
Gov.. Irineu· Bornhausen
Transcorreu dia 25 do corrente, a data natalícia do

grande .

Governador Irineu Bornhausen, cuja efeméride
teve simpática repercussão em todo Estado e mesmo em

outras unidades da Federação..
Mercê de sua capacidade administrativa, Irineu Born

hausen
.

é hoje uma figura nacional, pois, seguidamente, é

citado como exemplo digno de ser imitado, devido o cunho
de horiestidade que soube imprimir à sua administração
e pela sua extraordinária visão, na aplicação dos.dínheí-

i

ros públicos. Restaurou as finanças ao Estado, aumentou
consideravelmente a 'receita e suas incontáveis e impor
tantes realizações, proporcionaram a Santa Catarina um

período de paz e de progresso jamais alcançado,'
"Correio do Norte", com a expressão de sua grande

admiração, apresenta ao preclaro Gov�rnador as suas

sinceras felicítações.t
. .

Do Plenário da Câmara
António Carlos de Konder Reis

. um 'Deputado. que trabalha
� .

Sôbre o veto presidencial ao projeto de lei que concede
um auxílio de Cr$ 100.000,00 à P. exposição Agro-avícola de
Canoinhas pronunciamos nosso primeiro discurso no plenário da
Câmara. Dissemos o seguinte:

Sr. Presidente, S�s. Congressistas. Difícil, se não mesmo

impossível, dentro da lin1la de raciocínio lógico, compreender o

veto apôsto pelo Chefe do Póder Executivo ao Decreto Legislati
vo que concedeu à l.a Exposição Agro-avícola do Município de

Canoinhàs, em Santa Catarina, realizada em. setembro de 1953,
'o auxílio de cem mil' cruzeiros.

Difícil, se não mesmo impossivel de compreender, porque
seria exagêro e mesmo mais que exagêro, absurdo; enquadrar o

regime de economia, programa administrativo do Sr. Ministro da

Fazenda, o auxílio de apenas cem mil cruzeiros para uma expo
sição já realizada com pleno êxito, exposição que, posso dizer aos

Srs. congressistas, foi pioneira desses conclaves no meu Estado.
Para se ter uma idéia de quanto exagêro houve no ato do Poder

Executivo, basta se diga que está-sessão do Congresso Nacional
custará o dôbro ou quase o dôbro do auxílio votado pelo Con

gresso Nacional àExposição Agro-avícola da zona norte do meu

Estado" realizada no município de Canoinhas em 6 e 7, de
setembro de 1953. '"

,

Srs. Congressistas, haveria certamente alguma razão, al

guma base para o veto em discussão, se o Poder Executivo hou
vesse tomado como norma não sancionar nenhum decreto legis
lativo autorizativo da' abertura de créditos especiais. Tal, porém,
não vem ocorrendo. O Presidente da República tem sancionado

inúmeros decretos legislativos e assim os transformando em leis

que abrem créditos especiais para os mais diversos objetivos. O

"Diário Oficial" de 18 de fevereiro publicou a Lei n. 2.423, de' 11
do mesmo mês, que abre, pelo Ministério da Educação e Cultura,
o crédito de trezentos mil cruzeiros, também para um Congresso,
êsse de álcance cultural. O "Diário Oficial" de i 7 de fevereiro

publicou duas leis que autorizam 1) Poder Executivo a abrir cré
ditos especiais.. um dêles, justamente pelo Ministério da Agricul
tura, no valor de quinhentos mil cruzeiros; e outro na importân
cia de quatrocentos mil cruzeiros, pelo Ministério da. Fazenda.

Fica portanto, claro que o.' veto do Exmo. Sr. Presidente
da República, se obedece a programa de rigida economia, não se

enquadta. no critério de ordem geral. O poder Executivo .tem

, .CONTINÚA EM OUTRO LOCAL
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O Legislativo Munici-

pal homenageia o

Deputado Benedito
Terézio de Carvalho Jr.

bei�lltc: IlHAS� SmMf

Homens ,que s e desta�am
, Transcrevemos, a seguir, o te

legrama expedido pelo sr. Gene
roso Prohmann, Presidente de
nossa Calenda Câmara Muni
cipal:
Exmo. Snr.

Benedito Terézio de Carvalho Jr.
DD. Deputado Estadual

ASSEMBLÉIA LEGISLA

TIVA - FLORIANÓPOLIS
Tenho satisfação comunicar,

que esta Casa tendo em alto'

apreço personalidade Vossência,
sente-se no grato dever prestar
as mais reconhecidas homena

gens a quem soube administrar
nosso municipio com acerto e

patriotismo, fazendo consignar
em atá essa-demonstração deste

legislativo, justamente quando
Vossêncía deixa Canoinhas, pa- .

ra servi-la novamente com o

mesmo brilho, na Assembléia
Estadual.

'

Cordiais Saudações
Ass. Generoso Prohmann
Presidente Câmara Municipal
Canoinhas.

Quando visitava, certa vez,
Santa Emídía, em companhia de
amigos, o Vereador Basilio Hu
menhale-recebeu insistentes pe
didos da população para criação
de uma escola naquela florecen
te localidade.

Verificando tratar-se de uma

justa aspiração, de vez que ha
via aproximadamente trinta cri·
anças em idade escolar obriga
tória e' que tinham de percorrer
mais de três quilômetros para

jrem à escola mais próxima, on-

lenemente empenhar-se junto
ao Prefeito Municipal para cria
ção de uma escola.

Como era época de campanha
política, muitos duvidaram da
promessa, descrendo de seu in
terêsse, ainda mais quando cons
tataram que, na secção em que
votaram os eleitores daquela
localidade, apareceu apenas um

vóto para o vereador Basílio
Humenhuk. Ao findar as férias

, escolares, veio à Canoinhas o

snr. João Belarmino da Silveira,
como representante. da popula
ção, para pleitear a criação ime
diata da referida Escola, pro
curando então o sr. Basílio, que,
deixando seus inúmeros .afaze
res, se pôs imediatarnerite em

campo, entrando em contáto com.
o Prefeito a quem relatou 'os

fá tos, defendendo calorosamen
te os anseios da laboriosa e or

deira população, afirmando, mes
mo, que pagaria de seu próprio
bolso as despesas necessárias;
caso fôsse preciso.
Como o sr. Prefeito julgasse

. .Indispensável uma verificação
in loco, prontificou-se o sr. 1?a
sílio a transportar o Inspetor
Escolar, .ern seu próprio automó
vel, e às suas expensas.

Realizada a viagem, verifica
da a existência dos requisitos
indispensáveis para criação dés-.
.sa unidade escolar, conseguido'
prédio, por gentileza do senhor

(Continúa em outro local)

Vontade· de' cumprir
Escreveu ALFREDO GARCINDO -- Presidente Associação Rural

Um dos problêmas que mais preocupam as autoridades
nacionais e a todos quantos vivem, não é apenas o dia de hoje,
é certamente o abandono dos campos' e a corrida para as gran
des cidades. Este problêrna é merecedor de acuradas considerações,.
sabendo que constitue um inapelável decreto de morte de nossa

lavoura e ele existe em todo o Brasil, porque a produção agrícola
diminue dia a dia, sem que encontre por parte de nosso Gover

no, solução satisfatória e de interêsse geral. Apenas a iniciativa
Está' de parabens a Associação partícular vem procurando sanar a� di!iculda_des.' co� a vonta�ePró Ginasio de Canoinhas, pela de cumprir e atender tudo que exige solução imediata. E, n�o,feliz iuiciativa da Campanha da poderia ser de outro modo. Não podemos querer que o nosso

Telha. Nunca na historia desta ci- Governo faça tudo e nós brasileiros fiquemos de braços crusados
dade, se fez uma campanha que aguardando o dia de amanhã. Cooperação e ajuda devem ser o
obtivésse . tão bons resultados em toque de reunir de todos que se interessam pelo progresso desse
poucos dias de ·trabalho. Até ôn-' gigante que dorme, que é o Brasil. Existem diversos setôres que
tem foi arrecadada a importancia necessitam de desenvolvimento e um deles é a Associação Rural.
C$ 48.000 00, que bem - diz do Vivendo de subvenções e estas insuficientes para cobrir as enor
interêsse que tem o povo pelo nos-:

mes despesas para a' sua manutenção, tem sido um orgão de irn
so Ginásio)

.

portancia que muito tem ',Çontribuido para o desenvolvimento de
Os trabalhos de arrecadação es- nosso município. '_

tão à cargo de' 3 comissões com-
Conhecendo agora melhor a nossa agricultura e a finali-

póstas das seguintes Sras:- dade da Associação Ruràl, o Prefeito Herbert Ritzmann está dan-
Primeira Comissão � Sras: Ma- do todo o apôio as nossas iniciativas no sentido de melhor desen-

'riche Gomes. e Julia Zan�olo. volver a nossa lavoura. A vóntade de cumprir, mesmo diante de
Segunda Comissão:-Sras: San- todas as dificuldades, tem sido a constante preocupação do inte

ta Procopiak e Marina Schaefer. lígente Prefeito. Devo mesmo dizer que tenho recebido dele toda
Terceira Comissão - Sras: Ma- -' à assístencia que se faz necessária para a marcha contínua e pro-

ria Pereira e JuI ia -Koch. .» gressíva, do ruralismo em nosso município '.
O êxito e sucésso da campanha. Não me paréce justo que o esfôrço excepcional e o in-

muito devemos á éstas heróicas teresse de homens de sua fibra" não devam- ser conhecidos por
e abnegadas Damas Canoinhenses, todos os que aqui moram, como tambem seria inutil regular a

que percorrendo à pé todas as vida économica da nação, se abandonarmos a nossa agricultura.
ruas, levaram a todos os lares. co- Sou de opinião que todos os orgãos administrativos do município,
mércio e industria, os motivos irn- sejam eles municipais, estaduais ou federais, deveriam fazer uma

periosos de nossa campanha, que fusão, traçarem o plano de ação e executarem de comum acôrdo,
é cobrir o ginásio antes das geadas. tudo Que for do interesse geral para o nosso progrésso. A von

Excelente a campanha da telha, tade de cumprir, dado, muitas vezes a falta de cooperação e com-
/'comandada pelas senhoras que mais preensão de muitos, não tem encontrado éco. Assim me_smo, até

ufml' glória conseguiram dentro da O despertar de nosso patriotismo e a compreensão de nosso en

iniciativa particular. tusiásmo, vamos lutar, anciósos de vermos corrigidos os males
Alfredo Garcindo, Meio. Diretoria que afligem a Nação 'e que aqui recebemos as consequências.

DR. FERNANDO DE OLIVEIRA
•

Terminado o seu mandato
-

de deputado estadual, como
representante de Canoínhas
na Assembléia Legislativa, o

doutor Fernando voltou a fi
xar residência em nossa cida

de, reassumindo as funções
de Médico Chefe do 5�Dis
trito Sanitário.

Desejamos ao doutor Fer
nando uma feliz permanên
cia. em Canoinhas.

PLENO SUCESSO A

CAMPANHA DA TELHA·

/

de chegavam cansados e, muitas
vezes molhados, dificultando a

bôa aprendizagem, prometeu S'O-
.-'
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Terras em Mato Grosso
Mato Grosso, ésta reser-va colossal de terras para qualquer
tipo de cultura tropical, é o futuro celeiro do Brasil. A

pecuária predomina nos seus vastos campos,
, ,onde '0 capim "é nativo.

,

Onde os campos terminam, surge a luxuriante mataria, re

flexo direto 1 da poderosa' fertilidade do solo, Os cafesais de
;

Dourados atestam, a veracÍ<i�sIe.,Ra; riquesa ao
,

, solo matogi-ossense. " _

As- estradas de ferro que de são Paulo 'p'ebêtrám no seu

interior, 'é uma prova ir�refutável de-rque Mato Grosso
merece e recompensará qualquer iniciativa empreendedora,

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

,
" grande Estado.

CqJP' 'a dirpinuição do poder aquísitivo de nossa moeda; só
. resta; para aqueles que pensam em um futuro mai� premis
.sor, adquirirem.terras em Mato Grosso, as quais ainda são de'

baixo custo, e .portanto acessíveis a quàlquer bolsa,
,A c"COLONIZADORA NAC!ONAI 1.TDA.'·
,"

r.'o�' intermédio de seu agente nesta cidade Soro '

,

P�ry G_ Lernke
lhe venderá lotes de 100 a l.000 alqueires, a prazo de 3 anos.

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 - CANOINHAS 12x
. ,

Prefeitura Municipal,' de (anoi�nhas
.

-..
I_

A V I S () <,

De orderi(do Exmo . .; Sr. Prefeito Municipal.' torno público,
-que durante o mês, de ABR�L� 'se procederá nésta Tesouraria e nas

�ritenqencias de Três Barras" Paula Pereira, Felipe Schmidt e Major
Vieira, a cobrança 'dos ,seguintes Impostos .e Taxas:
Imposto de Licença (Continuacão p. o Com. e Ind.) 2. Trimestre
Imposto S/Industrias e Profissões «

'

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos ' «

Imposto Predial 1. Semestre
Imposto Territorial .

' «

Taxã de Limpeza Pública «

Imposto de Licença p. Renovação Matricula de Cães
.:

An�".
, 9s contrib�intes que não satisfizerem seus pagamentos, den-.

tro do prazo acima referido, -poderão faiê·lo no mês de Maio com\a
multa de 10.% ou'l mês de Junho com 20%.

' . -. �

�

Te�minados os' prazos' citados, serão extraidas as certidões
para a devida cobrança executiva. "--,

'

.

� " .

. Canoinhas, 15 de março de 1955
'" ÇlementiDo Pieczárka '_ Tesoureiro

Fa r m ac ia OliVefralEspecialidades Farmaceuticas
,

Perfumariars, " Produtos de Bal&za de Helena
Rubinstein,' Margaret Duncan, Cofy e outras

, �rtigos de Toucador etc.

M,anipulâção escrupulose l Preços, módicôs I '

,� -'. ,

A "Canoinhas Força 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'
perímetro urbano, bem. como o de extenção de li
nhas na zona urbana onde não dispõe de rêde de dis
tribuição, até, que ta-l situacão se normalise,

,o _

/

Ésta medida é' tomada para acautelar os -ínteres
ses de seus atuais consumidores que sentem-se pre- �

judícados . de maneira consideravel com a falta de
voltagem, oriunda da diminuição das águas dos' rios
que abastecem as instalações da Empresul, sua forne
cedora.
2x A DIRETORIA

26-3·1955

o sabão_ Princ�za, Lygia,
, Borax ou TupV

.

U'm produto bbm,'
especial e canoinhense I

Associacâo Rural de Canoinhas

AVISO
Afim de melhor cumprirmos nosso acordo feito com

o Serviço de' Expansão do Trigo e contiriuarmos recebendo
sernentes . selecionadas de trigo para o plantio em nosso

m�nlcípio, solicitamos a todos os .senhores associados que
ainda, não.devolveram as' sementes emprestadas nos anos.

de 1951,11'.952, 1953 e 1954, (j' fazerem na] séde, da As-
. Tem bom .gosto?soctaçãe �ura:l 'com urgencía,

e • I
.

.'
.

/

, ',Ô�·'�q,ue plantaram e não colheram P�F motivo� di- -Tome' ;Café S. Tereza
versos, 'devem apresentar suas justificativas, provando com.

declarações: dos Inspetores de Quarteirão de suas zôna�.
! éànoi�as, " 16 -de fevereiro de 1955

. ALFREDO GARCINDO' - Presidente

..

V:.S. pod,e� .cemprar re
logios móderníssímos .

.

anéis, e brincos de di-
. 'verso.s modelos'

Na Refojo_aria Suissa
de Guilnerme a. A. Souza

.

Rua Eugenio de Souza

'Utensílios
domésticos
Casa Erlifa
Ot'ilio de Oliveira

Oficina de consertos de Rãdio�
.

Conserta e ,reforma quãlque� ti
po de Aparelho receptor e amo

-

.

plíador, ferro de engomar, etc.

Rua Min. Vitor Konder, 576
CANOINHAS lx

;.Rapresentações, Corratagem,lSeg u ros,Conta Proptia
Tem para pronta entrega-:

.

'

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR .MILHO, TRiGO,
.

ARROZ E TODOS 08 CEREAES; MOrORrES A GAZOLINA'E '

MOINHOS PARÁ QUIRERA: M/\,NUAL' E ELETRICO
'

'?,. ---- '.'
-,

•

.'

Deseja vender o' seu imóvel? procure' Alfredo GarcindQ.·
Quer comprar um- terreno ou casa? Procure Alfredo 9arcindq.
Quer- atiquirir terras de planta? Procure, Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e E:tc," .

>, '.

, Tem a venda em Felipe Schrnidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paíôl e outras benfeitorias, No
mesmo.terreno, tem uma organisadà criação de abelhas com 40 cai
xas e urna- força hídraulíea para carregar bateria. Preço de ocasião .

,,'
,

Um .locomovel WOLF, horizontal, i8 hp. Perfeito estado .

í05 alq. terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.

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

.

Uma casa-es-uma data à Rua 'Curitibanos, 716 (Perto do

Colégio Sagra�o. Coração de Jesus).
-

, �)
-

.

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

/
-, '

-

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertal.
'

<

�er,ra·gern. para quadro 'I'íssôt, completa. Preço de ocasião,

'..ç, f

,

:'Oficina . Relâmpa,go-
,"___;.�'OÃO FREDERICO SIEMS-

. CONSÉR��"-E' REFORMAS DE BICiCLETAS
�. J'.

.

) ,

Venda de
.. B�cicletas, Peçais e Acessórios

Caixa Postal, 93 � (ANOINHAS - Santa Catarina
)

,
�
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A.no9 - CANOINHAS - S. Catarina, 26 d�MarÇo de 1955 - N.344

PREFEITURA MUNICIBAL DE '(ANOINHAS
Balancete da Despesa" Orcamentaria referente ao mês de Janeiro de 1955

__.,- �.
'

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total
Código
Local T,I T U L·O S

ADMINISTRACÃO GERAL
LEGISLATIVO - CâMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel .

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensílios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas

Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores ,

EXECUTIVO .; GOV:tnRNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito

Representação ao Prefeito

Representação aos Intendentes Dístrítaís não exa

tores .

O 23
'

�ateriaLde consumo

O 23 1· Aquisição de combustivel para automóvel

O 24 . Despesas diversas,'

O 21 i Custeio de veículos, moveis e utensilios

O 24 2 Despesas de transporte do Prefeito, quando em via

gem administrativa
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni
cípio ,

Diárias aos Intendentes Dístritaís quando em ser-:
viço no interior

.

. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z 1

Au:x:!!iar de Secretl;Lria - Padrão P.
Material de consumo _

Conservação de moveis e utensílios

Impressos e material de expediente
Despesas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico

. Telefones

Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

Pessoal. fixo
'

Contador _;;_ Padrão Z
/..

Um Escriturario - Padrão S
Almoxarife --- Padrão O
Auxiliar da Agência Municipal de Estatística

Bibliotecário =: padrão O
. Agente Florestal - Padrão S
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas

Despesas de tra nsporte de funcionários em
viagem a serviço '

'

� .

Diárias a funcionários em viagem a serviço
SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Porteiro-Continuo - Padrão L'"
Despesas diversas

Serviço de limpeza, do prédio da Prefeitura

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO 'SUPERIOR
Pessoal fixo .-

.

Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro -. Padrão X

Quebras ao Tesoureiro
Material permanente

> Aquisição de máquinas, moveis e utensílios

Material de consumo

Material de expediente -

.

r

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃo'-
Pessoal variavel I

'

Percentagem para cobrançà geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.

Despesas diversas ..

Percentagem para cobrança da dívida ativa
- .

SERVIÇOS DE FISC�LIZAÇÃO
Pessoal Fixo

}Fiscal Lançador - 'Padrão T

Despesas diversas .

Viagens de interesse doserviço
SEGURANCA púBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL

SERVIÇOS
�

DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Pessoal fixo "

Carcereiro - Padrão F .

SUBVENÇÕES,
.

CONTRIBUIÇÕES E AUXILIaS

Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)

ASSISTll1-NCIA SOCIAL
'

o
O O
O 01
O 01 1

O 02 .

O 02 1

O 03
O 03 1
O 04
O 04 1

O 04 2

O 04 3
O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 20 3

SOCIEDADE BENEFICENTE "'OPERÁRIA
CONVITE - BAILE800;flO

.

400,00400,00
São convidados os srs. associados te' exrnas familias,

para o baile social que será realizado em data de 10 de

290,00
I
Abril (domingo de' pascoa), no salão "Bechel", com início

'pelas- 2� horas. .i

I \

Reserva de mesas com o Snr. Ht;1gG- Mayer, na

séde social, a partir de IOde Abril.

NOTA: Servirá de ingresso o talão-mensalidade
de Fevereiro.

'<#. 290,00-i,.,
,

74,00 160,20
100,10

9.500,00

86,20
100,10

9.500,00

'.'

3.000.00
1.500,O�

400,00

6.000,00 A DIRETORIA
3.000,OQ

.3.000,00
-c 1.500,00

400,00 800,00 00 Plenário da Câmara Conclusão
fe de Estado a_ um país�amigo não pode ser enquadrada num plano
rígido de economia, um pequeno auxilio a urna exposição agro-avícola,'
.realização pioneira do meu Estado, não pode ser incluído num plano
de economia. jà porque só a discussão da medida governamental, D&>

gando sanção a êste projeto de lei acarreta despêsa maior do que a

quela que a Nação tería com a execução pura e simplee da lei,

,
Por isso, Srs. Congressistas, mais uma vez apelo para o Con

gresso Nacional e manifesto a minha confiança de que êle, não vo

tando agora contra aLI a favor .de programas e de economia, vote com

bom senso, regeitaudo o veto do Poder Executivo.

Era o que tinha 8 dizer."

O veto foi rejeitado por 101 contra 47. De parabéiiã' está
Cenoinhas e sua Associação Rural.

151,00 151,00

320,00 320,00

\:

625,00 625,OÕ 1.250,00
�

2.000.00 2.00.Q,00 4.000,00
1.600,00 1.600,00 3.200,00

99,00 20,00 119,00

80,00 100,00 180,00
113.80 113,80

407,10 407.10 814,20
1.600,00 1.600,00

i 24 3

8 24 4�'

• 4
O 40
O 4Q 1
O 40' 2
O 43
• 43 1

9 43 2
II 44
O 44 1
O 44 2
O 44 3
O 44 4

O 44 5
O 7

.

O 70
O 70 1
O 70 2
O 70 3
O 70 4
O 70 5
O 70 6

'O 73
O 73 1
074
O 74 1

O 74 2
O 9
O 90
O 90 1
ti 94
• 94 4

1
1 O

'
.

1'00
1 00 '1
1 00 2
1 00 3
1 02
1 02 1
1 03
1 03 1
1 I
1 11
I 11 1
1 13
1 13 1
1 '14
1 14 1
1 2
1 20
1 20 1
1 24-
1 24 1
2
2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

LA�E§
O ([)'_"e§ �.

p? PEllJ.S
�

CDe

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
.

,
HOJE: Exma, Vva. -Elvirade

.Paula Vieira; Gelson Aécio, filho
do sr. Waldemar Nader.

DOMINGO: t) sr. Frederico

Brauhárdtj'" feside.nle em' Felipe
Schmidt; Sra. Ivanir, esposa do
sr. Theodoro Tacheski; O jovem
Euclides V. Simões, residente em

Major Vieira.
-

DIA 28: Doa. Elfrida, esposa
do sr. Waldemar C. Stange; me

nino Osmindo, filho do sr. Hen

rique Waldmanu,' residente em

Encruzilhada; a menina Myrna
Maria, filha do sr. Henrique Neus
taedter, residente em Curitiba;

. Rosny filha do sr, Carlito Craut

chechen: o sr. Antonio Sconhetz

ki; o jovem Conrado Gritens.

DIA 29: A menina Lindamir,
filha do er. Miguêl Dureck; a sra,

Maria, esposa do sr. Calil Cador;
a ara. dona Caía, esposa do .sr.

Adib Seleme Sabe; Moacir, filho
do sr. Theodoro Tacheaki ; O jo
vem Paulo Frank.'

- DIA. 31: O Sr. Alvaro Uhlig.
DIA 1°;""08 jovens Arlindo Jan

koski e Miguél Dureck Filho;
A sra dona Emidia, esposa rio sr,

Ezio Carneiro; o sr. Frederico Otto
Straube, residente em Valões.

Parabens aos auiversâriantes.
.

2.500,00
1.900,00

1.500.00
1.500,00
1.900:00

5.000,00'
3.800,00

......._

3.000-;00
3.000,00
3.800,Qo

NASCIMENTO
. Com o feliz nascimento de
um lindo e' robusto pimpôlho,
ocorrido dia 22 do corrente,
acha-se em festas o lar de .nos
so amigo Benedito Terézío de
Carvalho Néto e suà exma. es

pôsa, dona .Lia Prohmann de

Carvalho.
'

Na pia batismal, o novo ta

noinhense, receberá o nome de
Benedito Terézio de Carvalho.

Ao feliz casal as nossas sin
ceras felicitações, extensivas aos

avós Deputado Benedito Terézio

de Carvalho Júnior e Vereador
Generoso P\ohmann e respecti-

I vas senhôras.

2.500,00
1.900,00

1.500,00
'

1.500,00
1.900.00

410,00:�60,OO 50,00

3.600,00,

1.200,00

450,00

2.400,00

450,0..0
.

900,00

5.600,00
4.600,00

. 2.800,00
2.300,00

2.800,00
2.300,00

o ,Inverno
I

�

vem' aí. Compre .já suas
\

Malhas de lã·

na' aaf$4 �'tlit(L/ 6.888,30 7.622.10

5.328,50 2.340,00 7.668,50

1.500,00 1.500;00 3.000,00

2.000,00 : 2.000,00 4.000,00

160,00 160,00 320,00

Assine! Leia! .Divulguel
Correio dó 'Norte

SOCIEDADE, BENEFICENTE OPERÁRIA
A ssernbléia Geral Extraordinária

De ordem do Snr. Presidente, convido os senhores

associados. para a assembléia geral extraordinária a ser

realizada em data de 21 de Abril, pelas 9 horas, nos sa
.

Iões do Clube Ganoinhense, afim de deliberarem e resol-
verem sobre a seguinte

�,

ORDEM DO DIA:
1) Transformação da Sociedade em "condomínio"

com a necessária emissão das ações nominativas.

2) Alteração parcial. dos estatutos sociais.

-, 3) Diversos de interêsse social..
NOTA: De conformidade com os estatutos sociais a as-, ,

semb_léia funcionará, e.m caso de falta de número,
meia Do-ta mais tarde com qualquer quorum.

OSWALDO KOCH - 1Q. Secretário

800.00800,00 1.600,00

2 84 2
� 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3

.2.94 4'
2 94 5
2 94- 6

" .

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médioo-farmaceutíca a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento' de indigentes � .

Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à ínfancía

3.550,50
717,00

3.607,50
,717,00,

.

57,00

460,00
1.375,00-

460,00
1.375,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS

Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Janeiro de 1955
Côdigo
Local

9 3
9 30
9 30 1

9 31
<, 9 31 1
9 34
9 34 1

9 342
9 343
9 ..

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

9 84 2
9 84 3

9 84 4

9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

9 94 :/
9 94 3
9 944
9 94 5

-

9 946
9 94 7
9 94 8

\ I

TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal' fixQ..

-

Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas
Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos

.

Construção de casas. populares I \
Salário família /

-

.

I

Pa,EMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO\

POR ACIDENTES
Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

.

'SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS
Dêspesas diversas
Contribuições . a ínstítutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções .

Auxilio à "Associação pró G-inás�o de Canoinhas" .

para manutenção de um professor
Auxilio' à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- 'Secção de Santa Catarina

DIVERSOS
Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias; correios e
telefones
Despesas ímprevístas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão á Vva. e filhos menores de Augusto Caíssler
Pensão a João Florentino de Souza
Pensão a viiüf F. de Souza
Despesas policiais e judiciárias •.

Aquísíção de placas
Cr$

Restos a pagar de 1954
SOMA cas

Saldo para Fevereiro de 1955
SALDOS DISPONIVEIS

Na Tesouraria- )

Em Bancos
RESPONSAVEIS __;

Nas Intendências �

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

No Banco N. do Comercio
No Banco "INCO"
Caixa de Depósitos

833,00

-"$,) (

833,00

-

\

3 716,00 3.716,00'
.

I,

9.590,00 9.590,00
<,

�

'"

.

I'

150,00
-

150,00

�
-

\
-

3.000,00 3.000,00

210.296,50
24.652,40
----

234.94.8,90

20.100,90
l.247,20

24.130,80

25.847,50

210.296.50
24.652,40

234.948,90
71.326,40
306.275,30

71.326,40

do�807,90
54.705,00
33.800,00
99.312,90

Balancete da, Receita Orçamentaria. ,.ferente ao mês de F�vereiro dé 19�
'Código IGeral /T I T U L OS

Anterior

ARRECADAÇÃO
TotalI Do Mês

o 11
/ O �2 t
\ O 17 3

O 18 3
025 2
O 27 3

1 11 2
l' 15 4-
1 22 4-
1 23 4
1 24 1

, 4 14 O
4 15 O
4 16 O

6 12 O
6 14 O
6 20 O
6 21 O
6 22 O
6 23 O

SOMA Cr$ ., .. , .

Saldô disponível do exercício de 1954

177,530,80
63.765,60
6.935,00
100,00

19,00
'2,781.00
3.307.00
4.718.00

14.841,60
169.712.40
16.17900

150,00

'2.960,00
5.107,50
7,108,40

8.072,50
9103;70

192.372,40
233478,00
23.114,00

250,00

19.00
5.741,00
8.414,50
11.826,40

6.995,00

766,00 494,00

4.064,80 11. 782,40
4.289.80 8.939,80

914,50 - 3.751,60

15067,50
9103,70

Reinaldo Crestani
Contador

Canoinhas, 28 .de Fevereiro de 1955

Herbert Ritzmann
Prefeito

,

1 '260,00

15.847,20
13.229,60

4.666,10

• 48000,00 -

48.000,00
276.186.50 366202,90 582.389,40

30.088,80
612.478,20

I

Edgard Mayer
Di.retor (da Fazenda

.

Congresso Eucaristico
Internacional

COMUNHÃO DAS CRIANÇAS

Juizo,de Direito da 'Comarca de Canoinbas
EDITAL (Citação do réu Mario Bucci)

testemunhas que tiver, tudo na
forma e sob as penas da lei,
ficando igualmente citado para
a inquirição das testemunhas
de acusação, em dia e hora que
forem designados e pare todos
os demais atos e termos do pro
cesso sob pena de revelia. Para
conhecimento do dito réu man

. dei expedir o presente edital
que vai afixado no lugar do coso
tume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nésta cida
de de Canoinhas, aos 17 dias do
mês de Março de 1955. Eu, Ze
no Benedito' Ribeiro da Silva,
Escrivão o datilografei e subs
crevi.

O Juiz de Direito

A Câmara Eclesiastica do Rio
está destribuindo uma circular na
qual são traçadas normas para
as solenidades d8S Primeiras Co
munhões de 1955, em conjunto
com a comunhão das' Crianças
no xxxvt Congresso Eucaristí
co Internacional.
O documento, assinado ·pelo

cardeal Dom Jaime Câmara, diz:
, \'

"Em vista das repentidas con

suítes que- de várias fontes nos

têm chegado sôbre .a possibili
dade de se fazerem as primei
ras Comunhões de 1955, em con

junto cem a Comunhão das cri
anças no congresso Eucaristico,.
deliberamos a este respeito tra
çar normas que aumentem o bri
lho da solenidade, sem contudo
enfraquecer a preparação dos
neo-comungantes,
Desejamos, antes de tudo, que

O .Doutor José. Pedro Mendes
de Almeida, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber ao réu Mario Bucci,
/ de nacionalidade argentina, ca

sado, )ndustriário, filho de José
Bucci e de 'dna, Ana Visarre,
alfabetizado, residente nésta ci
dade, achando-se em lugar ín
certo e não sabido, que no pro
cesso-crime que a Justiça Pu
blica lhe move; por infração pre
vista no artigo 121, § 3. do Co
digo Penal Brasileiro, foi desig
nado' o dia 25 de abril proxi
mo futuro, às 14 horas, na sa

la das audiencias do Juizo de
Direito da Comarca, no Forum
desta cidade, para submeter-se

),
. a interrogatorio, podendo, logo
após, ou no PI azo de três dias
apresentar defesa prévia, digo
defesa escrita bem como ról de

co?tinue� �áli.das e indispensá.
veis as eXlgen.clas e normas cons.
tantes tanto do nOiSO I SlÍnodl'Arquidio cesano, como de nossa
Circular_ n. 6,

. d� 1955, cujo teor
encarecemos �IU5 uma vez, tan,
to aos catequistas religiosos e
leigos como sobretudo aos Rev.Sacerdotes e particularmente
aos Párocos. Assim, pois, sem
esquecer a necessária instrução
insistam sôbre a formação cris:
tã das crianças, notadamente
sôbre o hábito da oração da ma.
nhã e da noite, da pratica dos
Mandarrentos que lhe! diz�l!l
respeito, dos deveres de estado
e da frequência à Santa Missa
de preceito, que a nossa r�feri.
da circular exige das criançQ�
que pelo menos há 6 meses es

tejam frequentando hebítus],
mente".

José Pedro Mendes de Almeida.
Está conforme o original e dou

fé. Data supra,
O Escrivão Zeno Benedito Ri·

beiro da Silva.

Associação Rural de Canoinha,s
�

Relação dos novos agricultôres que adquiriram terras em
nosso Município.

.

Augusto Pedone -- 425 .

alqueires - Gavião, distrito de Três
Barras -. (cultura de trigo e arroz).

Granja Agrícola Taunay Ltda. - propriedade dos Irmãos Gomes,
(200 alqueires para o cultivo do
arroz, em alta escala).

Henrique Sorg - 5 alqueires no perímetro suburbano da cidade
(Granja' avícola, horticultura e fruticultura).

Hatygoro Sugawara - adquiriu por empréstimo de Augusto
Pedone, 50 alqueires, para o plantio de
batatas, arroz, legumes e frutas.

Atilo Marcola - 30 alqueires em Taunay (cultura de arroz).
10 faroilias - de lavradores alemães, vindos 'de Ibirama, estão

ainda concluindo negociações cóm iii família Taba
lipà; para a aquisiçã0.2. 370 alqueires, na Xar
queada, na.s_proxim1dades désta cidade.' Ao qAuetudo indica, as negociações chegarão a bom- ter
mo. Vão se dedicar à criação de gado leiteiro, ía
brícação de manteiga, queijo e lavoura em gera!.

Existem outros lavrado·�es"i.rrteressado5 em adquirir terraS
em Canoinhas. Aguardemos o futuro.

ALFREDO GARCINDO - Presidente

RECEITA ORDINÁRIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial
Imposto 'Predíal /

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 I

Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
"faxa de Limpeza Pública ..-

PATRIMONIAL
2 01 O Renda Imobiliária
2 02 O Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
4 12 O Receita de Cemitérios -

4 13, O Quota-parte imposto federal sobre combustíveis ·e
lubrificantes '

Quota-parte imposto federal sobre a renda
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal
Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDIN�RIA .

Cobranca da Divida Ativa .

Receita' de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas

I

Operações de Credito
. Eventuais

TOSS!':S 1 BRONQUITES 1

2� VIHHB (REOSOTAD'O
:;;f (SILVEIRA)
� GRANDE TÔNICO

MalhBs de Ia'
Fambra,

,80-,

e Fambra só na

CasaErli�aI
•
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P're{eitura MuniCipal dê . (anoinhas
Lei n_ 287, de 13 de janeiro de 193.5
Benedito Terézio de Carvalho Ativa·Municipal, consideradá iri-

Júnior, Prefeito Municipal de Ca- 'cobrável, referente a devedores au

noinhas, Estado de Santa
f
Cate ri- sentes' e desconhecidos uns e Ia

na, faz saber que a Câmara Mu- lecidos outros, sem que hajam dei

nicipal decretou e eu sanciono a xado bens suscetíveis de peuhóra.
1!8guinte lei: Artigo. 2. - E;sas dividas sã;
Artigo 1. - Fica o senhor Pre- 8S constantes da relação anêxa a

feito Municipal autOrizado a pro- esta Lei, da qual ficará fazendo
·d

mover o cancelamento da Diyida parte integrante. / -

�.Y

Artigo 3. - Est-ª Lei entra em

vigôr na data de sua publicação,
revogadas as dieposições em' con
trário.

Prefeitura Municipal de Canoi
uhas, em 13 de janeiro de

.
1955."

AS8: Benedito Terézio de Carva
lho Junior, Prefeito.

'l

Contribuintes inscritos em dívida ativa anular
.

I. de'l Nome do Contribuinte !�N. da ! Localidade ! E�pécie do !Impôrtãncia I Observ
Drdem ficha Imposto .

.

1 Aparicio Bortoloti 4C Taunsy Licença 1.500,00
2 Álvab Luz 40 Arigolandia « 1.500,00

1.
3, Adamiro Veiga 6 Salseiro -1 « 30,00
4 Adão Trikoki .7 « « 40.00
5 Adolfo Witt 8 « « 60.00
6, Adolfo Hoeprs 10 « « 20,00
7 Adolfo Pinto 13 Paciência « 166,00
8 Albano Semm 21 Pinheiros « 175,00
9 Albino Orlovski 24 Cidade « 40,00

10 'Alcides Munn},z 2i6 Barreiros « 6200
11 ''Alcides Alves Batista .<; 27 Fertura « 6200

12 - Alcides Empel 2!f' 'Cidllde « 40,00
13 Alexandre Gargel 29 « '1( 4000 -

14 Alexandre Pauliski 32 Sãlseiro « 20,00
15� Alexaudre.Boares Fragoso 34 « « �86 '00

16 Américo Pereira 35 Serrito « 114.00.
17 Alfredo Cubas 37 « « 2000
'18 Álfredo Borges .:

38 IPiedade
II 50.00

19 Alfredo Kruger \ 42 Valiuhos « 24600 ��

20 � Alfredo Moreira 43 Taunay Iod. Prof. 925.00
21 Alfredo Staôge 44 Cidade Licença 8000

22 Alfredo Stulzer 45 « « 5000

23
� Aiipio Pereira 46 Encruzilhada « 162.00

24 Alvino Coltz 49 Cidade « 16600
25

'

Ana Mariá dos Santos 54 Agua Verde « 296.90
. 2.6 . Anastacjo Ivaniski 56" Palmital « 1€)000

27 Afonso Herbst 59 Paciência « 20.00
28 AndFé Adanski

"
61 Agua Verde 142,00.«

29 Argemiro Loures da Róch�a
.' 63· Palmita] ,

« 160.00

3'0 Antenor Taborda de Carvalho 75 « « 3000
31 Alvino Ziemann 76 « « , 3000-,

'x...;K

.32
.' Atanàzio Hempel. 85 Cidade {( 160,00

33 Augusto -Cardoso 87 Rio Bonito «
" 20.00

34 Augusto F-elmer
/

89 Palmital « 146,00

35 Aug,usto Krllger' 91 Felipé Schmidt 314 00,
•

«

36 Augusto dos �SailtO's ,93'
,

170.00« «

37 Àveliuo Bueno de Siqueira 94 Agua Verde « 25400

38 Adalberto. Corrêa Silva 95
' Paciência « 50.00 ,ii

39 Anselmo Ferreira -des Santos 97 Cidade « 50.00
40 Antonio de Barros 98 « Ind, Prof 231.00

41 '.Antonio Sooacheski 98B ,Rio A. Cima Licença 4000 <,

42 Antonio Taborda Q8C Palmital '. « 6'0,-00
,43 Antonio Alves 98D Salseiro � 15.00

44 A ntonio Silva 98E Tauilsy « 20,00
'45 A ntonio Zaions 101 Agua Verde « 50,00
46 Antonio Sreves Filho 103 ' Capão Herval « . 43.00

47 Antonio Rodriguês Pereira. 104 Paciência « 2'0 . .00
'48 Antonio Soares Edvirges

�

, 106� Rio dos Pardos « 50.00'

49 A ntonio Silva Neves 108 Piedade « . to.OO

50 Antonio Semkoski 109 Tinbózinho '« 74,00
"- e,.

<

CONTINúA NO PROXIMO Núl'lERO'"'

Decreto o. 90. de 1-4-1955

H b t R't P f' t M u
•••• It••••••••••••••••• "' " •••••••••• I:I:II••••••••••a.llII.a••••••••••••••••••••••••

er er j zma o o. re ela· • ••••• -:•• III." _

"'.. 1i•• n •••••••••u••••••••••U !!:õi••a•••u••••••••

III,
.

. � :: �
\' '; .-, '" ::

" nicipal de Caooinhas, no uso de :: �' ,

.

". . ::

'slia8,atribuiçõas. decreta: i� Dr_ ·Aristides Diener ii
Artigo 1.: Fica ériacla uma escola ii CIRURGIÃO DENTISTA n
mixta municipal na localidade de :: ::

Capão do Herval, distrito da séde ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ir
Artigo 2. As despesas' cem a :: ::

Illanutenção ,désta Escola" corre·· H Dentaduras" AnatomicBS ii
rão. p'ela verba 'do orçamento vi- c

••
"

••

:: . I:
gente. ,,:: .

.

Rua Vldal Ramos ii
Artigo 3. - Este decreto en· ii CANOINHAS . SANTA CATARINA ii

tra em vigôr na data de sua pu-
!: I -'::
::::�:::::::::::�::�::::�::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::,�::::::::�::::::::::::::::::::::::::::

blicação, revogadas as disposições
em contrario" ,

"

.

Prefeitura, Municipal de Canoi·

nhas, em 1. de março �e 19'55

Ass: tlerbert Ritzmann . Prefeito,
.Osvaldú- F. $oáres. Secretário

� p' O Posto .de Monta de Canoi}lhas terrf' o praz�r/
de

.

Ç.,olnunicar aos criadores que,- a partir do dia 30
-

do corrente mês, m�:gterá um. touro Gersey na fazen�
da do Sr. Pedro" Allage, na �éde do Distrito de Ma

jur Vieira. afim de atender os interessados, que po
derão entrar em entendimentos com o Sr Pedro Alla-

. ge Filho. �

Canoinhas, 15 de março de 1955.

AssJ TADASHI TÀKIMURA,

Assine! Leia! Divulguel

Correio' do Norte
---- .

. VEND-E-SE
Um motor a oleo crú, Diesel,
marca uSlavia" de 8 hp-800 rpro
com polía, com todos os perten:
('es, novo ainda sem uso. Tra.
tar com ALFRFDO GARGINDO .

Pelo Telefone 261

Prefeitura
4f /

Múnicipal de Cancinhes
A V r s o:

Levo ao conhecimento dos fórnecedores desta Pre
feitura q?e doravante não serão mais aceitas contas que
não' venham acompanhadas das, respectivas requisições.
As contas não poderão mais ser transacionadas COJ:ll impostos.

.
As -eontas deverão ser encaminhadas à Contadoria

para conferência e' 'posterior empenho.
Todas as contas de' valôr superior a 100,00 (Cem

Cruzeiros) deverão vir acompanhadas de duplicata ou pro
va de que foi pago o sêlo de Vendâs e Consignações de
vido &0 Estado.

/- '

Depois de gevidamente processadas, a Contadoria
publicará a relação nominal dos creadores, marcando o

prazo. para efeito de pagamento.
E' para conhecimento de' todos, será o presente avi

publicado em jornais' e outros meios de divulgação.
Canoínhas 15 de março de 1955.

H�RBERT" RITZMANN - Prefeito. f

ElECHE'fO N°. 91. DE l°. DE M�RÇO DE '1955·
Herbert Hltzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas. !lIO uso

de suas atribuições e de acôrdo com a Lei Municipal nO, 11';'. de 9
de março de 1951,

. DECRETA:
.

Artigo 1. -:- São concedidas bolsas escolares. no corrente
. exercício, 80S estudantes abaixo' relacionados, correspondentee-àe im-
portâncias indicadas:·

. •

_

\

.

Alice Helena Kretzer 2. sêrie Curso Normal Cr$ 1.500,00 \

Dinah Wendt
'

L série Curso Normal L500.00
Flora Marcinichen - 1. série Curso Normal 1.500,00
Gerei Golanovski 2. série Curso Normal 1.500,00'
Arlete Müller Bueno 4. série Ginasial S. C. de Jesus 1,200,00
Dalila Fernandes de Anhaia 2. série Ginasial S. C. de Jesus .t200,0(}
Darci Vieira dos Santos - 4. série Ginasial S. C:de Jesus 1.200,00
Divánir Davet 3. série Ginasial S', C. de Jesus 1.200,00
Eni Gonçalves da Silveira 2. série Ginasial S. C, de Jesus 1.200,00
Matildes Prates

.'

1. série Ginasial S. C. de Jesus 1.200,00
Nanci Silveira ,2./série Ginasial S. C, de Jesus 1.200:00
Wanda Stonoga l , série Ginasial S C. de Jesus }'200,oo
Afonso Schick 1. série do Curso Normal Regional 360,00
Dorival Munchoz 1. série do Curso Normal Regional 300,00
Joana Carvalho do Prado 4. série do Curso Normal Regional 400,00
José Vieira 4, série do.Curso Normal Regional 400,00
Maria Nair .Mêlo 3. série do Curso Normal Regional 300,00
Zaira Pedilha '2.' série do Curso Normal Regional 300.00
Dinoh Antônio Côrte

.

2.400,00
Parágrafo único: A bolsa do estudante Dinoh Antônio Côrte

,
ser.� paga à viúva dona Mercedes Lopes Côrte.

A, bolsas dos alunos que vão cursar o Gin6.sio e Escola
Normal «Sagrado Coração de Jesus». serão pagas à Direção dos, re
feridos estabelecimentos e ás demais à Direção do Curso Normal
Regional «Professor Silvio Pêlico de Freitas Noronha».

.

"_', Artigo 2. - A bolsa será automaticamente suspenaa, se o

favorecido não revelar aproveitamento e bom comportamento em

seus estudos.
.

Artigo 3. - As despesas decorrentes dêste Decreto correrão

por conta da dotação 3, 84 4, do o.rçameilto 'vigente.-"
Artig� ,4. - Est� Decreto entra em vigôr na data de sua

pllblicaçao revogadas as disposições em contrário.
,

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 1. de março' de 1955
.

...

AS8: Herbert Ritzmann, Prefeito Osvaldo Ferreira, Soares, Secll'etário

'- CANOINf1AS
Rua Vidal RaPlos 232

Fone, 274

Telegramas: RODOSUt

.. C'lubttde
\

Ca'e-a Tlro
..e Pesca Majnr T�:'Vieira

"

CJ Abertura 'da Temporada de Caça',i"::'
• '.

. : 4':: � 1 ! •..�. ,.'

Esta Diretoria teve conhecimento de que a Divi,sã0 ,de Caçar
e' Pesca, na 'Portaria de ·Caça a ser baixada instituí á' ab'értura tla
caça ôe pelo em l°: DE MAIO'E ENCERRAMltNTQ,rEM\ 15DE�
SETEMBRO. "Para a ca.ça de campo (PERDIZ' E. ,cgPw.:r\�)\) .

a abertura em l°. DE MAIO,E EN<3ERRAMENTO EM30DE)'UNHO.
Outrõssi�, péde a colaboração -)le todos os càçadot�s em ger�l

no que diz respeito às temporadas de caça. afim de, evitar os abusos
que vem se verificando em n�sso M unic.ípio, principáliriente por ca

çadores de fóra que. estão acostumados a invadir os nossos campos
antes da época, que alem de ser crime, vem prejudicar os que respei
tam a lei�·· .

"\

E'sta Diretoria resolveu' gratificar a quem demúiciar t�is abu
sos e lança um apelo a todQs os IQspetores de Quarteirão para que
façam respei.tar as' épocas acima estipulad'ls, trazendo ào� conheciment.o
deste Clube lodà e qualqu.er irregularidade, podendo efetuar a 'ãpre-
ensão d� arm� em \lagrante. ;,'

..

A DIRETORIA /' 3x

�.
. ,._

.......

Transportes Rodosu) Ltda.
SÃO PAULO'

Rua Carlos de Campos 272
Fone, 9-49-94

'Telegramas: WOLFRAM'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GRANDE EXPOSIÇAO DE
PREÇOS MINIM�OS

.,

-A-RTIGOS D.E INVERNO
JEMP-REZA FUCK

"

Ano 9 CANOINHAS S. Catarina, 26 de Março de lY55 . N. 344

BANCO DO BRASIL S. A.
A V rs O

·Concurso' para Fiscais-Visitadores,
Agrônomos, Veterinários, Técnicos Agrícolas

ou Rurais (agro-técnicos)
o Banco do Brasil SIA torna público que, de 10 a 30-4- 55,

das 12,.30 às 4 horas, nos dias úteis (excluido o sábado) estarão
abertas em sua agência nesta cidade, à Rua Felipe Schmidt, es
quina coma Coronel, Albuquerque, as inscrições para concurso

acirna.''8 realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos estados
e Terrttórios, exceto Niterói e Fernando de Noronha, no decorrer
de julho próximo vindouro, em horário e local a serem oportu-
namente anunciados.

.

o edital respectivo está publicado no Diário Oficial da União
de 9-�-55, e se encontra afixado, também, em tôdas as agências
do Banco do Brasil S. A, as quais se acham autorizadas a prestar
maiores esclarecimentos e fazer a inscrição. Visa esse certame a

selecionar. candidatos para preenchimento de vagas EXCLUSI
VAMENTE NAS AGENCIAS DO lNTERIOR.

Pelo_BANCO DO BRASIL S/A - Canoinhas
Oma» Goares, Gerente Aristarcha Garcia de Souza, Contador

� ,

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

Hoje ás 20,15 horas Improprio até 14 anos

OURO DA DISCORDIA
EM TECHNICOlOR-,

com RANDOLPH SCOTT; o "cowboy" mais popular
e mais querido do cinema

E a conto do seriado HMaravilhos� MascarAdo"

Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre ".

OURO DA DISCORD!A
E a conto do seriàdo "Maravilhoso Mascarado"

Amanhã ás 17 horas - Impróprio até 14 anos

AJ,n8J;lhã - ás 2b,15 horas - Improprio até 14 anos

A SERPENTE DO NILO
.

EM TECHNICOLoR
com RHONDA FLEMING.

WILLIAM LUNDIGAN e outros'

z�. Feira ás 20,15 horas REPRISE' Improprjo at.!S 14 anos

i 3a e -ia. Feira ';, ás 20,15 horas - Imp.vaté 18 anos

o INCQG,NITO
com BRODERICK GRAWFORD

5a• e (IP'\. Feira - ás 20,15 horas - Imp. até 14 anos

Ingênua, Até Certo Ponto
estrdé�.)�do WILLIAM HOLDEN, DAVID NIVEN,

MAGGIE McNAMARA
.�

Por mVJ,{d!vos alheios á nossa vontade, deixamos de
exilltr)])r' hoje o filme anunciado anteriormente

I.Malandros em 4a. Dimensão'","

A direção do Cine Teatro Vera Cruz avisa aos �eus
disttlÍlIlltQS frequentadores que, a partir do dia
1· de Abril as secções terão início as 8 horas.

�_--I---------------------,

p7A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACO'ES,
COCEIRAS,
� R I E I R A s ,

ESPINHAS, EíC.

,

.Grande desfile de modas
Em benefício da construção do

ASILO DOS NECESSITADOS
DE 'CANOINHAS, idéia luminó
sa, alÚuística e grandemente hu
manitária do saudoso e inesqueci
vel Juiz" Malucelli, realizar-se-á '

grande de�file de modas, nos sa-
'IÕes do Clube Canoinhense, dia 10
de abril próximo, promovido pela
sra. Romilda Ritzmann Marzall,
competente modista e propietária

.

da Casa das Novidades. que con

tará tambem com a valiosa coope
ração da Rádio Canoinhas,
Tomarão parte no deslumbran

te desfile gentis senhoritas de nos

sa sociedade, o que constituirá
por certo, motivo de grande atra

ção, evidenciando, maffiuma.. vez,
a elegância e bom gosto da mu

lher canoinhense.
. Não é a primeira vez que dona

I

Romilda promove essa parada de
elegância feminina, sempre o fa
zendo em benefício de uma de
nossas instituições de beneficiên
cia, sendo por isso credôra da sim

l'àtia e estima de todos os citadinos.
Para dar maior realce ao desfi

le, foram convidadas representan
tes de Clubcs--B:ê::. Porto União,

. Mafra, Três Barras/e Rio Negro,
que por certo ostentarão magnífi
cos modêlos, além de virem acom

panhadas de -

grande número de
associados, . o que contribuirá de
maneira eficiente para maior bri
lhantismo da noitada. r

Merecedora de aplausos essa

iniciativa, não só pela grandeza
de sua finalidade filantrópica. co

mo tombem pelo nobre objetivo
de intensificar o intercâmbio cul
tural e social entre essas cidades.

Do Plenârío da Câmara
Antônio Carlos de Konder Reis
-um Deputado que trabalha

I CONCLUSÃO DA la. PÃGINA
'.

sancionado inúmeros decretos legislativos que abrem créditos es-

peciais pelos rnais diversos Ministérios. ,

._ -

Sr. Presidente; peço também a atenção do Congresso -N�-
cional para o fato de que a lei não estabelece uma despesa ime

diata, nem determina um gasto também.ímedíato; apenas autori
za o Poder Legislativo a abrir, fno prazo de dois anos, crédito
especial para uma exposição que já s-e realizou, aliás com pleno êxito.

Pelo anéxo, distribuido aos nobres Srs, Senadores e De

putados, o Congresso poderá tomar conhecimento de que, durante
a elaboração da lei, O Ministério da Agricultura, por duas vêzes�
foi solicitado a prestar informações; primeiro, pela Câmara dos

Deputados, e a resposta foi no sentido de que a exposição era

de alto interesse para a economia nacional.
.

Depois, na comissão de Finanças do Senado, seu presidente,
o nobre Senadof Ivo D'Aquiuo pediu esclareoimeutos, e aquele Minis
tério respondeu Dão apenas dando detalhes de como se havia- realiza
do o conclave: ruas também informando que as despesae atingiram à
soma de C;'$ 245.tltlO,OQ. Pelo cíício do ilustre Ministro da Agricultura,
constante do avulso distribuido em plenário, talvez pareça aos Dobres
Ccngressistas que os Cr$ 245.000,00 furam gastos pelo Ministério da

Agr;icultura. Não é essa, entretanto,· a verdade dos fatos. O ilustre

tit�!J,Ir- ij.Qquela pasta pediu informações à Associação Rural de Canoi
DhJe'-':"- modêlo desse tipo de essociação no Brasil � que respondeu
comunicando haverem as despesas atingido a sorna de Cr$ 245�000,00.

Desejo. ainda, fazer notar que nas razões do veto o Sr. Pre
sidente da República declarou ser possivel apelar para ai verbaa=or
çameutárias. para dotações normais distribuidas às exposições e feiras
de amostrá, Estou todavia, informado de que essàs dotações - des
tinadas especificameute ás exposições - foram objeto de cortes DO

plano de economia aprovado pelo atual governo.

Desse modo.. a Associação Rural de Canoinhas, que realizou
notável exposição em 1953, a qual tive a honra de comparecer como
represe.ntante d{� Sr. Ministro ela tP�cultu.ra - e 'p()s.so dizer à �a�1l
que fOI das mais belas comemoraçoes do dJ8 da Pátria a que aasíetí -

Dão ve como saldas-os comprnmissos decorrentes da sua 1" Exposição.
O Congresso tem examinado em outras oportunidades, vetos

como esse e tenho a certeza de que toda vez que não se enquadram
Dum programa que se possa chamar de lógico e de interesse nacional
tem sido regeitadoa.

É o ap�io' que desPJo fazer aos Srs, Semidores e a08 .Srs.
Deputados, não apenas parli que os compromissos assumidos pelos
organizadores da exposição sejam saldados, mas para que os lavrado
res de Santa Catarina não percam 8S esperanças que lhes restam no

governo e recebam, assim, um estímulo salutar- para que prossigam
nesse trabalho anônimo e heróico, em beneficio da agricultura nacional.

Srs. Congressistas, manifesto-me contra o· veto, �ntra êsse
veto, que nega o�pequeno auxilio de Cr$ 100.000,OQ a uma exposirão
já realizada. Não será certamente o veto contra um .plano de econo

mia pois votar contra êsse veto será, acima de tudo, votar com bom
senso, e nesta oportunidade quero manifestar minha confiança de que
o Cf)�SSO -terá bom senso.

.

(Aparte do Deputado Alberto Tores) - "O veto, evidente
mente, é daqueles que devem ser rejeitados pelo Congresso E não
se pode falar em economia quando, em votando uma proposição como

está, que cogita de um plano que abrange apenas o crédito de Cr$-
100.000,00, para a realização de lima exposição do maior sentido, lá
no Estado que V. Excia. representa com brilho [Ia Câmara dos De

patados, é evideutementeTnaceitável, porque, com êste veto, o Chefe
do Govêruo leva -

o C0!.lgresso a realizar uma sessão especial que cus-
'

ta muito mais que Cr$ loo.ooo.oo ao Tesouro da República."
.

--' .

(A parte do Deputado Souto Maior) - "Estou inteiramente
de acôrdo com a explanação do nobre Deputado. Declaro que vota
rei contra o veto e para justjlficar esta declaração baseio-me, de um

lado, nesta veto do Sr. Presidente da Republica a redicula importân
cia destinada fi uma exposição agro- avícola que trará benéficos resul
tados para a nossa economia: e de outro lado o Sr. Presidente da

República programa viagem a Portugal, .viagem esta com todos 08

requintes da pompa e do fausto, 110 cruzador "Tamandarê",
viagem que acartetarâ uma despesa de 30 milhões, cifra êssa trezen

tas vezês superior a despesa vetada, Declaro que não sou contra a

viagem do Presideàte Café Filho. pelo contrário, sou a favor. Mali
nesta contigência econômica que atravessa o País,' tantas vezes ven

tilada pelo Presidente da República em vetos euceseivos, como que
aconselhando ia NII�ão a uma poupança, tomo a liberdade de sugerir -

ao Presidente Café Filho a seguir o exemplo- do Presidente do Líba
no, na sua última viagem ao nosso país, viajando democráticamente
num avião da carreira iutémacional. E se minha sugestão fôr aceita,
tenho a certeza de que gasto inútil será evitado aos cofres da Nação.·

Continuando, dissemos: "Assim como uma viagem de um Che

(Conclue n'outro local)

Homens que se destacam
CONCLUSÃO •

João Belarmino da Silveira, que
cedeu gratuitamente, nu� gesto
de:.patriotismo, foi assinado de
creto pelo Sr. Herbert Ritzmann,
digno _

Prefeito Municipal, crian
do a referida escola.
A escola está atualmente em

plêno funcionamento, com bôa
matrícula, reinando grande ale

gria entre a criançada e seus

progenitores.
__ Já fyi realizada uma festa po
pular, cuja renda líquida foi de
Cr$ 3.200,00. Foi, tambem, ad
quirida uma casa de madeira,
ainda nova, pelo. preço especial
de Cr$ 6.000,00, tendo a Prefeitu
ra contribuido com Cr$ 5.000,00.
O terreno foi doado ao Mu

nicipio pelo sr. JOÃO BELAR�
'MINO DA SILVEIRA.

E assim, os esforços, a bôa
vontade e despreendimento de
Basílio Hu�enhuk, Vitorino Paz
diora, Alfredo Doini, João Be
larmino da Silveira e seus filhos
Vicente e Vitor e de outros ab
negados moradores da localida
de, encontraram éco no coo;..ação
do senhor Prefeito Municipal,
que concretizou essa nobre e

justa aspiração, que será mais
um farol luminoso a derramar
as luzes do saber sôbre a in
fância de nossa terra.

São homens' dessa têmpera
que constroem a grandeza da
Pátria.

Nóta: Daremos, oportunamen
te, pormenores sôbre a criação
das escolas de Capão do Erval
e de Rio Novo de Baixo, cria
das recentemente pelo Executi-
vo Municipal.

.

I
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