

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, no
uso de suas .atrtbutcões, resolve: REMOVER:

'

.

De acôrdo corri o 'artigo. 72, do Decreto-lei n.1700 de
28/10/1942, Alzira 'Rincon, o,cupan-te do/cargo de Professor Comple
mentarista, padrão H, do Quadro Unico do Município, da' Escola
Mixta de Pacíêncía Néves, distrito da séde, para 8 .de CaID.l?0 das

I ,Moças, dístríto de Felipe Schmidt.

� Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 11 de fevereiro de 1955,
As.: Herbert Ritzmann - Prefeito

Professor não Titulado, Padrão D, do Quadro Unico do Municí
pio da Escola Mixta de Campo dos Pontes, dístrtto da séde, pa
ra a de Rio Novo, de Baixo, distrito de Major Vieira. f{ADO LEITEIRO

, DAS RAÇAS
Caracú, Devon e Jersey.
Novilhas e vacas. Criadas em
P A PUA N - JOAÇAB�.

VENDE-SE
Os interessados deyerão di

rigir-se à Associação Rural
de Canoinhas. 2x

..

EXONERAR:

I
De acôrdo com o perágrafo 1., Alínea a, do artigo 92, do

Decreto-lei a. 700, de 28-10-1942, Olga Fechner, ocupante do car

go de Professor Auxiliar, Padrão B, do Quadro Unico do Muní-:
cípio, com exercício na Escola de Campo d'Agua Verde, distrito
da SMe, 8 cont�r de 12 de fevereiro dF" 1955.

NOMEAR:
, De' acôrdo com o artigO 15, do Decreto-lei., n. 700, -de

28-10 1942, 'Leatrice K Greipel, para exercer o cargo, de Profes
sor Auxiliar, Padrão B. do Quadro Unicb do Município, para ter
exercício na Escola Mixta de Campo d'Agua Verde distrito da'Séde.

Osvaldo Ferreira Soares - 'Secretárío
"

DECRETO de 11 de fevereiro de 1955
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, no

uso de iuas atribuícões, resolve: REMOVER: r
De acôrdo com o artigo 72, do Decreto-lei n. 700, de

28/10/1942, Otília Herbst Cordeiro: ocupante do cargo. d� Professor
Padrão H, d:> ,Quadro Unico do. Município., da" ...Es�ola de ,Campo

I
.

das Moças, distrito de Felipe Schmidt, para a de Paciência Neves,
distrito de Felipe Schmtdt.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, "em 11 de fevereiro de 1955.

Ass: Herbert Ritzmann Prefeito

'Osvaldo Ferreira SGares - ,Secretário
DECRETOS de 11 de fevereiro de 1955

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, no

uso de suas atribuições, resolve: ;REMOVER:
'

,

. De acÔroo com o artigo 72, do Decreto-lei n. 700, de
28/10/1942, Ermelino dos Santos Veiga, ocupante do 'cargo de

CONCEDER''LrCENçA> ,

De acôrdo com, o artigo. '167 do. Decreto-'lei n. 70,0" de
28-10-1942, a Ciro J,osé Varela, ocupante do 'cargo d,e Professor,
com Habílítação, padrão G, do Qu!!dro Unico ,do Município, 'com
'exerc.ício na Escola Mixta de P-pnte qo Tamanduá, durante 180
(cento e oitenta) dias. a contar' de 12 de �eveJ eiro de 1955, sem

vencimentos.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 11 dE' fevereiro dt 1955 .

Ass: Herbert Ritzmann - Prefei!o
Osvaldo Ferreira Soares � Secretário

Discos, RVA 'VICTOR,
Casa Erlita

Assine! Leia! Divulguel

Correio dCÃ."Norte
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I cal' - debulhar .e ventilar todos os II cereais � Moinhos para quirêre - ''5E
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I Mo�ores a < gasolina "
E, =
i Tem para' pronta entrega ALFREDO GARCIHDO !
e;;;; g

�
.

Comércio de Representações ii
� Canolnhas � Caixa Postal 56 :- S. Catar�na I
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BOLOS .. , BO'LOS ... BOLOS.,.
Mais uma edição de E FACIL DECORAR •••

BOLOS E SALGADOS

la. 2a. e 3a. edições esgotadas, 4a. EDiçÃo A ÉSGOTAR.SE, com
provando a veracidade dós nossos anúncios. Um volume com 5'00páginas,
finlssima encadernação em percalina todo impresso em papel ceuchê. '

Agora V. poderá decorar, seús, bolos. com totia 8 fllciliriade! �:Ne8te li
vro V. encontrará um 'cURSO POIR' CORRESPONDÊNCIA. com,46

lições; desenhos e movimentos, Dlim total de 440 figuras.

-1
'

BOLOS· 60 fotografias das quais 18 coloridas. SALGADINHOS.
22 fotos, sendo 9 em côres. Pedidos pelo Reembolso Postal, vale,

cheque, etc. Preço: Cr$ 300,00.
Fabricamos de tudo para confeiteiros, doceiras. e particulares, Bicos
de decorar, formas para bolos de Margarida, Fonte Luminosa, Bota,

Roda Qigaotií, Violino, Tamanco Holandês, Lira, Xadrês,
) Piscina e mais 68 tipos diferentes.·

EDITORA E ESTAMPARIA CALÇADA LTDA.
Rua Pelotas, 557 • Fone 70·4799 . SAO PAULO

Enviamos pelo REE�BOLSO POSTAL

para qualquer localidade do Brasil,

Indústria' deitadeira Alberto Tokarski S. A.
Assembléia Geral' Ordinária

.São convidados os senhores' Acionistas da
.

Índústria
.

de
Madeira Alberto Tók�rski S. A. para a Assembléia Geral Ordí
naría que deverá se realizar na sêde-social ii Rua 'Caetano Costa
�Iin, nésta cidade de Canoinhas, no dia 15 de Março de 1955, ás
16 horas, afim de deliberarem sobre a segrínte

• ORDEM DO DIA:
"'!o'

I - Apresentação, discussão e aprovação do Relatorio da
Diretoria, Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1954,

. demais documentos e Parecer .do Conselho Fiscal;
.,'ik II '. Eleição de -mernbros para formarem o nove. Conselho
Fiscal pára,o exercício de 1955.

-AVISO-
Acham- se á disposição dos Senhores Acíonístas, na séde

social, os ducumentos a, que se refére o Art.' 99, de Decreto-Lei
Nr. 2.627 de 26 de Setembro de 1940. ' -')

'.

Canoinhas, 4 de Fevereiro de 1955.

João -Tokarski > Diretor Presidente

Pedro Tokatski - Diretor Comercial
José Tokarski - Diretor Industrial 2x
)

-

------

Associação Rural de Canoinhas

AVISO
- Afim de melhor cumprirmos nosso acordo feito com

o Serviço de' Expansão do Trigo e continuarmos recebendo
sementes selecionadas de trigo para o plantio em nosso

município, solícítamos a todos os senhores. associados que
ainda não devolveram as, sementes emprestadas .nos anos
de 1951, 1952, 1953 e 1954, o fazerem na séde da As

sociação ; lttiral com' urgencía,
Os que plantaram e não' c�lheram por motivos -dí-

.

versos, 'devem apresentar' suas justificativas,' provando com

declarações dos Inspetores de Quarteirão de suas" zônas.

Canoililiás, '16 de!' fevereiro 'de f955
. ALFRED0 GARCINDO -' Presidente.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na Casa 'Erlit.a'
ANGENHEIRO-AGRONOMO
Com especialidàde em poma

res, vinicultura, roseiral, vivei
ros,' hórtas, etc. Grande pratica
adquirida na Europa e com 5
anos de pratica no' Brasil. Com
bons atestados de autoridades
e de onde já trabalhou.

Organísa, dirige e tambem
trabalha sob ordenado; Forma
do em Agronomia na Bulgaria.
Demais informações na Asso

ciação Rural ou com Alfredo
Garcindo. Fone 26-1. 1x

timo· ponto Comercial
Vende-se uma casa com 2 datas,
casa sobrado, com paióis etc.

Preço a combinar com o pro
prietário FERES CURY, RUa
Caetano Costa DI 69.,

1/ Vende-se ;

tim reboque completo, rodado
'simples, penf"us 70Ôx2Ó. Melho
res Informações na Fábríea de

Vasos de Xaxim.
Rua 12 de Setembro 757. 2x

Um presente (Omprado na

Casa Erlifa
sempre Bgrada

_Prefeitura Municipal de CaDoinbas
DECRETO de 11 de Fevereiro � 195:5

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Ganoinhas, no
uso de suas atribuíções, resolve:

.'

, REMOVER:" ./
,

De! acôrdo: com o artigo' n., 12, do Dec're1lê·t�f n. 100, de

28/10/19,42, Terezlnha/de Jesus Romaís. da Silva, ocupante do car

go d� Professor não . Títuladc, padrão D,' do, Quadro Unico do
MUnicípio, da Escola Mijc.ta 'de, Cochos, distrito de Major Vieira,
para a de Rio Bonito, distrito da, sêde,

.

.

I ,

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 17 de fevereiro de 1955..
II I

ÁSS: Herbert Ritzmann
'

Osvaldo Ferreira Soares II, !

Prefeito"
,

.. , " "

Secretário

IIDECRETO N. 88, de n de. fevereiro de !955 IHerbert Rttzmann, Prefeito Municipal 'de Canoínhas, no i

uso de suas atribuições: DECRETA:

Artigo 1. Fica( criada uma Escola Mixta Municipal na 10-
, calídade de Rio Novo de Baixo, dístríto de Major Víeíra,

Artigo 2. As despesas 'coril'a manutenção. désta escola
correrão pela verba do orçamento vigente.

AJ,'tigo 3. Este Decreto entra em vigôr na data de sua

publicação. na Secretaria, revogadas as dísposíçêes em contrário.
. Prefeitura Municipal de Canoínhas, em M de fevereiro de 1955.

AIs: Herbert Ritzmann "

Prefeito,
Osvaldo Ferreira Soares'

Seeretário

'!.

DECRETO de fi de fevereiro de 1955
,

. Herbert Rítzmann, Prefeito Municipal de Canmnhas; no·
uso de suas atribuições, resolve: 'REMOVER:

De acôrdo com o artigo, 72, do' Decreto-lei ,
n. 'i{)O; de

28/10/1942, Eulésia Moreira Morante, ocupante do cargo de ProÍE'E-
.

SOl' não Titulado, padrão. D; do Quadro' Uníco do Município, da :
Escola Mixta de Rio Bonito, distrito da séde, para a de Cochos,
distrito de Major Vieira.

Prefeitura Municipal de Canoínhas, em 11 de 'fevereÚo de Jl955. ,

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito
Osvaldo Ferreira Soarei - Secretário

PREFEITURA· MUNICIPAL' DE CANOINHAS
I

Balancete da Despesa Or�amentaria referente' ao mês de Outubro -de 1954

C6digo
<

Local TITULOS
. ",:.

DESPESA DRÇAMEN'fARIA -:

Anterior I Do ., I Total

8 142
8 2

8 �O
8 201
8 202
8 ae 3·
8 204
S 205
8 '206
8 20 7�
8 21
8 21 1

8.21 2

8 22
8 221
8 23 "

8�3 1 '

8 24'
824 1
8 242
8 5
,8 51
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7

872
872
8 73 1
,-8 73 1
8 84
8 ti
8 84 1

8 84 2

8 9
8 94
8 941

8 942
9
1)'''''0
9 1,0
9 00'1
9 002
'9 2
9 24
9 241

I
j'

l Combustivel para veículosem serviço na cida:de to vilas
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE/RODOVIAS
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z
Escriturario do D. M; E. R. � Padrão S
Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z
Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
Fiscal - Padrão S

"

Dois Fiscais - Padrão R •

Três Motoristas - Ref. xr
Pessoal'variável

'

,

. Operáríos serviços - estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira

.'

Operários serviços estradas e pontes do 'distrito üe'
Canoinhas

.

. Material petmariêJite
Aquisição de ferramentas
Material de consume
Para serviços de estradas e' pontes

,.' ',x ,'v.::,i;:" "', . "'3:1;405,80
Despesas diverSas·· ;

.
.

",.", �""
Comb�, para v�iculos em serviço de esttad�s"�J)?{i{�s,'

.: ·!Ú.324,90 ,Ub191,GO. l06�516�50
Custeio I}e veículos

'

, '. ",','
"".

".\ '175.3,27,20 '23-.042160' 198�369r80,�,.
SERVIÇO DÉ LIMPEZA p'Ôi3ilCA·,',\'," .\'.�:"

Pessoal variavel ' : ": "'.

Operários serviço de limpeza, pública '. " 2910� 10
Material de consumo

\ ':'.: ,\, l.t\:", -: ..
' ,.

Para serviço de limpeza pública '. " ." ',,\ '(i ''-', ',-,�. '. 477,00
CONSTRUÇãO E ÇONSERVAÇãO DE PRóPRIOS "-

PÚBLICOS �M GERAI..
Material permanente.' .

Pata servíços de próprios municipais
Material de consl\Jllo .

.'

Para serviços de próprios municipais
ILUMINAÇãO PúBLICA

Despesas diversas
' .

,
,

Iluminação pública da cidade e. da vila �e r,f;J.1ês
'Barras . r

,. "
. "

;Energia para motores, reparos de instalações e' ou-
tras despesas /

DIVERSOS'
Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
conso'a� o disposto !1O art. 15 § 4 �a Canstitu��ão
Federal. na construçao e conservaçao de rodOVIas
Aplicação da taxa de conservacão de estradas

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

155,ÕO 386,30 '54ii30�1,
.

':., !r

22.500,00
'

2.500.00
i -.

25.000.00
17.100,00 1.900,00 19.000,00
22.500.00' 2.500�OO 25.000;0-0

\ 9.147,00 3.115,00 l2.262,OO

31.980,00 3.600,00 ,35:5'80,0,0
-.

27.097,'00 2.200,00 29.297,00
, ;

52!O41,60 1.93'0;00 '53.971,60
<

)
25.8·75,5(} . 1.1;.934.70 '36.910.20

"

�9:103.10

867,00

3.012,00 31012,00

37.305,40{5:899,60·

,
"�o

390,00

42.960.00'
26.000,00

,512,00 . 512,00

28.200,00
..

'

\,

7,;100'.80

'2;34�40

35:460,0'0

i2.854,4010.511,00

348.143:86
68.381,10

,
,

'

. "1.340,60 '349.484,40
·l}O.38�,OQ .118763,10

'I;

Pessoa) fixo
Aposentados'
Fur-clons rio em dispnn'hilid8ci�
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇOES E RESTITUIÇõES
Desnesas diversas, 1;
Restit. dI! impo ,e tixlIs de éxercicios encerrados

"3'8.664,'00
,)�3;400,OO

:4.296.00
2�6�6..00

.

,

t'�' , ;851,00851,00,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Rural de Canoinhas
�

�

Já inidáda a, cónstruçâo da Casa do Lavrador - Pronto'
o, depósito pára adúbos - Providencias t�m�das�ara a

aquisição .d.e ferra�ens dotando a A�iação
.' de todo material agrícola

A Asseclação ' RJral dentro de pouco tempo; estará em

condições de atender a todos os seus associados e continuar
desenvolvendo" o ruralísmo 'em nosso' municipío. Havendo
compreensão e 'bôa vontade da parte' de todos, a atual Di
r1!toria empenhada que 'está em ajudar -todos os associados,
brevemente tornará realidade todos os planos traçados, E'
necessário que todos os associados compreendam perfeita
mente todas as nossas dificuldades afim de não haver irn-:
.pecííhos para o-prosseguimento de �Udb qu:e está para ser feito.

t�do' e qualquer. associedo, pertença' a este ou aquele
partido político. tendo qualquer 'dUVIda ou dificuldade pará.
o desenvolvirrrento de sua agrícultura, deve dirigir- se. a sé
de da Associação e apresentar..o 's�tl pedido. A Associação
é do' associado 'e não da Diretoria. E'sta sérve 'Somente para
'8' adrnimstração. A verdadeira casa do agricultor e criador
é a,:'Associação Rural. Tem ela obrigàçãc. de atender à to
dos, procurando resolver os i�US problemas'te dando' solução
,para,t>s'setismúltiplos casos que diariamente surgem na lavoura.

I ,
.'

,
..

i '

� � I

, =o' .Possivelmente no proximo numero, desta 'coluna, avi-
'

sareí o término da Casa do Lavrador, quando então todos
os associados poderão dela se servir. r ,

.
" E; imprescindível que todo o' associado devôlva o tri

go que emprestou' da Assocíacão, para', podermos continuar
recebendo

.

sementes novas para .a presente safra.· Os que
emprestaram sementes nos anos de 1951� 1952-1953 e 1954
ainda lião devolv:eram,; devem atender O nósso apêlo, pois,
perderemos o crédito junto ao Serviço de Expansão de Trigo,'
impossibilitando-nos desse modo, a recerberrnos até adubos,
� aí que o associado não' deve deixar _jnfluenciar-se por
pessoas que não tendo conhecimentos nem razões justificadas,
espalham notícias "tendenciosas, prejudicando o desenvolvi
mento de nosso município. O Govêrno empresta-ao agricultor
semente selecionada, mas precisa receber após a safra, a.

I mesma quantidade que emprestou, para ser vendida, e com
·

. :0 dinheiro arrecadado adquirir outras' sementes mais frescsa
e com teor mais acentuado de germinação.

"ALFR�DO GARC!INDO, Presidenie

II::�

I �
II

. !

�.--._---------------------,
Teatro' Vera .. Oruz

. •

A P .R E S' E N T À��:
,

Hoje ás 20,15 horas � Improprio até 14 anos

.Cine
: .,

.'

N'OB'RE INIMIGO
.... ,em Technicolor, com JON HkLL

.

'.cont. da· Série LEGIÃO FANTASMA

Amanhã _ is 14 horas - Censura Livr�
� � I

�OBRE 'INIMI,GO
em Technieolor, com JON HALL

Conto da Série' LEGIÃO FANTASMA "

Am�hã ás 17 horas _. CeDsura Livre
Amanhã ;. ás 20,15 horas • IDlPropno até 14 anos

JULIO' CÉSAR'
"

Estrelando MARLUN BRANDO, JAMES -MASON;· ..

• JOHN. GIELGUD, GREER GARSON. D'EBORAH KERR
- .

-2'-. Feira. ás :w�15 horas REPR ISE . Improprio até 14 anos

3a � 48• Feira _ ás 20,15 horas - • Imp. até 14 anos

DE 'HOM,EM PAR.A IiOM EM-
,-

com JÉOR�E MONTGOMERY. TAB HUNTER
.
em Technicolor

, 5a� e ({;8. Feita - ás 20,15 horas - Imp. ,a�é 18, an.os:-:
"DÚVIDA

/
.

FILME NACIONAL. com
FADA SANTORq; GRAÇA MELLO e C.ARLOS COTRIM

JU�JO CÉSAR é 'C:utro magnifico êxito' da
M. G. M., com ,um grandioso desfile de

.

"ASTROS" E "ESTRELAS"
�---------------..�--�---,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS

. .'

I N:FLAMAÇOE 5:,
C O' C:' E I Q AS"
F R I E 1 R AS,'
ESPIN�AS, ETC.

\!::=========�I-

•

Não percam domingo próximonoCine VeraCruz (

"MÉXICO DE, MEUS AMORES"
.

,

,

,

...,. ,
./

filmado pela MGM no México de
•

paIsagens
criadas para o . "technicolor"; no México der
"seüoritas'' fascinantes; no México de "amores
ardentes"; no México de "musicas inesqueci veis".
--------------------------------------------------------.------------�-----------.�

,8.egistro Civil
.

( Sebastião Greiu Costa, Escrivão'
de Paz' e Oficial do Registro Ci-.
vil de Major Vieira .. Município e

Comarca de Canoinbas, Estado
de Santa Catarina. etc.

Faz saber que pretendem cllsa,r:
João Cavalheiro e Palmira dos
Santos. Ele, natural deste Estad�
nascido neste distrito no dia 30
de novembro de 1923, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito, filho de Antonio
Duarte Cavalheiro e de dona Jo- .

sepha Sampaio dos Santos, domi-'
,ciliados e residentes neste distrito .

EI!l, natural deste Estedo, nascida
em Canoinhas, no dia 15 de abril
de 1925, domésticà, solteira, domi-

'Iciliada e residente 'oeste distrito,
· filha de Pedro Franco dos Santos
e de dona Maria, Vergilia de .Je
sua, domiciliedos e residentee nes- •.

'

te distrito.
'

Faz saber que pretendem calar:
Eduardo Koaaki e Bárbara Lisos
kovska. Ele, natural deste Estado,
nascido neste distrito, _ no dia. 21
de agôsto de 1933,· lavrador, sol
teiro, domiciliado é residente nes-·

te distrito, filho legitimo de J086.
Koeski e de dona Ada Kóaska,
domiciliados e residentes neste dis
'trito. Ela•.natural deste Estado.
· nascida neste distrito, no dia 3

.

de dezembro de 1936, domêstiea,
solteira, domiciliada e residente
neste distrito, filha legitim� de
Boleshm Lisczkov8ki e de dona
Ursolinà Lísczkovska, domiciliados

. e residentes neste distrito.

Apresentaram os documentos e.
'

xigidol pelo Código Civil art;- 180.
- Si' algliem tiver conhecimento de
. existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.

E para constar e'chegar este ao

conhecimento de· todos lavrei o
pr�sente que será afixado no lugar
de costume e publicado no iomlll
«Correi0 do Norte», da cidade de
Canoinhas.

'
,

Maior Vieira, 11 de Fevereiro
. de 1955.

Sebastião Greio Costa, Oficial
do Registro Civil.

O·
.

C S 'd' An6 9 - CANOINH_AS - S. Catarina. 26 de Fevereiro de 1955 - N.34'
·

. a o· ,tal

Lurnb-er
Conclusão da la. página

finitivo a uma' situação chocan
te e aflitiva, com reflexos sôbre
uma vasta massa humana, que
compõe a Vila de Três Barras.
Acreditamos que o atual Go

vêrno ,da República, com os bons , Aprcpósitos de que .está animado; SSOC.
dê o arremate final, com o' pa,,:,·
gamento do que é devido ..

Para conhecimento de nossos

leitores, 'publicaremos no próxl
mo numero, a douta sentença, :s
'proferiçio pelo Exmo. Sr. Juiz 8
de Direito da. Comarca Dr. José 8
Pedro Mendes de Almeida. .�.. 9'

9

Pró Ginásio de "'Canoinhas�
CAIXA - CRÉDITOS

5-2·1955 'Saldo em caixa conforme balancete já apre-
"'

sentado � publicado,
.

" Recebido de Francisco Carvalho parte sua subscrição
II Idem de Afonso Koh,ler de sua contribuição
." Idem' de Michel Seleme parte de'sua subscrição
" Idem de Irmãos Barhlick parte de sua subscrição
" Idem de doação de um boi do sr.. Piotrovski, ven

dido ao mesmo

9 " Idem de doação, -do sr. João Augusto' Brsuhart
vendido'ao mesmo

9 " Idem Idem de Francisco Ferraz, vendido ao .mesmo
9 " Idem do sr, Leopoldo·Buba, conforme sua' decla

ração datada em 15 de Outubro de 1954, firmada
. 'I?� sr, João �,eleme, de 68 saco.s de 5�(meqto �

a Cr$ 88,00 ' "' '_ .

10 ". Idem dos srs. IrmãoS Trevisani, parte sua subscrição
10 " Idem do sr. Vergilio �Trevisani, parte de sua

subscrição'
. .

14 " Idem de Pedro AlIage, de um boi vendidoão mesmo'

,14 " Idem de Iovino Becker, de um. potrilho vendido

15)20,90
500.00'
100,00
340,00

2000,08

1.000,00

1.000,00
'l00,0C)

7..284,00
1.000,00

500.00
500,00

900,00
800,00
.500,00.

14 "

14 _,"
14 "

aq mesmo .

.

Idem de Zesefredo Pires, de um boi-vendido ao mesmo

Idem de Joaquim. Jungles de um boi que morreu'
Idem de José da' Silve Lima, de um boi vendido

500,00
1.500,00:

ao mesmo

14 " Idem 'de 'Jac6 Chadék, de.um boi vendido ao mesmo

14 " Idem valor de 9 metros de areia vendida ao sr.

Sidney Côrte
.

15 " Idem de Pedro de Deus Bueno de Sua doação de
um boi, idem idem de Antonio Pereira, idem idem
de Henrique de Barros, idem idem de Antonio
Maron, idem idem de Narcizo Leonardo Ruthes,
Rematado por, Pedro Allage Filho

.

TOTAL
4.500,00

�9.644.90·

900,00

-

SALDO A TRANSPORTAR Cr$ 12 360,90

N. B.• O Saldo acha-se depositado nos seguintes, Bancos:
B. N. ,C. 2.025.70

. INCO
'

1.329,00
B'. B. , 793,20
Idem L. 8.213,00

/CAIXA

;...t2.36ó�9o

"DÉBITOS
9-2-1955 Acerto com o Sr, Leopoldo Buba de seu

fornecimento' de 68 sacos de-cimento á 88,00, con
forme declaração firmada, pelo Sr. 'João Seleme�
em 15 'de outubr.o de 1954' - lançad!;l,para fechar 7.284,00

14 .. Pago á Esquadrias Metalicas' FERARETO LTDA:,
por cont.a de 'sua ,duplicata nr. 8599 venCida· em
305.54.i(Valor inicial Cr$ 108.898,40) atual Cr$-
65.000.00 c,onf. recibo arquivado«. 10.000,00

14 " 3dem á Macife de São Paulo S. A., por conta de
sua duplicata nr. �5608 (valor inicial Cr$ 22.872,50)
vencida em 30-11-54; conforme recibo arquivado 10.000,00

27.284.00
12.360.90

39.644,90

Observação da- Tesouraria: �__../

Convido' todos os credores e devedores, para quê- sejam apre
sentadas em relação os seus créditos e débitos; bem como os Senho
res subscritores que doaram material etc. para efeito de lançamento.

�,
.

Canoinh�s, 15 de fevereiro de 1955
HARRY SCHREIBER . Tesouréiro

. BALANÇO

,
.

ALF�REDO GARCINDO - �embro da Diretoljia
, ,.

'jf�NICO;.(,MlLAR
�§�}E)l(l,iÜt.ú:!A

" ,.'
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