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Itaiópolis, Papanduva e (anoinhas receberão
oficial do Governador do -Estado nos

8 d.o mês de

.
,.

visite
dias 5, 6/7

--------------------------

Joaquim J. da Silva Xavie)'
o dia'21 de abril consagrado a_ JOAQUIM'JOSÉ

DA SILVA XAVIER foi, mais : uma vez, fest�ado por
tôdos os brasileiros, que recordaram com júbilo e vene
ração o nome do heroi nacional, dando livre expansão
aos seus ideiais republicanos.

A Bandeira Brasileira, gloriosa imagem de nossa

estremecida Pátria, foi hasteada solenemente em tôdo o

território nacional em homenagem ao Proto Martír de nos

sa Independência, e seu nome, sua figura esbelta e des

assombrada, sua coragem e despreendimento, sua história

repléta de lances de heroismo e abnegação, foram relem
brados com entusiásmo por todos os brasileiros.

Recordar nossos martires e nossos herois é dever

sagrado de tôdos nós.

É mister, que nas. datas magnas de nossa nacio

nalidade, tôdos os brasileiros vibrem com entusiásmo, com
ardor cívico, por esta Terra que é nossa e que nos foi

legada por nossos antepassados à custa de muito suor e

sangue.' E' preciso que nossas almas se espraiem por
êsse imenso território, num- grande abraço, no desejo ar

dente de o sentir e de o proteger.

e

Unamo-nos tôdos, com o mesmo pensamento, com

o mesmo ideial cívico, para compormos a marcha triunfal do
Brasil para seus destinos, que queremos grandes e gloriosos.

SALVE! SALVE! TIRADENTES, Proto Martír de
. nossa Independência!

A Casa de Sta. Marta, caridosa
iniciati va de Frei Modestino,
bem traduz que fé sem

caridade é fé morta
/. _./

Em breve abrir-se-á na cidade de São José, Estado de Santa

Catarina, um asilo denominado "Casa de Santa Marta", útil ini
ciativa do Revd. Frei Modestino Oechtering O. F. M., na qual
pessoas aleijadas, de defeitos corporais, receberão uma preparação
técnica e intelectual, que as habilite a ganhar mais tarde o pão
com o próprio trabalho, de maneira que não se vejam '.obrigadas
a -pedir esmolas.

A dita casa "Santa Marta" principiará o seu trabalho em

prol dos aleijados, com crianças de sete anos para cima, não aceí

tando, porém, crianças mudas, cegas, surdas ou de doenças men

tais, mas só de defeitos corporais.
Durante o .tempo do ensino escolar, 11 Sociedade de Be

neficência "São José", fundada para êste fim e cujos sócios pagam
a contribuição anual de 25 cruzeiros, se desenvolverá mais, an

gariará mais sócios e com estes mais fundos, para poder ampliar
a casa, obter o necessário, como máquinas de costura, etc., e assim
aceitar maior número de defeituosos e cuidar 'mais da educação
dos mesmos. Os internados, completados os anos escolares, con
tinuarão a aprender um ofício. que possam efetuar apesar dos
seus defeitos corporais, ou melhor com estes defeitos. e recebido
o diploma de habílitação, voltarão para suas casas ou se coloca
rão aonde quiserem.

\

Ficarão na casa "Santa Marta", só aqueles aleijados que
de nenhuma maneira possam sustentar a si mesmos.

Pais de família, que .estão na possibilidade de custear as

despesas, querendo internár crianças defeituosas na casa �:.saI].ta
Marta", para receber a necessária preparação e educação, pagam
a 'mensalidade estabelecida. Crianças de famílias deverás pobres,
serão ac.eitas gratis. Na mensalidade está incluido todo o trata-

mente que se refere aos defeitos corporais.
.

A Sociedade de Beneficência "São José", desde já está

angariando sócios contribuintes, nomeando para êste fim nas di
�

versas localidades .zeladores e zeladoras, que farão o alistamento
dos sócios e a cobrança das contríbuições anuais, entregando a

cada um o recibo de pagamento.
Cada zelador ou zeladora recebe a sua nomeação por es

crito, com a assinatura de Frei Modestino Oechtering O.F.M., di
retor interino da Sociedade de Beneficência "São José", e- só estes

podem angariar sócios e fazer as cobranças.
A casa "Santa Marta" aceita crianças de qualquer nacio

nalidade e crença religiosa. Sócios podem ser pessôas de qualquer
ereriça religiosa. Todos os interessados, devem dirigir-se ao Rev.

. Pe. Jfr.�i Modestino i�Qecthering O.F.M�, residência franciscana "São

José", Florianópolis, que lhes dará todas as informações desejadas.
Frei Modestino já foi �Vigário da Paróquia de Canoinhas.

Ano 9 Canoinhas
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NOTICIA DE, UlliMA HORA·
. Governador .Iríneu Bornhau
sen. Orador foi tão objetive
e realista que levou Assem-.
bleia, por unanimidade, to
mar atitude protesto .contra

Ministro Agricultura e Pre
sidente República pedindo
imediata revogação portaria
Ministerial.

Aguardemos os resultados.
. \

;' Acabamos de receber de nos mediante posterior de,
Florianopolis o seguinte ra- volução. Tal medida signi
diograma: fica, segundo aquele brilhan-

te Deputado udenista, colap
Deputado Paulo Konder so total cultura. trigo este

· Bornhausen proferiu impor- E t d P"C
.

s a o e no aIS. om SIm-
tante discurso Assembleia pIes e desastrosa portaria
Legislativa combatendo por- ficam perdidos ingentes es

taria Ministro Agricultura forços quatro anos campa-
.qual extingíu distribuição'. nha produção triticula, inicia
gratuita sementes aos colo- da Ministro João Cleofas e

Estrada Canoinhas» Rio dos Peccs
Dos

-

tantos e assinalados serviços prestados à Canoírrhàs pelo
-

Doutor Aroldo Carneiro de Carvalho, o da estrada de
Cànoinhas-Rio dos Poços, é um dos qu� deve merecer o

reconhecimento de tôdos os canoinhenses
Dos mitos beneficios que Ca

noinhas vem usufruindo, pelo
fáto de encontrar-se hoje à fren
te da Secretaria de Viação e O
bras Públicas do Estado o ilus-

·

tre filho de Canoínhas-doutor
· Aroldo Carneiro de Carvalho,
destaca-se o da reconstrução da
estrada Canoinhas-Rio dos Poços.
Há muítoãanos, que aquêle

macadame, que mais parecia uma
esteira de pedreiras, constituia
um verdadeiro pesadêlo para os

proprietáríos de automóveis, ca
minhões e carroças, que não
tinham meios .para desviar a

quela rodovia, para promover ó
transporte de seus produtos.
Era um desgaste sem fim de

pneus, radiadores, molas, etc.,
além de tempo precioso perdido
naquêle percurs,ó. ....

.

Aquêle revestimento, que só
encontrava similar na antiga
Estrada Dona ..Francisca,: cons

truida ainda 'no' tempo de D.
Pedro II, representava urpa ver
dadeira aberração da técníca
modérna de revestimento de es"

tradas de rodagei:n, um legítimo
atestado de incompetência.

. \

Compreendendo a necessida-
de de se fazer a. remoção .

do
macadame saliente, alargamen-.
to e' melhoramento da estrada,
o doutor Aroldo C. de Carvalho
envidou tôdos os esforços, a fim
de facilitar à nossa Residência
do DER o êxito dos, trabalhos,
no mais curto prazo, e assim
foi feito.

Iniciados os trabalhos ainda'
na gestão do' competente enge-

.nheiro dr. Cesar Amin, lá pela
zona da Encruzilhada, aliás num

pequeno trecho, à guiza de ex

periência, logo após a sua trans-
.

ferência para Florianópolis, o

seu substituto, doutor NERY
WALTRICK, graças ao seu es

forço, atividade constante e com- .

\

petência, já muitas vezes com

provada, concluiu aquele trecho
de mais de vinte quilômetros,
em curto espaço de tempo trans
formando-o na melhor estrada
pública do Município.
Cumpre salientar que a mes

ma rodovia, vai receber ainda
mais uma camada de revesti

mento, devidamente comprimi
do por novo eJmodérno com

pressor, recebido recentemente.

Dentre os tantos.e assinalados
serviços prestados, Canoinhas
déve ao diléto filho Doutor A
roldo C. de Carvalho, e, única-

mente a êle e seus leais colabo
radores, mais esta importante
obra, que vem merecendo os

aplausos gerais de nossa gente,.
especialmente daquêles que, pa
ra promoção de seus meios de
subsistência, são obrigados a ser

vir-se constantemente daquela
importante rodovia.',

, "CORREIO DO NORTE", ju
qiloso com essa acertada medi
da, congratula-se com o dígnís
simo Secretário de- Viação e O
bras Públicas, com �o dinâmico
Chéfe da Residência do DER de
Canoinhas e com. seu�

-

dignos e

competentes auxilülr:es.. .

�Iube C. T. e Pesca Major J. Vieira - Assembleia ExtraordináriQ',
De ordem da Diretoria e de conformidade com seus estatutos

sccíais, convoco os Snrs. sacias deste clube para ii: Assembleia
Geral Extraordínaría, a realisar- se no dia '24 do: corrente as 14
horas, na séde dó 'Elite; Tenis Clube, com à �eguin:tl

'

.

ORDEM DO DIA
''''-

1.- Venda do terreno em Campo do Agua Verde.'
Não havendo numero legal, a assernbleia. funcionará uma hora

mais tarde com qualquer nurnei o de secios presentes.
Canoinhas, 15 de abril de 1.955.

Adular Wiese - 1. Secretario.

DINAMISMO E ENERGIA
O Diretório da UDN, de .Corupá, municipio de Ja

raguá do Sul, manifestou, em reumao, o :seu:· apreço e

gratidão ao dr. Arolde Carneiro de Carvalho, Secretário
da Viação e Obras Públicas, pelo dinamismo e energia
com que o Engenheirn Graciano Souza vem dirigindo os

os serviços da Estrada Corúpá-São Bento.

Ainda, aplaudindo a ação do mesmo profissional
os industriais de São Bento, srs. José' Roesler e Raulino
Scharf, dirigiram-se - teIegráficamente, ao Exeientissímo
Senhor Governador Irineu Bornhausen.

.

, .

Desta forma, assinala-se, de maneira eloquente,' a gestão
do dr. Aroldo Carneiro de Carvalho á frente de importan-
te setor da Administração Publica Estadual.

' .

, .

.,..

Publi�ado no 'Jornal «Correia do Povo» 'dê Jaraguá
do Sul sob n, 1834, datado de 27 de' março d€ 1955.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO. DO NORTE

A' Associação Hural tem para
pronta entrega Adubos (super

fosfato e hiperfosfato)
e cal virgem

Juizo de Menores da'Co
marca de CíÍnoinhas

o Doutor JOSÉ PEDRO MENDES DE ALMEIDA,
Juiz de Direito e de Menores, da Comarca de Ca·
noiuhas, Estado de Sant.fJ. Catarina, etc.

PORTARIA N. 1/55
,

No uso de suas legais atribuições e tendo em vista a neces

sidade de determinar providências especiais em ressalva da exata

observação dos preceitos legeis, e

CONSIDERAND0 que HA autoridade protetora .dos menores
pode emitir, para a proteção dêstes, qualquer provimento que, ao seu

prudente arbitrio parecer conveniente, ficando sujeito à responsabili
dade pelo abuso de poder";

CONSIDERANDO o grande número de menores que néstã
cidade se entregam à ociosidade, mendigando nas ruas e logradouros
públicos, pedindo esrnólaa e donativos, o que é vedado por. lei (art.
29 do Código de Menores);

CUNSIDERANDO o número de menores que frequentemente
são encontrados nas ruas a horaa avançadas da noite, de vadiagem
ou entregues 8 outras atividades ainda mais nocivas e prejudiciais à
sua formação;

.

.

CONSIDERANDO a frequência dejnenores em espetáculos
noturnos, que tenham iuício ou se prolonguem depois. das vinte horas
(art. 128, § 2.° do Codigo de Menores);

CONSIDERANDO outros dispositivos do já mencionado Co
digo de Menores, que visam uuica e exclusivamente a sua proteção,

RESOLVE PROIBIR: ,

.1.°) - A entrada de menores de 14 anos em CINEMAS,
BAILES e quaisquer outros espetáculos noturnos, que tenham início
às 20 horas (8 da noite) ou que se prolonguem apos essa hora;

.

20) - O ingreaso e permanência de Menores de 18 anos

DOS salões de bilhar, .snooker e bolão;
, 3-.°) - A entrada de menores de 18 anos DOS bailes públicos,
qualquer que sejli' o título ou denominação que adotem. (Bailes pú-

I blicos não aqueles cujos ingressos são exclusivamente pagos);

4.°) � O ingresso e permanência de. menores de 21 anos

nos locais onde se, explore jogos de azar e nas casal> de tolerância; -

5.°) - A reunião ou permanência de menores de' 14"anos,
nas praças públicas e ruas da cidade, depois d-as 9 horas da �.noite,
sem estarem acompanhados de seus pais ou responsaveis:

6.°) - A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anoa-

A não observância do contido nesta. PORT�RIA importará
Das seguintes penalidades:

No caso do n. 1.0 ao 4°: - Os emprezarios, diretores ou

.donos do estabelecimento cinematográfico. ou os responaevels pelos
espetáculos, que permitirem o acesso dêstes aos menores proibidos
por lei, ficam sujeitos à multa de Cr$�O,OO (ciucoenta cruseiros) a

Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) por menor admitido, e ao dobro na

reincidencia. E nas mesmas penas incorrerão juntamente com eSSRS

pessôaa os vendedores Oll distribuidorea de entradas, PORTEIROS e

EMPREGADOS que venderem ou permitirem ingresso a menores

interditos de acesso aos espetáculos. Do mesmo modo serão punidas.
88 pessôes que conduzirem consigo a representações menores aos quais
ela é interdita; ou que tolerem ou permitam que menores sob sua

d' 1
guar a e responsabilidade ou a seus cuidados tenham acesso a repre-
sentação

.

proibida. .

s. 1
, 1

Em caso de reincidência; se o diretor ou dono do estabeleci. 1
mento cinematográfico ou n responsável pelo espetáculo procedeu in- 1

�encibDalmeote, a autoridade J�diciária, alem dessas penas, 'pODERÁ
impor o FECHAMENTO do estabelecimento e suspensão da explora
ção cinematográfica por um prazo excedente de seis meses.

.

A não observância do disposto no n. 5 e aOB que forem en-

contrados mendigando: Serão apreendidos e julgados' de acôrdo
�cotn a Lei.

'_ Infração ao n. 6:, - Ao proprietário do 'estabelecimento:
PRISAO simples de dois meses a um ano, ou multa de Cr$ 50000
.(quinhentos cruzeiros)' a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

. ,

Os menores que apresentarem idade inferior às previatas, 'na
presente portaria, deverão apresentar prova idônea a êste : Juizo, que
gratuitamente, Iorueeerá cartão de indentidàde. .

Fica!ll designados os Senhores ZENO BENEDITO RIBEIRO
DA SILNA E OA DY NADE!! - comissário de Menores os quais,
auxili!dos pelas autoridades pólicíais zelarão pela fiel. observância da
preseute PORTARIA.

A CUMPRA·SE, a partir desta data, ficaml revogadas 48

PORTARIAS allteriores. Publique'Be pela imprensa e pelo Radio.
I .

.

DaQ_a e passada nésta cidade de Canóinhas, aos trese dias
do mês de abril, de mil novecentos e cincoenta � cinco. \

JOSÉ PEDRO -MENDES DE ALMEIDA
.

�
Juiz de Menores.

Edital de ·Citação
, O Dr. Jqsé Pedro Mendes de
Almeida, Juiz de Direitôda Co
marca de Ganoinhas, Estado de
Santa Catarina; nã forma da lei,
etc.

prazo

Faz Saber a quem interessar

possa que por parte de - -Hen

rique Rupp Júnior, me foi apre
sentada a seguinte petição: Ex
mo. Snr. Dr, Juiz de Diteito da

Comarcagde Canoínhas, Henri
que Rupe Júnior, advogado, re
sidente em Florianópolis, casado,
vem, com outorga de. sua mu

lher Dna. Maria de Assurr pção
Rupp, dizer V. - Exa. para, no

final requerer o seguinte: - l.
Que por compra feita ao Esta
do de Santa Catarina, titulo ex

pedido a 12 de Novembro de
1927, devidamente registrado.
no Registro Geral de Imoveis,
desta -Comarca, tornou-se se

nhor e possuidor de um terreno,
com a area de 30000.871 m2,
situado no lugar «Tarnbeiro»,

.

distritô de Lageadinho, neste

Municipio e Comarca; 2. Que
conforme o .titulo de domínio
os limites desse terreno são: 80

Norte terras de Vitoríno 'Bace
llar e Antonia Maria Soares, a

tualmente de seus herdeiros- ou
sucessores; ao Sul, terras de
Artur Ferreira da Costa, atual
mente de seus herdeiros ou su

.cessores; a leste terras ocupadas
ou de propriedade de Antonio /

Vicente ou seus sucessores, e

em parte, o rio
.

Bonito e ao

Oeste o rio Canoinhas. 3, Que
em virtude de acertos comer

ciais, há mais de vinte anos, o

sup1icante transferiu a Aristeú
.

Pereira dos Anjos e a João Ni
colau Jorge, respectivamente as

areas de duzentos e vinte alqueí
res e oitenta, outorgando-lhes
procuração em causa propria. 4,
Que a gléba-transferida a Arís
teu Pereira dos Anjos não foi
integralmente paga pois, o mes

mo não resgatou os titulas em

virtude da compra, emitira. 5,
Que nem Aristeu Pereira dos
Anjos nem João Nicolau Jorge,

até hoje se utilizaram do man

dato em causa propría que. foi
conferído, não pagaram, duran
te mais de vinte anos os tmnos.

.
I:'

tos ·é onus que, até hoje, recai-
ram sobre seus quinhões iI10

írnovel, onus esses que atual
mente se elevam a cerca de cem
mil cruzeiros e teem sido pagos
exclusÍ\:amente pelo suplicante.
6. Que as linhas de confrontação
do imovel comprado em 1927,

.

com exeção da parte Oeste a

entestar com o rio Ganoinhas.
desapareceram, pelo que se tor
na necessario aviventa-las ou

restaura-las. 7. Que varias con

frontantes especialmente os si
tuados a Leste e ac sul do Imo-
"vel, �invadiram-no,. de há mais
ou menos cinco, digo, oito anos

á esta parte fazendo nele roças
derrubadas, invernadas, causan
do graves danos ao suplicante.
8. Alem dessa indébita apropria;"
cão, Wenceslau Kraíeskí, Fuão
Piccini, Teodoro Kraieski, Ale
xandre Kraieski," Joãoi'Estris,
Leopoldo Goetten, Laurentinn
Carvalho. Joaquim Maximiano,
Laudival Vicente, José Martins,
João Wenge, Vítor Selinca, João
Guerrilha, João Nascimento,
Sebastião Gonçalves, José' Apo
linario, e outros, invadiram, de
há menos de oito anos a. esta

parte, o imovel construindo ran

chos, ou casas de moradia, fa
zendo roças e tapumes, uns

com a promessa de comprarem
a parte ocupada e outros des-

I
frutarrdo as' terras sem atende
rem as constantes reclamações
e protestos do suplicante, cau

sando prejuízos e danos. 9. Que
do citado imovel o suplicante
ainda vendeu a Julio' Roskamp

.

uma ares correspondente a

6.444 600 m2, cujas linhas divi
sorias está confusas pelo que
necessario se toma aviventa-las
e fixa-las de novo, Assim sendo,
quer o Suplicante promover con
tra. os confrontantes do imovel
bem como contra seus condomí
nos e invasores uma ação de

23-4-1955

de trinta
DEMARCAÇÃO, cumulada com

a de DIVISÃO OU REINTEGRA
çÃO de POSSE, acrescentada a

esta com a indenização das perdas
e danos, a serem arbitrados, NES
TES TERMOS, confessando des

.
conhecer os herdeiros de Vitori-
no Bacellar, Maria Antonia Soa
res, Dr, Artur Ferreira da Costa e

Antonio Vicente, residentes em

lugar incerto e não sabido, pede
que a citação dos mesmos seja
feita por edital com o prazo de
de trinta dias; que Q citação de
João Nicolau Jorge e Arísteu
Pereira dos Anjos, seja feita
por precatorio respectivamente
para as comarcas de Florianó
polis, neste Estado e Curitiba,
Paraná, onde residem .e de ·Ju
Iío Rosk�p e os íntruzos re

lacíonadós no oitavo item ací-
. ma por mandato, sendo os que
casados. forem deverão í ser cita
dos com suas mulheres todos

para contestarem ii ação se

quiserem, e para os demais ter
mos da causa, até fínal, sendo
os confrontantes para verem

ser fixados as linhas divisorias
de acordo com o titulo ptimi�

�

tívo; os condóminos, para acom

rem a demarcatória, e a seguir
a de

.

dívísão ou separação de
.

seus quinhões com os abati
mentes legais por não terem
sido. integrados o pegamento do

preço nem os puns fiscais, digo,
onus . fiscais e outros em que
incidiram, durante mais de vin-

te. anos sobre os mesmos qui
nhões, sendo uns e outros tsm
bém condenados ao pagamento
de sua quota parte nas despe
sas da Ação, e integral, quanto

. à parte contenciosa a que deram
causa, e honorarios de advoga
dei, juros e custas, citação que
se tornará extensiva- aos atos
da execução, pena de revelia ..
D. e A. estava, dando à causa

o valor de sessenta .míl cruzei-
ros, 'sendo vinte para a demar
ca tória, vinte para a divisória é
vinte para de r�ivindidação de

(Continua noutro local)

PREFEITURA M"UNIEIPAL
. '-..

DE (ANOINHAS
Balancet� da Receita Orçamentaria "ferente ao mês de Março de 1955

Código
,

Geral

/

o 11 1
O � 2 1
O 17 3
o 18 3
O 25 2
O 27,3

11 2
15 4
22 4
23 4
24 1

2 01 O
2 02 O

4 12 O
4 13 O

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

TITULOS
,--.

-

,ARRECADAÇÃO .

Anterior Total

RECEITA ORDINARIA
Tributária'

-

a) Impostos
Imposto Territorial

-

Imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença

.

Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

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

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
F,eceita de Cemitérios
Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e
lubrificantes _ _

.;r

Quota-parte imposto federal sobre a renda
Quota prevista no art. ·,20 da Constituicão Federal
Quota prevista no art. 21 da Cónstituíeão Federal

RÉCEITA EXTRAORDINARfÁ.
Cobrança da Dhjida Ativa
Receita. de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas

•

Operações de Credito
Eventuais

'-

Saldo disponível do exercício de 1954
SOMA Cr$

./

Reinaldo Crestani
Contador

/

Canoinhas, 31 de Março de 1955

Herbert Ritzmann
Prefeito

215,0(} 215,00
368,00 368,00

192.372,40 2A96,50 1�4.868,90
233.478,00 53.666,40 287.144,40
23.114,00' 5.710,50 28.824,50

25,0,00 250,00

- 19,00 187,50 206,50
5,741,00

\
1.535,00 7.276,00

.8.414,50 2.813,00 11.227,50
11.826,40 1.9214,40 13.760,80-

15.067,50 4.597,50 19.665,00
9.103.,70 61,20 -9.164,99

. 1.260,00 736,00 1.996,00
/ _

99.925,00 99.925,00

200.000,00 200.000,00·

15.847,20
13:229,60

2.449,00
93.562,40

5.032,70 I

18.296,20
l06.7�2,OO

; . �

4.666,10

48:000,00
582.389,40

9.698,80

49.701,80
524,991,90

97.701,80
1107381,3õ
30.0_88,80

j'j3741J),IO

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CQRREIO DO NORTE 23-4-1955

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Or�amentaria referente ao mês de Março de 1955

Código.
Local

•
8 O
O 01
O 01 1
O 02
° 02 1
° 03
O 03 1
O 04
O 04 I
O ,04 2

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

o 23
O 23 1
O 24
O 21 1
O 24 2

O 24 3

O 24 4

O 4
_

O 40,
O 40 I
O 40 2
O 43
O 43 1

O 43 2
O 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 S
O 70 6
O 73
O 73 1
O 74
O 74 1

O 74 2
O 9
O 90
O 90' 1
O 94
O 94 4
I
I O
I 00
I 00 1
1 00 2
I 00 3
I 02
1 02 1
1 03
I 03 1
I I'
I 11
I n 1
1 13
1 13 1
1 14
I 14 1
1 2
1 20
I 20 1
1 24
1 24 1
2 '

2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

2 84 2
2 9
2 94

"

2 94 1
2 '94 2

2 94 3
2 .94- 4,
2 94 5
2 94 6·

t

ADMINISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel
Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente

'

. Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo,
Material de expediente, livros, efê.
Despesas div�rsas
Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO - GOVtRNO
Pessoal fixo
SUbsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito

_

Representação aos Intendentes Distritais não exa

tores
Material de consumo

Aquisição de combustivel para automovel
Despesas diversas
Custeio de, veículos, moveis e·utensilios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via-

gem administrativa,' .

Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do-muni-
cípio ,_

'

Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser

víço.no ínteríor
"

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z 1 ,_.

Auxiliar de Secretaria - Padrão P
Material de consumo

Conservacão de móveis 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
U� Escriturario - Padrãó S
Almoxarife - Padrão O
Auxiliar da Agência Munícipal de Estatística
Bibliotecário - padrão O (

Agente Florestal :_,. Padrão S
Material de consumo
Livros 'e Impressos
Despesas diversas
Despesas de transporte 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
, AD;I\1INISTRAÇAO SUPERIOR,
Pessoal fixo
Diretor da F�zenna - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrão X

Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios
Material de consumo

Materíàl de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO

Pessoal variável '

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

-

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO.
Pessoal Piso
Fiscal Lançador - Padrão T

Despesas diversas
. o

Viagens de interesse do serviço,
SEGURANÇA _F(rBLICA E A�SISTíl:NCIA SOCIAL

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo
Cá:rcereiro - Padrão F

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIaS
Despesas diversas -

Ao Estado para manutenção do destacamento po-
licial

. Asilo Colonia Santa Teresa (Leprosario)
-

ASSIST�NCIA, - SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assístêncía médico-farmaceutica a

Assistência hospitalar
-

a indigentes
·Sepultamento de indigentes

'

Assistência a,presos pobres
Amparo à maternidade e à íntancía

indigentes

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior. I Do mês I

800,00

290,00

160,20
100,10

9.500,00

6.000,00
3.000,00

800,00

151,0U

320,00

1.250,00

4.000,00
3.200,00

119,00

180.00
113,80
814,20

-

1.600,00

5.00'0.00
3.800,00

3.000,00
3.000,00
3.80<f,00

410,00

3.600,00

- .��
. 900;00

5.600,00
4i,600,00

14.510,40

7.668,50

3.000,00

4.000,00

1.600,00

3.607,50
717,ôo

460,00
1.375,00
"

I

400,00

147,50

24.500,00

3.000,co
1.500,00,
400,00

4.000,00

925,00

1.200,00

290,00

307,70
100,10

34.(100,00

9.000,00
4.500,00

1.200,00

151,00

4.320,00

2.175,00

6.000,0,0
4.800,00

139,60
6.058,00

318,00
151,60

'1.221,30
2.400,00

7.500,00
5.700,00

4.500,00
4.500,00
5.700,00

410,00

2,000,00
1.600,00

3.600,00

I.3So,ou

·8.400,00
6.900,00

16.570,10

7.668,50

3.000,00

6.000,00

480,00

2.400,00

3.937,50
717,00

460,00
1.375,00

_ ASSUNTO� MILITARES
CONVOCAÇÃO - EDITAL

�y .
-

,
. 2,0. Turno

,I - Os conscritos abaixo mencionados, devem comparecer na.Tunta de Alistamento Militar, anêxa a Prefeitura Municipal, 8 fim de
serem notificados a Unidade onde vão servir e, data de apresentação.

II - Os convocados que deixarem de se apresentar nas dll.
tas abaixo declaradas ficarão considerados INSUBMISSOS.

Unidade designada: • 2.0 B�talhão Ferroviário - Rio Negro - Paraná
Ponto de reunião: - Prefeitura Municipal - Canoinhas
Data de apresentação: - 3 de junho de 1955

Adão Iarrochéski, filho de Antonio Iarrocheski; Adão Rodri.
gues, f. de Francisco -LÔureuço; Adir de Sá Ribas, f. de Joaquim de
Sá Ribas; -Admar dos Santos, f. de David dos Santos Lima; Adolfo
Haag, if. de Augusto Haag; Afonso Erzinger, f. de Germano Erzillger'
Aíoneo Szernek, f. de José Szernek; Agenor de Barros. f. de Erne8:
to de Barros: Agenor Vaz, f. de Hermenegildo Vaz; Agostinho Bair.
ros Bueno, f. de Faustino Lauro Bueno; Alberto Portella, f. de Rosa
Portella; Albino Granza, f. de Sergio Granza; Alcides Gonçalves, f.
de Vicente Francisco; Alcides Leite Martins, f. de Amandio Leite
Martins; Alcides Pires, f. de José Pires Sobrinho; Aldair Ferreira, f.
de Raphael Ferreira; Alfredo Mielke, f. de João .Mielke; Alinor A.
damski, f. .de André Adamski: Alirio Gomes, f. de, Marcolino Gomes
de Camargo; Almir Virmar Lader, f. de Francisco' Lader; Aloaoir Veio
ga. f. de Miguel Veiga; Alvino Corrêa, f. de Miguel Azemiro Corrêa'
Alvino dos Santo; Corrêa, f. de Francisco dos Santos Corrêa; Amad�
-Fernandes de Oliveira, f. de Vidal Fernandes de Oliveira; Amadeos
dos Santos, f. de Francisco Avelino dos Santos; Amir Granemann, f.
de .João Granemann: Antenor de Matos, 'f. de Teoíilo de Matos;
Antonio Alegr], f. de Redilio Alegri; Antonio Alves dos Sàutoa. f. de
Vergilio Alves dos Santos; Antonio Baptista dos Santos. f. de Zaea
rias Baptista dos Santos; I Antonio Crestani, f.' de Despasiano Crestani;
Antonio Domingues Maciel, f. de Amancio Domíugnes Maciel; Anta.
nio Felicio Raymundo, f. de João Felicio Raymundo; Antonio Fidenr
cio. f. de Teofilo Fidencio; Antonio Leal dos Santos, f. de Juvenal
Leal' dos Santos; Antonio José Juliu, f. de, José Julio; Antonio May
ewski, f. de Miguel Mayewski: Antonio Moreira Loth, f. de Ricardo
Augusto João Lotb; Antonio Neppel, f. de Jacob Neppel; Antonio
Suares, f. de Julio Soares; Antonio Stauislavski, f, de João Stanis
.Iavski; Antonio, Vilicaiuski, f. de Joaquim Viliczinski; Arnoldo Gru.'
her, f, de José Gruber: Artur Lecin, f. de Antonio Severiano Lecin;

. Augusto Castro, f. de Antonio Castro; Ayl'es Kachoroski, f. de João
Kachoroski; Basilio Szenczuh, f. de Sico Szenczub; Benedito Batista
Silva. f. de Anisio Batista da Silva; Caliks Deoracki, f. de João
Oeoracki; Carlos Alves de Lima, f, de José Alves de Lima; Carlos
Malikoski, f. de Gustavo Malikoski; Cesario Pazda, f. de Igna'do
'Pazda; Clemente Dombroski, f. de Ludovico . Dombroski; Conrado
Alvino Jarschel, f. de Paulo Jarschel; Dario Fuck, f. de José Fuck,
David Kicheleski, de João Kicheleski; Davino Granza Segundo, f.. de
C�ssemiro Granza; Dioracy _

Medeiros Franco, f. de rorge Franco;
Dorvalino Kolbet, f. ,de Miguel Kolbet: Edmundo Kasprezak, f. de
João Kasprezak: Eduardo Stachuck Hoi:tes, f. de Manoel Hortes:
Emilio Fernandes, f. de Antonio Fernandes; Enio Luiz Tack, f. de
Eugenio Tack; .Erfrid - Edlen Mohr, f de Gemano Mohr; Estaaislau
Raphalski, f. de Vicente Raphalski; Estanislau Zientara, f. 'de Ludo
vico Zientara; Euridesé dos Santos, f. de loão Maria dos Santos; Fa·
biano da Silva, f. de Abilio Gomes da Silva; Faustino Damborowski,
f. de Pedro Damborowski; Eeliks Dem'ikoski, f. de Vicente Demikos
ki: Felix Veriano Mück, f. de José Mück; Fermino Fernandes Cor
rêa, f. de Manoel Fernandes Corrêa; Firmino Falckievicz, f. de Es
tanislau Falckievicz; Francisco de Assis Strack, f. de Leopoldo Strack;
Francisco Suchara, f. de Wenceslau Suchara; Genivald�cAlcides Qua.
dros, f. de Anfonio Fernandes Quadros; Germano Leitz, f. de Antonio
Gustavo Leitz; Gustavo ·Prube; f. de Willy PruberHeinz Prust, f. de
Edmundo Prust; Hercilio Bueno de Oliveira, f. de Francisco Bueno
de Oliveira; Hercilio Soares de Campos, f. de Zenobre Soares de
Campos; Ismair" Medeiros de Lima, f de Valentim Prestes de Medei
ros.- João Babiss, f de João Babiss; João Correa de Oliveira, f. de
Migud Mendes de Oliveira; João do Nascimento, f. de .Agostinbo do
Nascimento; João Flavio Fedalto, f. de José Bartolomeu Fedalto/ João
Krzesinski Filho, f de João Krzesinski: João Maria, f. de Francisco
Alves; João Maria Gomes, f. d� João Gomes Sobrinho; João Maria
Rosa, f. de Elsiario Rosa; João Matoso, f. de José Valentim Matoso;
Joio Pedro Naiser, f. de Paulo Naiser.

.

Continúa no próximo número

'20,00
6.058,00

138,00
<,

37,80
407,10
800,00

2.500,00
1.900,00

1.500,00
1.500,00
1.900,00

450,0:>

2.800,00
2.300,00

2.()59,70

2,000,00

160,00

800,00
. ,

380,00

Edital Ue Citá�ão com prazo de trinta dias
(Conclusão) (a) José Pedro 'Mendes de Al

meida, Juiz de Direito.
I

posse, juntando os documentos
abaixo relacionados e protestan
do juntar outros que ainda
não poude conseguir. � P. De
·ferinie:1to. Inutilizando estam
pilhas legais o seguinte: Canoi
nhas, 28 de março de 1955. (a)
Henrique Rupp Júnior.' 28-3-55.
28-3-55. 28-3-55. DESPACHO:
R. H A. COMO REQUER: Em,
28-3-55. (a) José P.M de Almei
da, Juiz de Direito. Em virtude,
do que mandei expedir ° pre
presente edital que será afixa
do no lugar de costume e pu
blicado uma vez na «Imprensa
Oficial do Estado» e uma vez

-no jornal local «Correio do Nor-
te>', DADO e passado nésta ci
dade de Canoinhas, aos vinte
e oito dias do mês de Março
de mil novecentos p cincoenta e

cinco. Eu, (8) Rubens R. da Sil
va, Escrivão o escrevi.

.

Está conforme I) original, dou fé.

Canoínhas.Zf de Março de,1955.
Rubens Ribeiro da Silva, Es·

crivão.

Assinel Leia! Divulgue!
Correio do Norte

o Ínvernc
vem aí. Co":,pre já suas

Malhas de lã

na ead4 �titd;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

:;fALFREDO _GARCINnO
Representaçóes,Corretagem,SegurosJ:onta Própria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRlGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

,MOINHOS PARA �UIRERA 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 Garcindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e e tó.

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

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

105 alq. terra de cultura, no GaviãG, Tres Barras. Preço de ocasião.

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

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

Col��io Sagrado Coração de 'Jesus).

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

,

6 datas defronte á Granja 'da A!fredo Viartel.
\

Ferragem para quadro Tíssôt, completa. Preço de ocasião.

:9::1===1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::31::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::�
.. " ..
•• . '11
h "
" "

ii ,Dr.' Aristides Diener ii
55 CIRURGIÃO DENTISTA 51
" "
" "
" "

II Raios X - Pontes Moveis e Fixas H
" "
.. ... ..

ii Dentãduras t,natomicas ii-
�

"

5: Rua Vida I Ramos ii
�

"

n CANOINHAS SANTA/ CATARINA H
" "
..

-

..

:;:::,:l::;:::::::::::::�::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::

Associação Rural de Canoinhas

A V ISO l-

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 osr 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 justificativas, provando com

declarações dos Inspetores de Quarteirão de suas zônas.

Canoinhas, 16 de fevereiro de 1955

ALFREDO GARCINDO - Presidente

Terras em Maio Grosso
Mato Grosso, ésta reserva colossal de ter-ras para qualquer
tipo de cultura trcpics l.. é o futuro celeiro do Brasil. A

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

Onde-os campos terminam, surge a luxuriante mataria, ré
flexo direto da poderosa fertilidade do 8010. Os cafesais 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 iniciativâ 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 futuró mais premis
sor, adquirirem terras em Mato' GI'OSSp, as quais ainda são de

baixo custo e portanto acessiveis a qualquer bolsa.

A uCOLONIZADORA NACIONAL LTDA_"

por Intermédio de seu agente nesta.cidade Snr.
,

i�f';ry G_ Len}ke/
lhe venderá lotes 'de·100 a 1.000 alqueires, a prazo de 3 anos.

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, :232 - CANOINHAS '9x

!

VENDE;:SE
, .

,

Um terreno de 5 alqueires com uma casa e boas aguadas.
Terreno proprio para granja. Existem no terreno algumas
imbuías, cedros e pinheiros e muito mato para lenha.

Referido terreno dista do centro da cidade z

1.500 metros aproximadamente.

Ver e tratar com o sr. Vitor Tornaschitz,
-ali perto' das Indústrias Tricolin

I
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Ccncessionarios FORD
�

m
m m

m TEM PARA PRONTA ENTREGA: �
m CHASSIS·· CAMINHÃO COM CABINE AMERICAKA: � ,

m m
m F-800 - 192" - Motor 170 HP. :.�modelo 1954 all
ce F-600 - 172" - Motor 138 HP. - modelo 1954 m
m· '�
ae F:.;:.500 - 154" - Motor 130 HP. - modelo 1954 �

m F-350 - 130" - Motor 130 HP. _, modelo 1954 � .

-� F-100 - Pick-Up - 130 HP. - modelo 1954 m
ae Ford-Rhein (Alemão) .:: ,173" - 110 HP. - Com eixo m
ce de força modelo 1954

'

eD
m Ford-Thames (Inglês) modelo 1954 m
! Chassis para Onibus - Diese I - 189" - 95 H P. BD
� m
ce com eixo de força m

m CARROS DE -PASSACiEIROS: m'
� m
ce Ford-Vendome (Francês) - 4 Portas - Motor va m
ce' 110 HP. Modelo 1954 9tI

m Ford-Taunus (Alemão) .. 2 Portas _" Motor 48 HP. �,.

4 Cilindros "" Modelo 1954' �

� Ford Americano _" 4 Portas - Motor V8 - 115 HP. �
Dl 4 Modelo 1953 m
� �
ce SAL A D E E X P o-s I ç Ã O m

� Aberta Dia e Noite �
�r Rua Duarte- Scbutel·o. lã - Telefones: 3605 - 3347 �'
m m
ce E D I Fl C IOF O R O m
� � �

� Florianópolis Santa Catarina �
m '. . m
���������aaH������5a��aB�������������
Tem bom gosto? Rrefeitura Municipà-I- de (anoinhas
Tome Vafe S. Tereza A v I S O

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. torno público.
que durante o mês de ABRIL, se procederá nésta Tesouraria e nas

lI�t�ndencias de Três Barra�, Paula Pereira, Felipe Schmidt e Major
Vieira, a' cobrança dos seguintes-Fmpostos 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 <:

Taxa de Limpeza Pública ,«

Imposto de Licença p, Renovação Matricula de Cã�s Anual
Os contribuintes que não satisfizerem seus' pagamentos den

tro do prazo acima referido, poderão fazê-lo no mês de· Maio com 'à
multa de 10% ou mês de Junho com, 20%.,

. ..

, '.
"

,

Terininád�s ot-�razos citados, serão extraidas as certidões
para a devida .cobrança executiva.

•

Canoinhas. 15 "de março de 1955

Clementina Pi'eczarka - 1"es�ur.eiro .

�.\ .

Senhores
___

Canoinhenses

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di-

versos modelos
Na Relojoaria Suissá

d� 6uHllurme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza <"

Utensílios
domésticos
Casa "Erlifa

Fabricado com esmero a bem
de servir a todos, o sabão Tupi
possue todas as qualidades éxi

giçlas por V. S"

E' consistente, durável, eco

nômiro e. barato. Vá hoje a seu

cornêrciante e adquira o sabão
da marca TUPI. -2x

V. �S. se convencerá que hoje

1x
o Sabão Tupi é o único que
convem para a sua economia.

.
,

23-4-1955 ','

Oficina Relâmpago
JOÃO, FREDERiCO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS·
, �

>

Venda de Bicicletas, Peças·8 Acessórios,
Caixa Postal/ 93 - (ANOINHAS - Santa Catarina

PI{ECISA�SETOSSES 1 BRONQUITES 1

VltiRO CREOSOUDO' Operários para fabrica de Por
tas e janelas, paga-se bem.

Tratar na Fabrica a rua Mare-
chal Deodoro n. 1.133 2x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ULTIMA MODA EM TECIDOS·E··
.

I FuckPOPELINES (LISAS -E ESTAMPADAS).· mprez·. .

t\no 9 - CANOINHAS - S. Catarina. 23 de Abril de 1955 - N.347

Assuntos Militares
Inspeção Saúde E'poca Compl�mentar

EDITAL
I - Devem comparecer nas Juntas de Alistamento

Militar de. Canoínhas, Papanduva . e
. Itaiópolis, de ,9 de

Maio a 6 de Junho de 1955, todos os cidadãos da clas
se de 1936 e anteriores que, por qualquer motivo deixa
ram de se apresentar para inspecão de saúde.: época ge-,
ral (21 a 30 de setembro de 1954) e a incorporação
(janeiro e fevereiro de f955}.

II - A inspeção e Seleção será realizada no 2.0

Batalhão Ferroviário em Rio Negro, no prazo acima men

cionado e, correrá a despesa de transporte e estadia, por�
;

conta dos faltosos. -- ... _

III - Os convocados que faltaram à seleção e

não se apresentaram até o dia 6 de janeiro de 1955, fo
ram declarados INSUBMISSOS e incursos no crime pre
visto no art. 159 do Código Penal Militar.

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas, em 16
de abril de 1955.

-,
.

CARLOS NOGUEIRA 1.0 Ten. Del. 14a. D. R. - 2x

r-C-l-·n-e-·-T-e-a-'t-ro-V-erlllilla�G-.·''r-u-.z-.
'\

APRESENTA:

Hoje 'ás 20 horas - Improprio até 14 anos

SONHAREI�COM VOCÊ
Estrelando Doris Day,'Danny 'Thomas J)-

E a corrt. do seriado "Maravilhoso Mascarado"

Amanhã - ás H horas - Censura Livre

SONHAREL COM VOCÊ,
" {_

E a conto do seriado "Maravilhoso Mascarado"

Amanhã ás 17 horas - Censura Livre
Amanhã - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

O monumental filme da M. G. M.

o PAL,HAÇO
Com Red Skelton, Jane Greer e outros

2-. Feira ás 20 horas - REPRISE - Improprio até 14 anos

38 e 48• Feira - ás 20 horas - Irnp, até 14 tl!l0s
PROGRAMA DUPLO

MENTIRA SALVADORA
Com Marilyn Monroe e Rand Brooks

e AO NORTE DAS ROCHAS
5a• e 6a• Feira ;. ás 20 horas - Imp, até 14 anos

.
.

Nas Selvas da Malaia
Com Claudett Colbert e Jack Hawkíns

Para domingo próximo
O grandioso filme de CECIL B. DE MILLE

Pelo Vale das Sombras-

o i s Cos os últimos sucessos
�_ Long

'

Play 33 1/3
BRL-42 - Scheherazade Orq, Filarmonica de Londres.
BRL-I06 - Joi�s da Opera "Tosca" Orq. e Coro Opera deRoma
BRL-21 - Capricho Italiano Orq. de Boston Pops
BRL-3001- Seleções do .Filme -.

-

.
'

"Gloriosa, Consagração Kathryn Grayson c,om orq, e coro

e outros serão encontrados na Casa Erlita

CINEMINHA
"SÃO FRANctSCO'!
Amanhã, às 15 hrs. e às 20, hrs,

. "Terrores da Mata ViTgem":
AVENTURAS

'Com BUSTER GRABBE

o Novo Grupo Escolar
Recebemos (> publicamos na

integra, a seguinte carta:

«Sr. Redator do "Correio do
Norte". Nesta.

Um terreno com 25 alqueires
e. propriedade, situado em Va
linhos, distrito de Felipe Schmidt
sendo 14 alqueires de terra de
cultura e 11 alqueires de terra
de caíva com. erval. Proprieda
de nova, casa nova tamanho
11x7 m., com 2 arias, pintada,
coberta com telhas, fogão cimen
tado com forninho, um galpão
tamanho 3x6 m., quintal gran-

. de, cercas novas, aguadas boas,
1 paiol 8x12 m. e mais uma

casa tamanho 5x,8 m. com uma

aria. Informações 'Com Pedro
Suchek em Felipe Schmídt ou

com o proprietário Augusto Olis
covicz residente ,em Lageado,
distrito de Felipe -Schrnidt. .

Preço de ocasião. 2x

Outro· local fica ao lado do
futuro Ginásio, na rua Bernar
do Olsen.
Em qualquer destes 3 pontos

ficaria melhor localizado o fu
turo Grupo do que nos confins
da rua Barão. do Rio Branco
com alguma rua ainda projetada.
Que se manifeste a população

interessada.

Agradecido pela publi�ação
destas linhas.

Atenciosamente

H.ENRIQUE LINNEMANN

Canoinhas, 14 de abril de 1955.

VENDE-SE,

I
Duas maquinas de costura:

Sendo
.

uma Singer, de braço
para sapateiro, e uma Necchi
Italiana legitima, para costureira
ambas em perfeito estado.'

Informações. nesta Redação 3x

Documel1tQ$ perdidos
Perdeu-se no trajeto Major

Vieira a Canoinhas, os seguín
tes documentos: Carteira Pro
fissional e Certificado de Moto
rista, pertencentes ao snr. Esta
nislau José Wojcíechovskí,
Gratifica-se à quem entrega

los nesta redação, ou à Rua 12
de Setembro n. 385. �3

V'ENDE-SE

Comunicação
Os abaixo assinados, fornecedores de leite, comunicam a

seus fregueses e consumidores em geral que a partir de 1. de
Maio próximo entrante o preço do leite passará a. ser o seguinte: -

(Quatro
. cruzeiros).... /

(Seis. cruzeiros)
Garrafa Cr$ 4,00
e Litro Cr$ 6,00

1 Canoinhas, 23 de abril de 1955

João Müller Jr� Alfredo B. Pscheidt, Waldemar Stein,
Gustavo Brandes, Ervino Raabe, Otto Hornchuh, Arthur Oscar

Spiess Filho, Alvaro 'Ernesto Gru15er, Erna Schumacher, Mártha

Voigt, Arthur Bolduan, Braz Marcinichen,lrineu M. Budant, Jacob
Treml, Eduardo Bergmann, Alfredo Schumacher, Roberto Bolduan,
Paulina Dranka Szumowski, Erwino Trernl, Alberto Bonassoli,

'Á�lfo Boddenberg, Lescowitch, Adolfo Dunke, João Scheuer, Fritz

I Merch, Antonio Salomon, Jorge Wasch, Mathias Simões, Osw�ldo
Voígt, �nt0nio G_:osskopf, Leonor Kawa e Ana Correa e SIlva.

PRESENTES
para o

Dia das Mães
8 de ·Maio

II CASA ERLITA
::::=:z;q==

na

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Municipio e Co
marca 'de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Aristides Castilho e Joséfa
Rozalia Soupinski. Ele, natural
deste Estado nascido em este dis
trito no dia 2 de Dezembro de
1931, lavrador, solteiro filho legi
timo de Pedro L. de Castilho e

de Dona Julia Rodrigues Castilho
domiciliados e residentes em es

te distrito. Ela, natural deste Es
tado. domestica, solteira, filha de
Miguél Soupinski e de Dona Lu
dovica Soupinska, falecida: domi
ciliado 'e residente neste ditrito.

·Editais
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Codigo Civil art.
180. Si alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direi.
to.

E para constar e chegar este
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que serâ- publicado de
acôrdo com a lei.

Major Vieira. 13 de abril de 1955.

Sebastião Grein Costa, Oficial do
Registro Civil.

\

Peço publicar o seguinte, com
referência á locallsação de um

futuro Grupo Escolar:
���-� ......_.. ......�����....,....,"'��;..:;..:;..�

Ha tempos a população pra lilá da linha ferrea necebssita de
. i

uma escola que não o. ríga a �
.

críançada á caminhadas tão es- �
tafantes, como sejam para atin

gir o Colegío ou o Grupo Esco
lar atual.
É mesmo precisamos de um

outro Grupo Escolar, mas que
se localise no bairro da Estação.
Temos aí um terreno bom,'

como seja o do falecido Krüger,
subindo a rua Roberto Ehlke,
faltando macadamisar os 100
metros até atingir a esquina do
Viertel. Ou logo atráz da Esta
ção na rua Dr. Maltic�Ui, atraz
do Sindicato.

.

AVISO
A Pia União de Santo Antonio

torna, público que o resultado da
rifa de um faqueiro, coube ao

N. 463, pertencente ao Sr. Elon
F. Riecke, viajante do Laborató
rio Rech.
Outrossim. agradece a colabora

ção de todos.

Delegada Especial de Polí
da de Canoinhas

AV IS o
o Sub-Ten. Delegado Especial

de -Polícía avisa que se, acha
aberta até o dia 30 do corrente
mês a inscrição para CANDI

pATOS A MOTORISTA.

Os interessados deverão com

parecer nesta Delegacia, para
melhores esclarecimentos.

Canoinhas, 4 de abril de 1955.

José Fernandes Guedes - De
legado Especial de Polícia.

João Augusto Brauhardt Escrivão

I de Paz e Oficial do Registro Ci-,
vil, Distrito de Felipe Schimdt.

1_ Faz saber que pretendem casar:

I· Arestides Daniel Vieira e Celistra

I
Cardoso. Ele, natural de Fluvio

polis, Paraná nascido em Fluviópo-
lis, no dia 1 de março de 1924,
lavrador solteiro filho legitimo de
Pedro Daniel Vieira e de Dona
C ecilia Daniel Ferreira domicilia
dos e residentes em Paciência.
Ela, natural deste Estado, nasci
da em Rio dos Pardos, aos 4 de
agaste de 1933, doméstica, soltei
ra. domiciliada e residente em Pa

êiência, filha ilegitima de Joaquim
Cardoso e Maria Henning, domi
ciliados e residentes em Paciência.

Apresentaram- os documentos er

xigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem tiver conhecimento -de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. K

para constar' e chegar este ao co

nhecimento de ·todos lavrei o pre
sente que será publicado de acor

do com a Lei.

Felipe Schmidt, 6 de abril de 1955

JOÃO AUGUSTO BRAUHARDT

Oficial do Registro G ivil

®®,®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�.® ®

I' Caminhão FORD-F-600 Modelo 1955. �
I O Kílometro. Chassis comprido, Reduzida, I� � 140 Cavalos, Força.

"

. I� !\fende-se preto abaixo de Tabelêt- @
� ". ®

.� T R A T A R COM !
I' Pedro Merhy Sele111� i
I TRtS BARRAS

.

-

.

SANTA CATÀRIN� 2x I
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®@®
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