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o maquinário rodoviário adquirido pelo Governo de Santa
Catarina desde o tempo de Adão e- Eva" incluindo "o período
dos doutores Nereu Ramos e Aderbal Ramos da Silva,· não
chega a metade do quê foi comprado pelo Sr. Governador
IRINEU BORNHAUSEN, em apenas 4 anos 'de'administraç�oA�Grande Verdade:

'�Benedito Terêzio de
Carvalho Júnior e Dr.

I

Arolde C. de Carvalho
Estiveram em nossa cidade, por alguns dias, o Deputado

Estadual Benedito Terézio de Carvalho Júnior e o doutor Aroldo

Carn.eiro de Carvalho, Secretário de Viação e Obras Públicas do

Estado, figuras de grande projeção nos meios sociais e políticos.
Durante sua curta estadia, os ilustres visitantes, .em con

táto diréto com o senhor HERBERT RITZMANN, Prefeito Muni

cipal, e NERY� WALTRICK, Chéfe da Residência de Estradas de

Rodagem de Canoinhas, traçaram diversos -plar.os para beneficiar

ainda mais o nosso Município.
-

Foi assim, que estiveram em Pôrto União conversando
com o grande industrial Joaquim Fernandes, que residiu muitos

anos em nossa cidade, que, num gesto de grande nobreza e des

preendimento, prontamente se prontificou 8 doar a área de 10.000

m2., situada à rua Barão do Rio Branco., para construção de um

edifício de 'linhas modernas e de arquitetura completamente fóra

da usual, destinado a mais um Grupo Esc,ol�r. Vai ser um dos

mais modernos do Estado.
.

\ .' t.,;

Em Major Vieira, o Deputado Benedito Terézio de Car

valho Júnior visitou o sr. Hercílio Damaso �aa Silveira, que mos

trou a mesma nobreza e despreendimento,
-,

fazendo doação de

uma área de 10.000 m2 para construção de Um prédio destinado

80 funcionamento das Escolas Reunidas daquela pro-gressista Vila,
em lindo local ao lado da Igreja O atual prédío, de propriedade
do Município, servirá para Intendência, que há muito vem pleí
teando prédio próprio.

-

Outro 'canoinhense que merece menção-ehonrosa é o se.

nhor Willy G�osskopIf. que vai fazer doação da área necessária

para a construção de uma escola em Agua Verde ..

Estradas e põntes, estádio municipal e outros melhora
mentos para o. Município. mereceram também a atenção dos dois

grandes homens públicos, -íncanséveís batalhadores pelo. nossé"
progresso, mesmo em dias de descanso.

-

"CORREIO DÓ NORTE" almeja aos dignos representan
tes de Canoinhas as mais completas felicidades, certo de que não

pouparão esforços para elevar cada vez mais o nosso Município.

nega as 'obras

pe sse d is t as
Ninguem

dos

Ano' 9
.
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CIROULA AOS SABADOS

Canoinhas esquecida pela Direção Geral
.do Banco Nacional' do Comércio

Lemos no «Correio do Po
vo» de Jaraguá do Sul que'
será inaugurada hoje 16 do
corrente, a nova agencia do

, Banco Naeíonal do Comer
cio, com prédio' próprio,
dOIS andares, 'calculado em

dois e meio milhões de cru

zeiros. A agencia de Jara-

gua funciona a 13'anos e

a de Canoinhas mais de 20.
• Por+incrivel que pareça," a
verdade aí e s tá· _.,.. , Ca'-
noinhas foi esquecida e aca
ba de receber 'a mais rúde
prova de íngratídão" dos

.. Diretores daquele Banco.
O honrado gerente da

agencia local, o nosso par
ticular amigo Carlos Nunes
Pires não poderá contestar
esta nossa noticia, porque
ele sabe que estamos com a

verdade e que Canoínhas
está recebendo aquilo que
não merece, principalmente
do Banco Nacional.

Volta e meia "as carpideiras da oposição acusam os Jornais
que apoiam o govêrno, de pretenderem negar realizações admi-

nistrativas do govêrno passado. ,

Essa afirmação é mais um sofisma dessas carpideiras, poro'
quanto ninguém jamais negou que os govêrnos pessedistas' tenham
executado obras de utilidade para Santa Catarina.

O que se verifica é justamente -Q contrário. Em 1951, por exemplo, ninguém
Tanto o atual govêrno corno os que lhe aplaudem a gran- se teria lembrado de: sugerir o

diosa administração são prontos· a reconhecer
.

que no passado nome do dr. Aró'iÇo Carva.lho·
também se trabalhou pelo nosso progresso.

.

para ocupar uma Secretaria de
Por inúmeras vezes tem sido publicados e republicados Estado.

.

os números de todas as realizações. pessedístas.
- _.

Então, como ainda no momen-

Conforme 'se deduz das reportagens publicadas sobre as to de ser o mesmo empossado
viagens do sr. Governador no interior do Estado, o próprio Se- no cargo de Secretario de Viação
cretárío de Viação e Obras Públicas rendeu homenagem aos pre- e Obras

7

Públicas; não faltou

decessores..do atual govêrn� pelo que haviam realizado no campo _
quem, embora recOnhecendo sua

'das, estradas. .

.

.

' cultura e sua capacidade de tra--
Ainda agora o sr. ,Governador Irineu Bornhausen, em seu balho, não sustentasse que era

brilhante discurse(citou todos os. grupos escolares, todas as pontes muito jovem para posto de tanta

e todas as demais obras devidas a seus antecessores.· responsabilidade.

Como se poderia negar, por exemplo, que no tempo do -, Esqueciam-se os que assim

Dr. Nerêu Ramos, Santa Catarina tiro;tt O· primeiro lugar 'em ro- pensavam, que a mocidade, an

dovias? Ou que nesse. tempo éramos�um dos Estados mais adían- tes de ser um' obstáculo, deve

tados no ensino?'
. ser uma melhor.credencial para

altas funções, pois é ali que o

O
.

que agora se. está - fazendo, não é negar o ideal ainda se. conserva mais

que se fez'. Apenas se_ fez comparação do que se exe- preciso, e que a capacidade dê
sacrifício para objetivá-lo, é sem-

curou' em 15 aDOS com o que se executou 'ern 4 anos. pre maior.

Se agora, em 4 anos, se fez Q dobro ou o tr-iplo-das Na verdade, a escolha do dr.

realizaçÕes relativas a três lustros, a culpa não é do Aroldo Carvalho para a afadi-

sr. Jrineu Bornhausen. " gosa Secretaria, nã,o poderia ser·

sido !l1l'!-is acertada.

Na parte das estradas, todos nós sabemos que as estradas Correspondendo ao que dele
de Santa Catarina, na sua maioria, foram construidas pelo go- esperavam quantos lhe conheci ..

vêrno passado. Já no fim do g?vêrno Aderbal Ramos da Silva, am a inteligência, a cultura e o

entretanto, um jornalista, carioca que nos visitou, voltou ao Rio devotam�nto cívico, vem êle se

decepcionado e e.screveu um. artigo anele se dizia em_letras de revelando de . tal forma dedicado

forma que Santa Catarina não possuia estradas. De quem é a à solução dos gravísmos proble.,.
culpa? .. Por certo que não é do sr. lrineu Bornhausen. E muito mas rodoviários emnosso Estado,
mends a culpa é do. atual Governador, se as estradas pessedistas que já de toÇlos os 'recantos de

construidas para õ seu tempo, não a�entaraI? o rôlo do pro- Santa Catarina convergem vozes

gresso e desmoronaram em atoladourQ.s. Tudo e culpa de1es, dos entusiasmadas para enaltecer-lhe

. oposicionistas, dos maldizentes,_ dos cegos... Silva Júnior l a oportunidade das providências

Por via de regra custamos a

dar valor aos outros, aos que o

tem. Somos sempre inclinados
"8_ fazer restríçõés, a levantar
dúvidas, como se não fôssem

possíveis grandes valores em

qualquer ramo da ciência ou das
atividades em geral.

a Santa Catarin,a"
-

e, de modo especial, o auspicioso
ritmo que vem imprimindo aos

trabalhos em todos os muuicípíos
onde se estejam executando o

bras públicas.
Depois de se haver assenhore

,

ado de todos.os serviços sob sua

supervisão, elaborou magnífica
· ordem de andamento, de .modo
-a lhe ser possível estar sempre

·

ao -p'ar de -tudo e ser rápido e

decisivo nas medidas por .ventu
ra reclamadas em prol de um

êxito mais firme e seguro.
. Não há exagêro, por isso se
afirmarmos que as obras. públicas

·

no interior do Estado, graças ao

I·
interesse do dr. Aroldo Carvalho,
tÍ'yeram, ultimamente. um pros-

João Fraíner.
.-

seguimento quasí que virtíginoso.
E é justamente por isso que se

,

repetem os aplausos, com con�·

gratulações ao sr: Governador
Irineu Bornhausen, por estarem.'
sendo compreendidos na devida
forma seus esforços em atender'
as aspirações e reivindicações
dó interior.

E' com êsses aplausos, e com .

essas congratulações que nos:
solidarizamos, porque é. com 'Ü.:

_devido controle dos servícos pú- �

blicos, para que não haja para- .

lização nem demoras ínjustíficá- .:

veis, que se pode construir a;
grandeza e a, prosperidade de
nOSSÇl terra. .

:

�

Herbert Rit,zmann
.

o cidadão HEttBÊRT. IÜTZÚANN escolhido," pela União·
.: DEmlocrátie� Nacional pa�i=i 'continu�'dor d� adrriinistração dp se-
nhor ,BenedIto Terézío de Carvalho Júnior, vem se revelando um: .

PrefeI�? gran�ementé;· 'trabalhador,
.

.inteligente e empreendedor,"
tendo ja conquistado a admiração e :estima de tôdos os canoinhenses.

;

.
. .', '.

.

·

Esteve, nà� primeiros dias da semana, na Capital do Es- ;
ta�o, tnltando de interêsses do Município junto ao. Governador ,:
Irineu Bornhausen, tendo. regressado quarta feira à noite. Trouxe
em .su.a companhia o doutor José Perein;l,. competente, arquiteto ,

proJetI,sta, que elabor�rá'projétos para 'ccnstrução de um grande:
e _�o.derno grupo escolar ern nossa cidade, outra' em Felipe Schmidt, .

p:e.dlO:> para escolas. de Major Vieira e Agua Verde, estádio mu

nicipal, obras essas a serem iniciadas dentro de dois ou três mêses.
'

HERBERT RITZMANN tem sido incansável no sentido de .

proporcionar à Canoinhas o'.maior número de benefícios: traba- .

lha-se com grande atividade no calçamento da rua Pauia Pereira' .

·

prepara-se pedra britada para macadamízar as ruas da cidade a firo' ,

de solucionar definitivamente o problema da lama:' celucaj-se meio
fio na praça junto da .ponte e. na ruá Coronel AÚmquer;que; pro- :
cessa-se com regularidade .o reb-aixamento e aterro de ruas da
cidade; as máquinas- trabalham diariamente de sol a sol na con

serv�ção de nossas estradas, estando uma' no distrito de Paula
Pereira e Qutra .na 'Serra di)' Lucinda; constroi-se e repara-se p6n
t�s. T�nt? .na Cidade como. no interior do Mun;icípio, escutl:i-se a

. sl.nfAon�a ml�ter�upta do trabalho bem orientado, graças a- açãD
dmamlca e mtehgente do. Prefeito HERBERT RITZMANN secun

dado pela técnica do grande engenheiro ALFREDO SCULTETUS
pela operosidadr de Boleslau Kwiecien, um dos grandes valôre�
com que cqnta--a Prefeitura de Canoinhas, além de uma pleiade
de abnegados, çomo Alexandre Novak José Bartolomeu Fedalto
Cassemfro Kwiecien e outros.

' . . ,

.
.

E assim, .Canoinhas marcha garbosamente pela ação cons
trutIva de seus filhos, sob a orientação segura do grande Prefeito'
HERBERT RITZMANN.

.
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SOCIEDADE BENEFICENTE" Ot>ERÁRIA Malbas de lã'
só Fambra

Discos os últimos sucessos
_'.'

Assembléia 'Geral Extraordinária
De .ordem do Snr, Presidente, convido os senhores

associadas 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-
vereJ!.u sobre a seguinte _,,"

ORDEM DO DIA:
1) 'Transformação da Sociedade .em scondomínío''

com a necessária emissão dae ações- nominativas.
2) Alteração 'pardal dos estatutos sociais.
3) Diversos de 'interêsse social,

NOTA: De conformidacie com os esÚltutos �

sociais, a as

sembléia Iuncionàrá.. em caso de 'falta 'd� número, '

meia" hora mais' tarde com qualquer quorum.
QSWALDO KOCH - 10. Secretário

-

'.

La ronde (
Valsas "de. Paris (

-;

.Rosas do Su I (
Valsa das sereias. ( e sua orquestra

I Charrnàine. valsa � ( Helmut Zacharias
I

Tango majestoso (violLno e orq.

�butros serão encontrados na Casa Erlita--"'_

Eduardo Vandaa
com orq. Cigana.

"

Helmut Zacharias

e Fambra só na

CasaErlita

IMPUREZAS DO SANGUE r
, >-

nIXIR· Df HO�UtlHA
AUX. TRAT. S'IFILlS

. Assine! Leia! .Divulguel

F I L A T -E� L I A

P/FERENTE/0 sistema FERGUSON ...

;:fi'

�anSDõrfes 8odosul�Ltda.
, SÃO PAULO'

-e;

7 CANOINHAS.
Rua' Carlos de Campos 272

Fone, 9-49-94
Telegramas: WOLFRI\M "

Rua Vidal Ramos 232
J

Fone, ,274
Telegramasi RODOSUL"

Um terreno de 5 alqueires co� uma casã e boas aguadas.
Terreno proprío para granja. Existem no terreno algumas

,

imbuias, cedros ei pinheiros e muito mato para lenha.
'';;'

�

.

.

.. " i'·
"-

'" Referido terreno dista do centro da, cidade
1.500, metros aproxímadamente.

Ver e� tratar com O sr. Vitor Torneschltz,
ali perto das Indústrias Trtcolirt

, . ��
!

Motor novo mais pode.toso
mais de fôrça e melhor característica

'

de Iorque. _.

o famoso Sistema Ferguson ofereci; c:ontrôle �idráu- •

lico iniegrol, moderno acoplamento.mecônico e novos

dispositivos de segurança. O contrôle a "roque de"
dedo", além de simplificar· o levantamento dos im
plementas, regula automàticamerite a suo tração e

a profundidade dos sulcos. EXCL\.lSIVO: Caracterís
tica importante e exclusiva é o dispositivo hidráulico

. que- desfiqo cu+ornôticomente o implemento quando
ê

s+e encontra úm obstáculo .

, •. é único e completo -

'#
por isso rende um trabalho eficiente -e .econômico I

�BANCO DO' BRASlt ..S'.'A.
�.

AV I-S O
_.

� Concurso 'para Fiscais-Visitâdores,
. Agrônomos, Vater:inários, Técnicos Agrícolas

, ou Rurais (agro-técnicos)
o Banco 'do Brasil SIA torna público que, de 1° a 30-4- 55,

das ��,3{) às 4 horas, nos dias úteis (excluído o sábado) estarão
abertas] em sua agência nesta cidade, à Rua Felipe Schmídt, es

quina com a Coronel Albuquerque, as inscrições pa.ra concurso
actma, 8 realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos estados
e Territórios, exceto Niterói e Fernando de Noronha, no decorrer'
de 'julho próximo vindouro, em horário e local a serem oportu
namente anunciados. "

.

. Q editalrespectivo está publicado no-Diário Oficial da União
de

.

9�3-55, 'e se encontra afixado, também, em tôdas as agências
do Bancá 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 EXCLUSlt
VAMENTE NAS AGENCIAS DO INTERIOR. '.

KPelo BANCO DO BRASI:L S/A - Canoinhas

Cãmaro de combustão seml-e sférlee
Garante melhor o pr.ovei+crnento da

combustêo e, portanto, maior aprovei
tomento de gosoline.

''S '

Aristarcha ,Garcia dêSouza, Contador
es �-"

FERGUS-ON-um só conjunto "motorizado para
tôdas as tarefas de sua lavoura. Mais possante
_ mais resistente - mais econômico - maior

_ r�ndimento - maior facilidade de manejo.

\
�

Regulador de' esferas Regulo auto··

màticornenfe o uniformidade da morcha

do trator em qualquer rerreno.

DISTRIBUIDORA VEMAG S/A'
Veiculos e Máquinas Agrícolas

Sãe Paulo Molriz _ Rue G;ola Funde, 224

T ..wones 3·0612 3·0648 e 3·0759 • Ceixo Postei 8232

Telegro�as "Studeouto"

�ia de' Janeiro' Filiai. Rua- São Cleme�te, ?1 . T:I. 46-1414 '"

Conlrôle a "Toque de Dedo"'- Fácil
conlrôle de Iodos os implementos com

um simples "Toque de Dedo"
./ �

, C�mpleta ossistênclo' mecãnic�
Territórios de Distribuiçao . Distrito Federal, Esledos de Sõô �

Paulo, Rio de Joneiro, Esplr,ilo Santo, Minas Gerais, GOiá.,-
'Moto Grosso: Peranêrl • Sent.a ·Ceterinc.

Omar Gomes, Gerente

A� MAlLON &. elA.
Rua Vídc! Ramos, 10�6 - Cx. P�)Stal 5.2 - 'Tel. 217,. CANO,NHAS _ Sta. Catarina
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CORREIO DO NORTE 16-4-1955
,�

ATOS DO GOVERNO .» MUNICIPAL
a Escola M1xta Isolada de' Rio
Bonito, enquanto durar o afasta
mento

.

da proíessôra titular - Te:
rezinha de Jesus Romais Silva,
a contar de 21 de março de 1955.

DISPENSAR:
De '8.côrdo com . o artigo 93,

alínea. a, do Decreto lei n. 700,
de 28·10·1942, Teofilo Zattar
do cargo de Professor Substituto
na Escola Mixta Isolada de Cam

pininha, distrito de Três Barras,
para o qual foi designado por
portaria de I. de março de. 1955.

Prefeitura Municipal de' Canoi
nhas, em 22 de março de 1955,

Ass: Herbert Ritzmann Prefeito.

Osvaldo F� Soares, Secretário.

Portaria de 16 de março de 1955.

Herbert Ritzmann, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições resolve:

Conceder Licença:

portarias ele 22 de março de 1955.

HERBERT RITZMANN, Pre
feito Municipal de Canoinhae, no

U80 de suas atribuições resolve:

DESIGNAR:
De acordo com o artigo 89, do

Decreto.lei n. 700. de 28-10·1942,

INÊS BIALÉSKI, não titulada,
para substituir o professor Ciro
J08é Vláréla, regente da Escola
Mixta Isolada de Ponte do Ta

manduá, .

distrito da séde, enquan
to durar seu afastamento, com a

�ratificação diária de CR$20,OO,
a contar de 25 de março de 1955.

DESIGNAR:
ALZIRA RINCON, ocupante

do cargo de Professor Comple
mentarista, padrão H, do Quadro
[Inico do Municipio, para reger
8 Escola Mixta Isolada de Serri

to, enquanto durar o afastamento
da professôra titular - Tessâlia
Batista da Silva, a contar de 1.
de março de 1955.

�

dro Unico do Municipio, com exer- nicipal de Cenoiuhas, no uso de
cicio na Escola Mixta Isolada de suas atribhíções, resolve:
Serrito, distrito da séde, durante ,

20 (vinte) dias, para tratamento Nomear, interinamente:
de saúde, a contar de 11 de mar- De acôrdo com o artigo 15, item
ço de 1955, com vencimentos in- IV, do Decreto-lei n. 700, de
tegrais, 28-10-1942, Marcolina Neves de

Prefeitura' Municipal de Canoi- Barros para 'ter exercício na Es-

nhas, em 16 de març�.de 1955. cola Mixta Isolada de Coxilhão
t·

.

da Paciência, como ocupante do
Ass.: HerbertHitzmann, Prefeito. cargo de Professor não" Titulado
Osvaldo F. Soares, Secretario. padrão D, do Quadro Unico do

Municipio, a contar, de 15 de fe
vereiro de 1955.'Decreto de 14 de março de 1955

Herbert Ritzmaon, Prefeito Mu
nicipal de Cauoinhas, BO uso de
suas atribuições, resolve:

EXONER.AR:
De' acôrdo com o paragrafo 1.

alínea a do art. 92, do Decreto
lei D. 700., de 28·1U-1942, Oady
Nader do cargo de fiscal, padrão
R, do Quadro Unico do Muuicí

pio, a contar de 16 de março de
1955.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 14 de' março de 1955.

Ass.: Herbert Ritzmann, Prefeito.
� ,

DESIGNAR:
Zulmira Mendes Dndczak, ocu

pante do cargo de Professor com

Habilitação, padrão F, do Quadro
Unico do Municipio, para reger

De acordo com o artigo 155
do Decrto-Iei n, 700, de 28-10.-1942; Osvaldo F. Soares, Secretârio.

a Teasália Batista da Silveira,
-

ocupante do· cargo de Professor Decretos de !6 de março de '1955.

com Habilitação.padrão F,dv Qua- Herbert RitzmanÍl, Prefeito Mu-

Contribuintes incluidos em divida ativà . abular - Continuação
I. de Iordem Nome do Contribuinte IH. da I I Espécie do I �. Ificha L O C A L,I DAD E, Impôslo Importaneta

,

Observo

111
112
113
114
115
116
117
118
119
12u
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130.
l�l
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
,160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Emilio Haenseh 226 D
Esteíano Socacheski

'

227
Eumar Bauer 22í A
Estefano Michaiski 228
Estefano Wachinski 229
Ernesto Fernandes Filho 229 A

.

Euclides R. Portes 234
Euclides -Damaso 235
Euclides Ferreira 236
Euclides Stequem Pereira' 237
Evaristo Damas, 240
Eurides dr Lima . 241
Estefano Wosniack 246
Estanisleu Scbipitoski 247
Estefano Meloechenko 248
Estanislau Gevieski 255
Estanialau Gapski 256
Eleodoro da Silva 257
Ervino Teheroski 258
Ernesto Scolze - -259
Edmundo Tromin 261
Ernesto Cauiniack 266
Ermelino R. Teixeira 268
Emilio . Trindade 271
Eliza Boneia 274

Eustaquio Carvalho 275
Elias Ferreira de Castilho 276
Elias Couri 278

Eduardo Henning 280
Eduardo Gevieski 281
Euclides Schumann 283
Eduardo Leonardeck 288
Edmundo Knoll 291
Francisco yGazdeski _

292 B

Frll.ncisco de Lima Franco 292 C
Francisco Tarcheski 294
Francistlo Wosniack 295
Francisco Wardinski 296
Fraucisco de Souza II 298

Francisco Jarchel 29Q
Ffãlrcisco de Souza I 300

Francisco Siqueira 302

Francisco Semecovicz 303

Francisco Pinto dos Santos 306

Francisco Pereira dos Santos 307

Francisco Dema de Castro 308

Francisco Maruês dos Santos . 309
Francisco Lourenço Barros 310

Franchco Hercilió Bueno 312

Francisco José Portes 313

Francisco José Borges 314

Francisco Renchenkoski 317

Francisco Gaoski 318

Francisco lnl:;oio Fernandes 320

Francisco Hofmann ,323
Francis'C"o Leal Barros 324

Francisco Paholski 326

Francisco Hess
'_ 328

Francisco Domingos dos Anjos 329 Fartura
Franci�co Belarmino Msssaneiro 327 /

Francisco Karcheski 330 Timbózinho
Frederico Schurnacher 332 Matão

Feres João e Filho 335 R. Pardos Ind.
.

. CONTINÚA NO PROXIMO NÚMERO

/

Cidade
S. Per.
Piedade
Toldo
Rio Bonito
Rio das Antas
Taunay
Gralha
Paciência
Imbuia
F. Schmidt
Fartura
Toldo
F. Schmidt
R. Areia
M. Dias
Bonetes
Tamanduá
Taunay

Licença.
«

«

Tx. Hodov.
Licença

«

«

«

«

«

«

«

«

«

-
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

Ind. Prof.
.

Licença
«

c'
«

lei n. 700, de 28,10-1942, Otilia
Dias Zattar do cargo de Profes
sor Regente do Ensine Primârio
ou Ginasiano, padrão J, do Que
dro Unico de Municipio, com

exercício na Escola Mixta Isolada
de Campininha, distrito de Três
Barras, a contar de 16 de março
'de 1955.

Prefeitura Municipal de Canoi
uhes, em 16 de março de 1955.

Ass.: Herbert Hitzmann, Prefeito.
Osvaldo F. Soares, Secretário.

Decreto de I. de abril de 1955.
Herbert Ritzmann, Prefeito �(u

Continúa n'outrà pági:.lll8 .

. «

Paciência
Cidade

Neves'
Bárreiro
Cidade
M. Dias
C, S. Tereza

Barreiro
Pinheiros
Paciência

«

Taunay
Piedade
A. Verde
Piedade
M. Dias
Fartura
R. Pardes
R. Areia
Neves
R, Areia

«

R. Bonito

Cidade
R. Bonito
Timbózinho

.

Cidade
S. Emidia
Cochos
M. Dias

«

.«

Ind. Prof.
Licença

«

«

Ind. Prof. I

Licença
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

, «

15,00
40,0.0

• 15.00
272.00
74,0.0

I _300,00
100.00
74,00
4000
74,00
50,00
40,00.
8000
5000
10.00
50.00
24,00
50..00
50.,00
40.00
30,00
40,00
64.0.0
6,00

3D 00
40.00.
74,00
125,00
40,00
3.00

20.00
508.00
74,00
60,00
20,00.

340.,00
74.00
40,00
60.,00.
13400
76.00
50,00
50,0.0
74,00
74,00
8000
20.00
74,00
200

140,00
10.,00
10,00.
74.00
50.00
10,00
10,00
90,00
129,50
40,00
10;00
40,00
10,00

1.070,00

EXONERAR:
De acordo com o artigo 92,

parágrafo 1., alínea a, do Decreto-
..:.

-

Requerimentos despachados
pelo Sr. Herbert Hitzmann,

'Exmo, Prefeito Municipal, de
1. a 22 de março de 1955,.,

REQUERENDO TRANSf'ERENCIA
José-Maria Furtado Primo automotiel para HugaSa»

batke; Carlos Itiberé da Cunha & Cia: caminhão para Irmãos
Lintzmeier & Cia; Aleixo Wzorek bicicleta de Inácio Cearnii:
para seu nome; José Leal dos Santos carroça para Antonio
Votcoski; Carlos ltiberê da CUI1�a (/& Cia. caminhão para
Augusto Pedoni, Jose Piotrouski automouel para Romão
Katoa; João Deolindo Becker carroça para David Múcha
loski; Demétrio Berbeck casa de l»ioradia para Luiz Paoarin: ,

João Carvalho dos Santos carroça para David CarvaHt�(
dos Santos,' Maurício Schimingoski carroça para Alexandi:«
Ligues.; Antonio Maron Becil carroça para João. Cruz dos
Santos,' Francisco Hacker bicicleta para Walter Prust; Le-:
onidas Bach bicicleta para- [osé Marques; lf iegando Scholee
idem para Vitor Tomachitz; José Marcos bicicleta para Es
tefano (Iurginski; Pedra Dubena idem para Irmãos Bedrii
chuk; Eduardo Waginski caminhão para Bernardo Ludke e

Adão Nouaski»Maria Zélia Buss bicicleta para Jpão Gapski; .

Nelson Ludka caminhão p. Eduardo Waginski; João W un

derlicn . automouel de Teseu Domingues Muniz p. seu nome,
Indústria Brasileira de Mate Lida. caminhão p. José Ribeiro.'
Pedro Sifpanski bicicleta p. Ancelino Ferreira Chagas; AL
zira Vieira "\Woitexen area 770 m2 e metade de uma casa

p. seus filhos; Ind, Madeireira Kastrup Ltda. caminhão para
Wiegando Oisen; Angelina Zauadski bicicleta para Osvaldo
Naizen; Darcy R Paraná idem p, Alfredo Ahes Martins;
Artur R.odolfo Uhlig área 2.140 m2 para Amandus Victor
[antsch; [oão Kovalski bicicleta p. Zilma Kooalski; Aristides
Pacheco dos Santos idem p. João Koualsei; Carlos Prust t!
sua mulher área de 48.400 m2 p. João Cristier; Oldemar
Schroeder bicicleta para Boles/au Zavadski; José ruhrmanl1
idem p. Teofilo Zattar; Luiz Conéa de Freitas idem pari:
Juvino Ferrei,ra,' Pedro Wotcoski bicicleta de Lt'opoldo Bechel
para seu nome; João Fillu Kupzyk bicicleta para Esnesto

. Piermann, Elpidio Lader idem p. Vulcanização Ouro Preto,'
Ouilherme OrosskoPf e sua mulhe1' área 800 m2 p. Vulca ..
nização Ouro Preto," Virgilio Pattlino de Lima caminhão
Chevrolet da Firma Miguel ProcoPiak para seu nome; Eu"
gmio Endler e sua mulher área 800 m2 .e . uma casa de
madtira para Lindõlto Bermmer, Hospital A1-quidiocesano
Consul Carlos Reneaux área 400 m? para Sra. Lady Cor,;
deiro BÇlstos; Leonidas Bach e sua mulher 1.588,70 m2 p.
Francisco Orâmza; Teodoro Schroeder caminhão p. Enget..
Iberto Zierhut,' Antonio Braz Ferreim idem p. Altredo Borkt;
Francisco Oramza' caminhonete p. Leonidas Bach; Hatsbacll
&. Watzko caminhão para Alberto Bonassoli,' Sttifano Os#
trov'Ski sua caminhonete particular para frete,' Alcyer' Woi ...
texen bicicleta para Antonio Ouebilski,' Fer.es Coury' e sua

mulher área 1.600 m2 para Antonio Tqkarski,' Eurico Wag...

ner biciclel,a para Francisco Kondras,' Gabriel Ferreira de
Lima bicicleta de Estefano Ouzinski para seu nome; Basílio
Humenhuk &. Cia. Ltda. transferencia de sua caminhonete
para Severino Sebastião de Almeida. \

Transferencias concedidas favoravelmente.
r

REQUERENDO BAIXA DE IMPOSTOS
Olívio Rocha casa com1f1'cial,' José Barankievicz, Esta"

11.islau Rogodzinskj e Pedro Lechinhéski carroças de lavourà;
Henrique Krezesinski bicicleta,' José do Nascimento caminhão'
Réo; ,Francisco Stave carro de lavoura,' Arlindo Cordeiro
bicicleta; Ind. Madeireira Kastrup caminhão F01'd,' Cerâl1J:..ica
Santa Terezinha Ltda. automovei Ford; Com. Ind. fordân
caminhão Falgo; fosefa Teodorovicz fábrica de roupas; Ivo
Fernandes Barbosa oficúia eletro mecânica;' trancisco Pie"
chencoski, J>ed! o C. de Melo, Toão Te1'êncio Martins, Carlos
Rutensqui canoças de lavoura,' fiaustina Martins de Souza
bicicleta,' João Seleme automovel Hudson; Artu.r- lrfoser au"
tomovel Chevrolet,' Herbert Schumann bicicleta,' Serraria
Caraguatá Ltda. caminhão Chevrolet,' Alcides Woitexen e

Telemico Viéira carros de lavoura,' Daniel Sukmanski bici::
clda. Carlos Soares de Andrade outomovel. Antonio Gue
bilski bicicleta. Mar-ia Lübke quiosque e tinturaria. Gustavo
Stratmann casa comercial.

Reqlt�rim�tos despachados favoravelmenté.

/
Coiltinúa no próximo número

«

«

«

«

Ind. 'Prof.
Licença

«

«

«

'.

Prof.
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Pensão' á Vva. e filhos_ mE:nores de Augusto C2issl�r
Pensão a"João Florentino de Souza
PeDsão� a Vitor F. de Souza

",Desp�sãs policiais e judiciár�as
Aquisiç_ão de placas

Cr$
Restos a pagar de 1954,

SOMA CR$
Saldo' para "Marçb

SALDOS DISPONIVEIS-
_Na Tesouraria
Em Bancos

RESPONSAVEIS ",

Nas Intendências
ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesà com a Justiça E!eitoral
FUNDOS VINCULADOS'

No Banco N. do Comercio
"No Bapco "INCO"

D'EPOSITOS
, Na Tesouraria

Reinaldo Crestani
Contadór

Canoinhas, 28 de F�vereiró de 1955

Herbert Ritirnann
Prefeito

;;-

""..

CANOINHAS

100,00

Registro tivil · "Juizo de Direito' da Comar�a.de CanoinbÍJs
.'

LEI N. 2138, de 16 de março de 1955
._ . /"", . _ Edital de Citação com tado e uma vez no «[ornal Cor-

/

< Alte� a LEI N. 191, de 20 de Agôstç de 1952
�S.rbastlao Greln Costa, Escrivão • reio do Norte' desta cidade' "DA.. � �

d P
.

Ofici I do Reei t C"'l O prazo de 30 dias DO
-

' tr:: HerAbert Ritzm�n?, Prefeito Municipal de Canoínhas, fâz sabe az e reia o egrs rp IVI
.

O O T ' Pe d M d d""__ r
e passado nesta CIdade de. que a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lde Major Vieira!, �'lunicípio e Co- """. r." o�e e f? .

en es e Canoinhas, aos. doze dia,s do �ês /

"m d C ,'- h E t d d Almeida. JUIZ de DIreIto da Co- de março de mil novecentos e em- Artigo 1. - Fica incluído no artigo 1. -da Lei n. 191arca e anom as, s ra o 8.;{ • h- E
'

d 20 d
A

t d 1952' 'f
'

'S .., .

-

.",marça de Canoin as, stado e coenta e êinco. Eu, (a) Rubens R.
.

e agos o e .

, mais um par agra o com a seguint: redaçâanta Catarina, etc. e t C tari , f
'

d d S'l E
. �

-

. . �
.

oan a a arma, na . orma a a I va, . scrrvao o escrevi,
. Parágra�o .3. - O p:-azo de in�lienabilidad,e, de cinco an

.

'" Faz saber que pretendem casar: Lei, etc. JOSÉ PEDRO MENDES DE previsto no paragrafo 1., fica reduzido para dois, nOI caso,
Izaltino TeIles Cordeiro e Ana' /' FAZ saber a quem interessar falecífnentos ou remoção, ou. ainda transferência do funcI'ona"ALMEIDA - Juiz de Dire�to.Karvat. Ele, natural dêste Estado, possa que, processando-se no Car- �o,n!ratante, desd:

-.

que estejam r-umpridas as exigências sôb
, nascido nêste Município, aos 2 de tório de Orfãos, desta Comarca, o Está conforme ooriginal, dou fé. 'lmclO de construçao"'e pagamento da concessão, '

-

março de 1900, lavraâor, viuvo, inventario dos bens deixadosôpor C' 'aneinhas, 12 de março de 1955.' A ti 2 E t' L'
�

A
'

d I
' A '" �. _

r Ig.o .

-

s.a 'e.I _entra em vigo! .na data ,de sua Pomiei iadó e residente neste dis- fale�cl'mento de 'JOA-O HERB·ST, � _
.

.

bl
-

_

f h I O Rubens R. da Silva' _ Escrivão icaçao revogadas as dISpOSIçOe& em contrárío.
trito;""" ii o egitimo de . elphino ,

fica os herdeiros _ ROSA H. MAR-
" c,

Telles Cordeiro e Maria""Alves dos Prefeitura Municipal de Carroinhas, em 16 dê março de

An}'"s', falecidos, ,EÍa,'- nátu r--al dês- TIM, casada com Adolfo Martim" ",_., ' � <, � .-

-�
-

O I
Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal

te E�tado nascida nêste distrito, residente em Curitiba, HUG '

aos 6"de julho de 1933, doméstica, HEB-BST, residente em Mafra, O n_verno -�0'fYIj";filir Publicada a presente . L�i, na Secret;ria Municipal a

solte-ra, domiciliada" e residente ADOLFO HERBST. residente em
dezesseis dias do mês de março do ano de um mil novec�nt

A

t di trit f'lh' I 'f' d
- .

C
. . e cincoenta e cinco.

-,

-

-,

,nes'� IS r,1 9, '. I a egl .ima ,e Campo Alegre,
-

E R N EIS T O vem, ai. ompre Ja suas. •

Antonio Karvat e Ro.�aria Kra-: HERBST, residente em Porto Ass: Osvaldo Ferreira 90ares
�

- Secretário
"

chinska, dorniciliados:e residentês União, ALZIRA H. KRIEGER, Malhas ·de lã ' j,'
nêsfe' distrito. " .�. .

casada com Vivaldô Krieger, resi- "
� LEI N. 289, oe 16 de mar-Ço de 1955

Apr'esenta;arn os documentos e- dente' em Guarapuav'a, citados por
.
na e4tia�, t!,t,tita . ,�

,
.

:. xigidos pelo Código Civil art.1180. Edital com o) prazo de, cinco (5) Autoriza_ o. Prefeito Municipal a contratar os' serviço
�Si alguém tiver' corih��imento de dias, contados da primeira publi- '> \profissionais do AdvogaJo João Carlos Ramos
existir, .algum impedimento legal, cação, para dentro de cinco (5� T,aSSES 1

.

• Herbert Rítzmann, Prefeito" Municipal de Canoinhas,itçl1se.<'>:·para fins de direito. E pa-'
.

dias dizer sobre as descrições de'
'VIU'UO [RJ:OSOTAUO' tado d� "Santa Catarina, faz saber q�e,- a Câmara Municipal de

�ra constar e' chegar este ab conhe- bens e valor a eles atribuido e L "_sretou e eu sanciono a seguinte Lei: �.'i..
ez "/ �

,
,_;

cimento ..detodoslavreiopresente para fver seguir, atéJ decisão fi- (SlLVIIRA, "

que será publicado de acordo com nal o referido invernario sob pena, GRANDE, TÓNICO Artig ... 1. - Fica o Prefeito Municipal autorizado a con
_ a lei. de revelia. Para os devidos fins tratar o dcutor João Carlos Ramos, Promotor Público da Comara

d d· Ed-' 1 I advogado inscrito na Ordem dos""Advogados do Brasil, Secção d-."

Major Vieira, 1. de abril de 1955 man ou expe Ir o presente Ita ,
.

., I
'

que na forma da Lei, será afixado Assine. Leia 1 Divu guel Santa C�tarina, sob n. 263, para prestar serviços de .ordem jurí
SÊ,�ASTiÃO GREIN CQSTA no lugar de costume e publicado 'C'O r� re " O.�a� 0-

-

Norte
dica, pelo prazo oe um ao,?,'

-. ,

.;

� �Oficial do �egistro Gi:viI uma vez nô Diário Ofi.ç.ial do E-s- f Artigo 2.' - As demais condições são expressãs na nii
nuta de contra.tQ aprov·ada' pela Câf'Qara _',Municipal e. que fie

'" �fazendo �a�te .in!jgran!_8 da.pres�n�e_ L�. '" "'.;
�:

'w � ArtIgo 3. , Pára ocorrer �s·'.despesas·,desta Lei, no cor
rente exerckio, fica abeT't� Ó" cré-ciito' e�peci&l. d.�, Cr$' 30.000.0
(Trinta mil cruzeiros), por conta do saJdo'vindo do�exercício anterio
�,-:---,·-+·�;�t;,

. -

k

Artigo 4:· - Esta,f Lei entra em vigôr '" na data de su

publicação, r�vogad8s as dispÇ>sições �m contrário. i

J)refl;itura Municipal de Canoinhas, em 16 de março de 1955.

Ass: Hei�ert Ritzmann - Prefeito Municip�l

Minuta do contr�p de 'locação de s.erviços que e�tr
si fazem a Prefeitura Mnnicipal de, Canoinhas e

Doutor João "Carlos Ràmos ""

Por êste .instrumento particular de contráto, entre aPre

feitur§ Municipal de Canoinhas, representa;C:s pelo ,!:lenhor HerbeF
Ritzmann, Prefeito Municipal, devidam�nte autorizado pela Câmar
Municipal; e nêste áto denominada'!contrl;ltante", e o doutor João Ca�
los Ramos, Promotor Público da Co.marca, I!ldvogado inscrito na Or
dem rios Advogados do Brasil, Secção de Santa Catarina, sob n. 263
aqui denominado "contratado", fica justo 'e assentado o seguinte

1. ..;_ O contratado obriga-se a éprestar à contrat�nte; n

·Comarca, de Canoinhas, serviços de n&tureza jurígica.
2. - Os serviços especificados compreendem a cobrariç

normal da dívida ativa, bem como, a defesa e iniciativa em lIçõe
de quaisquer espécie, em que à contratante seja'" ré, âs.sistente o

opoe,nte, incluindó;- também, pareceres a consultas que lhe fore
encaminhadas. ,---.

'.: - D,i\�F;:-I'T'U�'-A" t..."A·UtJ:lrIO·,A·1 CP DE
, ;_ ..•

' rt.... �. .'!",. Vi- .. -'" � r:r}\ .... '

'j � � .. ·L '"'(:. • �
" .'�

�
,

� Balnntete da Despesa Orçame!!!aria r�f'ereÍlte ao mês de Fevereiro de 1955
�.=r=

-

I DESPESA ORÇAMENTARIA

�__
' _1_��__ �_T__ �I��T_:_·.�_._,L_J_O��,_S ��__��I�D_o_'m_ê�<s�I�_To_ta_l�

I ._ ENqARGOS TRANSITóRIOS

I
Pessoal fIXO· , \

par1iJi
.

substituição de funcionários e

rios licenciados
PessQal variavel
Para 'admissãô de extranumerários
Despesas diversas

_ .

.

Construção de prédios escolares e aqui�ição
re�pectivos terrenos, '. -'

Construção de casas' pàpulares
Salário família

PREMIOS-DE;SEGURO E INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTES

.

. Despesas divepsas'·
-

<

Seguro contra acidentes no trabalho
-Seguro de bens.moveis e. imoveis
SUBVE:NÇÕES, CONTRI�UIÇÕES�E AU4jtIOS
Despesas djversas
Contribuições a institútos dê aposentad,orias,
L� B. A. � s. E. S. I. "Pr

Emolumentos ou custas Oficial Regjstro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções " ,..

9 84 4- Auxilio ):-"Assoc;iaç_ão pró Ginásio d� Canoinhas''_
para manutenção de um p�ofes�(lr �

9 84 5 Auxilio à�As�ociação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina •

c

DIVERSOS'
Despesas diversas

,

Aluguel
..
prédios intendências, cadeias,

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

3.716,00 5 . .000,00
42.0,00

9.660,009.590,00

1.601,00 .

150,00 5.246,70

2.0.00,00
;

-

�
.

3.000,00

4,4,06,50
" 500,po

,/ 500,00
500,O()

,

1.100,00�

895,00
500,00
1500,.00
500,00

1.100,00
}72,OO,

24.2:�4,90
58.228,80

214115,00
21410,70
235525,70

210.296,50 '

24.652,40
234.9J,8,90

32.692,40

26847,50

. 10.807,9.0
54.705,00

7.233,20
-

,..

933.00

8.716,ÔO
42000

19.250,00

"

1.60"1,00

5.396,70

2.000,00

6.000,00

5.301,50
1.000,00 ,

1.000,00
1.000,00
2200,00
472.00

j_��
46063,10

470 :174,60
142003,60
612.478,20

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

;.;: '_
�

P'i '-

3. - O contratadc'fica desonerado das obrigações Drevis't.
nêste contrato sempre que os $erV,_iços s'olicitados colidam-com a

atribuições inerentes do,_ ·s�u Jcargo de promotor ·público.
_
4. � A coi,tratante pagará âo contratado a quantia men

sal de Cr 3.000,00 (três mil cruzeiros).
5. - Caberão, ainda ali contratado t8das ·e quaisquer t�

portâricia que, a qualquer título lhe forem destinadas, em 5�rvl-
ços forenses abrangidos pelQ pl'esente cOiüráto.

-

6. - O présente contráto terá a duraçao- de um ano, con-
tados da data de sua assinatura.

.

7. - O contráto será c9nsiderado prorrogado por igual
período, si trinta- dias antes de expirado ,o· prazo nã(, fôr denun
ciado por qualquer das partes.

8. - O cúntrato s€'rá consideFado automaticamente res

cindido em ê�so de �emoção ou promoção do contratado, ou seja,
� ":desde que os· atos impórte� em mudança dê Comarca.

'. E assim por se acharem justos e contratados, Assinatn o

presente, lavrádo no livro éo-mpetente, -na presença das testemunhas
e , . .' sendo a ocimeir8 via selada

com estampilhas federal, de Cr$ 1,00 e sê lo deL, Eaucação e Saúde.
Eu, Osvaldo Ferreira Soares, Secretário, escreví e assino.

,

Prefeitupa Municipal de Canoinhas, em 16 de março de 1955
Ass: Herbert Ritz'ma::m - PrefeitG Municipal

Publicadã a presentE: Lei, na Secl'etaria Municipal ·etll
dezesseis de março de um mil novecentos e' cinquenta é doe!)·

Ass: OíSvaldo Fetreira Soares - Secretário

Atos doGovernoMunicipal
, \"

CONCLUSÃO
.

nicipal de Canoinhas, no

suas atribuições, resol ve:

de Pl'Ofessor Auxiliar, padrão.B
d� Quadro Unico do MúnicíPlo,
ql,le exercia na Escola Mixta Id�o'lada de Campo d'Agua Verde, IS

tritô da séde .

Prefeitura Municipal de Conoi-
nhas, em I. de abril de 1955.

""'Ass.: Herbert Ritzmann, Prefeito.
OsvaÍdo ·F. Soares,

.

S.ecretário.

. EXONERAR: "

De acôrdo com' o artigo 92,
par'âgrafo 1., alínea a, do Decreto
lei n. 70'0, de 28·10-1942,
Leatrice K. GreipeL do· cargo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO. NORTE

Vlnti"e ,de Caça TirO' e Pesca Major T. Vieira
Abertura da Temporada de Caça

'

�sta Diretoria teve conhecimento de que a Divisão de Caça
e Pesca, na Portaria de Caça a ser' baixada institui a abertura da

caça de pelo em l°. DE MAIO E EN'CERRAMENTO EM 15 DE

SETEMBRO. Para a caça de campo (PERDIZ E CODORNA)
a abertura em 1°. DE MAIO E ENCERRAMEN�O EM30DE JUNHO.

Outrossim, péde a colabôração 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 ca

çadores de fóra que estão acostumados a invadir os nossos campos

antes dà época, que alem de ser crime, vem prejudicar os que respei
tam a lei '

'E'sta Diretoria resolveu gratificar a.quem denunciar tais abu

sos e lança um apelo a todos os Inspetores de Quarteirão para ,que
façam respeitar as épocas acima estipuladas, trazendo ao conhecimento

deste Clube toda e qualquer irregularidade, podendo efetuar a apre

ensão da arma em flagrante.
'" A' DIRETORIA

,

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

.

pecuária predomina n08 seus vastos- campos,
-

onde o capim é nativo.
-

Onde os campos terminam, surge à luxuriante mataria, re-
flexo direto da poderosa fertilidade do solo. Os cafeãais de

Dourados atestam a veracidade da riquesa do

.

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

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

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

grande Estado.

Com a diminuição do poder .aquisitivo de nossa moeda, só

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

baixo custo e portanto acessíveis a qualquer bolsa.
A uCOLONIZ.i\DORA NACIONAl. lTDA_'"

�
por intermédio de seu agente nesta cidade Snr.

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

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 - CANOINHAS' 10x

-PréFeitura Municipal de (anoinhas
A V' I S O

-

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito J"lunicipal. torno público, .

que durante o mês de ABRIL. se procederá nésta Tesouraria e nas

Intendencias 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.)
Imposto S/Industrias e Profissões
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos

Imposto Predial
-

Imposto- Territorial
Taxa de Limpeza Pública
Imposto de· Licença p.. Renovação Matricula de Cães

2. Trimestre

«

. 1. Semestre

Os contribuintes que não satisfizerem seus pagamentos den

tro do prazo acima referido, pod�o fazê-lo no. mês de Maio com a

multa de 10% ou mês de Junho com 20%.' .'

Terminados os prazos citados, serão extraidas as certidões

para a devida cobrança executiva ..

Canoinhas: I� de'março de 1955

Clementina Pieczarka - Tesoureiro

Farmacia o I i ve i r a'
Especialidades "Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de Belezajíe Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc,

�J\anipulação escrupulosa! Preços/ módicos!
c...
------------------,-----

'-,

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

sociação Rural com urgencia.
Os que plantaram e não colheram por motivos di

versos, devem apresentar suas [ustificatívas, provando com
declarações dos Inspetores de Quarteirão de suas zônas.

.
. r r

Canoinhas, 16 de fevereiro de 1955
•

ALFREDO GARCINDO Presidente

c

«

Anual

Senhores

Canoinhenses
Fabricado com esmero a bem

de servir a todos, o sabão Tupi
possue todas as qualidades exi
gidas por V. S.

J

E' consistente, durável, eco-

nômiro e barato. Vá hoje a seu

comerciante e .adquíra o sabão
da marca TUPl. 3x

.. À'
V. S. se convencerá que hoje

o Sabão Tupi é o único que
convem para a sua economia.

Te� bom gosto?
Tome Vafê S. Terezaxl

:U t e n s í I i o s
domésticos

#

Casa' Erlita

v.'s. poderá comprar re
logíos moderníssimos
anéis e brincos de' di- ,

versos modelos

Ma Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

I
.

16-4-1955

ALFREDO· GARCINDO f

Representações,Corretagern,Segu ros.ContaProprla
1',':>,

.

. Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO.
ARROZ E 'TODOS OS CER�AES; MOTORES A GAZOLlNA E'

'MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar um terreno ou casa? procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo G8reindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar' rehuetimentõs,
petições e etc.

. ,
'

Tem a venda em Felipe Schrnídt, 5 alqueires de terra

de cultura, com casa de mora�ia, pai�I :. outras pepfe�tori;'ls: 't'.fl
mesmo terreno; tem uma organísads crraçao de abelhm;i com 40 cai
xas e uma força hidráulica para carregarbatería. Pr�t,n''dé ocasião.

1
'

•• ,',1
•

Um locomóvel WOLF, horizontal,' l� hp, Perfe*' e�tado.
.

. \, . ,

105 alq. terra de cultura, no Gaviãç., 'I'res Barras, rfl'1GQ de- ocasião.

Uma casa _de alvenaria com 2 datas, sita a, Ru'i 8arã� 9f) R. Branco.
Uma casa e uma data à' Rua Curítíbanos, 716 (Perto do

'

Colégio Sagrado Coração de Jesus).
-

7 alqueires de terra. 3 casa� e paiqi�. Olari� fQfPplet!l.
.

Verdadeira propriedade :rpral.
.. ,

6 datas -defronte á Granja de �11redo 'Vijf.nte':

Ferragem para quadro Tissôt" corr.pleta. Preço d� ocasião.
"

Oficina Relâmpago
, JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS' E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios-

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS -.S:ntá Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE:- o jovem Edgard, fi
lho do sr, Osvaldo F. Soares; o
sr. Firmino de Paula e Silva; a

srta. Nair dos Santos, professo-
ra em Pulador; Fernando Roge
rio, filho da sra. Ilda Grosskopf.
AMANHA:·· A sra. d. Cornélia,

esposa do sr. Adolfo Schramm;
Antonio José, filho do sr. Felíx
da Costa Gomes.

DIA 18:- O jovem Qarl Heinz,
filho do sr. Emílio Sobotka; Olin
da, filha do sr. Wílly Hoepfner;
o sr, -Zenão Mazurkevicz; a sra.

d. Marta, esposa do sr. José
"Frantz: Ingo Rolf, filho do sr.

Dietrich Siems; o sr. Epaminon
das Muchenskí e sua esposa d.
Cristina, proprietário da Padaria
Santa 'Catarina.

DIA 19:- Os srs. dr. Adalberto
Allage, Fráncísco Bechel, João
J. Pereira e Pedro Werdan; as

�
meninas Denise Matilde, filha do
sr. Oscar Pfau e Rosi Mari, fi
lha do sr. João Rutquevicz; srta.
.Rosa, filha adotiva do sr, Olivé-
rio V. Côrte.

DIA 20:- O' J�DjalmaWendt.
y .

DIA :l1:- Rosny, filha do sr.

Carlito Crautchechen; sr. Michél
Seleme, \ comerciante em Agua
Verde; o sr. Lourivaldo Bur

gart; o menino Amilcar, filho 90
sr. Rubens R. da Silva; Wilson;
filho do sr.. João A. Seleme: o

sr,. Ervino Treml; Dona, Pearl,
esposa do dr. Orestes Procopiak;
Alda Maria, fUb,a do sr . .Jonato

.

'\ ' ---------------------------------------��----------------
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tJniio Democrática Nacional
Secção de Santa Catarina .

DIRETORIO MUNICIPAL DE CANOINHAS

Convocação
,

Tenho a subida honra e o maximo prazer em corivocar os,
.

senhores membros do Diretorio Municipal, representantes
dos Sub-Diretórios Distritais, para uma reunião dia 23 do
comente, às 14 horas em nossa séde, à Rua Vidal Ramos,
com a seguinte ordem do dia:

-

Reestruturação do Diretório Municipal.
Contando co� 9 comparecimento de tôdos agradece.

Canoinhas, 8, de abril de 1955.
João Seleme, Presidente D. M. da UDN.

.r>:

Agradecimento
VIÚ,VA ROSA MACHADO DE SOUZA E FILHOS

vem por meio deste jornal, agradecer profundamente á
todos aqueles que auxiliaram no doloroso'[transe, por oca

sião do falecimento de seu esposo e pai
FRANCELINO DE SOUZA

Bem como ao Frei Elzeario e Dr. Segundo.
Três Barras, 6-4-1955

�.--...---------------------,

Cine /Teatro Vera Cruz
APRESENl'A:

Hoje ás 20 horas - Improprio até 14 anos

A grandiosa produção Technicolor-da M. G. M.
I ,

,

O VELEIRO DA�AVENTURA,
Estrelando Spencer Tracy, Gene Tierney,

Van Jonson e Leo Genn

E ii cont. do seriado "Maravilhoso Mascarado:'
-....

--_--,

Amanhã - ás 14 .hõras - pensqra Livre
,

O VELEIRO QA AVENTU�A
,E �. conto do seriado "Maravilhoso Mascarado"

1
-

�. '�Âlra ás 20 horas - R]:PBISE - Improprio at� 14 anos
---_---

:;a e 4a• )Feir� - ás 20 horas - Imp. até '14 anos

Um dos maiores filmes da temporada

DIAS SEM FIM
DA WARNER BROSS

Com Jobnn Garfield, Ann Sheridan e Pat O'Brien
;..

5í1l• e 68• lfeira - ás 20 horas - IIIJP. até 14 anos

PRATA M�LD-ITA
. E,TECHNICOLOR _

.
.

C<:H.n· Edmond O'Brien, Ivone de Carlo e Barry Fitzgerald

Para domingo 'proximo a gigantesca
produção da 'M. G. M.

.

O PAt.HAÇO
8

Aguardem para 'breve
o colossal tilme.da Paramount

PELO VALE DAS. SOMBRAS
De Cecil B. De Millé

.,

ANIVERSARI,ANTES DA SEMANA

Homens
Destinamos ésta coluna dora

vante, ao registro das pessôas
que tenham concorrido civica-
mente para a concretização de
átos que venham beneficiar à
coletividade de nossa terra.

Digno de menção honrosa é,
sem duvida alguma, a atividade
daqueles que concorreram para

a criação da Escola de Capão do
Erval, destacando-se em primei-
ro plano, a de Benedito Terézio
de Carvalho Júnior, ex-prefeito
e atual Deputado na Assembléia
Estadual, de Paulo Fischer, ex-

que destacamse
, r

.

vereador e conceituada figura
do' alto comércio local, Herbert
Ritzmann, dínâmieo e' esforçado
Prefeito Municipal e dos' srs.

Aquino Safaneli, Nicolau Trinos
ki, Leopoldo de Matos Martins
e outros laboriosos lavradores,

..

que contribuiram grandemente
para o êxito final da missão.

veio concretizar-se no início dês
te ano. Como líder, esteve sem

pre à frente do movimento, o'
Sr. Paulo Fischer, homem afeito
as cousas públicas, vereador na

legislação passada, que por inú
meras vezes empenhou-se junto
à população e ao Executivo Mu
nicipal, .

para a criaçãoda escola,
deixando de lado seus inúmeros

-

afazeres, para incentivar os ha
bitantes daquela localidade e

agitar a Câmara e o Executivo
com seu projéto para a. execução

. do nobre ideal.

<,

Capão do Erval vinha de há
muito pleiteando a criação de
uma escola, a qual não foi cri
ada antes, por falta de prédio
adequado, permanecendo, porém
em estado latente, o sonho que

Graças ao precioso auxílio de
Paulo Físchen, foi criada a Es
cola de Capão do Erval, que se

acha atualmente em franco fun
cíonaménto, com elevado núme
ro de orianças, sob a regência
da competente professora Regen
te do Ensino Primário, Adélia
Maria Kretzer.

Foi doado terreno para a cons

trução do prédio escolar, pelo
Sr. Leopoldo de Matos Martins, .

tendo outros moradores da 10-
calidadex doado madeira em pé,
para construção. Existe em caixa
o saldo de 12.000 cruzeiros, re
sultado de uma festa recente
mente realizada e contribuições
em dinheiro.

E' acalentador, verificar que
. aos poucos se vai- apagando a

nódoa do analfabetismo em nos

sa terra, graças ao labor fecun-

do dessa pleiade de homens que
tão bem compreendem a mag
nitude de tão elevada' e nobre
causa. Efêmera é a vida humana,

I mas as bôas ações perduram
multiplicando-se indefinitamente
e aquele que planta a semente
do bem, do saber e do civismo,
verão sua obra e'!oluir continua
mente, glorificada pela Justiça
Divina.

Cineminha "São Francisco"

Amanhã, às 15 horas e às 20 horas
A VOLTa DO GORDO E' DO MAGRO em

PROCU�A-SE UM AVÔ
e 6 complement<?s

Haack: Dona Escolastica, esposa
.

do sr. José Tarcheski, '.

DIA 22:- Sr. MiHes Luiz Za- '

niolo; d. Laura, esposa do sr. Ono
fre Pígato.
DIA 23:- Alceu, filho do sr.

Antonio Tomporoski; o Jovem
Lourival A. Burgardt; srta. Maria
Vengratl, residente{em M. Dias.
Aos aniversariante os cumpri

mentos do "Cerreio=do Norte".

Ajuste- de Núpcias
Contrataram casamento a lO

l do corrente, o Jovem Celso Bau-

-er, com a gentil senhorinha 'Ma
'ria Avany filha do casal Elpidio
Borges e Olívía Borges.

x x x

Com a' srta. Julieta, filha do
casa! Carlos-Hulda Benkendorf,
vem de ajustar. núpcias o sr.

Arlindo Olivetti, residente em

Rio Negro.'
Nossos parabéns.
/

Sociedade Beneficente. Operária
Assembléia Geral Ordinária

/

De ordem do sr. Presidente e de . conformidade
com os estatutos sociais,' convoco os srs. associados para
a Assembléia Gerai Ordínaria, a realizar-se no dia 1. de·
maio próximo, às i4 horas, na' séde social,' com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Eleição de nova diretoria e consêlho fiscal,

por término de mandato.
NOTA: Ainda de conformidade com os estatutos,

as chapas a concorrerem nas eleições, deverão ser regis
tradas no mínimo com 8 (oito) dias de antecendêncía, de
vendo conter o «de acôrdo- dos candidatos.

Na falta de numero legal; a assembléia funcionará
meia hora depois, em segunda convocação, com qualquer
número de socios presentes.

Canoinhas, 14 de abril de 1955.
OSWALDO KOCH, 1. Secretário3X
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