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OO:..bER!
, ' ,Satisfazendo velhos anseios e as necessidades
de duas das mais progressistas regiões de Santa
Catarina, S. Excia. o Senhor Governador Irineu Bor
nhausen, espirita empreendedor, iristitui em dois atos

�s 13a. e 14a. Residências do Departamento de Es
tradas de Rodagem - com séde em Ararangiiá e

São Miguel d'Ôeste, respectivamente: .'

,
Quiz S. Excia., desta forma, possibilitar I uma

.. fiscalização mais eficaz e eficiente no setor rodoviário,
facilitando escoamento da produção nas duas regiões.

Dístínguímos a pessôa do Senhor S�cretário de

Viação e Obras Públicas, Dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho, insigne democrata, dinamico colaborador
da obra de Irineu Bornhausen e que defendeu a

necessidade do' desdobramento das Residências de

Tubarão e Chapecó,
A primeira nova Residência, que é a Üa., foi

desmembrada dak5a. sediada em Tubarão. Tem sob
sua responsabilidade 227,60 kilometros de estradas,
ficando a de Tubarão reduzida a 423,5fl kilometros
compreendendo osmunicípios de Araranguá, Sombrio,
'Turvo,' Creciuma, Jaguaruna e .l�russangua, tendo
séde no primeiro.

A segunda, que é a 14a. Residência, foi sepa
radà da 8a. de- Chapecó. Tem á seu cargo 264,80
kilometros, ficando a de Chapec6 com 301,00 kilome
tros - compreende total ou parcialmente os muni-

"

cípíos de Chapecó, São Carlos, Xãxirii, Seára, Joaça-
ba e Concórdia.

-

., .l', ,'l�

Eleva-se, assim, a 14 o númêro a'e Residências
do Departamento de Estradas de Hódágerri.,

O preclaro governador" -o.iadminístrador írrcom
parável, o estadista dás 63 pontes, do eqi:i!paIíléJ:1t6
rodoviário e de um sem número de obras; #U?lÍs uma
vez demonstra o seu carinho a. Santa 'Catàtina e a

'

sua devoção aos problemas do interior. ,,\," "

I

Estão de parabéns os cataríneíises dó êifremo
Sul e os do Oeste, com a cril'àSão das' d6ás' novas
Residências do DER, que hão .de constítuír, seqf ne
nhuma dúvida, fator de progrêsso e dê olesenvoivÍ-:
mento das duas promissoras regiões.

PAR)\. A FRENT·E
COM. A

AGRICUL1URA
ALFREDO GARCINDO - Presidente da Associação Rural

Pê"lo que se desprende do interêsse pelas riossas terras
de cultura,' agora já uma realidade com a vinda de colônos
de outras cidades, Canoinhas, dentro de 2 anos, aproxima
damente, estará tomando contácto com os cêntros, produto
res, levando á outros mercados, o seu produto e mostrando

.

as qualidades de suas terras. Em pequena escala, aquí sem
pré a agricultura recebeu o apôio de todos os govêrnos e

prefeitos. De uma maneira: ou de outra, sempre se mostrou
interêsse pelo' seu desenvolvimento," dentro das condições
precárias devído às curtas vérbas destinadas para esse fim.
Canoinhas está crescendo, atingindo a sua maioridade e a

produção agrícola recuou em face do aumento da' população,
do desvío de braços dàTávoura para outros setôres indus
triais e comerciais' e isso vem acontecendo ém todo o Brasil
'e os resultados desastrosos aí estão; - o encarecimento do
custo de vida que tanta polêmica e divergência tem surgido
entre' os homens que governam a nossa Nação; Enquanto
no Brasil não se dedicar atenção e não se prbcurar desen
volver a agricultura em todos os Estados, cidades, municípios,
distritos, e' vilas, estaremos em constante crise de gêneros
de primeira _ necessidade.' Os problêrnas' irão se agravando
dia a dia, até que tenhamos que importar até farinha de
'mandióca, Não se' pódé índustríalísar um país sem dinheiro
"e' seria ridículo falar em índustrialisação sem que tenhamos,
':;árites, uma agricultura organísada e sólida. O Brasil atravéssa
'�um;'!dé"seus momentos mais dífícies, conforme explicou atra-
véz da Hora 'do Brasil, o Presidente Café Filho. E porque?

, �:9Igue ,·nã() ha produção; não hã agricultura. O, quilo de
", feijão ,],10 .estado. de São Paulo, está custando vinte cruzeiros.

.

'.'Q:quiló de .milho em Canoinhasestá custando quatro cruzeiros.
Aumenta oconsúmo, não se.procura aumentar a produção, é,

,

este o próblêma;é esta a causa de nosso fracasso administrativo...
Caminha a lavoura 'de Canoínhas, para a sua auto-ori

entação. Nunca, na verdade; um orgão corno é Associação.
Rural, prestou tantos serviços à lavoura do Município e isso
devemos a Aroldo Carneiro-de Carvalho, à quem defendo e

exálto, pois conhecendo agora melhor a organisação que ele
deixou, melhor posso' defende-lo' com argumentos sólidos,
porque é na expressão da verdade, urna verdadeira Asso-.
ciação Rural. »

'

Vou desenvolver a agricultura no município de Canoi
nhas, de qualquer fórma, nem que tenha que ir buscar si
tiantes e colonos junto as Embaixadas de outros países, pa
rá ajudar os nossos já aqui existentes. 'A Associação conti
nua recebendo todo p apôio de Arolde Carvalho, que mes

mo estando à frente da Secretaria mais trabalhosa do estado,
'

tem' a sua atenção sempre' .volfada para o nosso desenvol-
v�mento agr:ícola�.o:

"

Na. Câmara, ·€JS riteus .nobres colégas do PTB e PS,D
votaram contra meu projéto ôe lei, no qual pedi um aumen

to de: subvenção para 0,
<

desenvolvimento do ruralismo" em

nosso município � já �prevendo a chegada! aqui de. cÇ>lonos
de' outros municípios, Mas, com o apôio dos assocül.dos, do
Prefeito e de Aroldo Carvalho, a mifl'Pa lufa hal de continuar,
sem esmorecimentos até nos. impôrmos como o municipio
de maior fôrça econômica htravéz da agricultura organisada.
.Para ir frénte, pois, �om'- a agricultura.

'

.

. Vejam po proximo n?i'mero a relação dos novos lavra-
dores que aqui adquiriram térras para fubras ,lavouras.

.

, \

Canoinhes Numero 342

Veto de Mão
ALIOMAR BALEEIRO

Ano9

Pm�ri�larit t C" C����l��
CAIXA POSTAL, 2

Em que pese a respeitada opr
nião de meu amigo Prudente de
Morais Neto, comete êrro grave
-o sr. Café; Filho quando 'insiste na

politica de abuso do veto.

Ontem, o Congresso manteve

por mais de dois têrços o" projeto,
que concedia miseráveis 100 con

tos de réis. a título- de auxílio, a

uma exposição avícola no interior
de Santa Catarina. A .sorna é ri-"
díc�la. mas o veto provocou mais
de 200 contos de despesas do
Congresso, além cio mal maior que

. resulta' do retardamento de inú
meras m�didas dI\\. interêsse público;
E o 'presidente sofreu um-arranhão
em seu prestígio.
Homem esperto e experimenta

do, como o sr. C�féJ não tem des
culpas quando, por capricho, ou

inadvertência, não põe ria balança
os inconvenientes do projeto e os.
do veto.

Mas será, realmente nocivo êsse
diploma vetado? O proprio presi
dente da República reconheceu a'
utilidade econômica, cultural' e so

cial das exposições avícolaS;:ãgrí
colas/pastoris e semelhantes..
Ora, a Constituição 'só tolera o

veto se a proposição for inconsti
tucional ou contrária aos interês
ses nacionais.

Nã� impressiona' bem veto em

que o presidente é, o primeiro a

recónhecer a utilidade da medida
por êlc fulminada. No sentido ju-

'

ridico da palavra - sem qualquer
intenção desprimórosa, pois - ai
estaria um ato «inepto». Inapto
ao fim. Gastar 100 contos para
estímulo à avicultura, atividade
produt'ora de alimentos em perÍ0do
de escassez, pode contraria�po
lítica financeira, que o presidente
reputa bOil, mas não contraria o

interêsse na(:ional.

TELEGRAFISTA GUSTAVO MAES
Está 1'1OVamente entre nós, a· I Rio do Têsto, onde destacou-se

companháElo de sua 'família, o pela SU'l lealdade e conhecimento
nosso amigo e asssinanté Gustav'o da profissão. Mesmo afastado de
Maes. Competente Radio Tele- Canoinhas, sempre procurou aju
grafísta dos Correios e 'Telegrafos, "dar o progresso de nóssa terra.

servindo agora 'na Agencia' dést�- Por ocasião da Primeira Exposição
cidade, foi Agente da agencia de realisada em 1953, f<;ú chefe dá

-<

caravana que veio d� Blumenau
assistir os festejos. Esforçou.se mui
to para que os J industriais e avi
cultôres tomassem parte no n05�0'
certame.

'

I ,cCorreio de Norte" 'deseja-lhe
feliz estada em nossa cidade.

FONE, 128
I

CIRCULA AOS �ABADQS',
----------�-----------------------

Verdadeiro
,

assalto àsPor outro lado, Jt>da política
envolve julgamento de valor e nãQ
passa de matéria .opinativa, Café nossas re servas
acha que não se deve subvencio-
nar exposições de�.galinhas e ovos Florestaiscom prêmios aos produtores catá- 'J,

rinenses. Estes, como os demais Ha muitos
, anos vem se no"�;

contribuintes de Santa '\ Ç�tarina, tando em nosso múnícípio, à
pensam de outro modo. Os contei- desenfreada devastação de nos-,
buin tes dos outros Estados. repre- sas rique as flo: tais!z res aIS.

, ,}sentados pelos congressistas, reco- ,
' "

nheceram que .se Santa Catarina Essa se faz pela queima des-:
comparece com os muitos milhões cuidada das roçadas! Se fez pela
de cruzeiros arrecadados de impos- Cia, Lumber que daqui retirou
tos federais sôbre suas. centenas mais de um' milão de arvores'
de fábricas, milhares de granjas, adultas! Se faz ainda atravéz

das Inúmeras serrarias existen-:além de minas de carvão. etc.;
tem indisputável direito à migalha tes em nosso municipio .

de cem contos para· fomento de Isto tudo, porém, tem sua jus-
sua produção de ãves e ovos, DUfu . tificativa.! É 'o povo de Canoi-«
país que já importou perús. Quem nhas que por esse meio de tra
dá, merece receber. balho, gar�rit� sua subsistência,

o meio de vida de sua família.
Quem é o dono do negócio? ,

São, os contribuintes.
.

Quem fala
Esse mesmo povo que para tan

por êles, quem, em tithne "dêles, .

to paga os seus impostos, ooope
autoriza despesa. e quem 'recebe

rando t; ajudando o govêrno mu

as contas do dinheiro' gasto? O nícipal. São industrías que en-

C grandecem li nossa terra, o mes-
. ongresso e n.ão o presidente, mo não acontecendo com outras
O sr. Café deve medit�r sôbre instaladas fórà do munícípío e

a natureza e os deveres de seu mesmo fóra do Estado, suprín
emprêgo, Se ao:.Bongresso &Ie pe-: do-as com-as possas madeiras
de licença para gastar e deve con- a custa do empobrecimento de
tas do que gasta. está na posição nossa reserva florestal, auferin
de gerente para com a assembléia do grandes lucros, e o.ique dei:'
gerál da sociedade anônima. Não· 'xam aqui? Nada! Não querem
manda: -, deve o:bedécer. Por pagar quaisquer tributos. Des
muito menos, a Panair pôs no Qlhü respeitam-as nossas leis feitas
da rua mais de 150 de seus me- para a defêsa' de nosso pa
lhores comandantes, sem medo do trimqnio.
perigo para a vida dos passageiros .

Pois se Ca'fé comanda.o barco do
govêrno, quem nêle manda é O

Congresso, em nome do povo,

�ue representa.
O

.

veto embrulha uma imperti
nência, pois assume afes de tuto
ria do Congr,esso, como se"êste ms
se u.m órfão que rião sabe quauto
lhe convém gastar ou poupar. O

, presidente deve contas ao Congres-
,

so, mas êste só, a8 deve ao povo,
que através dos eleitores julga os

atos d'é 'prodigalidade ou de mes-"
quin:haria dos representantes. /
\ F)lça 0 presidente 'da República
exame de consciência e verifique
quem, de f�o. �eta.
E' êle ou um funcionário anônimó

o rastro de seus caminhões.
cavam sulcos profundos em nos

sas estradas do interior, pois qu,e
não respeitam dias de chuva
quando os canoinhenses ficam
em casa para' pr.eservar o bom

Continúa na 6ltima página

do. Dasp. do Ministério ou do seu

gabinete? Desconfio' que o presi
dente não c;>�tá bem informado do
que assina em meio à tonelada de
papéis conhecidos de sua mão e

não de seus olhos.
Abra êstes; arregaladamen,t�, tô-

'da vez que repetir o 'mau' habito
de vetos, quase s�mpÍ'e irritantes
e inconvenientes. Não transforme
a exceção em r.egra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Rodosul Ltdu.
. <$�Q PAUlO

'

/CANOINH�S'
Rua Carlos de Campos '272

- Fone, 9-49.94 'Bc.
'

T�legr��a:s: WOLFRAM

Rua. VidaI Ramos 232

,
Fone, 274

Telegramas: RODOSUL
.

. . '{

.Ti'co.�TfcoU
. r

Em nóva fase!
-

Um sucesso!'
"O-Tico:Tico" em sua nova fase

�

a partir da edição (le Janeirn,
tem de tudo, para divertir, educar
e instruir aOB meninos e meninas
do Brasil .

.

0 � Associacão. Rural. de Canoinhas
""

-

'A V.I,SO "

'Afim de melhor cumprirmos nosso acordo feito com
'

o Serviço de Expansão do Trigo e continuarmos recebendo
sementes selecionadas de trigo p-ara o plantio em nosso

município, solicitamos a todos os senhores associados que .

ainda não devolveram as sementes emprestadas nos anos

de 1951,. 1952, 1953,ce 1954, o fazerem na séde da As:"
socíação Rural com urgencia. .

Os que plantaram e nãõ colheram por motivos di
versos, devem apresentar �_uas jU2,tificativas, provando com

declarações, dos Inspetores, de ,Quarteirão de suas zônas,
, ,CaI:ibinhas, 16 de fevereiro de 1955

"

.

ÁLFREDO
.

GARCINDÓ - Presidente

Otilia de OliveiralOFicina de consêrtos de Rádios' ALUMINIO
tiom e barato

e4�4 �ttitfi
" I

I�

,\

Conserta e .refoi-ma qualquer ti-' ,

po de Aparetho receptor e amo

pliador, feiro de engomar, etc,
. Rua Min. Vitor, Konder; 576 '.

CANOINHA'S 3x

Tem bom s_osto?
Tome Café S. Tereza'
v; S. poderá comprar re

logios medernissimos
anéis é brincos de di

"

versos modelos�
Hã Helojoana Suissa

de 6uil�erme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

, I

/

OfIcina Relâmpago
dOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Ve�dê\.._de Bicicletas, Peças e Acessórios

.

Caixa Postal, 93 - CAHOíHHAS - S,anta Catarina",
..

ALFREDO GARCINDO�:,
.

.

\

Repre'sentações, Corretagem,Segu ros.Conta Proprla,..... , 'I. _

.

Tem para pronta entrega-:, ,-
.

MAQUINAS P�"RA DESCAS�AR E DEBULHAR MILHO. TRlGO.
ARROZ E, TODOS OS CEREAES; MOTÓRES A GAZOLINA E'

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o' seu imóvel? Procure .Alfredo Garcindo.
Quer comprar o, 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 e te ,

Tem a venda em Felipe Schrnidt, 5 ·alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras; benfeitorias, No
.mesmo terréno,· tem uma organisada criação de 8belhas com 40 cai
xas e uma força hídraulica-para carregar bateria, P.I._eço de ocasião.

- Um locomovel WOLF, horizontal, 18 hp. Perfeito estado .

I
I

105 alq. terra de cultura, no Gaviãú, Tres �arras. Preço de ocasião.

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

Uma=casa e uma data à Rua Curitiban�s, 716 (Perto do

Colégio Sagrado Coração de Jesus).
.

.

-_

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
."

Verdadeira propriedade rural,

". "6, dat�s dl3fr,ont,6 ,� ,GraQja �a'-c Alfr�do Viertel. ,i,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balan(ete da Despesa Or<amentaria referente ao mês de D,zembro de 1954

aódigo
tocai

8 14 2

8.2

8 20
8 2D 1

8 20 2

8 203
8 204
8 205
8 206
8 207
8 21
8 21 1

8 21 2

J

8 22
8 22 1
8 23
8 :.!3 1
824.
8 24 1
8 24 2
8 5
8 51
8 51 1
B 53
8 53 1
8 7

8 12
8 72
8 73 1
8 73 1
8 84
8 8
884' 1

B 84 2

8 9
8 94
8 94 1

8 94 2
9
9 O
9 00
9 00 1
9002
9 2
9 24
9 24 1

. '

T I T U,L·O S
,r,

DESPESA: ORÇAMENTAiUA
Anterior I Do mês�I Total.

_ 5.557,30 '1.176,00 , 6.733,30

27.500,00
20.900.00
27.500.00 '

14.837,0:0

39.180.00
,

31.491.00

35.400,00

2.500,00
1.900.00

'

2.506,00
4.355,00

30.00ó,oo
22.800,00
30.000,Óo
19.192,00

4!
3.600.00
2.750,00

42780;(10
34247,00

I

Combustível para veículos em serviço na cidade � vilas
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇAO DE RODOVIAS
.Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo

.

Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z
Éscríturarío 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. XI
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira
Operários serviços estradas e pontes: do distrito de
Canoinhas' -

Maieiial permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diyersas

."
.'

Cornbs para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio fie veículos

.

.

SERVIÇO D� LIMPEZA PttBLICA
Pessoal variavel "

,

Operários serviço de limpeza públíca ",

Material de consumo
..

Para serviço de lirtlpeza pública
CONSTRUÇAO E .QONSERVAÇAO pE PRÓPRIOS

PúBLICOS EM GERAL
.

Matelial permanente ,

Para servícos de próprios munícípaís
Material de consumo

.

Para serviços de próprios muniéipais .

ILUMINAÇAO PúBLICA
Despesas diversas

,

.

,

Iluminação pública da cidade e da vila de' rfrês
,Barras

'.

,

Energia para motores, reparos de instalações e ou-

tras despesas - I
.

, '

DIVERSOS·
Despesas diversas

,

Para aplicação especial em benefício de ordem rural, .

consoante o disposto nó-art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias
Aplicação da taxa de conservação de estradas

,

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

56.827,60 .. 5.868.00 62,695,60

54.826,80 14.655,70 69.482,50

3.012,00 3.012,00

38.355,40 ' 6,410,00 44.7'65,40

111.419,00 14.055.10 131.474,10
205.204.60 '1.6.932,30 222.136,90

34.749,10 �.3Q4,�0... 41.051,10-

.. 1.001�OO t.oot.oo
'i.

",

<-

" 512,00 512,00

12.854,40 '11.083,1� 23.937,5,?,

7.800.00' 43.260,60

349.884,40 349.884,40
123.2·90,10' 40.791,80' 164.081,90

47.Z56,OO
28.600,00

851,00

4.296.00 51.552,00
2.600,00 31.200,ó'0

851.00

Pessoal fixo
. Aposentados

'

Funcionaríoaem disponibilidade
�NDENIZAÇÕES, REPOSIÇOES E RESTITUIÇOES
Despesas diversas

. .

Restit. de imp. e taxas de e�ercicios encerrados
�

l

Balancete da R�(eita Orçamentarla1 n-ferente ao mês' de Janel"o de 1955

C6digo
Geral

o 11 1
O 12 1
O 17 3
O 18 3
0252
0273

1 11 2
1 15 4
1 22 4
1 23.4
1 24 r

2 Õ1 O
2 02 O

4 12 O
4 13 O

4 14 O
( 15 O
4 16 O

6 12 O
6 14 O
6,20 O
6 21 O
622 O
6 23 O
"'-

TITULOS

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial
Imposto Predial .

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração' Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos. e Diversões

.
-

,

, b) .Taxas
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública '

I •

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios'
Quota-parte imposto federal' sobre combustíveis e

lubrificantes
Q:uota-parte .ímpostc federal sobre a renda

/ Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal,
Quota prevista no art. 21 da, Constituição 'Federal

RECEITA EXTRAORDINARIA
'

Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas
Operações de Credito
Eventuais

SOMA Cr$ ... � ........
Saldo disponível do exercício de 1954

,

'Anterior t Dô 1\t�8 I. Tot�l

"

i

Reinaldo Crestani
Canoínhas, 31 de Janeiro de 1955

Herbert Ritzmann' "

IPrefeitoCqotador

177.530;80
63.765,60

. 6.935,00
Ioo.oo

177.530,80
63.765,60
6.935,00
Ioô.oo

19,00
2.781,00
3.307,.00
4.718,00

19,00
2.781,00
3.307,ôo
4.718,00 ..

6.995,00 6,995,00

766,00

4.0�4,SQ 4.064;80
4.289,80' 4.289,80

914;-50 i 914.5()

276.186�50 276.186,50'
30.088,80

,

306.275,30

Edg.ard. Mayer
Di'tetoj da I Fazenda

'\
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�f:!·é�$� :, -

, -

" < '"" "

.. � 3 ' 03 Material de 'consumo -
',

-; '�""ç3�oá1, Matedai�5didãtico em getàl,

'3 03 2' Reparos de prédios'eséolares" ' ..

"

·3 04 .; Despesas diversas' \"
',,'

J�;,'
êl 3 ()�' 1 :sAlugl1�lj;pe , prédios, escolàres 'l�:."'é «; ".,'

;?!," 3 04 ,2 "�sistêhcia -a alunos necessitados
.

",?"í', '"
!'Y; .,' : I, .3. 3 ., ENS�NO PRIMARIO,�SECU�ARIO�E;,, ;;'\"';$1'\' ", ',: r:í\i�� Ji; . :;'�'" . (: �:.i,..�''ii�CO��LEM)l:NT�R ,;' "�' "\" ,:�.' ".

3 30 ,i" Pessoal fixo' "

� �;:�.I' ')'.'; "

�i3 :3Õ'J, "'Veriêimêntds":dé pr�fe��ores de escoíasísoíadas, S�Ii-\,; r. ',�. '",_, .;t ':".;;; .",,_�, -.,,!ct '�i' -.:1 _1"".,...... \�
, _j., !o'i�:;_ � �"', ..,.. J,>J,i< ',- ;�'

;.'" ,,",' do normalistas,! pãdràdi'K,a Cr$H:IOO,OO; regente do
.:�

, .'�nJipo ".pr�?rio ou.ginasiáno: padrão J a 1.000,00; "" .
"

' comp-íe'menlarfstas, p�diãO' H a �9:00,Qo;, não, tituladosj!�" ':\"",;: K,''',> ,�

padrâosD a)Qo,oo:",.... )�< 'ii, ,'" ","{V .,::_"-" ,' ... _'"r:>: 2'96.255,10.... �,� 3' 39,2 . '"Venciment{s�.de piQfess��es al,lXiliat'éS, p�dtão ,,13'a:, ::�{""
�.··qt':" ',�

.

f'�' 1-çr�$-.6oõ,�-'�·�{i ;;� ����;.�� ".,� .�." ��:�.. ���.ii. �';:':""�; ':�::., _,' ;� .�'�?: �·t. 1;,' �.,/
';:Gr�'t: áRS . prof��sbies efet!yc>s qu�; rég�rem: o�' cUrsos
desdobrados, corresp.ondente�à terça parte. dos res-

. 3 31 �::���v:f����,��Ó���' ��::��'
, ;�!�';.i:.�':�,

.

=, T;'"'
'" �"

-3 3'1 ':1 .

�Substitutos de :grofessores�'licenciados ';"de'",acõrdo
.

;,,�
; ,';CÔin. (f;àitJ:'�8ó: da'.:Cei)l. 72"Qde,J9 dê m!tio·de:1950 .

3 6,
" ';,- .,�;. -: SE�VIÇÔa.; PE 'INSPEÇ40 ",<'

3 60 Pessoal ftlto .c: ' ..;..;)' .... '" ..

"

.ii'
"

t
'''_' cc'. _ -.�

•

V· • .�:: •• �:1
1'-> k ,�.

}·60 1 J:�petº!,<,Escolar "'::':Padrão T·
.

�'.'

3 61;' � Pess<fál�Variavel , ":-:� ;/'� <';' ",
-'<'

3.,6}::f Gratif!càçãó ao . i�s'prtQtEsçoJar/��,I;,r, c: .'",
.�, ,,;:-'

3.8':'. 'c SUBVENÇOES' dCON-TRIBUIÇOES\ E'.AUXILIOS: ..
�, 84, DespesàS divers�;�'. 'i_': ,', ,:�; ",'

... " ,::,,,,,tc·, "<,','
,

.

3
. Q4" 1 'Coqtrib,lliçaQ J�o�EJstado, 'P�'f� 7íii�mit�Í1:Ção '�õs{.'êur�"

, " �.,� .

SOS :nórmais'reglônij,is -anéxos aos Grupós Escolãres'
"Almirante Barrõsô\' e' uGenerár,osório" =Ó; ',"'

,�í)í?�Ej�t��p ,:para<���\hten,çio 'do�C4,rsp"'�,C;vmplem�n�Ttar anexo ao' Grupo Escolar "Ahnor 'Vieira 'Corte">
��ls� escQla�;': e �nxov�l a um alun� 'que cursa ,: a' l
J,'r.icel:l�) IndustrIal de 'Santa Catarina por conta-'" d,;;
do'"munlcípi(t:; ;.j.''1e iI'" ,"i '\" .

", ,,'
-. ,'1 ��.

,

'"

,.3" 84 4 Bolsash-�sc0Jarés diversas ,'. ,K" '''',.
3 84 S, AuxiIi'o":'a '4�Biblioteca Ififantil de; Canoihhas" �

,

4
";' .." .,'

'

. SAÚDE PUBLICA" .'\ /
. 4 8

-

.,

: SUBVENÇO�S;' CON'l:RIBUIÇ�Eá ��,AUXILIOS
4 '84 ,> Despesas-díversas' -'"'' ,". ,,""'1i� � 2"

.4 84 1 Ao Centro de Saúde do Estado,"
4 9.

"

.'
.

. '" SE�YJÇOS PIV��SOSÍ>:,
4

. 94' Despes{ls diversas:,7:"'�' '.

';, "" ";$" ,,1 ".

4 94 1 Desobstrução ,de correges e ríos SJ; .

': ,;

,

4 9.4. 2, . Drenagem, de �erreno�s 'all3:gadlços h
,<' :t,�/' 74 94 3 Lihlpeza' ue" valOS, lJoeirOs�,e �argetas'
5.

. FOMENTO
. ',é.

é. --,' '5,1"
'

5.: FOMENTO DA PRODUÇãO:VEGETA:L '

5 11 ,; Pessoa"variave(' ,<:; ':'"
"

:Q.
, �

"
..,:.

';.3; -?", ..J 1;,"1 Operárfos serviço ;:fOIp.e�to da produção vegetal�
.. ".;'/. 5. 13; Materiarde'-éonsumo:,",'� :,;', '4 " •

:/:-'C
.

5 13 1 M�teriál seqiço 'f�eri:to ela produção vegetal'" �'"' 5,. 2ç' .. ,', FOMENTO DA .P:a,ODUÇAO ANIMAL
.'.

�.
�.

.5 21 :� Pess(;ai��irada:v�l ".5:;< � '1"" ,";:1\, '7 ,,;�;:�, ,;''fi
5 21

.

1�, ',Operárfos serviço fômen�ó da produç�o animal"
.'

5 23" ""�, MáteriãI de consumo .
,,' 't"" •.'0""

;+ ...;rJ:.." L;,. ;";,,
,:

:
.

""5"23'/( :�Material serviço fomento da produção' aniIiiar>
"

'Y 6 ,,"'.. ,�.. '." SERVIÇOS INDUSTRIAIS. '�.. o .'

.,6\1 3_�� S�,rviçôs UI'ban�ôs ��:·Z, -.' .'::
-

'"';::�.. !; 10 ,;..�' ,ç,,, .

6. ,34 'Despesas di�e'rs8s "

�, "
' 6 ,34' . Para ,lO ;Servlçq,' de AgU8� " . .

.

,�'"� ,:J '6. �4 "";:;,iINIDUSTRIÀS FABRIS·.E ,MAN.UFATUREIBAS"::
.,.:'; "6 41

l' 'pêssoafVãriàvel : '::, ,'" (,
"' �<,� •

• "',)
•.

'7
.

� 6 :.41/ i . Op;r�ribs .serviço, �xtráçã�Sde pedr�gulbo. c

.•. ,

6 41. 2' 'OHer�r:�o(s�ry�ço<extr{t�_ã9, d� p�dra:s,�"" ·O",c.
'

'·6 41 3" Operanos f�brIca tubos'de cimento .•
: i.S'.� '6,.9 ,( ,;'" :, ,.���:, ,:"� SERVIÇOS J)IVERSOS .�
;.;�:i�"% 6 99" .

Pessoal fixo
.'
'(c '.' "'.... ," ".i:' ,

��f.� -6",90 ,1 Zellidof,' Cerr'titério' l'1unicip�1 - Ref. II'"
" 6 . 91 h Pessoal variavel '-.(', N • �):.,. %_, b.

'

6"91 1 'Zeladores,:de cemitérios
'�" 't,_;;

fi 93·�" .. Matériànie·consumo.. .' ,;::,<,�J.
fl 93 �1. ,iPara o�S:êrviçQ"';de' c�mrterlOS"
:] ,"., :.DIVIDA �PUB'Li,CA � ,:�,,-::-

.,

,',_

.'

7,,3·�. ,1,
.. ;��,: :" :"Fundada':jnierna Árporti��ão e

.•"Uesgate ,...:.::."�;. ,_

;.� \·�'7 34· ,::;:� "Des'p�sas div'ersas\i�� !��. '!?\/if./-:'!:�r�\·;;?�1:dfl?r�.._.;,t:;.:.� <�' ..

��, -,"7, 3� r ,��ó!tização êff�:e�gà!etd� ,diyidafo:lscljdada, .�

·c"!. 7 N 4 1;'" ":- .}u,ros"-:J: � '.'"
. 7.: ,44' ,:- Despesas diversas

'

..
> �

, 7 '44".1 i' Juros da divida. consoli�ada . ,

!l li, ," "SERVIÇOS DE 'UTI,LIDAQF; PÚ)JLICA
l.Z. 8 '04 y" 'CONSTRUÇÃO" E CONSERVAÇÃO, DE·'", '

'i,

LOGRADOUROS. PÚ�LICOS '

8 10 ""',

8 1 O 1 .=i.. Fref.' XI"
,6 11
8 11

, ;:;

4.830,00

.' 2.800,00
,10.800,60
10.000,00
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CORRElrO DO NO_R_T_E__-;,;,.!_,_;"...--------------------__-;.;._�------------,

VENDE�SE
Um motor a oleo crú, Diesel,
marca "Slavia" de 8 hp-800 rpm
com polia, com todos os perten
ces, novo a-inda sem uso. Tra-

-tar com ALFRFDO GARCINDO

pelo Telefone 261-

Indúltria de Madeira Alberto Tokarski S. A.
Assembléia' Geral Ordinária

TOSSES T BRONQUITES T '

VIIHO [ftfOSOUDO
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNICO

LOUÇAS e mais LOUÇAS
\

na Casa -Erlita

6.7�,00
2.183.00

97.983,30
4.722AO
96.460,00

,_./',

8.637.60
6.183,80

27.810,50
504,50

21.000,00
30.000,00

,270,00
35.814,60
5.500,00
5.50000
1.50000
4:50000
1.790,00
17.676.00

Olimo ponto Comercial
Vende-se uma casa com 2 datas,
casa sobrado, come-paióis etc.

"

Preço a combinar com o pro-

prietário FERES CURY,' Rua
Caetano Costa n. 69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Or�amentaria, ref.erente ao mês de Deze:mbro de 1954

Código _

Local T I T U L 0,8
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I T�tal

9 3
9 30
9 301

9 31
9 31 1
6 34
6' 34 1

9 342
9 343
9 4

9 44
9 44 1
9 442
9,8
9 84
9 84 1

9 842
9 84 3

9 84 ..
9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

f';-.,

9 942'
9 943
9 944
9 945
9 946
9 947
9 94 8

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo ,

Para substituição de funcionários e extranumerá-
-ríos licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários

Despesas diversas . \

Construção de prédios escolares e aquisição .

dos

respectivos terrenos ..

Construção de casas, populares
Salário tamííía '"

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
POR ACIDENTES

.

Despesas diversas �

Seguro contra acidentes no trabalho

Seguro de bens moveis e ímoveís
SUBVENÇõES; CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas düversas
Contribuições a institutos .de aposentadorias,
L. B. A.'e S: E. S. r,
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui

'ções
Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"

Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil

- secção de Santa Catarina
DIVER-SOS

Despesas diversas

Aluguel prédios intendências, cadeias,
telefones

Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V· Corte

correios e

Na Tesouraria'
'I •

, No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS

pespesa com a Justiça Eleitoral

FUNDOS VINCULADOS
No Banco N. do Comercio
No Bance "INCO"

.

"
,

CAIXA DE DEPOSITOS

,,; 4,714,10
1.247,20

,

6.772,50

9.520,00

1.000,00
6.000,00

90,00
2,73500
500,00
500,00

1,500,00
120,00

24;127,50 30.088,80

10.807,90
54.705,00
33.800,00

.:_ 9�3_!_2,90

Reinaldo Cresíani
Contador

Canoinha�, 31 de Dezembro de 1954'

Benedito T. Carvalho Jr.
< Prefeito

.'

6.760,00

2.183,00

104.455.80
4.722,40

10:�,980 00

8.637,60
6.1�3.80

27 ..810,50
504,50

22.000,00
36.000,00

360,00
38,549,60
6000,00
6,000,00
1.500,00
6.000,00
1910,00
17676,00

5.000,00
87.000,00
8.qoo,00
800,00

28.000,00
5.500,00
18992,80
47500.00 -=

35,000,00

3862914,20
73,000,00

. 545 621,10

4481535,30

.-:;30088,80_
4551624,10

Edgard .Mayer
Diretor da Fazenda

Requerimentos despachados no periodo de 5 a

28 de fevereiro de 1955

REQUERENDO LICENÇA PARA: r

Pedro Paulo Krzesinski para estabelecer-se com Oficina de

oousêrtos de sapatos; Justiniauo da Silva Quadros para construir 20

m-etros de cerca de imbuia; Gustavo Thiem para construir prédio de

alvenaria de dois pavimentos, à rua Vidal Ramos e afaster- sua casa

de 'moradia 14,50' m. do--alinhamento;' A. Mallon & CIA. aumentar

barracão, demolir .um barracão 'velho, à rua CeI. Albuquerque 'e de

positar tijolos na via pública, por 15 dias; Scultetus & Kloch Ltda ..
,

depositar material de construção na via púbtiea, e faze\- um aumento'

na casa residencial de Milies Zaniolo; Miguel Wojciechoski ê'stabele-.
cer- se com casa, comercial; NicolauLachmann estabelecer-se com Ofi
cina Consêrtos Sapatos; João Antunes estabelecer-se com casa comer

ciai, em Rio Vermelho; Tabalipa e Schramm Ltda; estabelecer-se com

casa comercial; Ciro José Varéla requer lBo-dias de licença para tra

tar de interesses particulares; Modésto Zaniolo construir prédio de al

venaria <!e dois pavimentos, à rua Senador Felipe Schmidt; Industria
União Madeireira Ltda, aumentar uma casa de moradia; Centro Di

versões Colúmbia funcionamento daum parque de diversões; Pôsto
de Serviço Canoinhas Ltda construir prédio de alvenar-ia, à rua Co

ronel Albuquerque; David da Luz Fontes estabelecer-se como Cons

trutor e Engenheiro; Frederico W. H. H. Sacbweh estabelecer, se com

Serraria a Vapor; João Batista da Silva demolir uma casa; Basílio
Humenhuk construir prédio de alvenaria de 2 pavimentos, à rua Vidal

H�mos; Dercílio Maasaneiro estabelecer-se com casa comercjal; Nicolau
Dolinzy construir um depósito; Gasparino Geremias estabelêoer- se coro

Bar e Henstarante./Tcmaz Novak construir casa de moradia em Alto'

das Palmeiras; Nery Waltrick construir vinte metros de 'muro, pedindo
alinhamento e nivelamento; Ubaldo Hicardo da Silva construir 40

metros de muro, pedindo. também, alinhamento e nivelamento. Todas

as licenças foram concedidas favoravelmente.

A

REQUERENDO BAIXA DE IMPOSTOS DE:

Emiliano A. Seleme bicicleta; João Fontana Júnior um auto

môvel.. e 2 caminhões Ford; Irmãos Goestemeier caminhão Ford; In
dustrias de Madeira Zaniolo S. A. caminhão Whitt; Estanislau Ga

léski carroça de lavoura; Itiberê da Cunha e Cia, caminhão com

reboque: Conrado Steileo bicicleta; Silvestre Eskudlareck Oficioa de'

Consêrtos de Sapatos e bicicleta; João Ivo Quadros bicicleta; Eduardo
Schumann Serraria, sita em Bela Vista do Toldo: Alfredo- Prust bi

cicleta; Madeiras Theodoro Húmenhuk caminhão R::'ein; Guilherme

Prust automóvel; Wilson Barbosa Lima .Bar e Restaurante; Dalila

Rodrigues automóvel: João Wichinski carro de Lavoura; José João

Pacheco de Miranda Lima Aranha; Paulo Romanovicz automôvel;,
WalJemiro Gonchoroski. bicicleta; Leny Leandro bicicleta; Acácio Pereira

caminbonéte. Todos os requerimentoaforam despachados favoravelmente.

CONTI�ÚA NO PRÓXIMO NÚMERO

Governo.

/

Portaria de 31-1-1955.

Herbert Ritzmann, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, no uso de
súas atribuições, resolve:

Conceder Licença: De acôrdo
com' o artigo 155, do DecretQ_llei
n. 700, de 28·10-1942, a Miguel
Malakoski, ocupante do cargo de
F,iscal Lançad:or, padrão T, do

Quadro U :1icú do Município_
par.!i' tratament� de saúde, du-

"

São convidados os senhores. Acionistas da Indústria de

Madeira Alberto Tokarski S. A. para a Assembléia Geral Ordi

naria que 'deverá se realizar na séde-social á Rua Caetano Costa

s/n, nésta cidade, de Canoinhas, no dia 15 de Março de 1955, ás

16 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

-I - Apresentação, díscussão e 'aprovação do Relatorio da

Diretoria, Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1954,
demais documentos e Parecer do Conselho Fiscal;

L-

II - Eleição de membros para formarem o nove. Conselho

Fiscal para o exercício de <1955.

-AVISO-

_
Acham- se á disposição dos Senhores Acionistas, na' sé e

social, os documentos 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 Tokarski - Diretor Comercial

José Tokarski - Diretor Industrial l x

Pensão á VVa: e filhos menores de Augusto Caissler

Pensão áVva, e filhos menores de Agostinho T. de Lima

Pensão 'a João Florentino de Souza

Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas

CRÉDITOS ESPECTAIS c:

Auxltio Inaug. Sé-te Sindicato-Let 266 ' 5.000.,00
Subsídios do Prefeito 'd. Lei 253 55.000,00 ",32.000.00

Auxilio a Marcilio de Oliveira 8.000,00

Auxilio a Francisoo-L Gonçalves
• 700 00 100,00

Gratificação ao Engenheirocontratado...... 24.000.00 4.000,00

Pensão a, Vitor F, ne Souza 4.400.00 1.100,00

Aplicação 'Taxa j.'�ist.ência Social 1T04480 1.948,00

Abono de Natal ao Funcioualismo 47.50000

Auxilio ao Hospital aquisição Tenda Oxigênio " 35:000 0'0
•

Cr$ 3362182.20 500.73200

Restos a pagar de 1952 73.000 00

Restos a pagar de 19,53 458.19750 _ 87.42�;60

SOMA: CR$' 13893379 70 588.155,60

Saldo para Janeiro de 1955·
\

SALDOS DISPONIVEIS

OB�CRETOS E PORTARIA�S
Decreto n. 87, de 24-1-1955 I . ;.

'

... H· b t Rit P feít I
rante trinta dias, a contar de

�M"-- er erl dI. zmCann: h
re ei o 1. de fevereiro de 1955� com

urucipa e anom as, no' .

t
. t' .

d t íb
' -

d
vencimen os 10 egrars.

uso e suas a n UlÇOES e e
..

acôrdo com os artigos 138,1'39, Prefeitura Municipal de Ca-

140 e 141, do Código de Pos- noinhas, em 31 de janeiro de 1955

turas, aprovado pela Léi n, 40, Ass: Herbert Rítzmann Prefeito
de 25 de maio de 1'949,. decreta: Osv7iliiõ F. Soares _ Secretário.
Artigo 1. - Fica aprovado o

.Ioteamento procedido pelas In
dústrias Reunidas '''rricolin''S A.

no terreno urbano de sua pro
priedade, situado à rua Almeida

. Cardoso, fração do lote n. 46-
carta de aforamento, n. 66, re

gistro n, 59, incluido atualmen

te. no Quadro Urbano, sendo a

área. total dos lotes 28864,15
metros quadrados e. a área des

tinada à ruas e uma pequena
Praça, de 6,235,50 m2 conforme

mapa apresentado e arquivado
nésta Prefeitura.

'-Al'tig9;' - O mapa original
ficará arquivado na Prefeitura

Municipal, sendo fornecidas três

cópias às Indústrias Reunidas· Ass. BeneditoTerézío de Car-

"Tricolin" S,A. valho Junior, Prefeito,
.._,_

Artigo 3 .

...:.. Este Decreto en

tra em vigôr na data de sua
-c,

.

publicação revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 24 dejaneiro de 1955

Ass: Herbert Ritzmann Prefeito.
I_"

-

Osvaldo Ferreira Soares.
Secretário.

" '

Mu..,"icipal

Decreto de 15-1-1955

Benedito Terézio de Carvalho
Junior, Prefeito, Municipal de

Canoinhas, no uso de suas atri--
buições, resolve: /

Exonerar: De acordo com o

decreto-lei numero '700, de 28

de outubro de 1942, Alexandre
Novak, Fiscal, padão Sedo Qua
dro Unico do Munícipío, do car-.

go de Diretor do DJVI.E,R.,em
Comissão, a contar de 15 de ja
neiro de 1,955,

Prefeitura Municipal de Ca-.
noinhas, em 15 de janeiro de

1.955.'
,

Osvaldo F, Soares, Secretario.

Decreto de 15 de janeiro de 195,5

Benedito Terézio de Carvalho

Junior, Prefeito Municipal de

Canoinhas, no uso de suas atri

buições, resolve: .. .

Designar: De acôrdo com a lei
Municipal n. 264, de 9 dê Ju-
nho de ,1954:, "

o Doutor Alfredo Scultetus,

Engenheiro- da Prefeitura, para
exercer o carg::> de Diretor do

P,M,E,R., padrão Z, do Quadro
,Unico do Municipio, ,sem qual
quér remuneração, a contar' de

hoje, 15 de. janeiro de 1955.
.

Ass. Benedito Terézio de Car
vaiho Junior, Prf'feito.

Osvaldo F. Soares Secretário
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CompreensãoI j
do veto do Presi

•

cruzeiros
ESCREVEU:

ALFREDO G1\RCINDO
Quando a Associacã.o Agro A ví

cola Norte Catarinense resolveu
realisar em c-anoinhas a Primeira
Exposição Agro Avícola Industrial,
pretendendo incrementar tudo que
aquí se plantq, .e produz e se

fabrica, solicitou dos Poderes PÚ
blicos vérbas necessárias para le
var avante tal empreendimento.
O Govêruo do Estado e do Mu
nicípio imediatamente atenderam
o: nossa justa pretensão, concedeu
do- nos auxilios de acôrdo com .: as

vêrbas disponiveis. Por intermédio
de nossos Deputados Federais, en

caminhamos também 80 Govêrno
Federal um pedido de auxílio de
cem mil cruzeiros. Aprovado por
unanimidade pela Câmara e Se
nado, o referido pedido foi para
o Presidente

.

da República; para
ser sancionado. Com o suicídio
inesperado do Dr. Getulio Vargas,
deixou o projéto de receber a san

ção. Assumindo li Presidencia o

Sr Café Filho, devido a constante
insistencia do Deputado Antonio'
Carlos de Konder Reis, resolveu
dar uma «olhada» no .nosso pedido.
Desconhecendo o que foi feito a

travêz da Exposição para o in
cremento de nossa agricultura e

industrie, das grandes despesas
havidas com a realisação do cer

tâme, resolveu impensadamente,
�ar o auxílio, Tomando 'conhe

"cimento do véto, imediatamente
'recorremos a todos os Deputados
'da Bancada Catarinense e a outros

, ----,

e senso, patriôtico a rejeição
Café· Filho no auxilio de cem mil
Exposição realisada em' 1953

� -

ente

-Primeira�

a
de outros Estados. A Associaçao
Rural, e o Prefeito H t- rbert Hitz
rnann, Aroldo Carneiro de Carva
lho e o Governador Irineu Bor
nhausen, com telegramas cieutiíi
coram da necessidade da rejeição
do- véto, em virtude das despezaa
já .efetuadas. Marcada uma sessão
para aprovação ou rejeição do
véto, dia 1°. de março, foi o jnes

mo rejeitado por· 161 contra 40.
tendo ainda 7 votado em branco.

A' delêsa ficou -a cargo do De
putado Antonio Carlos de Konder
Reis, que atravêz de uma exposi
ção de motivos, justificou a ne

cessidade dó auxílio ser concedidu
e afirmou que a

_ Nação dispendeu
quatrocentos. mil .cruzeiroe para
julgar :

um auxílio de cem mil.
Flores da Cunha e Aliomar Bale
eiro, criticaram a decisão do Pre
sidente Café Filho, ter agido sem

FALECEU TALICO
Dia 2 de março tivemos uma

noticia triste. Morreu Thales
Trancoso, o popular Talico, o

Talico das serenatas 80 luar, o

Talíco das noites belas e senti
mentais. O morto que' contava
com vasto circulo de amizade
entre ricos e pobres, entre velhos
e jovens, foi o mais antigo fun
cionario da Prefeitura, servindo
como porteiro e estando como

continuo aposentado. A' farnilia
de Thales'I'rancoso apresentamos
os nossos pesames,

Cine Teatro vcra Cruz
APRESENTA:

Hoje ás 20,15 horas Improprio até 14 anos

'T U F A O EM SUPER CINE COLUR

Amanhã •. ás 14 horas � Censura Livre

EM"-SUPER CINE COLORT'U F ÃO
Final da Série LEGIAO FANTASMA

Ao lado de RITA veremos GLEM FOHD

compreender a importância de ex

posições que visam somente desen
volver a agricultura e a industrie
nacional. Leoberto Leal, SHulõ-e"
Nereu Hamos, e todos integrantes
de nossa bancada junta a Câmara
Federal, também muito trabalha
ram para a, rejeição-do véto-:·

'

A sessão da Câmara para esse

fim, teve repercussão em todo o""
País e a maioria dos jnr naes deram
noticias com manchêtes em letras
maiúsculas. Cauoinhes, viva e al
taneira, mostrou atravêz de seus

representantes na Câmara Alta do
país, que sabe defender os seus

interêsses quando estão ligados ao
.

seu desenvolvimento,

Brevemente, vamos receber os,

cem mil cruzeiros, quando então
convocaremos todos os credôres da

Primeira Exposição. Em nome do
Prefeito, e' da 'Ass{,ciação Agro
\Avícola, envio daqui aos IlO�SOS

deputados e a todos que se inte-

ressararn pela nossa vitoria na

rejeição do vêto, os nossos agra
decimentos e para bens pela grande
conquista parlamentar.
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todos canoinhenses: pois não mais
podemos conviver com aquele ver

dadeiro "gentlemann" que no.bal
cão do Banco Inco desta cidade,
expandiu e serviu com seu bom
humor à todos que o procuravam.

.

O., Diretores e colaboradores
désta casa, almejam ao Seleme,
corno era conhecido, vótos de um
feliz permanencia n� cidade de Pal
mas e que muito breve possamos
velo como Gerente de urna filial,
do Inco. I

I

Urna excitante e espetacular aventura acontecida no Mar das
.

Caraíbas, nos tempos heróicos em que os corsários
.

singravam os sête mares,
I.�

Com JON HALL e MARIE WINDSOR

Final da Série LEGIAO FANTASMA

'João Augusto Brauhart Escri
vão de Paz e Oficial do Regís
tro Çivil do Distrito de Felipe
Schmidt.

Faz saber que pretendem casar

Alfredo Schultz e Eva Figura.
Ele, natural deste Estado, nas

cido em Canoinhas no dia 29
de Agosto de 1926, lavrador, sol
teiro, domiciliado, e residente
em Valinhos, filho de Augusto
Schultz e de Dona Francisca I

Schultz e residentes em Va
linhos, Ela, natural do Estado
do Paraná nascida nm Ribeirão
Vermelho no dia 4 de março de
1931 doméstica, solteira, filha de
Francisco Figura e de Dona Su
zana Figura domiciliados e resi
dentes em Valinhos.

-Apresentaram os document'os

exigidos pelo Código Civil art.
! 80. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento- legal. acuse-o para fins
de direito. E para constar e

chegar este ao conhecimento de
todos lavrei o prel>ente que será
afixado no lugar dI:: costume e

publicado no jornal "Correio do
Nbrte" da cidade de Canoinhas.
I

Felipe Schmidt, 3 de março
de 1955.

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

SELEME ISAAC SELEME

Verdadeiro assalto, às nossas .,

Quando nos sentinos privados do
convívio de creaturas dotadas de
bom humor exporrtaneo. o nosso

ambiente se transforma, ficando

apenas a fotografia mental daque
les que souberam conquistar, a
nossa simpatia, a nossa amizade
com seus sorrisos afáveis. Canoi
nhas, por algum tempo vae ficar
sem Seleme Isaac Seleme. Promo
vido a Contador para Agencia do
Banco lnco de Palmas, a noticia
de um cérto modo. entristeceu

CONCLUSÃO
estado dessas mesmas estradas.
Parece que desafiam a paciên
cia e a hospitalidade de nosso
pôvo bom e tolerante. Certos
de estarem praticando uma ir-,
regularidade, esquivam-se pelas
passagens menos' físcalisadas,
Já em 1949, se não nos en

ganamos,' por iniciativa do sau

doso Dr. Osvaldo. de Oliveira;
criou a Câmara Municipal uma
lei de defêsa de nossa -madeira,
com taxas que-insidiam sôbre o

transporte de madeira bruta fó
ra do nosso municipio. Dita, lei
não entrou em execução, entre
tanto, em 1950, o então Prefei
to Benedito Terézio de Carva
lho Jnr., de acordo com os in
dustriais madeireiros alterou a

lei extendendo a sua aplicação
tambem ás madeiras beneficia
das, .embóra reduzindo a taxa
sôbre tóros de imbúia, cedro e

pinho.
Ora, quando todos os madei-

reiros de Canoinhas concorda
ram e vêm pagando religiósa=:

. mente éssas taxas ao municipio,
porque' alguns industriais de fó-
ra se negam a faze-lo? Especial-'
mente aqueles que nenhum cei...
til de impostos pagam ao mu

nicípio, em compensação são os

que mais prejudicam o 'estado.
de nossas estradas, alem do que,
fazem concorrência aos indus
triais locais.

Que instalem suas industrias
em Canoinhas, uma' vez que
precisam de suas matérias pri
mas, aqui serão recebidos com
os braços abertos, havendo até
leis que os fâvorecem.

Não somos jacobinos! Somos,
sim defensores daquilo que a

bondade Divina nos legou. Nos-,
so slogan não é �'Canoinhas só

para os Carioínhenses" mas sim
"Canoinhas para todos aqueles
que trabalham para sua- gran
dêsa e prosperidade!."

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Município
e Comarca de Canoinhas, Éstado
de Santa Ca-tarina, etc.

Faz saber que pretendem casar

Thomé Lemos de Jesus e Fran
celina Carvalho Ele, natural deste
Estado, nascido no dia 19 de
setembro 1932, lavrador: solteiro..
filho de José Lemos de Jesus,
Ialecido e de Dona Antonia de
Carvalho,domiciliado e residente
neste distrito, Ela, natural .deste

. Estado nascida no dia 12 de ja
neiro de 1939 doméstica. solteira
filha de Adão' Carvalho e "de
Dona Esfolastica Antunes de Si·
queira domiciliados e resi
dentes neste 'distrito.

Apresentaram GS documentos
exigidos pelo Código Civil art.

.

i80. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, ause-o para fins de
direito. E para constar e chegar
ao conhecimento de todos1avrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado no

jornal "Correio do Norte" da, ci-
dade de Cancinhas.

'

Major Vieira,3 de,março de 1955

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

A V I S O
A Diretora do Curso Normal Regional désta
cidade informa que as aulas terão início

dia 15 do corrente, às 13 horas.
'

Terras em Mato Grosso
Mato Grosso, ésta reserva colossal de terras para qualquer
tipo de cultura tropical, é o futuro celeiro do Brasil. A

pecuária predomina nos seus vastos campos,
onde o capim é nativo.· I

Onde os campos terminam, surge a luxuriante mataria, re

flexo direto da poderosa fertilidade do solo, Os csfesais de
Dourados atestam a veracidade da riquesa do

solo matogrossense.
,
As estradas de ferro que de São Paulo penetram no seu,

interior, é uma prova irrefutável de que. Mato Grosso
merece e. recompensará qualquer iniciativa empreendedora.

Dia a dia, mais se fala e mais gente penetra neste
,

/ é grande' Estado,
êom a diminuição do poder aquisitivo' de nossa moeda, só

resta, para aqueles que pensam em um futuro mais promis
sor, adquirirem terras em Mato GrosSo, as quais ainda são de

baixo custo e púrtanto acessiveis a qualquer bolsa.

A ccCOLONIZL\.DORA NACIONAl LTDA.'"
por inttrmédio de seu agente nesta cidade' Snr.

Pf"!ry G., Lernke
lhe venderá lotes de 100 a 1.000 alqueires, a prazo de 3 anos.

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 - CANOINHAS 14x

Amanhã ás 17 horas > Censura Livre

�manhã • ás 20,15 horaa v Impropeio ràté 14 filos.
Mais bela e mais excitante do que nunca.

, Rita Hayworth resurge em

UMA 'VIÚVA EM1 TRINIDAD

2". Feira ás 20,15 horas REPR ISE Improprio até 14 anos
,_

3a e 4a• Feira .. ás 20,15 -horas • Irnp, até 14 anos

. Um espião feroz ... Uma linda e perigosa mulher ... Um come

diante atrapalhado, tudo misturado numa Comédia impagável,
I é o que veremos em

.

A CIGANA ME ENGANOU,
Com BOB HOPE· e HEDY V\.MARR

5a• e 6a• 'Feira .• ás 20,15 horas· Impô até 14 anos

MOTIM SANGRENTO
EM, TECHNICOLOR

-Um filme espetacular . combates sangrentos - uma historio
de amor - a fúria de uma tripulação Dum motim diabólico.

Estreloudo MARK STEVENS, PATRIC KNOWLES e outros
-----,

Aguarde.m o grandioso filme Nacional

MALANDROS EM- 4a. DIMENSÃO
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