
Benedito -Terêzio
--

de Carvalho Jr.
BENEDITO TERÉZIO DE

CARVALHO JÚNIOR que go
vernou Canoinhasdurante o pe
ríodo de quasi quatro anos: 31
de janeiro de 1951 a 15 de ja-

neiro de 1955, proporcionou ao

nosso Município UIp' progresso
sem precedentes em sua história.

Realizações de vulto e em

grande número, em tôdos os se

tores, aí estão para atestar seu

labor -índormído e seu tino de '

_/f�é"rit<:>, ���inist�ador.
' ,

"

1:' , Educação. e, assistência social,
ruas e estradas, mereceram do

grande Prefeito carinho especial.
A atividade do Govêmo Muni

cipal a tôdos contagiou e o pro
gresso se fez notar em tôdos os

recantos do município.
'

,

l'" "

,

" Iniciativas particulares foram'
estimuladas. Prédios majestosos
de dois pavimentos, antigamente
tão raros, surgiram como por
encanto em grande número, e

bangalôs modernos apareceram
em tôdas as�ruas da cidade.
I O comércio e a indústria in
tensificaram suas atividades e

Q lavoura cresceu em ritmo a

pressado, abrindo novas pers-'
pectivas para li nossa economia.
l, O número de veículos aumen
tou de maneira surpreendente.

I Basta lembrar que em 1950 e

�istiam sómente 210 bicicletas
ij�hoje circulam nada menos de
�20, e o número de -veículós

{notorizados aumentou de 337
hara 580.

'

,
,

,li;

1 Benedito Terêzio de Carvalho
Junior com sua inteligência brí
lpantê: seu trabalho' constáD'tê, e

!'rincipalmente
sua grande von

'ade em 'dar o máXimo de suas
• Ôrças 'pelo prõgresso: cJO' 'muni

�í�io'e f�lic�daq� d�s m�nícip�,�, ,

(ielxou atras d,e �Sl ;'um 'rastro
luminoso semeado de" marcos

�destrutíveis qüe 'mostrarão à�
gerações porvindouras de quanto
� capaz a bôa' vontade, 'o tra
balho e o são patriotismo de um

�dministrador, quando apoiados
pela vontade férrea de um pôvo
êoncio de suas responsabilidades.
"

,

Os can�inhenses souberam de-
monstrar seu reconhecimento e

gratidão ao homem' público que
tanto elevou e dignificou o cargo
de Prefeito, dando, mais uma

trez, testemunho público de sua

confiança e admiração, elegendo-
0, nas urnas d� 3 de outubro qe
1954, como seu representan�e na

ASSEMBLÉIA LEGI�LATIVA
QO ESTADO.

,Jubilosos estamos com mais
essa vitória da Democracia, pois
"temos plêna certeza de ',que

.

�
DEPUTADO BENEDITO' TE":
REzIO DE CARVALHO JR,
saberá çorresponder ,à confiança
nêle depositada pelos' canoi
nllenses, com a.mesma grandeza
com que o fez como Pref,el�o
Municipal.

.
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Como é do conhecimento pú
blico, a'UNIÃO DEMOCRATICA
NACIONAL�scolPeu para o car

go de Prefeito, dada a renúncia
do sr. Benedito Terézio de Car

valho Júnior, o nobre e digno
cidadão HERBERTRITZMANN,

que eleito pela Egrégia Câmara

Municipal, assumiu exercício do

.
cargo no dia 17 de janeiro do

corrente ano.

Mais feliz não poderia ter sido
a escolha. Cidadão probo, tra

balhador, inteligente, de grande

Obedecendo 'plano préviamen
te estudado, as possantes má
quinas dá Prefeitura percorre
ram tôdo o distrito de 'Trêsd3ar
ras, alargando e melhorandotô
das as estradas munícipaís.

• �".' ., " 1(, '\ 1 .....
•

Já foi, também, ini'ci'a\;io o-tra-
balho na vargem da estrada da
Paciência, onde será feito um

� ',� r��r/> r
.

GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN
INSTITqIlJ LEI' Qlj'tt

>

R�GULA ,i O' "EN:
SINO RELIGIOSO nas 'ESCOLAS OFlCIAís'
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- Herbert ·Ritzmann

grande 'aterro e preparado <O es-x
coamento das águas por ocasião
das chuvas, a fim

'

de 'pbssibili
��r 0, trâÍl!!l!to co� qu��qu�i'J�nj:
pó. Airéstr'l:idas de Márcilio"Diâs,
Maíãa; 'S�rtltó� Táunay, 'Paci�n
�íà . e �a:fínal todo' dÍstrxtô"'de Fé;..
Iípé-Schmídt; serão melho'l-aõás,
ali permanecendo as máqúihas
até completar tôdo o servIÇ'o.'

.
" �

-' ". ; i I';'" � \. ! :"":'"

Logo a seguir, será feita �,es-,
trada de Alto das Palmeiras à
Agua Verde, que virá 'l;>en'eftcíar
grande número de layrá�'pres

,

que residem naquela zonl;l:,·'·
. '... .

. .-

i: r·

O calçamento foi reínícíado na
,

Conclúe na última página'

Morreu aos 73 anos', õ des
." cobridor da pelficilína' �,

:

Sir 4léxa,nder Flemioq, ,

Londres, II CU p ) � Fãltceu
hoje aqui, aos 73 anos de id�d.e o

descobridor da penicilina, sir Ale
xander Fleming..
,.' ;""_' .....

; ,
O falecinl�ntQ do ilustre' homem

de,ci�ncia. !lue" co���ipu,i,u,para pro·
longl:\r a vidá de mJlhl:\res, de peso

r.�a's � '�o�6� a ;hill��?i��dê �e�'umaos maiS modernos e eficazes 'ele
ibêntos' (:uil8tivôs/ocorreu' :'elD, sua,
residencia da rua Daver'S;!eiD, CheIo
sea; . nãp, ,�qito ,longe do Hos

��tá� QtfSa'��� '�ar�á, ?nde. aci�er;-
falmeilté fez 'seu' descobrimento.'

" I"
"

, ,

�:'I'�·. � ... :�.. ;�:r :.�,'
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- p�spedida �

,

'

Beneditd" Tetéiio1 -de
' Carv�lho

JúniOl' e 'fSel)Mt�. ' ten,do transfe �

ric;lo 'sua residê.ncia para �lorián6..
,

polis ,�or r.8r��"d,e sé� :#ta��,�fp de
p'epu�a.�o:-!;;.st�dua),. e: não ,,�Is�onao de ��mpo :par� des�ed,r�se de
t,ados �s sey.,s amigos, 9'fazeIri por
meio deste: colocando-s�, à ,dispo-.

sição de �adps, iro Floriiulopolis.
à rua Nune$

\

Pires, 3.
. • . :

"

Lá �a Capital do Estad�. na

mesma forma como o fêz durant.e
mais de trInta anos aqui em Ca.
-noinhas, atenderá com maidr sa

tisfação a tôdos que necessitareril'
de seus préstimos.
Nos intervalos das lídes parla-

· mentares., esta:rá sempre' em ',Ca
Bainhas, para revel' e abraçar se-

· os amigos. "

.
'-

.....

, nal, j(Í �ªtª.o lhe ·vati.cinando um
fi Ó

.,,' , I
'

m pr Xlmo.,::': 'i "", "�" "',,

� �':" ,.', .::.:� .....�.. :.:-.�.; ';�r ·_�T·

: Compr,.eerit}endo que urgia pre
servar firme�1;l aos nossos costu
mes cristãosi,: fOI gU,e �,emédto

·

Governad?r 'detre�bu�it�i�(p.
4�8, corpo, g�rant!���;'S��� ,H
nortear o futuro de nOflsâlJu.Ven
tude, prometsa ddiosa"'ddiBra-
sil de amanhã.

-

tino administrativo, vem dando
sobejas próvas de capacidade e

clarivídêncía,
Grandes projetos estão 'sendo

planejados com carinho, para
que Canoinhas prossiga célere
em sua róta de progresso, sem

que haja solução de continuidade.

Santa Catarina: uma honrosa eIce�ão
Estados do Brasil, inclusive
São Paulo. Apenas havia
uma exceção honrosa e essa

ocorria em Santa Catarina,
na admínístração do "meu

Rio, 12 (AG) - Falando
na "TV-Tupi", o governador
cearense Paulo Sarazate, sa
lientou a gravidade da situa

ção financeira de todos os

.

eminente amigo governador
Iríneu Bornhausen, EmSan
ta Catarina existe saldo e os

.

pagamentos estão em dia.
É um fato digno de registro".

Ano 9 Canoinhas Numere 343Santa Catarina, 1� de Março de 1955
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Pro�rictario: �. t. �AR�Al�O
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Instituido e regulado o ensino I Lei nO. 498, o Exmd; ,sr. Goverreligioso, por fôrça do Decreto nador IRINEU BORNHAUSEN

Refôrço para � agri
cultura de Canoinhas

ALFREDO GARCINDO -- Presidente da Associação Rural

Ação conjunta da Associação Rural e do Prefeito
Municipal - Assentada detinitivamente a vinda
da primeira família de japonêzes para Canoinhas

Colaboração do Dr. Tadashi Takimura nêsse sentido
� ,

Quem vem. se interessando pelo desenvolvimento da .nos

sa agrícultura sabe que no Gavião, dístríto de Três Barras, desde
1953, existe 'a fazenda "'São Luíz do Paredão" de propriedade
de Augusto Pedone, italiano, que desde" aquele 'ano, vem se de
dicando exclusivamente ao plantio do' ,�rigo e dó arrõa e que ariÚ':'
almente planta 400 sacos. Fazenda moderna, dotaa� de "toda apil�
relhagem agrícola, numa extenção éile 42� alqüeifé� .. :�m' Tau�:ay,
exíste a f'Granj� Agr-icola Taunày J,.�d���( esp'edaJi.zaa�, '{á> plàritiõ
de arroz que 'em 1954, plantou 35 'aIqúérre's (ê' em' 1955; plaúlta\"á
100�a}queires. ,I}e propriedade 'dos ItJ;Il��s Golpes, brasUéiros, na's;.
cídós no Estado 40 Rio Grande-do Sulí'lpar� aqúí' se 'transferitâm,
sapendo qu� ,as nossas terras,'" pririéipâlrnente às 'de 'Táunay, �âo
as melhores para o cultivo dó arrô'Z.·· Cónversandó' có'rti uin dos
soéios,� t:lerrience�ú' Gomes, disse-me qUe 'nem' ;no 'seu' Estado tIa
tal, as terras'; s,ão tão bôas e férteis para (> 'cultivo do' i riço' e pie::'
cióso cereal.' ,,'_ "�o

' .' '!".:_! ::, >;:' ,,:, , ",i ! _',: '" ,.. ',,',

o. '. F .. , > ,
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Sem dúvida alguma, estas
_

duas organisações àgrícblas,
são motivo de orgulho para a agricultura de Cánoinhas. Trigo e

'

arrôz, dois cereais que brevemente estaremos' expqttando pará
outros mercados. Augusto Pedone fi oS;éIrmãos Gomes;!:estão co::'
mandando o exército dh produção,. na batalha êm que estamos
énipÊmhados, porque nos batemos, em substancia, pela' ,nossa pró�
pda sq'breviyência atravéz da agricultura. Ambos estão servindo
de incentivo 'aos _pequenos lavradores de nossú município, que
tambem· já ingressaram no mesmo exército, compreendendo que
o progresso' de um Estado, de um Município, anda pelos pés,da
agrícultura. Em menor escala, em outras partes do MunicípIO, o

arrôz e o tr�go de_sde há muito vem alimentando a n9!:1Sa popula
ção; sem que haja necess;dade de importação' de outros Estados;.
Tomam eles agora, o caminho da industrialisação, com o refôrço
das duas granjas recém-instaladas. \

'

A notICia sensacional do' momento é a vinda-.para Canoi
nhas, da primeira família de japonêzes, no. proximo mês de abril,
conforme ehtendimentos já havidos entre a Associação'Rural e o

Sr. Herbert Ritzmann, dinamito Prefeito�l:lnicipa1. �'piimeira_
família . será localisada ria Fazenda dê Augusto Pedorie, o qual
dum gesto expontâneo e altruístico, c�déu alguns alqu:ehes, por
empréstimo, para odesenvolvimento da horticultura. Pos�ivelmehte,
deritro de' mais alguns meses, outras famílias virão juntar-se a

que, aqui já se encontra. O Dr. Tada�hi Takimura, m�mbro tam:
be:m da Associação Rural, colaborou 'prestando todo d seu apôi6
e c,onhecimento agrário, servindo ainda de intérprete.

.

Como se ve e observa, a Ass,ociação Rural e' o Prefeito
Herbert Ritzmann, dão, início a uma nova política no Município,
à política agrícola, visanoo exclusivamente a recomposiçao de hos-

,

sas térras e o aumento de nossa produção.
{

recebeu os maiores aplausos do
pôvo Catarinense.

_',

Nossa, gente, graças a Deus,
não se deixou contaminar' pelo
materialismo que hoje domina
grande parte de nosso 'orbe,' e a

preservação de nossos costumes
e princípíos cristãos é 'algo que
sempre mereceu a atenção carí
nhosa de nossos' Governantes.
Isso compreendendoço senhor
Governardor, de há muito vinha
estudando a fórmula do presente
Decreto, pois estamos segura
mente informados de que não '

foi elaborado com afogadilho, e
suas normas e praticamente re-

dação, tiveram' a
_

, colaboráção:
maior por parte tio Arcebispado
de Santa, Catarína.. com _ ação
destacada de Monsenhor !I0bold.
.,

,: T�ndQ '_ como bússula fil. nossa
Carta Magna, como aliás o de
vem ter tôdas as leis e.decretos,
o I;>r�sente. ta?l?em, ���ô, �.()�í�
fugir ao prmeípío ;Qe .fespeltQ �

li�erdade ,de <:�en��;/.�����çif
mesmo de nossa democracIa.

.

. '1".�� .•;��. t.
Assim, ,a '. m,a�l'Í<;'úlâ . ,fi)ó;lJllú�o '

para êsse fim,s�râ de· acÔrdo ,COIp :

a confissão reli�osa' 'dá 'mêsMÓ�;
A religião é, e ser:Hpre: ��i/b

maior dique contra 'a expansão
do comunismo,matéríáHsta:' CV,'::
mo as escolas�nos pai�es!comu
nistas ensi;nam e' incut�m nas
crianças a inexistêntia '�e i D'éus�
fazendo a apologia· do' 'ma'teria.;.
lismo, justo pois,

:

que de nossa
,

parte, em defesa de. nossos ,prin
cípios políticos e religiosos,' en
sinemos nossas criançàs 'a '

ver

dade subli�e da,. exi,st�n�la d_e
Deus, e que, sem o amparo 'Di
vino, não póde haveí":,Ub�rdade
e felicidade.. . ':;,' 'ti ' "

,

Os, chamados govêrnos fortes
têm demonstrado; em sua maio
ria, um pendor tôdo espec�QI
para a perseguição religfl)sà;: !01lhendo e. entravª:n�o..,��'prátIcà
livre da religiãó.'·A llist6'ria, pó:'
rém, nos tem d'emoiIstr.atlb: que ,

tôdos êsses tiranos tem tido Uln
reinado curto e' um tr.ágfco fim!

-' ','

Ultimamente, o govêrnp forte
de Peron desenc��epl:1�l,lrna:ver:"
dadeira onda -;de, :perSeguição à
prática da religião' 'emunos en

tendidos em política internacio-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PtlEFEI;TU,RA" M,Ut'ltCIPAL, DE� CA,N()tNH�AS;
Bafaotete" éf-a" D'espera' Orcamentalia' referente, ee mês: de� Janeiro" de- 19�5:
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UQVEIfllQ:· MtJl[J:i�lp,a}
Rt-QUERIMENTQS , .. CONTIN(,JAÇÃO'-

'

BEQUE'l{ÉNÚb ;l'R(\N'SFEi�EN'CíA' DE ÜUMíNIO. '

Alfr,t;(jQ May�i � 8�U�; l\1u!b�r área de 16oilt1'2 'para ti sr: \y éuéesleu Randi,,;
j_uà!J JUbé,'Pereira camiuhouete p'al'á 'Hé'nl'ique Stoeliér: Tosê

'

Prirn 'e
su,," mÔih�r 'ãrea" de' 800'm'2 ptl'ra vitoriit Oiisk'ov icz; À.ugu�to 'wénd'!'e{
c�;l'uça" paia "Ur�u� We�dfer'; Jós€ Geviésk'j carroça para 'Páulino Pe
I:�I} � (i� �,àt:utl';: (i,lIhri'él 'Ç�sLà ê sua. 'mulher 'àrea 'de (1.l00m;2 para Mi-' ,

chael Erhadt; fdisbe'rlo' Bub bicícleií:i [iiHa Haus 'Wli�serr:ba'nn'; Ne'I'
���' ]usi\'êol:I�� bic'icl�ta' para

t À�nlr' Silva'; 'Abél 'Hehilulh, i\.dài'

Be�t,rl� e Adiltl;Jn C�sar 'Puiit-�s' K�'tz"áiea' de, 800m2 'e--iJ'ma casa' 'cf;
r;;atleira �ita" � roa Vidal Rliuw's pará Díerrich "Siéms: Piúl1ina;"An{
$uiu:J�ão"e Êl�íiia b�emiu'kos�'i 'área de 21716m2 corri urna casa par:I'
J uaqu'ílli '1'�rr�z;

!

Pa�li�à' 0eliliuk�s1(i 'área dit 33'-!,4m'2 pára 'sr. 'Joà'�
S�leme;'J�'ã.o 'Dra�ca' y '�'ua' 'uiulher tlre�; de 800m2 para 'Eliza Coi/l'êá;'
j,uãt)' 'Sel�I).I'e e' sua \r.rlu'lhe�: ál'�a" 2fe' 160m2,' para tlial'bi' Al'liíge' Séleme;
ça�ly��Ç'ai��'lir 'éarr0ç'�;' pa,ra 'Arno' 'B,ám'tllori;' Al'>rabão \J\ilütlsi e 'sua:
mulher àrea de 'i (93m2 pára" firma 'Pô;to i.t'e Ser v iço C'êluuiuht;� Ltdá;

, • ( ! t, • • '. > ,;
,

< : • __ .' (!'" -:,' �" . '1.' : .

• "

AOl?UO, Boreck e� sua mulher área de' 370m2' e uma câs'a démadeira'

��nl' a� �;rro.,�, �)?::it,y"�;�"�er'�i�o' Ç�\J,uílJ?:a� �,tda;,' '��,r{Jr'a '�u�Llüci Jo�
Sautos t( seu Marido area de 80Vm2 e urna casa para 1!.onato Haak;
GUilherme I{ub'êl c�sa de �n�'rêlJia "pã[:a '�'frle8to' Uic'r; Amclit',r GUllle"Ef
�içiçi��'� �,a�à', A o L?;m,Ü 'C91,�ç'u\' t���é�i,�o' �'o Lh:�slÜ' ,bi?i?lela' par� .Aú-'
�U��O Wa��eÇ\�a�; Jaçob lY�i:I'�Ur��lc�, ?dl"��).9a �afa '1o�az M.a,zor��i?z;,
Jose Kamiuski carroça para Zezefredo Murler: Estefano Navitzk] car-

�o�� 'p'a'r�' A'r�\�,ó '��g�'��íu'�ú'; ��l�Ü�()" ��a�����. ��. (�Ii�e'ir�à ,'m'o�ucí�
cle�a ra�� 1\r+I!��� Ç�rd�Ho; �'�ax. qc:este��le� �I?�cle�a p��aEdl �(n��p;
Eduardo .Sehuinann de seus caminhões chevl'olet e Ford' para

-

Frederico
/ W H.H. Sa�bw�b; Ag�p�J" Fefu'â:ucre�' bi'dcl�ta pata� Vitor' Pereira; Jbãd

�us�. �e�e�r� '�i'cipie�� 'par� '�?8� �a'�pês�h�li'; TeOd'o(o,' ,�u(nenhu�
paFJlOhqo Dorlge para �{'Lur Gaisler; Pedro Schermak bicicleta para
Adã� -Nuu�s Cava'l:'ei'ro; Ji:ic�b 'ScheUtil' "Júu'iol' 'e �ua"lliulher �rea
dr- )60pi�? f)ar�' plet�í��' Sie'!n�' �_. tjr 'H'da,; T�udoi:o $af�;��li �;su�
mUlher afea de 800[112 para Waldemaf Kouppel; Bruuo Kul:iler carto

�f'l' ',ay��ra' p�ra 'rrall�iRc� Le�, d� )3:m\;8;' R�i��e���' Gúuchuro�sk}
camlOhao para Alfredo Goucbol'oskl; Pedro $tou18k area l600m2 par'a
Ar,oql,dq MÚler;' 'p'edJ'(� Xlv'e�'yíeir'à bicibleta' par'á Àlfóuso Koup;-Fráo:
cisco Borges de Lil�a â;'e� 800m2 par'à' José' �lIlil\un 'KwiecJÍ�r'l;'Jdã'ó

, " I '_'" (� f _'
;' " • , .

f (,_"" , ..', • \ "" , . _ _, '
t·

,

Tumachitz e !;ua IDulber ;irea de' 2400m2 pani' iri.euürei; Pedro e' Es-
tef�ni�' Sc�e�(;b'u�l�; Joãó' Tomac'h'itz' e- soa mulher' área 'dé aOOm�
para "'o [l�éu�r A'niônio 'Brudk;;'J�a'qJiú, Soarês' dos Sautos 'brcic'leU
. 'i, I I; . \ ':" . ',. .

�

i I � .! . .....,
"

'

r' ,,' !

para Paulo Liuzegem; Rumão Kava a,uto'móvel para José' P'ietfoski;
"UJ'i,Q, 'Ad.�n�bé�kí· hicicleta"para '�dãú" Méloi'sIH;' He6rique' 'Gt,es'tei

! . !�,cy,�,r $()R,l:,i,�)�'o ',c'ar,�O,?� 'p�,i'�' ru:�u 'ptJes,t'êi,�eiei: ,�I):�[',;;' �:ryur ',K,';lú�e)
,c,a,m,lIJ),)Q,u,e:�e jpa.t:_l:l ,P:>C:jf WulLe.xell; 0/li I,f rIdo flae,ll,sch hlclcleta :pár�
�,U,?I�sito �a,e,D�e,b) �U�,�Bito f!,a,e�s,c;g_.,�ici,clelta 'par'� '��'dol�o "�.ãlle,r.;
*-n,I!\81 �fl,rll ,ca:t:Jl,lUp�O' ,pa,r� �,,,lfl,�Ó 'pa,,:!l;, �çio,l.r0 �<:>d,ü,enpei'g J)lcícle;t�
;ps1a ,Iu\l?�o ,�e�,e,i,�o_s ,d'!? �.a,�?i,fi,le,n,tu; ,Gc,r��l·lB�llli??,a,n.ri: :árê�'�O,m�
;pa;r� �o(j,\l�t;r,)a (qr6,�o �;I!?,e,l,re,l,ra �t,�a:; � u,l,dl,l!� �Il�,a f>1��cI,e;t� 'par.� 1\:
�o\fo i�q9q�,n:b.�rg; ;E,u.g,�o,1O �ucj�a ,c�'�im,��o,-e�c',P�;ra rr�DCI,�CO r.erté.�
/t\f�o,so:; ��<;I,q�ara,?:geco I�e .�v1),r�,n�a ..;�lcICielt� _d,e }r,mga,rd r�?I�SZ ,pa,rá
,0 ,��u ,���e,; ��r,r�,�la_s �W�,I(l-!l.� }ww�s ,�r��a!u?e_s �,�,: ���!,n!li?o :P?r�
'geq�o� »uI\W�[)P; \\Va���r JilqO!Il�� ,CIl;�IJl,9?�U ��!l,l'a l��? �Iv:es; Fr�?�
,CI�c)9 .M,�I\I�r ,�a;rro,ca ;p�ra ��.����r? ,P��l�kl;, red.r? pa��o,s' �eg�?
,w.qq�e ,fi ,�"rl!l pqlqre_s I�� :�ll,�!l ;?�,�� ,�� ,?P?���Ill�.'�a!ra iQ�cllr :9h��lr�
�eog�qw.qqte; �qjlv f:, �eh:ll1le, ;blqç;le,t!l' ,P��1l ,Q��'l�� ,].='a;zda; irr�n.;
,<;i�G9 íJi3�C?E11 ,e ,�':lfl ;�ul�€Y A��� ,�e J�QP�2 IPA��� \Q�,Vlil?'?' ,�actl.�� ,

:�a.qh.; .l\lilH�q2 IG�rd,�1�9 ,m9tqc��I�t� ,��r� ;�I:WQ1? �,}e !(;)l����t�;
1)fl�9m9 ;��cqla,:t;�1 iJ;>�<;�qlet� ,p�r} :J:>1,\70 ,�,,���I�S �te ,������. ;��q��•• -,

,ml!flqtQ,s qe�p�ç���ps !fli,vqrli,v�'llle9t�.
'

," "

iIt&QyEt���q9 ,:G9�íl'�,�VAÇ�9 ;�Or.2f\ ;D,E ;E.S�U[),qs,
.

(9�t:�i (9ql�pqv!i��; (\r.l�te �ti�l�r �1?'��no; Fr���is'�o ',�e \qJ!-
,Vt;lI;'�; Ntce '1��1�D:� $re!fe.r;l�'!liJ:ê�f1�pe::; ��,aç�i:' :�aw?s �eJ�.��l�;
}ç�m� "ç�t:l{aJpoí�p l��,apo; r1(),�� \\;l�lr�; ,�t��mr 19�xE:t;,.9,a��1 \�lE?��.

111F;,QV,��,�N[)9 ).39L_S{\ ,q� :�:'IiP()Q,S ' '; ,

"

:�o,�iv�l )'1ppr<:>.z:' A,n�pqi? 'pê }��p,S: p�s' ,S,�n�OI?;. c'qJ�lpp��
An�ônip ,Sçhivinski; J�íqie- dos Santos "L.ima; l\.1arifi Clementina

$9'y:za':p�r,�',s'��: fl!b?; �í'�r��l{?" ÇÔ9C���ão;::1i4�,�9c��c'ô"l\1efl4€� �� '�ou±á;
,Pmah ,W ITllq!;t�lrmr9 ,ty1�Pge�; ,-F,lç�',a, M,a�.ÇII)I�)1�I); M�tlld,e�, Pr�t�s;
rF;i)i (9qllça�v�s, �,a }Nv�ira; ,lr�I?�p ,$i1:V,a; ��lri,�rt;, L,ui,z

'

�(dé�iélski; .

,n.�ar�íl)OI�,l;lr9li; :JR�.é :J<;>,ã6 ��er�ira ,,Nettu; )Naridá _Sto,hoga;' Na'néi
,$,nv«rir�;' 1��p,9r' çpr)d«rirp 'p,a'.�'j�v��

, \"", .'
� .. " - L

," :.; , ,", ,�l
, rft.�lP��I,M:�+�H;9.,S :'RI,��,$Q;S. .

.,' ,

,
:

'. ,cQ);ga rF��h;l:wr,: l�p ,c,arg,o" \�e ! �.rQf���,9r A,ttx��,��,�;,lt,9,��,Ui��
,r�1�8 ! Aliusflftt;_rça (i�e ,�,9r A,e ,;��p ,,�IiI;n:PQp'ao; ,,�9,gu�t,o ,;��r!.H�s A�s
$�,ljlt9S i �ud�,ll,�ia )Qe( �ô��ej�p"'il*�:�,9Vé:l;l,r.�itçi��o r��,y}:é��i 1 ,�?
Ig,��a, Ide I f,or" ��a (,S�ID;llljl,h?.IJ�,te;j �e,l�o; ��!,t<?�,-���,w,li�a'Yl,a, ,�ac��f;�al ' ..

,�f9�a,r,ne1ilto , 'll' il6,6�; Alv,wp, �,�aHf; !�erl.��p }��e, l,rn'p;0f��s� ,l>.9� c,�nf,o
i ,8;l,1.QS �aJ;aIF:át;>r,ic:a· id�_C,h:ariut8s" ap,r�s,ep,�e' RS :d?-c,iJ,�e,l? t�s" �,'Ç_i,gi.�BS
,por, leI: p.osto,de..,Sev�ço Canomhas I,.;tda. alInhamento e nIvelamento; ,.

I I o,' \.. I �;" .. ,', 'I'"\. "il , li-'-' i. �:. >·;·;·'i,'l !t'l" ',:1) �'!II\:' ;.·.···l�r···I'"

;,W����1l)F :-��\ho_l;z;e; p'af,a \;e�,t�,b�I�Gfr;:�,e\,c?,m,:carr.o i l�e;,�Q�urL
"

;' ..

i pepr��o, ,�e 11., ide ,:lI!a,rço, i?e i 19,�5! : �r�f�i\u�a \M;u�i�,i��l'��e Cán?i.
i JIel'ber� �it2jfll!lOOi Prefeito, 1\1;u.; , �h�s, .. �� i L,,�e, ���ço}e! 1,9�5: '

, p.ípipàl.,'�e' ',.G_aDpi�h�s,!,no::u,!lô)le \Asll:; �ef,b!!!t! �it����n, í .Pre�e/��
�U!lS .fl.tf;Iplp,çoes. I ,r,ef.�lye ,! Rqrpe�!r i \ p��a,<Jo iF. "S?�r�s, .,S,ep,r�tat�o
,mte.nnamente ,de a,r.ol;do CÇlm o Elr-,

.

t)g(ij5:,;it�m,lV,)0' i b,e�r,�tq,'lei: : D,ecr�to,�,::�9, Ide, 1:4i�9�5
n.-70IJ ,de,28/10/194,2"

" ,I

': : He.rbert}\I�zmann,; ,Prefeito Mo-
,

' ,," ", ,- ,,'
'

,

, riiCip�1 de. C�iloipnaB,'oo
I

uso ,I4e
,Sirpba i Hl!i�h�rt , ç?!!g�s "p�fa; 's'U,a's' atúhuiÇ'Õe's, h�solve:decret'a'r:

ex�rc,er,,(). c�rgo,;�e: ,Pfpfe,8s,or ;,qão, ",A,rÜ'gó,l':' -=-, 'Fi'ca' c�i�da !U�8
, 'I;i�u,h�d0.i" �If.dfãp.p'j do \Qu�d rp l!pi.: escola' mi�ta-'muniC1pa I�Dlllocalidh-

· ,co,;MUI)I.9!P!0, I !,la i Es'cQ,la .. 1\1)�.ta de :de' 'siâ E'mídi'à, 'dístri't� da 'séife.
(Isoll!c,ia!de c,l!mpQ,Q9s �opt�S.,qIS'- ',:Arttgo�2-:-;_:_!A�:d'espes'�� d�c'�r.

· tfito, da séde" a con'tar de, 18 ,de� "
' "",' - , ,', ,(" "

I fevereiro' d'e í955," i '" ,,' "": r,eptes, ct9�m, a ,.; ,m,a�r te,Eiç�ci ,des�a
,

'

" , , ., ,' .. ;
. Escola correrao por conta e ver-

"R�mov.er, de acôrdo. com o 8I'Ü.; : b'a ,'��' ��i;a!Dep.to,'vigerte,'
, 1"

, g�: ?2',,�,do; ,I?(Icr,�'tQ:I,ei" �,': �t'OÓ�:"de: \ Ar9go;, 3 ...-'1 E;8te,,�ecrle��, ep,tra
;?8,:,de ,oil!l:4broi,de;l9�2,

'

; .ç,m, vlg:or,?aAatll"de,�ua'pllbh?a-
. ção revogadas as disposições con·,

. ,l.� .4�,í "'I ....... � .• >. I"!' .1'

tran,as, -

,"

. ,Pcefeitura, MlI,oiciçal, d� Caoqi
nhas. eU}l. 'de' ffiiuço

'

de ,'1955.
..

As�. ,H�rbert, I,\it�man�,!:, ,P�e(�ito '

\ ,.'�: ': � ! '_. !. )

"Osvald() F. Soares, Secretário
; J .• '. I 2: '!:"', -..,,: !.;; I

r I,T Ú' L O: S DESP:ES": OllçAM�N.rMF�
I: Do mês, li 'TIQta)í

Código'
bocal

o ADMINISTRACAO GERAL
O O'

! .
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAIr.J

O O r... ' Pessoal variavel
Ó 01 l' . Gratâficação ao auxiliar de secretaria, da, Câmax:a
o 02' : Material permanente>:
O O� 10 Aquisiçãõ�de móveis" utensíllos, etc,
O 03, Material de consumo'
O 03 1 Material' de expediente, livros, etc,
O 041 Despesas diversas;
O 0'4� '[ Servíço postal, telegráfico' e telefónico; .

O 04 2 Assinaturas de orgãos oficiais, etc' . ...._

Ajuda de custo aos Vereadores
EXECUTIVO - GOV:G:RNO

Pessoal fixa
' '

Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Distrítaís não exa
tores
Matel'ial de consumo

Aquisição de combustível para automóvel'
Despesas diversas

.

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

O 24 3 Diárias ae prefeito quando a serviço fora do muni,
��

I .

.

o 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser�
viço no interior.

O 4 ADMINISTRAÇÃO Sl,TPERIOR
o 40 Pessoal fixo

.

O 4,0 1 Secretário -, Padrão Z 1
O 4,0 2 Auxiliar de Secxetaria - Padrão P
Ü 43 Material de consumo
O 43 1 Conservação de moveis e utensílios
Ü 43' 2 Impressos e material de expediente
'O 44 Despesas diversas
{) 44 1 Servi'ço postal
'O 44 2 Sel"viço telegráfico
'Ü 44 3 Telefones
'O 44 4, , Publicação, do 'expedient-e
'o 44 :5

'

AssÍí'laturas -de jornais ·oficíais
,

(O 7' 'SERVIçoS TÉCNICOS E ESPECIALl_U.DQS
10 70 Pessoal fixo
'o 70 1

'

'Contadl.or _' Padrão Z
"

I
'00 7?OO�, ". Um EsciitUT8'riio - Padr:i0 'S ---1 "

" A'lmoxari'fe - Padr.ão 'O j
'o 70 4 •.AuX:iiliar <Ia Ag.ência Mun:ic�� cde 'E�tatis:t.lca.,-� 'i
lO 70 5 ,Bi,blidtecá 1"10 - 'pa.drão -o !

'O 70 6 -Agente ,Florestall - Padrâo .s I
'O 73 ,Ma:teria1 :de (çonsumo " I
o 73 t)_,: �Livros 'e :impressos

'

!O ;7�- _ i l)espesas diversas '

(O -74 1, 'Despesas de :trsn!iPortte ,ae ;funéioüât.ios rem

" viagem-'a 'serviço ,.
,

-

,

,

10 ,74 -2 j !E>iárias ,a funcionários 'em 'viagem ':a�er;v.!ço,
; O 9 '

, :SERVlÇOS :DIV;ERSQS
!, O 90 ,'Pessoàl 'fixo -

{O 90:1; :PoFteiro�Corttinuo - Padrão L,
10 9'4, ,:Despesas 'tU"i1er-saS '

'O 94 4; 'Serviço ,tIe 'limpeza' tio 'prédio (d� 'PreleitUTa _

11 lEXAÇ'A() ;E :;FISCA:Ll;ZAÇAO 'FINA:NCEIR'A-<
JI 'O ,;i AJJMINISTRi\_ÇãO ;S.URER10R
iI 00 'Pess�âl fixo ;

iI 00!1 Djrétop H'a iFazen(]a :::._ 'p'adrão ;,Z5
)1 00 ":2: 'Tesour'éiro, - :paâtão -x
iI, QO '-3 :Quebras'ao'Tesoureiro
II 0:2 '�Iáteriàl 'permanente
fI 02 :1' "Aquisição' de lmáqúinas, lmovéis te tutensiliós
iI 03 'Materialde 'consumo
11 03 :1: :'Ma�:dàttle' expediente ,

! 1 ; 1 ,,; ':'§ERVIÇOSiDE, 'ARRECADAQAj)
iI 11 " PessmU',vàriavel'

.

-

11 11 i\: 4Percent�gein i pal1a' 'cobrança � geral
; 1 13 ,: - ,Marelial 'de, consumo
11 13 : 1; 'Aquisição de: taloíaários, ,livros, I etc.
i 1 14 .: I

� Despesas' :diversas
'

:1 14: 1; perçeiltagein! par:aé'cbbrança':da-!dívída:'athia
;1,2 <'. ,&ERV�ÇO.s;DE.FISCALIZAÇ.A.O
11 20 ,PesEWàFFiKO

'

.

11,20 '1 ,Fisc�l; Lançador -;Padrão':T
'1 24 'gespesas diversas -

.

_lI 24; 1, Viagens,:de"interesse ido"serviço, .' ./
,2 SEGURANÇAI'PÚBLIOA E ASSIST.íl:NCIA"SOCIALJ
:. 2 5 SERVIÇOS' DIV.ERsos:nE SEGURANÇA: PÚBLJÓAf
: ! ·50 j Pessoàl fixo 'f
: ! '50: 1. 'Carcereiro' -''Padi'ão'''F

I

i
: 2 ,8

.

f "SU.BVENÇÕES,·•. CONTRIBUWOES ::E:',AUXILIOS I
: 2 84 'Despesas diversas '/ '!
:' 2 84 � 1 '<Ao' E.stado: 'para: 'manutenção' :do 'destacamento: .po-!t : licia,} ,

';

l
: 2 M' 2 "Asilo 'Cblonia-Sa:tl.ta:�Teresa '(Leprosarip) !
: 2 9 ',ASSIST:a:NGIA SOCIAL

.

: 2 94 � : 'Despesas'diversas
#

:,2 94:,1 ,. Esmolas, a, :indigentes
, 2' 94 2 'Ass�stência' médiéo-farmace\itic�" a:'IrtçUgentes
: 2, 94 3 ASSIstência' hospitalar ,,3.' indigentes

'

: 2; 94' 4' 'Sepultamentó 'de 'indigentes"
'"

: 2 ' 94' 5�, Assistência a: presos ,pobres
:: 2-'94, 6, Amparo: à,maternida:de,�e, à h'lfanClia

Ô 04 3
O 2
O 2'0'
�) 20 I
{) 20 :t
() 20 3

o 23
O 23 1
O 24
O 21, 1 '

O 24_2

I
,

I
, I

I
I
!
i
I
,
,

. i

- I
i

I

--; -

'-86',20 se.ao
�OU,10 1001io,

., '.,.'

�.5QO,GO �,�09,9P;

� 3;.000,00 �,lWO,O�
1.500,00 +',�OO,OQ,

100,QQ �9º,,ºQ

'"
��0,9º ?20,�§

���,og p2P:Og

2.000,0.0 2,000,6,0, '

}.\60p,0f) }.600,pO,

§)9,P9 99 ..P9

@;ü,P:9 :80,:0,9

,�07,,1P ·�O-7·l@

.g.&90,09
;1.9,9.9,0.9

�2:5QO,@
1,9QO.:RO

jl;5QO.QO
1;50(l,QO
j1\.9QO&O

:1,.5.00;00
l1,500jOO
j�;Q_OOlO�

; :1 :,20Q�Q_P

,,�5q,QP ,

I
I

!
i.

I
!
j
i
!

,]1.200{QP
- ,��50;QO

'2'.8'OO.@O
:,2��OO.I(!O

(:;q.��8,ª0 (,&·a88 ao.....
' _I I" �J

5c,�2!l,�0 �5·ªf8,ª0

: �.pOO,ºO ,1.50000
J '-' t _.'\..'

:2·000,QO: �2�009iQO
i

J H�Q.P'O! ; 169,go

_/

i,?PQ,Qoi c ?.9Q:.f�O i

..

.- ,460,,00
�; ! �1;5,,90

i
, ,

i
i
!

I
. i

:' 3 55:Cil,.50;
.',7)7):)0

,: 460:00'
: i 375;00;

:' 3;5-50,;50
,;-7P,QO

;,
, Marja -._ M�I.oeçheDko" ,qçu,pante

"dq cargo. ,de, ; P�ofes'sor �or::n, :ll,a'bi-.:
litajião, d(l ,Q�a,drq Uoico:do lWu.

, .nicípio, da-Es�Qla_, de: Eo�re\ ,Rio!\
P?ra; 8f �scq!'a "de,,��,�,ta ;,,��ídia,:

·
distrIto da.'sede. ' ;

.; ,;., " \, ,� \., \.' .

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ComunicaI?os a nossa distinta freguesia que, trans

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.

IRMÃOS TREVISANI LTOA.

TerídS em Mato Grosso
Mato Grosso, és ta 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.
Onde '05 campos terminam, surge a luxuriante mataria, re
flexo direto da poderosa fertilidade do solo. Os cafesais de

Dourados atestam a veracidàde 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
.

grande Estado.
Com a diminuição do poder aquisitivo de nossa moeda, só
resta, para aqueles que pensam em um futuro mais premis
-sor, adquirirem ter-ras em Mato Grosso, ;:IS quais 'ainda são de

baixo .custo e portanto acessíveis a qualquer bolsa.
A uCOLONI'ZADORA NACIONAL LTDA."

por íntermédío de seu agente .nesta cidade Snr.

P�ry G_ Lemke
lhe venderá lotes de 100 a 1.000 alqueires, a prazo de 3 anos.

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 - GANOINHAS 13x

lx

Malhas de lã1
só Fambra

,.

- e Farnbra só na I

•

(onsefta-se (alçados
Conserta "se na hora com

o máximo capricho e per
feição por preços razoaveis.
Rua Major Vieira 534. tx

TOSSES 1 8�ON(J!lITE$ I
I

�IHlln []En�OHilü
,1IIlVE'''.,

GRANDE TÔNiCO

PREFEITURA MUNICIP�"L DE' CANOINH/\S
Balan(ete da Despesa Orçamentaria Jefei'ente ao mês de Janeiro de 1955

TITULOS
Código
Local

!2

120
i 20 1
i 202
820 3
B 20 4
8205
8206
6201-
8 21
8 21 1

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. 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
Gratificação ao Engenheiro
Materiàl permanente
Aquisição de ferramentas
.N(aterial de consume

. Para serviços de estradas e pontes'
Despesas diversas
Combs. para veiculos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos
.' SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoal variavel'

.

Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE PRÓPRIOS

PúBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material dê consumo

Para. serviços de próprios municipais
ILUMINAÇÃO PúBLICA

Despesas diversas
Iluminação pública � cidade e da vila de '.crês
Barras
Energia para motores, reparos de instalações' 'e_ ou
tras despesas

8 21 2

H 21 3
822
622 1
823
6 �3 1
624
6 24 1
82.2
85
8 si
851 1
653
653 1
87

872
8 72 1
! 73
873 ,1
& 8
884
884 1

884 2

89
89'-
894.1

DIVERSOS
[)es�s diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias
inclusive aquísíçãc de material rodoviário

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

8942
9 •

�O
� UO
900 1
9002
92
924
924 1

Pessoal fixo
Aposentados
Funcionarios em disponibilidade
INDENIZAÇOES, REPOSIÇOES E RES'I'ITUIÇOES
Despesas diversas'
Restit. de imp. e taxas de exercidos encerrados

DESPESA ORÇAMENTARIA_

Anterior I Do mês I Tot�

1.250,00
1.9uO,00
2.500,00
1.600;00
95U,OO

3.600,00
3300,00

1.250,00
1.900,00
2.500,00
1.6('0,00
950,00

3.600,00
3.300,00

6.592,00 6.592;00
»:

14.788,50 14.788,50
4.000,00 4,000.,00

155,00 155,00

5.534..00 5.534,00

1.101,00 1.107,00
2688,30 2.668,30'

6888,60 6.888,00

600,00 600,00

Para' estas solenidades a clas
se rural de Lages conta certo
com a presença dos srs. Gover
nador do Estado, ministro da

Agricultura, parlamentares, pre
feitos, técnicos rurais, 'presiden
tes de entidades ruralistas e

muitas outras pessoas de des

taque nos cenários federal, esta
dual e municipal. Para atender
aos inúmeros visitantes que são

aguardados durante os dias do

Congre-sso Rural e da Exposição,
Lages disporá de dois novos ho
teis, alem dos que já contava

por ocasião das exposições an

teriores.
Transcrito da "A Notícia"

"-l".9 - (A 1\,:n!NHAS -�. CatafH1F1, lq OI" MArço de 1955 - N 343

Registro Civil

I VF ,iDE-SI'
.�..asm._"I""""""""""a...............

I .

III
1) 111 motor a oleo crú, Diesel,
marca "Slavia" de 8 hp-800 rpm
corri polia. c-om todos os perten
ces. novo �Il nda sem uso. Tra-'
tal' com A LFRFDO GARCINDO

I pelo Telefone 261.
�

I Otimo ponto' (omerdàl
Vende-se uma casa com 2 datas,
casa sobrado, com paióis etc.

Preço 3 combinar com o pro
prietário FERES CURY, Rua
Caetano Costa n. 69.

9,376.09
u·

9,376,00

Exposição Agro-Pecuária
Industrial de Lajes

==::�®®®::::®�::::�::=:�:I::(i)@)®@!J::::(!)f!t®®r.=:�::=
II '. I
i ,Pneus Goodyear I
I Preços de Tabela com 5 % de desconto I� Oferecemos para pronta entrega os' seguintes: I.

I 450 x 21 :- Lameiros e Lisos i::1.= 600x 16 - "

::.::
�� 6.50 x 16 - "

_00

6,70x 15 _ " "." ••

� I
w 7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas t;� 6.50 x 20 - 6 Lonas I

�.i .

'1 00 x 20 - Lameiros e Lis�s

1=='
.

�
7.50 x 20 - Bandeirantes e Lisos

� 8.25 x 20 - Bandeírãntes e Lisos

� 9'.00 x 20 - 12 Lonas

I· 10.00 x 20 - 14 Lonas - Papaleguas
-..

;,
� Merhy SeJeme cP Fnhos :

m TRES BARRAS -:- SANTA CATARINA I
" . H
:=::®®®®®=::=®®®®@::::®@®(il®::::®�:;::®®@®®:=:-:�:::®1i)®®:::1

VIII
e

Nos dias 19, 20 e 21 do cor

rente será levada a efeito a VIII

Exposição Agro' Pecuaria e In

dústrial de- Lages, promovida
pela Associação Rural daquela
cidade, com c concurso dos go
vernos da União, do Estado e

do Município. Desta vez.. alem
do certame propriamente dito
e das grandiosas festas comple
mentares, será inaugurado mais
um pavilhão do Parque das Ex

posições. Antes da abertura da

Exposição realizar-se á o II Con

gresso das Associações Rurais
de, Estado, àcontecimento de

grande importância para a vida

pastoril e. agrícola de S Catarina.

Sebastião Grein Costa, Escri-'
vão de-Paz e Oficia! do Registro
Civil de Major Vieira. Município
e Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Arnoldo 'de Oliveira e Olga
Barrankíevicz Ele, natural deste
Estado, nascido em Papanduva,
no dia 4 de abril de 1933, co

merciante, soltero, filho de Leo

poldo
-

de Oliveira e de dona
Maria de Oliveira, Ela natural
desteEstado nascida nestedistrito
no dia 10 de Julho de 1937, do
méstica, solteira, filha de José
Barrankíevicz e dona Matildes
Barrankievicz.

Faz saber que pretendem casar:

Mauricio Schimingoski e Jove
lina Corrêa. Ele, natural deste

Estado, nascido em Itaiopolís, no
dia 24 de de setembro de 1911.
Iavrador.Isolteiro, filho de Ladis
lau Schimingoski, e de Francisca
Schimingoski. Ela natural ,deste
Estado, nascida neste distrito, no
dia II de maio de 1932, doméstica
solteira, filha de Virginio de P.
Corrêa e de Rosa Ferreira fale
cida domicilíados e residente.
neste"distrito .

Apresentaram os documentos
exigido. pelo Códig� Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse- ° para finl
de direito. E para chegar ao co

nhecímento de todos lavrei O

presente que será afixado e pu.
blicado de acordo cem a lei.

Major Vieira, 8- 3-1955:

Sebastião Greín Costa, _

Óficial de Registro Civil

,

4.296,00
2.600,00

4.296.00
2.600,00

, Encontra-se em nossa cidade,
desde segunda feira,' o doutor

José Toledo de Morais, Enge
nheiro da firma Saturnino de

Brito, de São Paulo, que em

.vista de contr áto firmado com

o Govêrno do nosso Estado,
veiu escolher dados e fazerle van-'
tarnento do terreno, para, em

seguida, elaborar o projéto ítnal
abastecimento de água para
nossa cidade.

.

Segundo estamos informados,
êsse projéto estará pronto -d�n
tro de 90 dias, quando poderá
ser contratado os 'serviços de

execução.

Auguramos ao ilustre Enge
nheiro êxito compléto 'nos seus

trabalhos e feliz
.

estadia ern

nossa cidade.

Engenheiro. José
Toledo de Morais

Curso gratuito
de TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Ta-

I quígrafía, dirigida pelo Prof.

Sérgio Thomaz, abriu matrí
culas ao novo curso de ta

quigrafia por correspondên-

'1
eia que terà .a duração de
cinco meses, após o que se

serão conferidos diplomas
aos alunos aprovados em

exame final. Para maiores

informações escrever à Esco
la Modêlo de Taquigrafia,
Rua Barão de Itapetininga,
275, 9. andar, sala 93, Çai
xa Postal, 8600, fone 36-7659,
São Paulo.

.
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J iiata de j,Ustameuto Militar de Canoiubas
EDITAL

I - Devem comparecer na Junta de Alistamento Militar de
Canoinhas, os cidadãos abaixo, a fim de retirarem seus certificados
de reservista.

,

II - Os certificados não procurados no .prazo de 30 dias.
serão recolhidos à 16a. CR..

'

;-_ :la. CA.TEGORIA
FILIAÇÃO, RESIDENCIANOME

João Pa�ló de Lara Ermelino Lucas de Lará
Francisco dos Santos Candido Emiliano dos Santos
Pedro Szernek José Szernek
José Pedroso' Sobrinho Antonio Pedroso Carvalho
Adão Alves Marcelino Alves
Ladislau Vatras Pedro Vatras
Alipio Rodrigues Francisco Rodrigues
João Baptista de M,oraes Manoel Tiburclo de Moraes
João Balan

'

A�tonio Balan
Pedro Ribeiro José Ribeiro
Pedro Dziedricki José Dziedricki
João Maria Anháia .\1aria Augusta Anháia':'Schuento
José de Souza Amantino Angelo de Souza
Hercilio de Oliveira Joaquim Gonçalves_de Oliveira
Max Máros Reinholdo Maros 1f�
Antonio :-"haia de Barros João Anhaia de Barros
Alfredo Alves ,/ Jordão Alves
Francisco Silva Olegarió Silva
Ignacio Voginhack José Voginhack
Ignacio Novack MigueT Novack
José Stelzner Ernesto Stelzner
João Sant'Ana Firmina Sant'Ana
Manoel Lourenço Paulino Lourenço de Lima
Pedro Menegolo Antonio Menegolo
Tomé Rodrigues Calistro Elias Rodrigues Calistro

Três Barras
Canoinhas
Canoinhas

S, r Cavalheiros
Canoinhas
Canoi(lhas
Canoinhas
Canoinhas
Canoinhas

c:

c

«

«

«

,«

Ribeirão Raso
Canoinhas
Xarqueada

Major Vieira
Rio da Serra km, 102

Campina Beija
Canoinhas

Rio do Pinho
Paciência
Canoinhas

ISENÇãO
Gentil Maciel Ferreira Miguel Maciel Ferreira Rio da Serra
Antonto Veiga João Veiga do Prqdo Canoinhas
Fredolim Alves Hercilio Alves Munhões Valinhos
Genesio Nascimento Saturnino Antonio Nascimento Canoinnas
Hermes Schubert Alfredo Schubert rua 7 Setembro
Ioaquim Bueno Manoel Bueno Alto Palmeiras
[osé Carlos de Castro ,Izabel Alves Pereira S, Sebastião Ferreiras
Pedro Lechorr Francisco Lechou Paciência

III _:_,. Se alguem tiver conhecimento dos cidadãos acima,
favor avisar esta Delegacia de Recrutamento,

Canôinhas, ]5 de março de 1955 '

CARLOS NOGUEIRA l°, Ten. Del. 14a• DR ..

Discos os "'u:ltimos sucessos

,Eu tenho um des�j� • valsa ( Osni Silva
" ,

Violetas lmpérlais (
:Quando eu /danço c0'!l você ( Viole�a Cavalcanti

, Capacho da Vida
, ,(

"

,

_,
,

t, Viuva Alegre ( O�ni Silva, ,e
,

Vilja ',' (Tercina Cavalcanti

:8 outro� serãÓ encontrados 'na Casa Erlifa

LÉI N. 266, de t de, Setembro -de 1954
" "Bénedito' Terézio de' Carvalho Júnior, Prefeito Munici
.

pal. de Canoinhas, faz saber' que a Câmara Municipal decretou
e E'U sanciono a seguinte Lei:

' ,

Artigo 1. - �Fka o Chéfe de, Poder Executivo autorizado
8 conceder, no corrente exercício financeiro, um auxilio de Cr$
5.000,OC (Cinco rrril.cruzeiros) para ocorrer as despesas com os

festejos .de inauguração da nova séde do Sindicato dos Oficiais
Marcíneíros' e Trabaffiadores n'a Industría de Serraria e Fabrica

( de Móveis de Madeira.
·t:

; ",
. Attig() i,' c Desde já fica o Sr. Prefeito Municipal

t autorizado, a abrir crédito especial da importância mencionada
,

no artigo 1.'

LEI N. -267, de 6 de Setembro de �954
Benedito Terézio de Carvalho Júnior, Prefeito Mu-ni-,

" cipal de Canoinhas, faz saber que a Câmara. Municipal decre
,

tou e eu sanciono-a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica o, Chefe dó Poder Executivo Munici

pal, autorizado a conceder um auxilio de Cr$ 5JlOO,00 (Cinco
mil cruzeiros) para a Casa do Estudante, sediada na capital do
Estado

I

de Santa Catarina, para fins de instalação e manutenção.
Artigo 2. - O auxilio de que trata a presente lei, será

" pago em 5 prestações anuais de Cr$ 1000,00 (Um mil cruzei
ros), a partir do ano, de 1955, devendo constar em orçamento.

, '...- Artigo 3., - Revogam-se as disposições em contrário,
entrando estas leis em vigôr nas datas de suas publicações,

, ,',. , ,

, '

Prefeitura Munieipal de Caninhas, em 6 de, s�tem�)f() de 1954.

Ass: Benedito Terézio 'de Carvalho Júnior - ,Prefeito Municipal
Publicadas as presentes Lei na Secretaria Mu

nicipal de, Canoinhas, em seis de setembro de
mil novecentos e cincoenta e quatro

.

Ass.: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário.

bs.r Por um lapso éstas Leis deixaram de ser

publicadas no tempo oportuno.

Código
Local

2 '14 7
2 94 8
3
3 O
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 l'

3 30 2

3 30 3

3 31
3 31

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8

--3 84
3 84 1

3 84 2
"

3 84 3
4
4 8, -

4 84
'

4 84
4�
4 94

,

4 94 1
4 94 2
4 94 3
5
5 1
5 11
5. ,11
5 13
5 J3
5,2
5 21
5 ,21 -1
5 23
5 23 i,
6
6 3
6'34
6 34
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41' 3
69
6 90
6 90
6 91
6 91
6 93
6 9:-\
7
7 3

,

7 34
7 34 1
7 4
7 44
7 44
8
8

B 10
8 10
8 11
8, 1" 1

8' 11 '2
8 '13
8 13

--8 14
8 l4 1
8 14-2

8 14 3

19·3-1955

\

TI�TULOS

PREFEITURfo,�, MUNICIPA\L DE CANOINHAS
Balancete da De�pesa Orçamentaria referente ao mês de Janeiro de 1955

Postos médicos municipais
"Aplícação da Taxa de Assistência Social

EDUCAÇAO PÚBLICa
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

, Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDARIa l!:
COMPL:mMENTAR

\

Pessoal fixo
Vencímentos de professores de escolas isoladas, sen
dO'''P01malistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
€nsino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complementaristas, padrão H a 900,0('; não titulados
padrão D a 700,00; com habilitação pado F, 8 800,00
Vencimentos de professores auxílíares.jpadrão B a

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

desdobrados, correspondente à terça parte dos res-

pectivos vencimentos
-

,

Pessoal variavel ',/ ,
-

Substitutos' de professores _

licenciados de acôrdo
com o art., 8°. da Lei n. 72, de 19 de-maio de 1950

, ' SERVIÇOS DE INSPEÇÃO,
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas,
Viagens de interesse do serviço
SUBV�NÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos ,Escolares '

"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar' e enxoval a um aluno que cursa a
"Liceu" Industrial de Santa Catarina por conta
do município
Bolsas escolares diversas

,

SAÚDE PúBLICA
SUBVENÇÕES, CONTIUBUIÇÕES E AUXILIaS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde' do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

<

Desobstrução de corregos e rios'
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de vaies, noeíros e sargetas

FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO_ VEGETAL

Pessoal variavel
1,· Operários serviç-o fomento da produção vegetal

Material de consumo
1, Material serviço fomento da produção vegetal

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal varíavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

,

Material serviço fomento da produção animal
S�RVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de Agues , '

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS
Pessoal varíavel
Operários serviço extração de pedregulho
Operáríos serviço extração de" pedras

�

Operários fábrica tubos de cimento
SERVIÇOS DIvERSOS

Pessoal fixo
Zelador Cerniterio Municipal - Ref. II
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo

Para o serviço de cemitérios
DTV[OA PUBLICA

-:-,' Fundada- Interna Amortização e Resgate
Despesas diversas

,
'

Amortização e resgate da, divida consolidada
- Juros -,

Despesas diversas
Juros da divina consolidada

" ,
,

SERVIÇOS DE UTILID�nE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇ�O DE,

LOGRADOUROS PÚBLICOS
P�s�oaj fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel ,," i:'

,

Operários dos serviços de ruas das vilas dê Três

B�.rr��, Major Vieira e Paula Pereira e Ftp. Schrnit
Operários do serviço de ruas, praças e, jardins, ,

Material' de consumo

Pára serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Calçamento ri", "11?" ria cidade
Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças e jardim:
Combustível p!if'i' veículos em senlIç,) na cidade E' vilas

I
3.380,0.0 3.380,0

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do' mês i

'

23.10.0.,00 'Z3.100,fjO
I

(;0.0.,00 "I
� �GO,Oi

000,06' '500,01

I,

�.:OOO,�O, 2.000,Ul

800.,00 ; 1l0Q.Of

{. "

. �,,:

,1.;<.

'.".

\

2OO"OO 200,(11

0'0
•

I,

,

" �,!
�I f·�.

_ HO,50; .' rl�Ó,S3
1, r' .: ii .:.. �,

,

�OOÚ'() '(
. .' .

360.;0.9
,

,�.'

.:','

, i
,,'

i

;,

'2.20.0,0.0 - ,2.200,0;)

J.l�9,QÓ,
ll��OO�O()

n89,OO
11.300,00

620,00",

620,Qj} ,
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_.rTem bom gosto,?
u:::::m:::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::m:::ii - , Tome caféS. Tereza
ii Dr, Aristides Diener ii
"

"

i: CIRURGIÃO DENTISTA !!
u

_

"
"

"
-

ii Raios -X - Pontes Moveis e Fixas ii
"

"

"
"

"
"

fi Dentaduras AnatonílCBS ii
-

"

"
"

:: Rua Vida I Ramos ii
"

"

!: :;ANOINHAS, SANTA CATARINA 55
� _. . ::
:::.::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::=::1:;:::::5::::::::::::::::::::::::::::::::::

:=�:::;;g=:::::=:::::::::::::::::H::;::::::::::::::::::::11:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=::
"

"

"
"

"
"

,Ii Dr. João Carlos Ramos
-

n
"

"

"
"

n Ptomotor Público ii
"

"

-
"

"
"

U Advoga no Cível e Comércio ii
ii } i5
Si Aua Vidal Aa_mos, 843 ii
"

"

ii CANOINHAS ......:- Sta. Catarina ii
ft

"

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!=::::::::::::::::::::::::�::::::::,::::

Transportesllodosul Ltda.
,.

SÃO PAULO
'

CANOINHAS
Rua Carlos de Campos 272_

Fone, 9-49-94

Telegramas: WOLFRAM
'"

Rua Vida} Ramos 232

Fone, 274

Telegramas: RODOSUL

Olivei'ral-Especialidades Farmaceuticas
,.

Perfurnarrás - Produtos de Beleza de

I
Rubinstei,o" Margaret Ouncan, Coty e

-

Artigos de Toucador etc.

f\Aanipulação escrupulosa 1 Preços módicos 1-

Far rn a c i a

Helena
'outras

1/O 'Tico-lico"
Em nova fase I Um sucesso!

"O Tico-Tico" em sua nova fase
a partir da edição de Janeiro.

'

tem de tudo para divertir, educar
e instruir aos menibos e meninas

do Brasil.

E aa.apreciadae secçõea: .

* Prodígio da Natureza

* Riquezas do Brasil

* Gavetinha do Saber

* Hoje' tem Sabatina

* Lições do Vovô

* Origem dai! Palavras

* Fichário do Estudioso

-* Nossos Concursos

* Passatempos . Curiosidad�. ,

A revista "O TICO·TICO" em
sua nova fase está um Sucesso"
obedecendo a mesma orientação

,
sadia 'que a tornou a publicacão
aconselhada para a infância.

.

>

Uma edição da Sociedede Anô

riima "0 Malho", Rua Senador

Dantas, 15, 5° - Rio de Janeiro

Com muito maior número de

páginas, uovas secções, a tradicio

nal revista é agora editada, em

formato mais pratico para ser

colecionada.

Alem dos antigos personagens,
tãoapreciados pela garotada, apa
,rec"ém agura nas páginás de "O
, fICO 'fICO" novos herois prota-

, , ( ,

gonistae de estupendas. aventuras
e,'gozadissimas historias, para de-
lícia de seus leitores.

-

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, solicitamos 3. 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 Rural com urgencia. ,

, Os que plantaram e não colheram por motivos di-

versos, devem apresentar suas j�stificativas, provando com

declarações dos Inspetores de Quarteirão de suas zônas,
r - Canoinhas, 16,de fevereiro de 1955

ALFREDO GARCINDO - Presidente

Otilio de Oliveira I U t e n s í I i o S
Oficina de consêrtos de Rádios ,.

Conserta e reforma qualquer ti- domesticas,
po de Aparelho receptor e, amo

pliador, ferro de engomar, etc. C -E 1·-Rua Min. Vitor Konder, 576 - asa r lia
CANOINHAS 2x

Procure no seu 'fornecedor

o sabão 0rincezà, Lygia,
Borax ou T�py

Um produto bom,
•

especial e canoinhense 1

Oficina "= I_âmpago
JOÃO FRE ,li!: ALCO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS - DE- BICICLET.AS
Venda de Bi,cicletas, Peças e Acessórios

Caixa .postal, 93 • (ANOINHAS .-Santa Catarina

AL,FREDO 'GARCINDO
Representações,Corré�agem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRlGO,
� ARROZ '<E TODOS OS CEREAES;. MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS--PARA QUIRER-A MANUAL E ELETRICO
,

V. S. poderá comprar re

logios 'modernissimos
anéis, e brincos de di

versos modelos

Ma Relojoaria ,Suissa
de

�

Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

s-;

- Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar -um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo,

Quer adquirir terras de" planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto .ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc. _

Tem a venda em Felipe' Schmidt, 5 alqueires de terra

de cultura, com casa de moradia, paiól e outras .benfeítorias, No

mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 caí

xas e uma força hidraulíca para carregar bateria. \reç�_de ocasião.

Um locomóvel WOLF, horizontal, 18 hp. Perfeito estado.

105 alq. terra de cultura, no G:tiãG, Tres Barras. Preço de ocasião.

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

. Uma casa e uma data à Rua Curitibanos, 716 (Perto do

Colégio Sagrado Coração de Jesus)�

7 alqueires de, terra, 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Gra'nja de Alfredo Viertel.

Ferragem para quadro Tissôt, completa. Preço de ocasião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,EMPREZA.·· FUCK
EX,posição

Ano 9 - CANOINHAS - S. Catarina, 19 deMarço de lY55 . N,343 COL:ETOR CAN-
DIDO DE FREITAS
E' com' prazer que registamos

haver assumido a Chefia da Co
letoria désta cidade, o compe
tente funcionário do Tesouro
�enhàr Cândido Freitas, desig
nado que. foi por áto recente do )

Exmo Sr. Govêrnador do Estado.

Estrada São 'Mateus do :SuL� T'rês
.

Barras o senhor Cândido de Freitas;
funcionário experimentado, já.

IlistraÚva, o. então PrPf�ito Spra- ../exerceu indentícas funções em

da, \con.fessou-se .entusiasrnado pe- outras coletorias" especialmente
la idêia, prometendo cooperar no

\ em Lajes e JoinviJe, .onde .de-
.

. . mostrou suas elevadas qualida->-

1 Poss,lvel para o empreendimento d d
:
tel

A •

h tid. .es e In elegencla e ones 1 a-
. O Tté, C!'I� Nelson Crue.s.ua- de.
quêla época Comandante do Cam- Dado o seu trato lhano e ca-

po Militar de Trê« Barras, é que valheiresco.. em poucos dias, <,
avivou a:. idéia, e conseguiu que ,�grangeoli entre nós elevado nú-
o Estédo Maior- da 5a. R M. a- mero de amig..s.
provesse 9 plano, .

o qual consis-> Desejamos ao senhor Cândido
tia em que a execução das ôbras de Freitas' e exrna Família uma
ficassem à cargo do Exército. sen- .longa � feliz permanencia em
do o material fornecido pelos Go-

-nossa cidade.
�""

vêrnos Municipais e poasivelmen
te> Estaduais do Paraná e Santa
Catarina.

Tambern o
.
atual Comandante Conclusão da primeira página'do Ca!DPO Militar "Marechal Her-

rua Paula Pereira, existindo já,rnee", pelo que "estamos informa-
dos, está vivamente i'l'J,teress.ado -grande estoque de. pedras que

na construção da ponte, daí o en- garante trabalho contínuo, de

pendendo unicamente de bomtusiasmo que sentimos quandopu-, -

démos apreciar o trabalho' á res- tempo.
.

peito elaborado pelo Diretor do
.

O· boeirão
.

de mais de cem
Fizemos ver ao competente di� metros, à rua Coronel Albuquer-

reter :io DER d« Paraná. que, Departamento de Estradas de Ho-
que, orçado em mais de cem

há meisde um ano, esbivemos ejn dagemdo Paraná. ·Uma acão con-
"1

.

está f d• ,mI cruzeiros, es a em ase e

companhia do' então, Prefeito' Be- junta, dos govêrnos seria màis que. conclusão,
.

sendo de salientar
ned ito Terêzio 'de .Carvalho Jnr., recomendável, e seria mesmo 0-',

d bilid d
' ,

"V -

que sua ura lIa e e para maIs

em São.l\fateus do Sul; afim de portuno, que o,' Prefeito Herbert de cem anos,
.

'dado' o material
avistar- nos com o Pí'er'eit() Sprada,

Hitzmann aproveitasse essa opor- . empregado em. sua construção.
de .saudosa memóri'a, çoro objeti-. túnidade, acelerando 08 entendi

vo de acertarmos lHO
J

méio de: sé- mentes para a cõnsecução desse

�aze� a cçnatrução. da. po,�te snbre c
importante melhoramento para es-

o

sa' zona Iimitrofe,
o Ri .. Negro, perto de' Três Bar,
raso HOmem dé.la'rga visão admi

o passeio qUE;! circunda' a Pra-.
ça "Doutor Osvaldo de Oliveira"
foi completado em: mais duas
alas, ficando apenas por fazer-à
parte da trav�ssa 15 de Novem-

�IiI;:_E!II_!II!IIIIIIIiÍI!I_---_!lllilii" II!III l!IIII!IaiI_IIII!II__!IIi! .

- bro, ,que será feit'a tão logo- �e-:-
,

ja _retiradõ o estóque de pedràs
alí depositado.
o levantamento\P�ra, o campo

de aviação já foi enviado 'para
a Chefia da 58 Zona Aérea, a

fim de sér apreciado e aprovado.
O projéto do serviço de: âg.uoa

está sendo elaborat:lo pelé;�'dr.
José·, Toledo de,'Morais, Eng�
nheiro da fírmà

.

Sátqrninü:" ,de .

Brito, de· Sã'o P�üto, que,. há "
.

alguns dias, ,�e encontra em. nos-�
,

t-ia çfdade. \.' ..

-'.,. .

'

.

.

O .Pr�feito HEFlBERT RITZ
MANN, n�. nobr.e 'übjetiyo -

de

promover 00 maior"progresso d'e
,

.
.,

n9ssa ferra, dedica-'se co� eno;

. ,,4 Associa�ão -Rural. de, Canoinbas' '·����eá��s ;fan�sst���a ������;��
_

.

,tePl à'venda as seguh1tes me-rcad�ri.as: �entp da cidad� e desenvolvi-
'ê-Fenotiazina,; pa"ra .combater os v�rmes de t�dos os ani�ais. mento de nosso Municípi().
MixÍÕd�vaéiha poréiha� vacina curativa .do paratifo p. pà·steure-. E assim, em apenas dois mês.es,
lbse (fali le-itõps. Ant:ibacterina pOJrcina:�contra a pneumo�ia dos, HERBERT RITZMANN já . d�
leitões.- Capastrol: pa'ra a -eastfflção química de frangos. Alu- rhoIlstrou por múltiplas e in
fiozaI: pára diarréias dos al'lÍm.ais de todo o porte. Rhodiàvita teligentes. atividades, que figura-"
véterinária:' para cara inçhada e atraso no cre�cimento dos' �mi-. rá:cna galeria' dos Prefeitos· Mu:.
mais.' Danenam ,iéterinário: para garrotHho, etc. Zotelone: para

'

nicipais de Canoinhas co'mo es

.p�sté de, sangue, etc. Solutiazamida: para tristeza de bovinos. trêla de primeira' grandeza.
'

CJeri�e: pará desinfetar sémentes e ajudar o ere�cim�nto das , • CANOINHENSES! Irmariados
mesmas Serfolex: pani de, irifeta'r sementes e prevenir' doenças pelo sagr;:ldo ideal. de engrariâé.em t.rlgo, feijão, arroz, etc. Sais Minerais: para crescíme'nto'- dos

cer riossa terra, cooperemos com
pintos e toda eSp'écie de aves. Temos tambem sais minerais para 'd' PREl\EITO HERBERT RITZ- .

engorda 'de suinos e desenvolvimento dos mesmos. Adubos para MANN tendo por divisa: TUDOhortas: farinha de osso, adubo colonial e hiperfo'sf�to. t.. PELA GRANDEZ� DE CANOI-
Eóxadas .

.:._ Pulverizadores' para plantas� etc. etc. NHAS _;, SANTA CATARINA
Bre�'emente a Ass�ciação 'receberá foic�s, machados,\facões, etc. .--:- e do BRASIL.

IÜ dias estivemos eU. .êuritiba,
quando nos entreviatámos com o

velho amigo e parente Dr. Rober·
to Costa, competeute diretor do
Departamento de Estradas de Ro-

_ dagem do Paraná.
I

Nossa visita teve por.finalida
de .converaar com SS. sobre o pro
blêma da rodoviaria São Mateus -

do Sul- 'Três Barras; bem assim,
saber algo .sobre a construção da

.

'\ .

ponte sobre o Rio Negro, .

Espírito simples e accessivel, o

__Pr. Roberto Costa nos levou ao

seu gabinete técllico., onde com

surpreza .
DOS, mustrou

'

08 planos
para -ª''rétlfi!;aç§,;;daquela eatrada!
A surpresa para '[iós naturalmerí-
ie fói a .ooai8 agradável possivel,
POi8

.

que' lá encontramo'! mais do
que .esperávamos. isto é, os estu-.
dos prontos para, a solução do as

sunto que nos levou fazer-lhe a

VIsita.
.

. \ . ...

Escreveu: CARLOS SCHRAMM

Posto de Monta deCauoinhas
A/VISO

o Posto" de Monta de'Qanoinhas .

tem o prazer
'de co'municar' aos' cri1_3.doi�� (lu.e, a. pa'rtir do' dia 30
do corrêpte .mê$, mapter$.-;· um... t�uro-Oersl;y na fazc::n-,
da do Sr .. Pédro Allage, na séd� do Distrito de Ma-

.

i jQr Vieini. áfilp' de . atender os interes$ados, que pa

I \derã9 entrar em entendimentos .com· o Sr. Pedro Alla-
: I, ge Filho. ;.' ._.. ....; -, .,..... -..' .

. <

." Canoinhas, 15 de março de 1\:)55.
'-'

..•. Ass, TAo'ÃSHL)fAKIM'ÜRA:_: Encarregado.
..

'

"

'Benedito-Herbert

-A DIRETORIA

A V I ·5 O
A "Canoinhas Forca e Luz S. A.", avisa a quem. �

interessar possa que, face a presente situação, bem
contra gosto, sente-se forçada a deixar de atender
todo e qualquer pedido de ligações novas fóra do

perimetro urbano,' bem como o 'de extenção de li
nhas na zona -urbana onde não dispõede rêde de dis

tribuição, até que tal situação ,Se normalise.
. .._,...

Ésta medida é tomada para acautelar os interes-
ses de seus atuais consumidores que sentem-se pre
judicados de maneira consideravel com a' falta de

voltagem, oriunda da diminuição � dais aguas, dos rios'

que abastecem as instalações da Empresul, sua forne
cedora.
3x

Clube de Caça Tiro e Pesca Major °TI V,eira
Abertura Da Temporada de Caça
Esta Diretoria teve conhecimento de que a Divisão de Caça

e Pesca, 'na Portária de Caça a ser baixada institui a abertura ria

caça de pelo em 10. DE MAIO E ENCERRAMENTO. EM 15 DE
SETEMBRO. Para a caça de campo (PERDIZ E CODORNA).
a abertura em 10. DE MAIO E ENCERRAMENTO EM30BE JUNHO.

.

,

Outrossim, péde a c�raboração de todos os caçadores em geral>
no que diz respeito as temporadas de caça. afim de evitar os abusos

que vem se verificando em nosso Município, principalmente por C!J

çadores de. fóra
"

que' estão acostumados' a invadir os nossos . campos
-

antes da época, que alem de ser tcrime, vem prejudicar os que respei-
tam a le� _..

_

E'sta Diretoria resolveu gratificar a quem denunciar tais abii
sos e lança 'um apejo a todos os Inspetores de Quarteirão para qU!!
façam res�eitàr às épocas. acima estipuladas, trazendo ao conhecimento
deste Clube. toda .e 'qualquer .irregularidade, podendo efetuar a apre-,'"

-

ensão da arma' em' flagrante.
.

A DIRETORIA

.Cine 'Teatro' Vera Cruz
A-P'R E S E ,N TA:

Hoje ás 20,15 horas _ Irnproprid �té 14 anos

A VALSA BRllHA'NTE
Com'MAR'f,HA oEGHERT e JEAN KIENPH_U�

_'_'_ ..,_-----

/. Amanhã - '�s 14' horas' _ Censura Liv�e,

.,.A-:VA.LSA B.RILHA-N,TEoo
C6lÍI MARTHA EGHE�T e JEÂN KIENPHUR

E.� i�ício'do seriado-- "Maravilhoso Mascarado"
.r.

-----

Afuanhã' is 17 °horãs -� lmpróprió ,átê',Ú anós:
Amanhã _ ás' 20;15" horas .� Improprid ,!'\té 14 anos.
'.. .

.
.

•

o�
. M A'R-A . ,·M�·A R.�O "': .

"'. --:. Com ERROL 'FLYNN . RUTH ROMAN
-----_.. -

. .

2a• Feira ás 20,15 horas 'REPR IS'E .Improprióaté 14 anos
-----.�- /

Feira o_ is. 20,15 .hora� _ I�p. até 18 anos3a e 4a•
. .:".

'. A C H I C O T E,A.O A
. . .

O Grandiosli filme: Francês
.- Com MICHEL SIMON, GABY MORLOY e outros

-----

,.' �

5a• e, 6a• Feira _ á,S: 20,15 hciras -_ Imp. até 14 a�os

PARA FERIDAS,
E c_i E M'A 5;-

,

IN FLAMAÇ O ES,'
C O C E' f'Q AS,
F R I E'( R 'A s,

-. .�

ESPINHAS, ETC.
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