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t'rabalhadores do Brasil Itôdós
"O que é o Plano de
Obras' e 'Equipamentos

Escreveu ALFREDO GARCINDO

Iniciativa de grande vulto - Previstos no

plano todos os setôres que precisam desen

volvimsnto parà colocar Santa. Catarina num

nivel à altura de seu progresso
Condensados extraídos do próprio plano

Encaminhado ao estudo da Assembléia pelo Governador
lrineu Bornhausen, o Plano de Obras e Equipamentos vem sido
motivo de discussões políticas e até mesmo considerado um plano
para a conquista de votos no próximo pleito eleitoral. Tive a fe
liz oportunidade de assistir uma sessão extraordinária da Assem

bléia, onde à convite, compareceu a tribuna, o Dr. Victor Pelu��,
atual Secretário da Agricultura, colaborador tambem do referido
Plano. Eram 8 horas da noite e sómente deixou aquela Casa, a 1

hora da madrugada. Os deputados do PSD e PTB,· julgando-se
armados de todos os argumentos para a destruição do Plano, dian
te das serenas e inteligentes respostas do Dr. Peluso viram-se na

contingência de muitas vêzes fugir ao assunto, descambando
para outr6s pontos que não estão no conteúdo do mesmo, nem

tampouce, condiz com administração pública' de Santa Catarina.

�uitos Deputados chegaram a conclusão que de fato, merece

aplausos a iniciativa do Govêrno e que foi sincero perante o seu

• p0VO, pois o plano visa exclusivamente �uxiUar a administração
dos futuros govêrnos.

O Plãno de Obras e Equipamentos 'tem capacidade sufi
ciente para extinguir e solucionar todos os problemas do Estado.

Quem· se dispuser à�conhebe-Io, com 'a: mente e o coração bem

assentados; quem souber analisa-lo sem paixões políticas; quem

"tiver bom senso patriótico; quem amar verdadeiramente o Estado
"de Santa Catarina e _ compreender a extensão total do Plano, pão
pode combate-lo. Infelizmente, ainda existem brasileiros que se'

deixam levar de arrastão pelas garras do ódiõ e pelas paixões
políticas, procurando destruir tudo que de bom e de importante,
se faz para o nosso-progresso, para o nosso bem estar.

.
Não podendo combater o Plano, nem a sua extensão, por-

que os setôres que ele irá atingir, como sejam o de Educação
Energia Elétrica - Agricultura e Estradas de Rodagem, que ne

cessitam de assistência imediata, vem então à báíla atravéz de

manchétes escandalosas, o grito dos jornais da J

oposição:- OS
IMPOSTOS,SERAO AUMENTADOS SE O PLANO FOR APRO
VADO"-: Faço então uma comparação entre os dois ultimas go
vernos do Estado de Santa Catarina, para melhor julgamento:
Aderbal RamoS da Sllva:- Q�ando assumiu o Govêr
no, encontrou' a taxa de Vendas e Consignações em 2% (dois por
cento) ;- Em julho de 1949 aumentou de 2 para 2',4% -. Em de
zembro do mesmo ano, aumentou de 2,4% para 2,8% - alem des
ses aumentos- aumentou tambem a Taxa de Saúde de Cr$ 1,00
para Cr$ 1,50.

.

Irineu Bornhausen:- Quando assumiu o Govêrno
encontrou a Taxa de Vendas e Consignações em �2,8% - No ano

seguinte de seu Govêrno, aumentou de 2,8% para 3%. Nenhum
aumento mais houve dentro desta taxa, durante os seus quatro -

-anos de govêrno. -,

Fazendo uma honésta e desinteressada análise. do que fi-
. zeram os dois últimos govêrnos - Aderbal e. lrineu, o que melhor
soube aplicar os aumentos que fizeram, não seremos a favor de

Irineu? Se fizermos comparações livres de política, de simpatia
pessoal à este ou aquele, logicamente, Inineu mais construiu do

que Aderbal. Este, deixando o Govêrno por motivos de saúde,
Santa Catarina ficõú -a mercê de um homem fncompetente, farris
ta, sem nenhuma noção de administração pública, havendo em

,

todas as repartições, um completo descontrôle nas finanças.
'Para atender as inúmeras despêsas com a execução do

grande Plano de Obras e Equipamentos que Irineu quer presen
tear Santa Catarina, o único-aumento será no Impôsto de Vendas
,e Consignações de 3% para 3,6%, ou seja um-total de 20% so

CONTINÚA EM OUTRA pAGINA

CANOINHENSE
CONVITE

. A Diretoria do Club Canoinhense tem a subida honra de

convidar seus associados, bem como os socios da Sociedade Be-'
:.ficente Operaria e Elite Tenis Clube,' para o BAILE DE GALA em

homenagem a S. Excia. o Governador do Estado, que fará reali
zar sábado, dia 7 de maio, em sua Séde Social.

TRAJE:- Rigor (Aos cavalheiros tolera-se escuro e branco).
MÚSICA:- Antcnello e sua Orquestra (Curitiba.
RESERVA DE MESAS:- A partir.. das 16 horas do dia

4- 5-55 na Séde do Clube ..

CLUB

INGRE�SOS:- Com a Sec�etaria.
Canoinhas, abril de 1955.

SADI SELEME - 1°. Secretário

os

Canoinhas Santa Catarina, 30 de Abril de 1955Ano 9
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CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

1-
Visite Oficial· do ,Gove_rnador lrineu Bornhausen

Praca "DR. OSVALDO DE OLIVEIRA"
A praça em frente ª Matriz "Cristo Rei", antígamen

té 15 de Novembro, foi denominada Praça "DOutor Osvaldo
de Oliveira", em homenagem ao saudosq e humanitário mé
dico que durante mais de três decadas prestou assimilados
serviços a população da cidade e de tôdo oMunicípio, quer
na sua nobre profissão, quer nos sectores sociais e políticos,

. pois -exerceu com inteligência e honestidade os cargos de,
Prefeito Municipal, Deputado a Assembléia Legislativa e

Vereador Municipal.
.

('

�. Os serviços désta Praça, que foram iniciados duran
.
te a minha gestão, estão em fase de conclusão, tendo cus
tado aos cofres municipais, até a presente data,' a importân
cia de Cr$ 214.606,40.

Tendo em vista a sua grande dimensão e o custo
elevado do material elétrico, do cimento, tíjólos, etc; acha:

-

mos relativamente modésta a importância dispendida.
(Do relatório do ano de 1954, cio Prefeito Benedito

"I'erézío de Carvalho Júníor.)

�. Aceitando convite do senhor Her
bertRitzmann, PrefeitoMunicipal, virá,
dia 7 de maio próximo, a esta cida

.. de o senhor Irineu Bornhausen, dig
nissimo Governador do Estado, acom-:

- panhado de brilhante comitiva.

A caravana governamental será
recepcionada em Major Vieira, às 15
horas, . alí permanecendo até as 16

1/2 horas.

Chegará em nossa cidade às.1 7
horas, quando será recebido pelas au

toridades, escolares e o pôvo, à rua

Senador Felipe Schmidt esquina com

a -Paula Pereira, estando programado
saudações pelos representantes dos
estabelecimentos de ensino, ofereci
mento de flôres e outras demonstra
ções de apreço ao grande Governa
dor catarinense.

Defronte' à Prefeitura será feita
a saudação oficial ao ilustre estadista
e sua luzida comitiva.

A's 20 1/2 'horas, a Egrégia Câ
mara Municipal 'prestará significativa
homenagem ao Chéfe

.

do Executivo
Estadual,' no salão 'nobre da Prefei
-tura, que será franqueado ao público.

.
.

A' noite, animados bailes, com
..'.

ótima música,
.

nos . salões do Clube
'Canoinhense, Bechel e Sindicato, pro
'movidos pelas respectivas diretorias,
para' seus associados, aos quais com

parecerá S. Excia., integrantes da co

mitiva e outros visitantes.

Domingo, pe!,?<:manhã, alvorada:
e visità de S. Excia. à Escola: de Ar:"
tes Domésticas, Grupo Escolar"Almi
rante Barroso" e Colégio "Sagrado
Coração de Jesus".

A's 91/2 horas, Santa Missa na

II
Matriz "Cristo Rei".

A semana na Assem. Legislativa
Êste jornal publicará, a partir

,desta edição, resenha dos prin
cipais fatos do Legislativo Ca
tarinense.

Os leitores -terão, 'através de

ligeiras crônicas, o desenrolar
da Semana na Assembléia, com
o registo dos fatos mais im

portantes.
FLORIANÓPOLIS, - Da' Se

mana que passou, de 15 a 22 do
corrente, após a instalação so
lene, em a 'qual o sr. Governa
'dor Irineu Bornhausen leu sua

Mensagem relativa ao exercício
de 1954, des!acamos:

SESSÃO ORDiNÁRIA
2a. Feira - 18-4-55

Desistência de Licença - O sr.

Dep. Pelágio Parigot de Souza

(Continúa n'outro local)

A's ro horas - inauguração da
Praça "Doutor Osvaldo de Oliveira",
notável realização do Prefeito Bene
dito Terézio de Carvalho' Júnior, e

reposição do Busto do Ministro Vítor.;
Konder.

A's 11, inauguração do prédio dos
Correios. e Telégrafos, primeiro pró ...

prio construido pelo Govêrno Federal
nésta Cidade.

Em seguida, será inaugurada a pon
te de concreto sôbre o rio Canoinhas,
denominada "PONTEGOVERNADOR
BORNHAUSEN", em homenagem ao

emérito Estadista, que com clarivi
dência extraordinária vem adminis
trando e engraudecendo nosso peque
no .Estado.

.

Terminada esta cerimônia, será
oferecida a S. Excia., Comitiva, auto
ridades e visitantes, uma churrasca
da no Stand de Tiro ao Alvo, em

Marcílio Dias.
I

A's 14 horas - Inauguração do
modérno prédio escolar das Escolas
Reunidas "Professor Manoel da=Sílva
Quadros", de Marcílio Dias.

Em seguida, visita. ao Ginásio
"Santa Cruz".

�

.

�

( . . � ;

-Das 15 as 17 horas - Audiência

pública, na Prefeitura Municipal;
,

A's 17 1/2 horas - Inauguração do
prédio das Escolas Reunidas' "José
Zaniolo", de. Rio dos. Poços.

A's 20. horas> Banquete nos sa-

lões do Clube Canoinhense.·
'

Segunda feira, pela manhã, o

Senhor Governador visitará Três Bar-

.1'tas donde seguirá para Florianópolis;'
.

Em tôdas ínaugurasões haverá benção·
ministrada pelo Revmo..Vigário da

Paróquia e discursos alusivos ·q9S átos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Govêrne Municipal
LEI N, 290; de 22 de março de 1955
Faz doação de uma área de terras à Sociedade

"São 'Vicente de Paulo"
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es

tado, de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica o Prefeito Municipal autorizado a con
ceder por doação, à Sociedade «São Vicente de Paulo» desta- ci
dade, .a área de 24,20'0 m2 de terras da gleba pertence�te ao Pa
trimônio Municipal, sito em Xarqueada, sem O:lUS para o Município.

Artigo 2. - A Sociedade «São Vicente de PauIQ,», désta
cidade, fica concedido o prazo de dois (2) ,anos, a contar da data
em que fôr expedida li carta de aforamento, para início \de cons-

trução da Vila Vicentina. -

'

')

Artigo 3. - Em caso' de não cumprimento do artigo an-

terior, cessam os efeitos désta Lei.
'

Artigo 4. - Em caso de cessarem as atividades d� bene
ficiada, ou de sua dissolução. reverterá a área doada ao Municí
pio sem direitos de ser exigida qualquer indenização.

I Artigo 5. - Esta Lei entra em vigôr na data de sua pu-
blicação revogadas as disposições em contrário.

, Prefeitura Municipal de Canoínhas, em 22 de março de 1955
Ass.: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei, na Secretaria Municipal, aos
vinte e dois dias do mês de março do' ano de mil novecentos e

\

cincoenta e cinco.

Ass.: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 291, de 22 de março de 1955
\ '

''_ Concéde Auxílio
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es

tado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica concedido ao senhor João Candido Vi
eira um auxílio de Cr$ 1.000,00 (Um mil cruzeiros), destinado a
construir um 'túmulo na sepultura de sua filha Luzia de Jesus
Vieira, falecida emjscídente no Parque Infantil.

ArtigO 2. _ A despesa decorrente désta Lei correrá pela
verba 1-15-4, do orçamento vigente,

Artigo 3. - Esta Lei entra em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura MUnicipal de Canoinhas, em 22 de março de l�.

�

Ass; Herbert Ritzmann, - Prefeito Municipal
,

Publicada a presente Lei, na Secretaria Municipal, aos
vinte e (lois dias do mês .de março do ano de um mil novecentos
e cincoenta e cinco.

'

'"
Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

,LEI N. 292, de, 22 de março de 1955
Concêde Auxílio de Cr$ 60.000,00 à Associação Pró

Ginásio de Canoinhas
Herbert Rítzrnann, Prefeito Municipal de Canoinhas, faz saber

quê a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica concedido à Associação Pró Ginásio de
Canoinhas, no corrente exercício, o auxílio de Cr$ 60,000,00 (Ses
senta mil cruzeiros).

Artigo 2. _:. 'O auxílio concedido será pago de acôrdo
com a possíbílidade financeira do Município. " ,

Artigo 3. -;- Para ocorrer a despesa decorrente désta Lei,
fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir o crédito es-

pecial necessário, em tempo oportuno.
.

Artigo 4. --� Esta Lei entra em vigôr na data de sua pu-
. blicação revogadas as disposições em' contrário. \ �

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 22 de março de 1955.
, Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal

-

Publciada a presente Lei, na Secretaria Municipal aos
vinte e dois' dias do mês de março, do ano de mil novecentos e
cíncoenta e cinco.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretárío

lEI3�� 293,' de 22 de março de 1955
InstH:ui Salário Família para os Operários Municipais

,

Herbert Rítzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es-
tado de Santa Catarina, Brasil, etc.

,
Faço saber a tôdos os habitantes dêste Município que a

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
, Artigo LO - Fica Instifuido o Sal-ário de Familia para
o operário municipal que já possuir estabilidade, ou seja um ano
e quinze dias de serviço, na razão de Cr$ 70,00 por dependente.

Artigo 2.° - Sã0 considerados dependentes os filhos con

sanguíneos, menor_es de 18 anos ou inválidos de qualquer idade,
.desde que vivam parcial ou totalmente às expensas do operário.

Artigo 3.° - Vetado.

, Artigo 4.° _ O salário de família não poderá sofrer qual-
q�esconto, nem ser objéto de transação, sequestro ou penhôra.

Artigo 5.° - Nenhuma taxa ou írnpôsto do Município
gravará o salário de família nem nêle será baseado qualquer con
ti íbuíçãó, ainda que seja para o r. A. P. L

Artigo 6,° '_ A execução da presente Lei obedecerá o
Decreto de 2 de outubro de 1944, que regula também a execução
do Decreto-lei na. 68, de 2 de outubro de, 1944, que instituiu o
salário de .farnília para os funcionários do Município.

Artigo 7.0 - A despesa decorrente d!l presente Lei, cor";
rerá pela verba 9.34-3.
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I TEM PARA PRONTA
-

ENTRECiA: m
m CHASSIS·· CAMINHÃO COM (ABIN� AMERICANA: I
m m
m F-BOO - 192" - Motor 170 HP, - modelo 954 #) m

m F-600 - 172" - Motor 138, HP: - modelo 1954 m
ce F-500 - 154" -.Motor 130 HP. - modelo 1954 m
� �F-350 - 1�0" - Motor 130 HP. � mo.delo 1954 e
ãe ) 'F-100 - Plck-Up_-· 130 HF? - modelo 1954/ BD _

ce Ford -Rhein (Alemão) - 173" 110 H P. - Com eixo _,

eD
'ce . de força modelo 1954 1'1
! Ford-Thames (Inglês) - modelo 1954 �
ãe Chassis para Onibus - Diesel - 189" - 95 H P. ,- as
ce com eixo de força m

I (ARROS DE PASSACiEIROS: !
ce Ford-Vendome (Francês) - 4 Portas - Motor V8 aD
era 110 HP. Modelo 1954 eD
ce '

Ford-Taunus (Alemão) - 2 Portas _. Motor 48 HP. BD

� 4 Cilindros .. Modelo 1954 m
ce Ford Americano _. 4 Portas - Motor V8 - 115 HP. m
ce Modelo 1953 ta '

� SALA tE. EXPOSiÇÃO m
m Aberta Dia e Noite m
m Rua �)Duarte Scbutel· D. 15, - Telefones: 3605 - 3347 I
ce �

I EDIFICIO FORD ,�
'� Florianópolis Santa Catarina m
m � m
_�a�B���BB�aDDBB���a�����a��Da��aB���
6ovêrno Municipal ALFREDO GARCINDO

Representações,Corretagem,Segu ros,Conta Propria
Tem para pronta entrega-:

_

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E'TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Decreto n. 93, de l. de abril de
1955. ,

Herbert Hitzmann, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, no uso de '

suas atribuições, resolve:

DEORETAR:

Artigo 1.: FiGam desdobradas,
no corrente ano, as seguintes esco

las: Rio Novo de Cima, Distrito
de Major Vieira; Rio d'Areia de
Baixo, Distrito de Felipe Schmidt;
Campo d'Água Verde, Distrito
da Séde e Campo dos Ponte. Dis
trito da Séde.

Artigo 2.: Este Decreto entra
em vigôr na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, em I. de abril de 1955

Asa.: Herbert Ritzmann, Prefeito.
Osvaldo F. Soares, Secretário.

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo.
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 te.

,

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 hidraulíca para carregar bateria. Preço de ocasião.

Um loc�movel WOLF, horizontal, 1'8 hp. Perfeito estado.

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

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

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

Colégio Sagrado Coração de Jesus).

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

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do 'Nórte

,6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

Ferragem para quadro Tissôt, completa, Preço de ocasião.

Malhas de lã'
só Fambra

Artigo 8.° _ Esta Lei entra em vigôr na data de sua pu-
blicação revogadas as disposições em contrário. I
Prefeitura Municipal de Canoínhas, em 22 de março de 1955

'

Ass: Herbert, Ritzmann - Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei, na Secretaria Municipal.-�aos

vinte e dois dias do mês de março .de um mil novecentos e cin
coenta e cinco.

e Fambra só na

Casa ErlitaAss: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

- IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO COMBATE AO EGOISMO

o Cine Vera Cruz apresenta domingo e segunda feira, o sensacional e

vibrante super filme em technicolor PELO VALE ,-DAS SO-MBRAS,
produ�ido e ,dirigido por Cecil B. DeMille, o diretor dos grandes espetáculos!...
Ano 9 - CANOINHAS - S. Catarina, 30' de Abril de 11)55, N. 348

o que
Obras e

é o Plano de
Equipamentos

Continuação da la página
�r.e o que atualmente vem normalmente se cobrando. Será de

masíado este aumento, considerando os benefícios que terá Santa
Catarina com a aprovação do Plano? Para conhecimento de todos

.
bs nossos leitores e de todos os que se interessam pelo desen
volvimento de Santa Catarina, eis o que será feito dentro do setôr de

ENE,RGIA ELÉTRICA
_

'
A deficência de produção de energia elétrica é sentida em

todo o Estado de Santa' Catarina, Mesmo nas regiões em que é
-

mais abundante, "o racionamento é frequente; É um dos pontos de

�estrangulamento da economia catarinense, que urge corrigir.
O plano estudado prevê a construção de usinas com a

potência total de 193.770 kw, assim distribuídas :
/

___R_E_G_I_Ã__O_, I' y �_ �_�,_�__ -,-_P_o_tê_Jn_c_ia_
Chapecózínho
Estreito do rio Uruguai

7.370 kw
40.000 kw

phapecó
Joaçaba

-c, Bacía do Itajai e Planal
to de Lajes
Planalto de' Canoinhas e

Litoral de São Francisco
Litoral -de Florianópolis'
Litoral de Laguna
;

Canôas 72.400 kw

20.000 kw
24.000 kw
30.000 kw
193.770 kw

Cubatão
Garcia (2 usinas)
Termo elétrica deTubarão,

° custo dessas usinas está orçado em Cr$ 1.621.637.000,00,
conforme o seguinte quadro:

Cr$
Cr$
c-s

_:_ c.s
.

- Cr$
- Cr$

TOTAL _.:.. Cr$

.74,.053.000,00
312000,000,00
652.384.000,00
j 38300 000 00
168.900.00000
276,00u,000.00

Usina de Chapecôsiuho
Usina do Estreito do Rio Uruguai
Usina do Rio das Pombas
Usina do Cubatão
Usinas de Garcia (2 usinas)
Usina termo- elétrica de Tubarão
i

'

1.621 637.000.00

A essas despesas tem-se a acresentar a das linhas de trans

missão, estimadas em 190,000.000.00.
_ Os recursos do plano estudado não podem, evidentemente,

atender a todos os gastos com as construçõea das' usinas programa
das. Tratando-se" porém. de' iniciativa industrial que produzirá. ren
(la, será organisada, para cada usina, sociedade de economia mista,
ilm que o Estado entrará, para constituição do capital, com as do

t-ações aqui consignadas.
A fim. de facilitar a execução do plano e estimular investi

mentos particulares nas sociedades a se organizarem. está prevista a

construção 'das usinas- em etapas, a primeira das quais com recursos

exclusivos do Plano de Obras e Equipamentos. Sómente as pequenas
usinas serão construidss de uma só v,ez.

A usina de Chapecózinho, nas visiuhanças da cidade de Xan
xerê, com 7370 kw, no valor de Cr$ 74.053.000,00, será iutegralmen
te construida. Servirá as cidades de Xanxerê, Xaxim. Chapecô, Pal-.
mitos, Mondai, Itapiranga e São Miguel d'Oeste. Para operar inter

ligação com a do Estreito do Rio Uruguai, suas linhas atingirão as

cidades de Seára e Concordia
-.

r

A. Usina tio Estreito do rio Uruguai está tendo seus estudos
efetuados, pela divisão de Aguas, do Ministério da Agricultura. A

construção ficará a cargo do Estado. A. primeira etapa da sua cons

trução será de 15000 kw, em que diapenderâa importaucia de Cr$
120.000.000.00. A zona dessa usina será a das cidades de Concórdia e

Seára e Vale do Rio do Peixe, em que estão as cidades de Piratu
ba. Capinzal, Joaçaba, Erval d'Oeste, Tangará, Videira e Caçador.
Será interligado com a usina de Chapecózinho e a de Canôas, e o

-

sistema do Rio Grande do Sul.
.

A Usina de Canôas tmá em sua primejra etapa 12.400 kw,'
cuia custo é estimado em Cr$ 92 000.000 00. Abastecerá o Vale do

Itajaí e as cidades planaltinas de Lages, Curitibdnos e São Joaquim,
interligando-se com a liI)ha CapivarÍ'Jaraguá, atravéz da estação con

versora de Cunha, no municipio de Itajaí, e com a usina do Estrei-
t.o ,do Rio Uruguai.

".

_

A usina de Cubatão, coa)' 10.000 kw em primeira etapa. cus
tará Cr$ 81.000.000.00:- Incorporada á Empresul, de que o Estado é
o maior acionista, servirá a toda região da concessão desta Emprêsa.

A milla de Garcia, com 9.000 kw, estimada em 63.900 ..000,00
terá suas linhas distribuidas pelas cidades de Florianopolis. São José.
Pa!hóça, Bigllaçú e TíjuCflS, interligando se com' a liuha Capivarí
Jaraguá em Florianópolis. A barragem desta URina está em construção.

Um problema fundame'ntal, enfrentado pelo pIaDO. é o do 'a

basteciment.o de energia ás regiões do Vale do ItaiaLe de Joinville.
A usina de Canôa's é de construção difícil. requ�ren�o obras de vul

to, maa compensador pela potêncià que fornece. Contud� ,é urgente

USINA Potência de CUSTO PROVAVEL
la. etapa

, Chapecósinho 7.31-0 kw Cr$ 74.053.ooo.()Q
Est.reito do Rio Uruguai 15.000 kw Cr$ 120.000.000.00
Rio Canôas 12.400 kw Cr$ 92.000.00c.oo
Cubatão ,. 10.000 kw Cr$ 81.000.000.00
Rio Garda (la. usina) 9:000 kw Cr$_, 63.900.000.00

,

Rio Garcia (2a. usina) 15000 kw Cr$ 105.oQo.ooo.oo'
TOTAL 68,770 kw Cr$ 535.953.000.00

- \
que se reforce, com rapidez o potencial de que dispôe a região. A u-

'sina de Cubatão, pelo contrario. é de construção relativamente sim
ples. Não serão. porem, instalados os 2.0.000 kw em uma só etapa,
não somente pela escassez de recursos, mas, principalmente, pelo pou
co conhecimento que ainda se tem do regime do rio Cubatão. Em
quanto tôdas 8S outras usinas utilizam cursos d'água de que se pos
sue series hidrológices superiora a lo anos, no Cuba tão OI estudos
hidrológicos atingem apenas 5 anos, pois só tiveram inicio em fins
de 1949. Projeto e constçuçec serão levados a efeito, com extremo
cuidado, devendo-se contar com algum atraso originado por novos e

lementos que poderão surgir' durante os trabalhos, notadamente quan
to a' parte hidrológica. Na região de Joinville, os rios bem estudados
se encontram na bacia do rio Itapocú. Tais agues. não obstante' per
mitirem aproveitamentos superiores a 18.000 kw, não podem ser com

putados, por não se conhecerem. ainda. pormenores da grande usina de
180,000 kw do plano em transito no Congresso Nacional. estudado na

area do alto Rio Itapocú. Não é aconselhavel que se construa pequena
usina que venha interferir, no futuro; com a execução Jo programa do
Governô Federal. Ao mesmo tempo, não se deve contar com o plano
nacional em face da carência de energia, atualmente existente, por
que aquela obra. por sua grandiosidade, exigirá muitos anos a se

concr-etizar.
'

A linha de transmissão Capivarí-Jeraguâ, que está sendo de
vidamente aparelhada para

-

suas funções, permite sohrêionar
,
o - pro

blema com o transporte da energia gerada por usina de rápida
oonstru ção, _

A
.

condição que se vem de citar é encontrada a jusante de
locar da' projetada usina de Garcia, 15 quilometros abaixo. Ali sr- po- ,

dem .instalar 15 000 kw. levantando- se apenas a barragem de capta
ção, visto a regularização ser feita acima. na barragem 'que atual
mente se constrói. Utilizando-se os 15.000 kw dessa usina, mais o ex

cedente rio fornecimento à região de Florianopolis e da termo-elétri
ca de Capivarí, pode fornecer ao vale do Itajaí e a Joinville.: 20.000
kw, até se terminarem as usinas das suas regiões.· A central de <Gar-
cia de Baixo» está avaliada em Cr$ 105.000.000,00.

.

Na' primeira etapa não se prevê usina no sul do Estado, A
chando-se' em ampliação a. termo- elétrica de Capivarí, e contando-se
fornecer a Joiuville energia dovale do rio Garcia, é-evidente que 8

usina de Capivarí ficará em condições de atender a (}f'manda do Sul'
de Santa Catarrns. O programa para esta região consiste, na primei
ra- etapa. na construção

"

de linhas de transmissão que favoreça o a

batimento no preço da energia cobrada pela Companhia Siderurgica
Nacional.

As coustruções imediatas foram assim escalcnadaet

� Inauguração oficiál da quadra
de Boch da Sociedade TricoUn
Como fôra amplamente divulga

do e �á de conhecimento do pú
blico canoinhense, realizou-se do
mingo, dia 24 do corrente, ás 10
horas, .

a inauguração oficial da
Quadra de Boch da Sociedade
"TRICÇ>LIN".
Presente um grande �úmero de

admiradores dêste esporte, gentil
mente convidados a tomarem par
te nas solenidades de inauguração.
Com a presença do sr. Profes

sor Osvaldo Ferreira Soares. dig
-nissimo representante. do Exmo.
Sr. Herbert Ritzmailn, Prefeito
Municipal. do senhor João Olinger,
representante da ,Rádio Canoinhas,
membros da atual Diretoria e gen-

, tis senhoritas, tivémos a abertura
da manhã esportiva.

Us,o-U da palavra o jovem AZIZ
JOSE SELEME, orador oficial da
Sociedade. que enalteceu seus fun
dadores, a finalidade désta Socie
dade,· seu valôr, e sua máxima
que é engrandecer cada vez mais
o esporte em, nossa terra. Ao fi
nalizar pediu tambem o apôio do
Exmo. Sr _ Prefeito, 'no que for
necessário.
Em seguida, fez uso da palavra
Conclúe na sexta página

Ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe, em silêncio,
nóvos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bor.s
exemplos.

<

,

r /
.

Ampara aquele que te \persegúe sem razão, endereçando-
lhe vibrações de amôr, "em tuas preces mais íntimas.

'

_

Auxilia e se útil ao companheiro que te não compreende,
mantendo-se invariavelmente' disposto a socorrê-h> em suas
necessidades.

-,

Esquece-te' para servir.

Renuncia. a ti mesmo, a fim de que "o ideial do bem su

pére Q circulo de tua personalidade.
(f� fc:�Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para'�egistrares,
em teu caminho, os anseios é as esperanças de todos que te cercam,

Considera como teu o sofrimento 'de teu irmão!

Compadece-te das vítimas ínfelízes .do ódio e da maldade
e, sem o veneno da queixa no teu pensamento ou nos teus lábios,
ségu� .dístríbuíndo os dons da bondade pura.

Quando pudérmos olvidar o centro escuro de nosso "eu"
envolvendo-o na claridade Sublime da Vontade de Deus, que de
seja o bem e a paz, o progresso. e a alegria para tôdas as cria
turas, teremos vencido. em nós o egoísmo - velho monstro de mil
garras - que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo
o céu em nosso próprio coração.

'

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

. HOJE.- A srta. Anéte, :filha
do sr. Oriomar Scheídt; Ivéte
Marilda, filha do sr. Vicente
Gabski; a srta. Elvira Brauhardt;
o sr;Raul Roesler, residente em

Agua Verde. \

AMANHA:- A' sra. -Zilda, es ..

posa' do dr. Rivadavia R. Corrêa;
sr. Juvenal Tavares; MariseMar
ta, filha do sr. Felix Rudolf; Os
mar, filho do sr. BernardoWendt;
Altino, filho do sr. IzidoroKretzer;
Osiris Renê, filha do sr. Oady
Nadér; a menina Ursula, filha
do sr, Frederico Werdan ..

DIA 2:-
.

Arlete, filha do sr.

Míguél Durek; -

o jovem Pedro
Paulo Fernandes; sr. Theodoro
Tacheski; à menina Dóra Beatriz,
filha do sr. Adolar Stratmann.
residente em Jaraguá do Sul.

'

DIA 3:- Dr.' José Pedro M.
de Almeida, Juiz de Direito; srs.

Saliba Nader; Nelson Banach;
Manoel Jungles; Antonio Gros
scopf e Felix da Costa Gomes;
sra. Tsarina Haas, esposa do sr.
Aristides Guebert; d. Lenira, es
posa do sr. Estanislau Schivinski;
DIA 4:- Sr. Ubaldo R. da Sil

va; sra. Maria Dolores, esposa
do sr. Carlos Negromonte; Ger
sil, filha do sr. Drausio Cunha;

. o sr. José Freitas Filho; sra.

Maria, esposa do sr. Paulo Voigt,
srta. Leny, filha do sr. Estanis
lau Schivinski;
DIA 5:- Maria, filha do -sr.

Ananias Petrinchuk; o sr, Wily
. Priebe.

:. DIA 6:- Iza Maria, filha do
sr. Ney S. Machado; Zilda, es

posa do sr. Francisco Fernandes
Luiz; o sr.' Júrdano Righetto;
MiÍton-;-filho do sr. Miguél Di
midiuk; Dona Ema, esposa do
sr. Gustavo Stratmann; RelUm
Lauro Orua], -filho do sr. Lauro
Müller;. a menina Ieda Maria,
filha do sr. Adolar Wiese,

"Correio do Norte'; cumpri
mentá aos aniversariantes dese
jando-lhes multas felicidades.

A essas despesas tem-se que acrescentar;
�

Linha de transmissão . Cr$ 106.157.000.00

As usinas.. previ!ltas em mais de uma etapA terão suas obras
CIVI� com previsão da,.potêllcia total, ficando para ampliação sómen
te a pafte 'elétrica.

xxx No proximo numero leiam o que será féito em bene
ficio da Agricultura dentro do Plano -de Obras e Equipamentos.

VlIDO [H[O-SOana
(SILY_Énul

GFiA""O� TÔNIOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO, DO NGRTE,- 30-4-1955
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamen�aria referente ao mês de Março de 1955

Código
Local TITULOS

3 30
.3 30 1

3 30 2

3 303

3 3�
s 31 1·

3 6
3 60
',3601
364
3 64 1
3 8,
3 84
3 841

.

3 842

8 10
8 10 1
" 11
8 11 1

8 11 2
8 13
,8 13 1
8 14
8 ] 4 1
8 14 2

8 14 3

,
'

,

\.

-.' "'.�

Pessoal fixo .

, Zelador Cemiterio Municipal - R�f. II
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material.de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA' PUBLICA

- Fundada-Interna Amortização é Resgate
Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consolidada
� J\1r03--

Despesas diversas
Juros, da divida consolidada

SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS
Pessoal fixo
1'res Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel ,

Operários dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras, Major Vieira e Paula Pereira e Flp. Schmit
Operários do serviço de ruas, praças e jardins
Material de consumo

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Calçamento de ruas da cidade
Transporte de material para serviços de ruas, pra-
ças e' jardins ./

Combustivel para' veículos em serviço na cidade f' vilas

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I . To�al

'

650,00

30,00
3.380,00

73,80

49.700,00

2.360,00

500,00

4.000,00

1.600,00

4.078,00

2.714,50

27.926,00

l.200,00

4.728,00

30,00
6.094,50

73)0

77,626,00

3.560,00

500,00

6.000,00

2.400,00

600,00

330,00

Assuntos Militares
Inspeç·ão Saúde E'poca Complementar

EDiTAL
I - Devem comparecer nas Juntas de Alistamento

Militar de Canoinhas, 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 inspeção de saúde, época ge-

'

ral'(21 a 30 de setembro de 1954) e a incorporação
(janeiro e fevereiro de 1955).

/ ......__

II - A inspeção e Seleção será realizada no 2.0
Batalhão Ferroviário em Rio Negro. no prazo acima men

cionado e, cerrerá 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. 1.59 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. Ix

-

2 94 7 .Postos médicos municipais
2 94 8 Aplicação da Taxa de Assistência Social
3

.

EDUCAÇÃO PÚBLlCA
3 O ADMINISTRAÇÃO SÚPERIOR
3 03,' Material de consumo ;'

3 03 1 Material didático-em geral
3 03 2 Reparos de 'prédios escolares
3 04 .

Despesas diversas) ,

3 04 1. Aluguelde prédios escolares'
'

•.
3 04 2 ' Assistência a alunos necessitados
3 3 ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E

COMPLEMENTAR '

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de éscolasísoladas, sen
do normalistas" padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do

e�sino _primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
cornplementarístas, padrão H a 900,o{,; não titulados
padrão D 'a 700,00; com habilitação pado F, a: 800,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
.

Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res-
.

pectívos vencimentos.
Pessoal varíavel

.

Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 12, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo'

.

- ,

Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dDS cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Altnirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a
"Liceu" Industrial . de Santa Catarina por conta
do município

3 84 3 Bolsas escolares diversas
4- . SAúDE PúBLICA. .

4 8 ' SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
4 34· Despesas diversas
4 84: J ' Ao Centro de Saúde ido Estado

.

4 ,9: ;( , SERVIÇOS Dl;VERSOS
4 94 Despesas diversas

_

4 94,1 Desobstrução de córregos e rios
4 94 2 Drenagem de terrenos alagadiços
4- ·94 . 3 Limpeza de -vaíos, noeíros e sargetas
5' FOMENTO
5 1 FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
.5 11. Pessoal varíavel

.

5 11 1 Operários serviço fomento da produção vegetal
.'5 13 Material de consumo .

5 .1�L1 Material serviço fomento: da produção vegetal
.5 2 FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
5 21 Pessoal variavel '

.

5 21 1 Operários serviço fomento da produção animal
.

5 23 Material de-consumo
5 23 Material serviço fomento dà produção animal
6 SERVIÇOS INDUSTRIAIS
6 3 Serviços Urbanos
6 34 Despesas diversas
6 34 Para ° Serviço de Águas
6 4 INDUSTRIAS FABRIS, E MANUFATUREIRAS
{) 41 Pessoal variavel
6 41 1 Opera rios serviço extração de pedregulho
6 41 2 Operários serviço extração de pedras
6 41' 3 Operáríos fábrica tubos de cimento
6 9 'SERVIÇOS DIVERSOS
6' 90
6 90 1
6 91
6 91

\
1

693
s 93 1
7
7 3
'7 34
7 3� 1
7 4
7 44
7 44
8
8 1

140,50 »<

996,00

1.200,00

460,00

4.400,00

9.201,00
16.300,09

5.960,00

772,50

2.000,00

800,00

1.611.00
140,50

2.037,40

1.800,00

- 620,00

6.600,00

I

9.601,00
31.912,00

l2:053,00

827,50

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

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

Onde os campos terminam, surge a luxuriante mataria,

re-Iflexo direto da poderosa fertilidade do Bolo. Os cafesaís 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

..Iãmerece 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 promis
sor, adquirirem terras em Mato Grosso, as quais ainda são de

baixo custo e portanto acessiveis a qualquer bolsa.
A uCOLONIZADORA NACIONAL LTDA.u

por intermédio de seu agente 'nesta cidade Snr .

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

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 � CANOINHAS 8x
ii

200,00

330,00

1.611,00

1.041,4U

600,00

160,00

2.200,00

400,00
15.612,00

6.093,00

55,00_

Transportes Rodosul Ltda.
SÃO.PAULO CANOINHAS

Rua Vida) Ramos 232

Fone, 274

Telegramas: RODOSUL

Rua Carlos de Campos 272

Fone, 9-49·94

Telegramas: WOLFRAM

Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena'
Rublnatein, Margaret Duncan, Coty e outras

'1 Artigos de Toucador etc.
.

,""Manipulação escrupulósa! Preç?s _ módicos!

••H.�•••• IIe;lIII••••••••C•••••••••• iI••allil'•••••••••••• III"."�•••••••CI••••e•••••••••••••••••••••••••••=••·::�:: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lIa•••••••••••••••••••.••••••••• ::
� �

ii Dr. Aristides Diener i!
ss CIRURGIÃO DENTISTA ii
" �
ii Raios X - Pontes Moveis e' Fixas ii
� �" �

ii Dentaduras AnatomicBS i�
- o" o

ii Rua Vidal Aamos ii
,ii CANOINHAS. - SANTA CATARINA Ü
::::::::::=::::::::::::�::::::::::::::::::::::=::=::::::�:::::::H;:::=:;=:::::::::::::::::::::::::

- -

Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BI.CIClETAS
Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - SalJta Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

,
--

PARA O DIA DAS MAES - \8 de maio
EMPREZA FU�(Ko presente ideal .,

sera encontrado .

na

30-4-1955

. A 4ssociacão Bural de Canoinbas
tem à 'venda as seguintes mercadorias:

Fenõtiazina: para combater os vermes de tqdos os animais.
Mixiod-v'acina porcina: vacina curativa do paratifo e pasteure
'lese dos leitões. Antibacterina pordna: contra a pneumonia dos

Ieítões. Capastrol: para a castração quimica de frangos. Alu�
nozal: para díarréias. dos animais de "todo o porte. Rhodiàvita
veterinária: para cara inchada e atraso no crescimento dos ani
mais. Danenam veterinário: para garrotilho, etc. Zotelone: para
peste de sangue, etc, Solutiazamida: para tristeza de bovinos.

Çlerite: p,ra desinfetar sementes e ajudar o crescimento das
mesmas. Serfolex: para desinfetar .. sementes e prevenir doenças

-

em trigo, feijão, arroz, etc. Sais Minerais: 'para' crescimento dos

pintos e toda espécie de aves. Temos -tambern sais minerais para
engorda de SUlnos e desenvolvimento dos mesmos. Adubos para
hortas: farinha de osso, adubo colonial, hiperfosfato e superfosfato.

PÓ para gafanhotos e para imunizar

Enxadas - Pulverizadores para plantas, etc. __etc.
Brevemente a Associação receberá foices, machados, facões, etc.

®®®®®@®®®®®®®®'i)®®@®®®®®®®®®®®®®@®@®@®@l®®®®®®�
t

.

. . I

i Caminhão FQRD-F-600 Modelo 1955 i
O Kilornetro. Chassis comprido, Reduzida, i'140 Cavalos Força.

Vende�se preço abaixo! de Tabela ®

TRATAR COM I
� .. Pedro Meihy Seleme ,
l TRtS BARRAS .: SANTA' CATARINA 2x i,

®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®$®®

Associação Rural-ue Canoinhas

AVlSO'
Afim de 'melhor cumprirmos nosso acordo feito com

o Serviço de Expansão do Trigo e continuarmos recebendo
sementes .aelecíonedas 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 Rúral com urgencia. '

' '

Os que plantaram e não colheram por motivos di
versos, devem apresentar suas justificativas, provando com

declarações dos Inspetores dé Quarteirão de . suas zônas.
\. .' ".

Canoinhas, 16 de fevereiro de 1955

, ALFREDO GARCINDO -. Presidente'

Hegistro Civil Edital
Sebastião Grein Costa, Es

crívão de Paz é Oficial do
Registi o Civil de Major Vi
eira,

_ Município e Comarca
'. de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: Miguel Corrêa e Do
nária Batista. Ele, natural
deste Estado, nascido neste
distrito no dia 23,..de ag-osto
dê 1933,' lavrador, solteiro,
filho de Nestor José Corrêa
e Francisca R. de Jesus. Ela

VENllE�SE {

Um motor a oleo crú, Diesel,
marca' "Slavia" de 8 hp-800 rpm
com polia, com todo. os perten
ces, novo ainda sem uso.' Tra.
tar com ALFRFDO GARCINDO
pelo Telefone 261. -�

.

natural de Porto União, nas
cida no dia 3 de janeiro de
1933, doméstica, solteira, fi
lha de Eva Batista, residentes
e domiciliados neste distrito.

I' Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Cio
vil art. 180. Si alguem sou

ber de algum impedimento
acuse-o. Para constar e che
gar este ao conhecimento de
todos, lavrou-se o presente
que será afixado e publicado
'de acordo com a lei.

IMPURflAS DO SANGUE

i UIXIR Df B06DtlRA
. � AUX. TRAT. SIFILIS

Major Vieira, U�- de abril
de 1955 ..

Sebastião' Grein Costa
Oficial do. 'Registro Civil

PREFEíTURA MUNICIPAL ·DE CANOINHAS
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês' de Março de 1955

Código
Local

7
'TITULOS

,

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior ··1 Do mês I· .

Tota-I-
8 2

8 20
8 2D 1
8 202
8 203
8 �O 4
8 205
"8 206
8 207
8 21
8 21 l'

/

8 21 2

H 21 3
8 22
8 22 1
8 23
8 �3 1
8 24
8 24 1
8 242
8 5
8 51
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7.U==®®@@I==:�::::@®®®�::::®@®@®::::�(i®::::®®®®®=:::@)®®t'il@::::

'

� . -

-'110 Pneus Gcodyeer I !��1
®

.::' '8 73 1
, ® Preços de Tabela com 5 oIode

.

desconto � 8 8 ,

.1 Oferecemos para pronta' entrega os seguintes: W: :: 1
H -

I 4.50 x 21 - Lameiros e Lisos �® 8 84 2.
.. 6,00 x 16 -

" ""

�ti, ,6.50 x 16 -
�

II' "..

� .B 6,70 x 15 - " ".. ••

'I 7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas �
. �6.50 x �O - 6 Lonas w

®
:; -: 7 00 x 20 .,..- Lameiros e Lisos r - ::

,=
7.50 x 20 - Bandeirantes e Lisos �o:.=8.25 x 20 - Barideirantes e Lisos ::
900 x 20 - 12 Lonas @

, ®
iS 10.00 x 20 - 14 Lonas - Papaleguas :5

� Merhy SeJeme cP .Filhos �
-I TRES BARRAS' . -:- SANTA CATARINA �
::' .

�

" ::
:;::®®®®®=:::®®®®@::::@@®@®::::®@®®®::::®®®®@::::®®®@@::::®®®®::::

8 9
8 94
8 94 1

8 942
9
9 O
9 (10
9 00 1
9 002
9 2
9 24
9 '24 1

CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE RODOVIAS
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo .

.

.

Diretor' do D. M, E. R. _..:.. Padrão Z
Escriturario do D. M. E. R. - Padrão S
Diretor da. Secção de Máquinas - Padrão Z
Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
Fiscal - Padrão S
Dois Fisc.• is - Padrão R
Três Motoristas - Ref. XI
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos, distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira
Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoínhas
Gratificação 80 Engenheiro
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Matelial de consumo

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Cornbs. para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio fie veículos ,

SERVIÇO :OE LIMPEZA PúBLICA
Pessoal variavel /

Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo
Para serviço de limpeza pública . ,

CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS
,

PÚBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consumo

Para serviços de próprios municipais
-

ILUMINAÇAO PúBLICÂ
Despesas diversas .

Iluminação pública da cidàde e da vila dé 'três
Barras

Energia para motores, reparos de instalações e ou-

tras despesas
.

.1

Pessoal fixo
Aposentados
-Funciona rios em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas
Restit. de tmp. e taxas de exercicios encerrados'

DIVERSOS'
Despesas diversas

.

Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção, e conservação de rodovias
inclusive aquisição de

.

material rodoviário

Aplicação da taxa de conservação de.estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL IT;-lATIVO

120415,50 .

1.250,00
3.800,00
5.000,00
3.200,00
2.850,00
7.200,00
6.600,00

1.900,00
2.500,00
1.600,00
1.900,00
2.700,00
3.300,00

1.250,00
5.700,00
7,,500,00
4.800,00 '

4.750,00
9.900,00
9,,90.0,00

15.976,00 /10.231,30 26.207,30
,-
\

360,00
4.000,00

. 28.9132,00
12.000,00

155,00

21,,549,40,

67.906,00
36.247,70

28.602,00
8.000,00

155,00

9.291,00

1.107,00
5.143,30

12.258,40
'-

66.799,00
31.104,40

12.415,50

.'

7.200,00 7.200,00
,

6.330,606.330,60

32.049,00
'

14.476,00 44.525,00

3'.624;00-
2.600,00

.12.216,00
7.8{)0,OO

8.592,00
5.200,00

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN'FLAMACOES,
C O C E I R A 5,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC.

�==::::::========{J CO�UNC�_EXI'STIU IGURl

l -
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Regional- d�" União:Derrfocrâtic,t;\:"Nàcionál, reuníCJo�� -etn-isna
·

�(" prçsfd�ncia do $r. fIeribe{tÇ>z -Hulse, �fesol veu '�JrHjicar, n
em

� ��;�'t'f.'o4 {j�-" ',":" ,,�', ••
""�'" -.!.>:"; -" '/':�' ;;te 2rt ',� 1b'''' �. '''-':, \:-: 4: ''':

.�
;"

_

[i!_" � �
'.

'�0e A �.". _lI",�
_.

,'c

�

nverrcão p�rtidatia;;'�PQ[ ", unanimidade dê.. VotOEr,>,.q�� t}�O'W�� do,:��B. "J;?R.
Q8-�:E ��'�CER DA ,ré(9rn�o '�tcanÊJ.idato .para, !su§seçã�9�'g@'l'ver'ni�1;m�n�al � dentro
ar1,� ,'t.: fo":,,_ ,,7:. ..,'>oi?:, �:,. ,lo

.e T "" .

..,.�'._ «:l ;i':: , '.
�, '_.......}

40" protoçólo" firmado éom"-o PDC'� PR�!iêe ,PSP.,:
,'�

...... ...;... ' c:...._};_��. - 1;- .

� -I; ',.$"' [

cf .:� 0: �J1' "'..,:/":'
':9; :�� Q; "�.�: '�. � �?'f.., �_� ;._

- '�S: Catarina, 30 deàbril'd .. ,lY55" .. N.348 8ovêrno�MUDicip.a1 J' '·A�t!.?ti�.?S '��:ç\�'S p,a"ra '�� "Di�� 'd,a�"',M�es"
DECRETO DE 1.-4-J955:;; exclusividade na'1'l;_mpre,ssora'9uro Verde Ltda.

,> Herber] Ritzmann, i>vefeito,., '. ,,'" �"ti"+, �

M\micip�l �e <?a_noinhas, np llJo<i "
- ".de suas atribuíções, resolve: � "�-i

�" D����d�R��m o decretou. '700',�' , , 'Cine",>T'é;tro'� �;'V�erà ��ruz
de' 28.10-1942, Doray Jautch para ' .;; A"'P'''R; E S E� N/T Á'P: :,:.,'," ii,

ex' ,exercer o cargo de Profes@or, Au- ,'�
, ',�"", >".' ,

, ' "� *:j;� "

xiliar, padrão B, do Quadro U(Ji#> Hoje ás 20"horas -, Improprio até 14 ,anos>;'"
'

'""'''''
no"mundo, inteiro -pelo co-do Municipio. nara ter exeréí-, »>
'" ....,' cio na Escola Mixta"Iso1adllde ." NE3m'"San�gue ,Nem 'Areia,esa pa reeimenta ae A I bsrt E instei n Campo d'Água, Verde,'distriio�'da "Ux'ria,,,das maiores comédias do famoso astro'

, ""INCINERADO 15 HORAS APQS"A MORTE
sêdeca contar 'de I. de Ab,riIJ955.f' �_

.

%MARIO MORENO (Cantinfías).«
.

"11
. .: ..'

Prefeitura Munícípal de Ca-"] !t

E
• , -: d .,,';)l,:. '''O S d d III M' t

.
'

".'

,PRrNCETON,' Nova Jersey, 18 (U. "'P,):� Albert Etnsi'en';", nóínhàs, em 1. de. abril de, i955 '. 'O InICIO a sehé), egre d "a },�
r

IS erIOS�
�llrê�;io( Nobel=de Fisícá, insigne sábio cujbgênio nas-teorías-mej" Ass: Herbert Ritzmánn PreféÍt§�" .

1,

,.,ii ,�,o-",,'---�"Jl "','�"

�'temáticas conduziu- a era do átomo e da bomba atômica, faleceu Osvaldo F. Soares - Se�retáriõ� " �manh�;,- :�� 14 horas:' eensura Livre
.

hoje no Hospital de Prínceton, aos 76 anos de Idade. A causa,' ,

"N" S'
'

N
z:

A'
-

mortis oficiàÍfoi a"'«irlflamacão da.vesícula biIiap;', tendo ofan10so "DECRETO N, 94, de r3-4-1955
"

, em, qngue 9-fll ,- rela
T

rnatematlco se internado no hospítal ao meio dia, de sexta- feira, Herbert Ritzrnann, Prefeito" E o início da sêriê'''O Segredo da IlháMisteriosa";
" ,<,;é . Municipal de Canoinhas, no uso '��"

__

'\ ,_'
'

o O extinto comemorava seu, aníversárío a 14óde março e" de "suas atribuições, resolve: '_'
,

'de" acôrdo com, seu costume dos últimos anos,' passou um dia" ,[JECREr:I:AR:
.

'.�

, Anianhã ás 17 horas - Censura Livre

tranquilo, sem receber jornalistas nem. fotógrafos: "'� .

.

>Artigo 1. -' Fiça aprovado o Amanhã "''''; ás '20 ho�as. - !mprop�io' até 14 anos
.

_

" '",. lotéameq�o prnce'dido pela sra.".

_Ein�tein �levo.u-se '�a obscuridade co�� filh9 de industri- <

Clara.Müller Pfle er nq terreno1 alema�o, e d� uma InfânCIa marcada, pela dIfIculdade de- apren.:r 'urban'o "'.

limitado !f�el&s rua�irRui
.

,er" a fama unIversal �omo um dos maiores gênJys dá humanidade,. ,'ii: i'ê'Barb�s�� Robti!rto· Ehlke e 'Ge-�
"

,

Suas teorias' matemáticas niodificara�� o cu'rso do pen'sâ:31 túlio _Vargas e c?m terras
..

dos�
',mento cien'tífico. Sua teoria relativamente chamou sôbre"'si a 'herdeIros de Remaldo Kruger,,,
'atenção �GpuJar.

.

�

�
com a área lotaI de 3,278,37,�1l2

, , -:: _" (Três 'mil duzentos_e-setenta" e
, "

Durante 4°4, ano!!, trabalhou para enconJ;rar a chave qué oito p)etros quadrados e trinta
pod�r,ia explicar ,a composição e o funcionamento fisico do' Uni-, ,e séte decímetros quadradó'S),
verjó" julgando que o Universo era um campo continuo, como sendo' 2.478,37 m2 de súa pi'o'_,
uma corrente interminavel, governado por leis imutáveis.' 'f

priedade e 8'00 m2 'dê QueIin
Seus ultimos esforços se dedicav�m à.,teoria das intera- �;r�on,. pa�a ciue�95�ende� e�

das fôrças ",cósmicas. ' " ,., ;, <,
,

,e JU� o "e"_ ,se�, o o
,

,

-

",
" �.' terrenq todo fraçao do lote n.

Einstein foi s'empre" um 'Üv,re-pensàdor irred'Utivel e se �9, "'carta de" aforamento ,n: 29,
opunha"as investigações aqti-comunistas das c9.missõe<,; parlamen- Íegi§,�ro n. 5_1.

" ;
" , ",,,,,,

,�a.res. �uma oportunidade, recomendo,u a uma testemunha que se"'':'� ,Artigo 2. - Fica 'incorporada
nég8&Se a cooperar com o senador Jo�seph McCarthy, nu:ha audi- ao Batrimônió Municipal a área

êncía,:âa Sub-('o�issão de inquérito\' presidida por aquele parla- de 5;4'51,63 m2 (Cinco' mil qua-
:W<if�e�t'�"r, em tôrno da espienagem comunista.;,

.

,trocentós e cincoentá e um me_;"
ii" .

'.

<, , tros quadrados e;; seSSl!nta e três�,'
_

,:,' '-, �;," 'Em uma oca�ião, o sabio negou a acusação de um ex-co- decímetros quadradós), destiria-; ;:, munista c<mfess<l'perante a Sub-Comissão McCaTthy;c de� que "ha- da às ,ruas .qUE: circl,lp(Iam 'a� via a�eito,' ?ffi 1945fdinhéi_ro d e uma organi�aç�() qu"el; �ais tar- área loteada.'\! i�'
,

.

"

de fOI consIqerada �iu�yerslva. ,,'. '" "'''. ''''''',;;,
4'" Artigo 3. _ O Mapâ orjgin�l

Ao 'complet�r '75 an�s, o Jlustre ci�ntistaie;xortou+-os cida- . fâ�vterá 'fMicaria.rquliv�ddo n! Pre- ',� "
.

Ag'uaide� para��mana de aA1versãrio dodios, ge sua patria adotiva a se oporem às «iri'quisições\) sôbre sua. '" el ura un cipa) po en·,Jo ser ,.

"" filiação politica. j, �. "fornecidas cópias às pessoa� in-' " CINE TEATRO "",VERA CRUZ os grandiosos filmes

te��:�g�s4. -:- Este Decreto in- ,NENHUMA'; MULHER VALE" TANTO
tra em vigôr na data de sua A " VIRGEM� DE FATIMApublicação, revogadas as dispo. "

.

"

sições em contrário.
.

\ e' O PREÇO DE UM ,,,HOMEM
Prefeitura Municipal. de" �a-,� .

L
Y .

_ <

,', .

.. <',noinhasi 13 de abril de 1955." " ...... I.... --...----------••

�.Ass: HERBER� R�TZ�ANN3, '" �" ",;..,"
'. PrefeIto,,�

. " Inaugl1'raçao:Osvaldo F. Soares, SecretarIo.!t <
,_

'...j;,
?i;' J",,:�' ::.

o sr. Profe.ssor Osvaldo; F.er,reira ... 1 breves palavras feliCitou a tôdos
Soares, dignissimo representante os membros fundadores pela feliz
do Prefeito, agradecendo 'o gentil idéia e concretizacão imediata da
convite que fôra féito ao Chéfe bela Jluadra de Boch. •

do E.xecutivo Itlunicipál e expli- As festivi'c1ades tiveram seu pr()S:
ando as razões'''poderosa!l que c:i seguimento, com apetitoso chur
impediram de comparecer aos fes- rasco e, b�las páginas, musicais,
tejos� Outrossim, r manifestóu sua transmitidas' pelos serviços de
vontade de tudo fazer para irlcen- autos falantes.

' .

tivar',-essa nova modalidade de es- ' .

porte em Canoinha:s�' )\'. P�rãhtins Sociedade TRICOLlN
e que novos êiitos venham coroar

Fez pso, tambem, fIa palavra o' ,

senhor João Olinger, representan- � dinamismo dos me'lnbros da n6vel
te da Rádio Canoinhas, que em

,; Nos últimos anás,'Ein�tein trabafuo'U, i�st�"d(,u e calculóu
",durante umas seis a, oito horas por dia, em média, nas duas sa
las isola?as do fnstituto de Estudos 'Avsnçados'·de· Prim;eton,' que
lhe foram reservadas.� .. io

'

c��O Institutú, que compreende uma série dé'pequ�nos edi
fí�ios erigidos entre jardins flOJidos- na formola paisageni' de No
va' Jer�ey, ser,via ãe fundo adequado para o trabalho de um gê
fJ.ip. }'i,êsse', ,a!Ilb!e�te se de.dicavam ao estudo e, invéstig�ção de
oitg" aos maiores cientistas do mundo entre os"quais o seu dire-
tor,

.

sr,' Rob�rt Oppenheimer.
''';

.. " �� ""'

',I

DECRETO N. 95, .de 14-47)955
Herbert' Ritzmanni' PrefeHo

Municipal de Canoinhas n9 uso .

de suas atribuições. resolve;<
DECRETAR; ,5\/'

'� '19.265,70 Artigo 1. - Fica cancelad�
"no lote n. 39, carta' ,'8e aIOra::'

2.;00.00 m,�pto n 29, �egistro n. 51: a à-
1.000.00 rea de 8,73U m2 (oito mill ,sete-

i'" 1.000,00 centos e trinta"'metros quadl'a-
1.500.00 dos): ,situada atuàlmente no pe

rimetJ-o ur�ano, em,virtude da

).000,00' .doação gü<;! GJara Müll�r PIle-
49,70, "ger f�z ãi' Prefeitura, da áxea

'i,c
M

de 5.451.63 m2, para abertllra
300,00' "de 'rua�e do loteamento da '.;'â-

,
7, ':,.""" ",,rea de 3,278,37" m2, aprovado

l. �1.750':Oô' �:�é19 Decreto n; 94, de 13 de
\·V'·,;,(+�,·�· ':'íílOril de 1�955," ".

'

"1';.746,60 "'f�r:{igo 2. - "Da área loteada

29.616o� �'�;diV;erão" ser "e�pedi.?as cart�s.
" 'dej;datas, que tomarao, os :11U-

meros constantes do Mapa do
Íoteamevto sprovado: t

Artigo 3, - Este Decreto en

,trá' em vigôr na" data de 'sua

publicáção, revogadas as dis

po�icões sm contrário,
.

Prefeitura Municipal de .ca
núinhas, em 14 de abril de 1955

Ass:: 'HERBERT RtTZMAN'N"»
'Prefeito. �/

.

-'� til'
".osvaldo -F.'·Soâres, �Secretário
"'1". •

.,

.>/:'l;,;.,;" ,ti" ,

Saldo anterior
Recebido· de Irmãos Bartnick

,.. 4a. prestaçã�Q de si subscrição
Idem ..

de kmãos, Trevisani,
Idem 'de ,Ney Machado.
Idem delind:c ..Màdereira Uniãó' S. A."" ,'�

Idem de' Júcá :Mat9so; valor de ,Unl boi
vendido' aO'jmesm,o

, "

Juros sobré'� deposito B. N. C.
Doaç�o de Francisco Feger
pintura 'ue 2 salas

'

Idem da Ceramica Marcilio Diás
de télhas" e goivas

"

,

Idem dá Inq. d� Mfideitas ;Jo�é Groskopf '" :
si duplicaj;�l" n. 21 'I;'

' ,"

';;; :;� _

:?i�' /'1l ,;r;::
r.))

.�.

. �:'í.'C,'R É D I TOS �

Pago a Ferraí�eto Ltda.
Despezas Banco cl remessa
Extorno valor do cheql\e

.' 19043-18-6-54- B.N.C. "
.

,r' 1.530,00
Compensaç�o do material fornecido e doado 3.800,60,_----�

15.384,60
14.231.40"BALANÇO

:�,j
29.616,00\

':;� .};',: "';;:; ('r<l:�'; K
' ,.jj7J

C�moinh�s, 31· de Março,' de" 195,5;�l
�, Ãss;: H. SCHRAIBER ,.

'

"tá f�$' �.

��� \�\";

,.'.'"
fi Peld'� Vale das' So"mbras

em TECHNICOLJOR, �.

A grandiosa' obra' cinematográfica, 'produzida- e dirigida
pelo maiOr qiretQT",de todos os tempos CECIL B. DeMILLE
Gal'y Cooper; Larairre Day, Signe Hasso"ê Dennis O'Keffe

;;:;:
...

�

',;� _.__ f�_,__

28• Feira, ás 20 horas - REPRISE- Imp�oprio até 14 an08

OBSE,RVAÇ�O:
< 3a. Feira - �ás'14 horas

Grandios� Matinée, com os, insuperáveis 3 patétas, dese
nhos coloridos�e belissimos schbrts naturais e� Technicolor

�)f" :�
"

'

I
.

,
,

3a e 4a• Feira - ás 20 horas - Imp. ate 14 anos,
I .' • ','

Quando Passar a iórmenta
com WilliarÍi"""'Uolden, Nanéy Olson � Frank Lovejoy'

1:'- _

5a• e 6a• FéiraS-' ás 20 horas -"mp� até 18 anos
"

Outro;;gn�.ndioso filme da PARAMOUNT.

"Mo"'nta�\ha dos Sete: ,.A.butres
.,;( �. çoih KIRK DOUGLAS

,,'

oficial," conclusão

Diretoria.

CINEMINHA IISÃO' FRANCISCO" ,,_
c;, :"•.

;;- -

\ Amanha, às 1;> horas e à§ 20't�horas.
•

c
• �.' '!fi

�;': ;l.�_;;., .

.

Stan Laurel e Oliver Hardy,
.

O GORDO 'e o MAGRO, em
.

........

,'-

:�� . '.J: )� 11<

; , . UlV1arLJjos .. I'mprovi§��_q�"\;
'\ e Complementos' .� -.[

':.

,-'. ",1.. Na terça-feir,a, Festa da Santa Cruz,
�.' ;às �15 horas e às. 20 horas:
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CORREIO DO NORTE 30-4-1955

ASSUNTOS MILITARES
Conclusão do' número. anterior

CONVOCAÇÃO EDITAL
2,0. Tur-no

Unidade designada: 2. Batalhão Ferroviário, Rio Negro, Paraná,

Data de apresentação; - 4, de Junho de 1955. '

João Ribeiro Simões. filho de Joaquim. Ribeiro Simões:
João Salvador de Andrade. f. de Severo de Andrade: João Soares
Rocha f. de Afonso Rocha; João Vieira f. de Fermino Vieira; Jordão
Corrêa, f. Nestor José Corrêa; Joriel Manoel Alves, f. de Manoel
Belarmino Alves; José Antunes de Siqueira. f. de Fermino Antunes Si-

queira; J�sé Bess, f. de Francisco Bess; José Detiuki, f. de Miguel
Detiuki; José Grein, f. de José Nicolau Grein; José 'Lichineski,

. f. de Felicio Lichinheski; José Mllia, f. de Solino Maia; José Max

Grosskopf, f. Germano Grosskopf: José Moisaa.]. de Miguel Moissa;
José Pangratz Filho, f. de José Pangratz; José Heichardt Júnior. f.
de Jçsê Heichardt; Jotacy Domingos Cabral. f. de Domingos Balbino

Cabral; 'Jovino do Prado, f. de Avelino José do Prado; Julio Karo
leski, f. de Anionio Karoleskí: Juvenal Tabalipa f. de Francisco Fe

Jipe; Juventino Carvalho do Prado. f. de Pedro Carvalho do Prado;
Lademiro Nogats, f. de João Nogatz; Lauro Maria, f. de Custodio

Maria; Lauro Melnechenco, f. de Estefano Melnechenco: Leonor da
Silveira. f. de João José da Silveira; Leopoldo Stemposki, f. de Inacio

Stemposki: Lucia Josefovicz, f. de Miguel Josefovicz; Luiz Grein,
f. de Adão Grein; Marcus Watsko, f. de João Watzko; Maurity Dal-

Jemore Simm, f. de M�x Simm; Miguel Androcheski, f. de Nicolau
Androcheski: Miguel de Assis Cordeiro, f. de Florindo fie Assis Cor
deiro; Miguel Franco. f. de Levino Franco; Miguel Symbalista; Mil
ton Texeira Barbosa; f. de João Ferreira Barbosa; Natalio Paulitz

ki, f. de Vicente Paulitzki; Nei Müller Cordeiro, f. de Antonio

Cordeiro Maciel; Nels.Qll Ferreira doa Santos, f. Amazonas Ferreira
dos Santos; Nivaldo Grosskopf f. de Adolfo Grosskopf: Octavio Te
horny, f. de José Tehorny; (Idoricc Iachitzki, f. de Augusto Iachits
ki; Orty Adriano Martins, f. de Salvador Martins; Osorio Bueno, f. de

Graciliano Bueno; Osorio Neves de Barros, f. de Tereza Neves de
Barros; Osvaldo Greschechen, t de Francisco Greschecheu; Oziris Fer
reira Colaço, f. de Argemiro Ferreira Colaço; Paulo Pedro Vicente,
f. 'de Paulino Vicente de Souza; Pedro A ri- de Matos, f. de Odorico
de Matos; Pedr� de Medeiros f, de João Maria de Medeiros; Pedro

Lobas, f. -de Francisco Labas: Pedro Pereira d03 Santos, f. de Arge
miro Pereira dos Santos; Roberto Normberg, f. de Carlos Normberg;
Sebastião Correa, f. de Miguel Corres de Oliveira; Sebastião de Pau
la f. José de Paula: Sebastião Pedroso f. de .Josê Pedroso; Sebastião
Pires de Oliveira f. de Rufino Pereira Pires; Sebastião. Rodrigues da
Silva f. de João Maria Rodrigues;- Sergio Rodrigues Fflriasl f. de
Francisco Rodrigues de Limg; Severo Popadiuk f. de Miguel Popa.
diuk: Sizinio Waldmann f. de Henrique Waldamnn: Silvino Alves f. de

João Moda Alves; Teodoro Kraieski f de Cassemiro Kraieski; "Teo
filo Kozowski f. de Adão Kozoweki; Thadeus Kmiecek f. de Carlos
Kmiecek, Timoteo dos Passos f. de Augusto Antouio > dos Passos
Tomas Tadra f. de'Daniel Tadra. Ulysses Borges f. José Peters Ps·

ailia, Univaldo Corre0 f. de Alimpio Corre0 de Lima, Uoivaldo Al
ves' Martins f. de João Alves Martins, Urbano Olelicowicz f. de Pau
lo Olescowicz. Valdemiro Cristo f. de Pedro Cristo, Valdemiro Rodri

gu,es de Souza f. de Joaquim Rodrigues de Souza. Valdico Bremer f.
de Emilio Bremer: Valdovino Belink f. de

.
Teodoro Belink. Valfrido

Prestes Medeiros f. de Eduárdo Prestes Medeirus: Vasco Stemposki
filho de Estanislsu Stemposki: Vitor Condr8s filho de PeJro
Condras. Vitor Karvat f. de Pedro Karvat, Vic�ur Pre�o f.' de João
Lorenço Preto, Virgilio Bechel f. de Francisco Bechel, Vitor Vieirá

l.. d� Angelino Vieira, Wadeslau GurczakQvski, f. -de Theodoro Gur

czakovski: Waldemiro Borges Karlson f. de Cipiano Borges de Souza,
Waldevino Candido f. de Francisco Càndido, Walfrido José d� Pra·
do f. de Vidal José do Prado. Waldir Wiese. f. de Afonso Wie�e,
Walfrido Tachwiski f. de José Tacbewiski, Valmor Bleichuvehi f. de

Avelino Guilherme Bleichvehl. Walmor L�ite f. de Augusto Leite, Wi

gando Voigt f. de Paulo Voigt. Zacarias Alves Lourenço f. de Sebastião
Alves Lourenço, Adolfo Schroeder SQb. f. de Frederico Schroeder. Mi

gqel Loika f. de Haracem Loika e Mieceslau. Maicinack, f. de Va
lentim Maicinack.

Unidade designada: 1-5. R. O. 105 Lapa Paraná.

Data de apresentação: - 4 de junho de 1955.

Adão Alves da Cruz f. de Pedro da Cruz. Adelino da Luz de Ramos f.

d� Guilherme da Luz de Ramos. A.lcides Correa f. de Antonio Correa

de França. Alcides Pereira da Rocba f. de Bento Pereira da Rocha.
Atinor José do Prado f. de Julio José do Prado. Alinor Machàdo f.

de João Machado. Almiro Bremer f. de Carlos Bremer. Benvindo
Moreira dos Santos f. de Moises Moreira dos Santos. Dar'cy de Lima

J. de Francisco de Lima. David Alves Rodrig'ues f. de Paulino Ro·

'drigues. Francisco RODorio de Farias f. de Tomé Bueno de Farias.'

João de Lara Cardos(, f. de Pedro de Lara Cardoso. João Gelinski
Filho f. de João Gelinski. João Maria Achitzki f. de João Achitzki

Junior. João Maria Calistro f, de Carlos Calistro. José Leofredo Pa-
.

dilha f. de Presciliano Ferreira Padilha. Pedro Travinski f. de Adão

Travinski. V�lfrido Pinto <:la Silva f. de Ernesto Pinto da Silva.

Waldemiro- Machado f. de Pedro Machado. Alcebiades Gonçalves da

Maia f. de Artur Gonçalves da Maia. Antonio, José Melniki f. Pedro

Melniki. Antonio Luiz dos Santos f. Pedro Luiz dos Santos. Bernado

Concio f. de Alberto Roracio Concio. Brasilio llnloth' f. de Miguel
Iloloth. Centinor Pereira, dé Lima f. de Manoel Pereira de Lima.

Clemente I\.allv� f. João Kauva. Dinarte Bueno da Silva f. Francisco
Bueno da Silva, Dino Alberto Alves f. José Alves. Ercilio Ferreira
f. José Ferreira. Ervino' Becker f. Maria Madalena Becker. Francisco
Antonio' Nunes f. Porfirio Autonio N unes. Francisco Moreira Bueuo'

,

f. de Joaquim Moreira Bueno. Joaquim José dos Santos f. de João

Gonçalves dos Santo�. João Maria da Cruz filho de Argemiro Ferreira
da Cruz. José Cardoso, filho de Sebastião Cardoso e Natalio Veiga.
filho de Manoel Veiga.
Junta de Alis'll.a'roento Militar de Canoinbas. em 16 de abril de 1955.

CARLOS NOGUEIRA, L Ten.· D.eI. 14& Deleg. Recrutamento
-

.......

Documentos perdidos
Perdeu-se no trajeto Major

Vieira a Canoinhas, os seguin
tes documentos: Carteira' Pro.
fissional e Certificado de Moto
rista, pertencentes ao snr. Esta
nislau José Wojciechovskí.

I
Gratifica-se à quem entrega

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

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

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

o Inverno

Govêrno .. Municipal
.' Requerimentos despachados pelo Sr. Prefeito Muni ...
cipol, de 1 a 22 de março de 1955.

_

. R,EQUERENDO LICENÇA PAR.A:
.

Otüta Dias Zattar, 9(/ dias, por motivo gestação,' Vi ...
toldo e LUCIO Gurski, demolir casa de moradia: Otilio de
Oliveira, estabelecer-se com Oficina de Consertos de Radio'

.

Fioravante Ribeiro, construir 60 m. cerca' Vilor Tomachit�
construir aumento casa/ Jacob Scheuer J;. demolir casa 6

construir outra; Eruino Fleith, construir c�sa de madeira'
Theodoro Hum�nhuk, idem,' Antonio Schelbaurr, idem; !ovi:
no Orosskopf, idem; Evaldo de Paula e Silva, estabelecer-se
com casa comercial,' Marta Maria Guilhermina Wachtel idem'
Hospital Arquidiocesano Consul Carlos Renaux demdlir ca:
sa de madeira, Walfrido Schramm, fazer frenÚ de aluena»

.

ria na casa que vai construir;Miguel Klempous, estabelecer
se com açougue; Empresa Comercial e Industriá! Fuck Ltda.
construir barracão de madeira; idem, aumentar casa de ma
deira: Agenor Bue,,!o, estabelecer-se com Quiosque de Frutas
e Verduras; Zenobio Soares Campos, construir casa e 20m
de cerca, solicitando alinhamento-

.

Requerimentos despachados fauoraoelmente.
REQUERIMENTOS DIVERSOS

[oão Wunderlich, mudança de cor de seu automouel;
Ind. Madeireira Cador Ltda., idem: Idem idem caminhão:
Tarcisio Schaefer, relação de Enge�heiros �e construtores re�
gistrados na Prefeitura; Irmãos Goestemeier, retificação quan
to ao ano de fabricação de seu caminhão,' Oady Nader, exo
n�raç.ão do ca,,:go de Fiscal Mllnicipal,' Tesalia Batista da
Siloeira, 20 dias para tratamento de saude; Otilia Dias
Zattar, .exoneração do cargo de Professor.'

.

Requerimentos despachados favoravelmente.
Canoinhas, 23 de marco de 1955.

OSVALDO FERR,EIRA SOARES Secretário

vem aí. Compre já suas

MqlhaS,de lã
na e4tS� �.,tit(J,

VENDE-SE
Duas maquinas de, costura:'

Sendo uma Singer, de braeo
para sapateiro, -e uma Necchi
Italiana legitima, para costureira
amb..s em perfeito estado.

Informações nesta. Redação 2x
. Requerimentos despachados durante o periodo de 23
de março a 6 de abril de 1955.

.

Canoinhas Forca f Luz S A., Requer pagamento por
forn�c1mel'lto-de energia elétrica para iluminação de praças
púbJzcas, etc. - �ndeferido por ser improcedente o pedido.

�-' REQUERENDO LICENÇA PARA: .

.

Braulio Ribas dá Crus, estabelecer-se com casa co«

111;crcial; José- Luc�s Filho, estabelecer-se com Agência Lote
rica, Engraxa/ana, etc.; Aldo Pacheco dos R.eis construir
cerca de imbuia,' Gaspurino Geremias, construir garags; Es
tetano

. Wr1tbl�vskl, construir casa de alvenaria p. transfor
mador; Henrique Bora, estabelecer-se com casa comercial'
Ibra{n�l de Barros, e�tabeleclfr;:se com botequim; João LU1nin�
kosk1 idem alfata�arta�' N01 berto Zafaneli, idem botequim;
jose Cubas de �lma, idem mercador de cereais; Irmãos Teo
dorooicz, demolir rancho e reconstruir a rua Mal. Floriano.

Requerimeatos despachados favoravt!lment,.
.

REQUERENDO TRANSFER.ENCiA DE:
!osé Kava, caminhonrte para Francisco Lucachinski'

Ha�oldo .Koepp, bicicleta p. Rodolfo Tavares; Osvaldo An�
t?ntO We1"kq, motocicleta p, Darcy Wiese; Eugênia Rubel,
area de 957,60 m2, p. Wando Szkudlareck; Vitor e João de
Souza Cama,.go e suas Mulhe1'es, á1"ea de 276 m2, pat'a
Estu[ano Wrublevski,' João Leandro Oonça[v.es e sua Mulher
área de 2.145 m2, p. Paulo Olescovicz,' Eriça Fischer, bici-'
cleia; Carlos .Soares de Andrade, caminhonete p. Aldo < Pa-'
checo dos Rezs; Aldo Pacheco dos Reis} idem p. Carlos Soa
r�s de An:drade; �dão Mf-l�inski, bicicleta p. Edevino" Oalés
kl,' FrancIsco., Oranza, c,ammhonete p. Leonidas Bach; flu�o
Brauhardt, zmpostos p. Pedro SuclU'k,' Sraulio Ribas da
Cruz, IÍrea de gS6,40 m2, p. bene C. Krinski; Albino Raul
Bu.dant, automovel p. Haroldo Koepp,' Narciso Bartnick e

su!,! Mulher, área de 1.600.m2, p. rIres Coury; Maria Si
moes dos Santos, carroça p. Atinor Pereira' Edvino' Lucas
ca1!!-inhão p. Odilon Davet; Leonidas . Ziem�nn, carroça p:

,
. Eal Knopp,' Erico Adam, bicicleta p. Ouilherme Lübke.

Requerimenlos despachados favDravelmente.
REQUERENDO BAIXA DE IMPOSTOS:
Erich Erzinger, au'toniovel,' Nozir Cordeiro',· moloci

cleta,' Empreza União Calarinense Lida., auto onibus' Ex ...

presso Santa ,Cruz Ltda., idem; Eurides Santos, bicicleta,'
Augusto Pedone, caminhonete,' Wenceslau Narciso Prochmann
bicicletas,' Adélio Karvat, idem; Alois lentara. idem" Faus
tino Domb�oski, id�m; Florentino Alves Vieira, carr�çci; José
d�.Souza, �dem,' Nlc0,tau Ruhes Primo} id!l.1Jj.}' Oliverio'Bra,
szho Ferreua, botequuni Olga Coelho, salão de On(iular:ões
e Permanentes. Requerunentos despachados fap,aravelmente.

R'EQUERIMENTOS DIVERSOS:
Elite Tenis Clube, alinhamento e nivelamento. Viuva

Maria Mayer, por compra 10 m2 de terreno no Cemitério Mu,
nicipal. Theodoro Humenhuk, mudun{:a/ de· cor seu automo
velo Wlad:islau Drachinski e Miguel Sidos} seja encaminha
do requermzen!o aQ' Presidente da Republica. Le,africe K. Orei,
pel} exoneraçao do cargo de Professor Auxillar.. Zenobio Soa.
reS C.a�pos, por compra 2J50 m2 de terreno no C�mitéTlo
Mumczpal. Nabor Lesem, idem 2 m2.

TOSSES J BRONQUITES f

VIROO' [RfD�OTADO
(SILVEIRA)"

GRANDE TÓNICO

RequerimentoS despachados favoravelmente.
CanoiJthas, 1f de abirl de 1955.

OSVALDO FERREIRA SOARES" Secretario

Tem bom gosto?,
Tome Café S. Tereza

IMPUREZAS' 00 SAN"GUE

VENDE-SE
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\
] lx7 m,. com� 2 arias, pintada,
coberta com telhas, fogão cimen
tado com forninho. um galpão
tamanho 3x6 m., qu!ntal gràn
de. cercas novas, aguadas boas,
I paiol 8x12 m.· e mais úma
casa tamanho 5x8 m. co,m uma'
,aria., Informações com Pedro
Suchék em Felipe Sch'm:idt ou

com·o proprietário Augusto Olis
covicz residente em Lageaêi-o,
distrito de Felipe Schmidt.

Preço de ocasião. Ix

fMXIR Df I05DflRA
AUX. TRAT. SIFIUS

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

,Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza ..

_Ruã Eugenio de Souza

Utensílios
domésticos
Casa Erlifa
Senhores

Canoinbe.nses
Fabrica-do com esmero a bem

de servir a todos, Q sabão Tupi
possue t.odas as qualidades exi
gidas por V. S.

E' consistente, duravel, eco

nômiro e barato. Vá hoje a seu

comerciante e adquira o sabão
da marca TUPI. IX

V. S. se convencerá que hoje
o Sabão·Tupi é o único que.
convem para a ;;,ua economia.
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CANOINHASI�

prepara:zse para demonstrar sua admiração e gratidão
.ao Governador Irineu Bornlu.usen, pelos múltiplos e

. notáveis melhoramentos e benefícios que [d proporcionou.

ao nosso Município.
Não é demais" lembrar que, em apenas quatro a1WS, o
(Iouérno do Estado concedeu a Canoinhas verba sape
rior a dez milhões de cruzeiros, em obras e beneficios
que vieram acelerar grandemente o nosso progredir,

Vistos a breves traços" apresenta';' esta expressiua sín
tese;' conclusão do Quartel de nossa cidade,' do Grupo 1

Alinôr V. Côrte, de Papunduua e fornecimento completo
do mobiliaria escolar; construção de dois prédios mo»
drrnos e confortáveis, para as escolas reunidas de Mar
cílio Dias e Rio dos Poços, o primeiro de alvenaria e o

segundo de madeira mexicana e torro paulista, mobi
liados com móveis envernizados e de imbuia, de primeira
qualidade, satisfaeenuo às exigências da moderna P6�
aagogia; construção da cozinha escolar, aumento de duas
salas, reforma fi pintura geral do prédio, mura e depeno
dências do G E. Almirante Barroso, além da doação de
um piano "Essenfelder'' e distribuicâo da sopa escolar;
auxílio de Cr$ 60000,00 para lavradores de Matão e
localidades vizinhas e matadores 'das margens do rio
Canoinhas, uns prejudicados por chuva de pedra e outros
por grandes enchentes; auxílio de Cr$ 50000,00 a Ex.
posição Agro-Avícola Industrial; construção da ponte
sõbre o rio Canoinhas e ater ro, que importaram em quasi
um milhão e meio- de 6átzeiros; motonioeladoras, cami
nhões, compressores, britadores modérnos,jeeps, tratores
e máquinas para a DER., no ualõr de seis milhões, hoje
superior a aes milhões. Além disso tornou gratuito o
ensino primdno ministrado pelo Colégio "Sagrado Co.
rapão de Jesus", que veio beneficiar grande número

_
iie famílias canoinhenses. .

Os CANOINHf!,NSES admiram seu grande Governador
f se -orgulham do estupendo progresso que êle soube
propo,'cionar à

.

SanJJ!. Catarina, em tôaos os sectores.
Jamais um governânte ou estadista catarinense realizou

pe�o Estado, o que Irineu Bornhausen ha construido.
,

Quando em todas os estados e municípios brasileiros 0$
I.deficits" são fantasmas que pairam ameaçadores, quando
SI afirma que "nunca as fiinanças brasileiras apresen»
taram aspeto Ião grave", nosso Estado, com realizações
grandiosas � incontáveis, encerra o exercicio financeiro
d« 1954 com tôdos os seus compromissos em dta e um
saldo disponível de onze milhões di cruzeiros, e recebe
menção honrosa cómo Estado lider da- Federação ,no
tocante à·administração, por partll da imprensa, esta»
distas e politicos de projeção. de vários estados do Brasil.

Dentro de poucos dias, Canoinhas homenageará o

maior administrador catarinensé ,"GOVERNAf!)OR
IRINEU BORNflAUSEN", rendendo-ih", pelas vozes de

aplausos de seus filhos, homenagens Justas e
.'"

sinceras pela grandiosidade de seu gooemo!

Associação Rural de Canoinhas
Escreveu ALFRJt;DO GARCINDO

O que é a Casa do Lavrador - Ditlculdadés junto ao

Ministério da Agricultura - Sementes para o

próximo plantio � Patrulha de Tratores .

com séde na Assóciação Rural de Canoinhas
r No próximo mês de maio, será Inaugurada a Casa do

Lavrador, iniciativa de grande utilidade principalmente, para os
associados que residem no interior. Com capacidade para hospe.
dar 13,)avradt)res:'associados, ·2 cozinhas, duas varandas e potre-i
ro para animais, a «0-ASA DO LAVRADOR» extinguirá de uma
vês por tôdas, com o problêma de estadia para o lavrador quan
do vem à cidade, fazer compras ou pagar [mpóstos Para coroar
éssa série de conquistas da clásse agrícula, alcançadas aliás, com

grande esfôrço de que.. por felicidade, participam também todos
'os lavradôres candentes e de bôa vontade, havemos de .dotar a

Associação Rural de Canoínhas, orgão de real valor e assistencia
a todos os seul associados.

. .

r

, Procurando atender 'adas as exigencias do atual MinistCo
da Agricultura, Sr. José da Costa Pôrto, já estive duas vezês em

Florianópolis, onde em contacto com o Dr. Apolonío Bourêt, Di
retor do serviço de Expansão do Trigo, demonstrei. a necessidade
de recebermos as sementes de trigo este ano, nos primeiros dias
do mês de maio e a concessão por empréstimo. 'As atuais instru-·
ções do Ministério, são para vender a semente diretamente ao
lavrador ao preço de C$ 385,00 por saca: Sendo impraticavel tal
resolução em nosso município, onde a lavoura tritrícula ainda
está em fase primária, diversos radiogramas foram transmitidos
ao Ministro da Agricultra, inclusive um protésto de todos os nos·
sos Deputados, pedindo revogação da aludida_portaria. Dentru de
mais uma semana, teremos a dicisão final, quando então lança
remos ums comunicação à todos -os triticultôres do Municipio.

Sendo o lavrador. elemento básico da producão- e o mu

nicipio de Canoinhas já devidamente reintregado na sua capaci
cidade produtiva através de seus produtos selecionados, com a

ajúda e colaboração dE' Aroldo Carnejro de <":arvalho, a Associa
ção Rural de Canoinhas será a futura �éde da PATRULHA DE
TRATOJR.E.S, do MinistérÍo da Agricultura. Ésta é a n_oticia que'
posso dar à todos os nossos associados. Se todos os preparativos
estiverem concluídos durante o mês de maio, no principio de
junho poderemos constatar est�r grande verdade, que na rea.!
lidade, jrá trazer para o nosso Municipio, uma nóv8 fáse de
progrésso para a <nossa lavoura. Brevemente darei dados mais por
menorisadDs e notícias mais concrétas sobre a ação da PATRULHA ..

.-

A semana na

AssembléiaLegislativa
Continuação da la página

do PSD, comunicou à Presidên
cia desistir da licença que .lhe
fôra concedida .

Desarquivamento de proces
sos - A requerimento dos De
putados Olavo Erig, do PSP e

Laerte Ramos Vieira, líder da
UDN, a Presidência determinou
o

_ desarquivamento de vários
processos, atinentes aos muni
cipios de Chapecó,'Sombrio e

Turvo.

Protesto do Dep. Paulo Kon
der Bornhausen - Da tribuna,
o Dep. Paulo Konder Bornhau
sen, da UDN, depois de consi
derações várias, protestou con

tra ato do Ministro da Agricul
tura, que cancelou a distribui-

.

ção de sementes de trigo aos

colonos, gratuitamente. Repor
tando-se ao fato, s. excia. con

signou sua crítica serena, lendo,
no momento, telegrama recebi
do da Assoêíação Rural de Cha-'
pecó, encarecendo a necessidade
de ser, na Assembléia, lavrado
protesto. A Casa, em seguida,
aprovou telegrama, que lhe pro
pôs o orador, ao Presidente da
República e Ministro da Agri
cultura, sôbre o assunto. Os srs.

Oscar Da Nova e Vicente João
Sêhneider, respectivamente, do
PSD e PRP, apoiaram a proposí-"
ção do Dep. Konder Bornhausen.
Plano de Obras e, Equipamen

tos - Sôbre êsse magnifico tra
balho, que é o Plano de Obras
e Equipamentos, enviado ao Le
gislativo pelo Governador lrineu
Bornhausen, expendeu conside
rações oportunâs..o Dep. Romeu.
Sebastião Vieira, da. UDN. S.
excia. se congratulou com o

Chefe do Executivo Catarinense
pelo acontecimento. Houve apar
tes, que os respondeu à altura.

Licença .- Concedida licença
de 60 dias ao Dep. Paulo Kon
der Bornhausen, da UDN.

SESSÃO ORDINÁRIA
3a. Feira • 19-4-55

Revide às criticas de "O Es
tado - O Dep, Mário Bruza,
da UÓN;�destacou-se nessa ses
são. S excía., em veemente dis
curso, respondeu às, críticas do
jornal pessedista "O Estado",
relativamente ao magnifico Pla
no de Obras e Equipamentos.
Para essa resppsta, S. excia. lê .

telegrama de Martin Ziperer e

Carlos Ziperer, industriais con

ceituados em Rio Negrinho, nês
te Estado, oe quais enaltecem

. aquele Plano, afirmando 'ser ele
obra que virá concorrer para o

maior desenvolvimento da in-
dústria catarinense. 1!:sse docu
mento, que está sendo divulga
do, com o merecido.. destaque
pela 'imprensa, é demonstração
de que aqueles honestos homens
de indústria, colocam acima de
quaisquer outros interêsses, os'

do Estado.

.
"Na ordem dó dia foram apro
vados dois projetos de lei: aqui
sição, por doação, de área de
terras em Ituporanga, para cons

trução de 'um banheiro carrapa
tecida e o que

.

aprova acôrdo
com a União para instalação de
uma Escola de iniciação agríco
la em Araquari.

- ),.
8ESSAO ORDINARIA
4a. Feira - 20-4-55

. Votos de Pesar - Foram a

provados votos de pesar, reque
ridos pelos Dep. A. Cherem e

Ruj Hu1se, 'aquele do PSD e ês
te dá UDN, pelos falecimentos
qe Miguel Leal e Alberto -Eins
tein. Sôbre o assunto, o autor do
requerimento discorreu sôbre
sua vida e sua obra, -consagra
dos ao bem-estar da humanidade.
Ordem do dia - F&laram os

deputados Laerte R. Vieira, lí
der da UDN, �Qbre pretensas
violências do sargento Adernar
Gomes; Vicente Schneider, do
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Certo dia, porem, resolví con

sultar o Doutor Reneau Cubas,
depoi�e aconselhado por diver
sos amigos meus. Fui por ês� e

xaminado minuciosamente. e, após
o demorado exame, o humanitá
rio médico não ocultou a gravida
de do meu estado. Fez-me sentir
a imperiosa necessidade da minha
ida a São Paulo, a fim de ser sub
metido a nova intervenção cirur

gica especializada, pront ificando-se
a acompanhar.me. até a caoital

paulista, de vez que a minha saú
de inspirava cuidados especiais.
Submetendo-me em São Paulo

Venho por êste meio tornar pú-
1

a grave operação, sob a responsa
. blico meus sinceros e profundos bilidade de afamado médico-opera-
• agradecimentos ao abalizado cl ini- dor, cuja intervenção foi assistida
co Doutor Reneau Cubas, a quem, pelo nosso humanitário Doutor
depois de Deus,· salvou a minha Cubas, pude, finalmente, depois
vida. de çrueis padecimentos, recuperar

.

a minha preciosa saúde
. Sofria eu já há mais de 20 anos

de gravíssima, enfermidade na be

xiga; decorrente de sério acidente
de que fui vítima Consultei a di
versos e competentes médicos de
Curitiba. tendo me submetido a

duas intervenções cirurgicas na

quela capital, sem que, no entan

to, lograsse o desejado resultado.

A minha vida durante o longo
período da tormentosa enfermida
de tornara- se inutil e martirizante.

l��======-�
I PRESEN.TES
� para o

I, Via das Mães

Agradecimento

Hoje em que me ,encontro ra

dicalmente r-estabelecido. pa posse
da mais perfeita saúde. cumpro o

grato dever de tornar público os
"

.

,

meus agradecimentos e impereci-

I vel gratidão a êste ilustre e hu-
manitário clinico canoinhense DR

. RENEAU'CUBAS pela maneira
carinhosa e virtualmente conforta
dora com que se houve, desin
teressadamente, visando tão so-

. mente a recuperação de minha
saúde. Recebi, pois, do Dr. Cubas,
as provas mais exuberantes da
grandeza de seu coracão. sem que
de mim exigisse qualquer paga
mento em dinheiro pelo muito
que fez em meu benefício. sujei
tando apenás pelas despezas de
transporte.'
Ao Dr.' Reneau Cubas - coração

sempre aberto em socorrer aos

"aflitos e necessitados - a minha
-

profunde e imorredoura gratjdão.
Canoinhas, 28 de abril de 1955.

AMANDIO WÜNSCHE

II
1

na
-8 de Maio

CASA ERLITA
Sociedade Beneficente Operária

- Assembléia Geral Ordinária .,

De ordem do sr.. Presidente e de �éonformidade
com os estatutos sociais, convoco os srs. associados para
a Assembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 1. de
maio próximo, às 14 horas, na séde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
.

1. - Eleição de nova diretoria e consêlho físcal,
por. término de mandato.

NOTA: Ainda de" conformidade com os estátutos,
as chapas a concorrerem nas eleições, deverão ser regis
tradas no mínimo com 8 (oito) dias de ãntecendência, 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.

IX OSWALDQ 'KOCH, 1. Secretário.

PRP, qUe! fez leitura de uma

carta de seu colega Luiz de Sou-

za, ora nos Estados Unido� da
América.

Sessão Noturna - 20-4-55
Convocado, compareceu ao Le

gislativo o Secretário da Viação
e Obras Públicas, dr. Aroldo
Carvalho. Das' 20 às 22,30 horas,
s. excia. se alcançou numa mag
nifica e' brilhante exposição sô

bre o setor Estradas. do Plano
de Obras e Equipamentos. Du-

rante os momentos que prestou
as informações aos legisladores,
s. excia. manifestou..,se· seguro
da palavra, sereno nas respos-
tas e brilhante na argumentação.

SESSÃO ORDINARIA
6a. Feira - 22-4;-55 .

Contrabando de Automoveis
em Dionísio Cerqueira - Nessa
sessão, realizada às 9 horas, Ó

Dep. Olavo Eric, do PSP, leu
discurso sôbre contrabando d�
veículos automotores em Jioni
sio Cerqueira com. a Argentín�.
Sç,bre o assunto, -pediu provl
dências.

O sr. Laerte R. Vieira, iíder
da UDN, requereu - e foi a�r?
vado - dispensa de interstlcl?
legal para um projeto de leI,
abrindo crédito especial.

1!:sses os fatos principais na

semana que passou; na Assem
bléia Legislativa do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


