
O" PLEITO DE
3 DE OUTUBRO
EM (ANOINHAS

Escreveu ALFREDO GARCINDO - Vereador da UDN

Promessas dos homens do PSD - PTB que

jamais poderão ser cumpridas. Empregos a

granel e barateamento do
_

custo de vida. na

palavra dos caçadores de votos. De Floria

nópolis e do Rio de Janeiro chegaram dois
,

políticos que após as eleições voltaram

deixando o osso para Haroldo Ferreira roer.
Decepção no meio operário após as eleições

A demagogia de fundo dos homens do PSD-PTB, usada

por ocasião das eleições de segunda feira transata, que todo ho

mem que trabalha deve pertencer à Aliança Social Trabalhista,
que de trabalho só tem o nome, calou fundo no espírito do nosso

operário e de todos que lutam para se manterem honestamente.

Promessas de empregos melhores com melhores salários. Aumento
do quadro de operarias da Prefeitura Municipal. Máquinas de

costura para cada eleitora. Mais sementes de trigo, meIRor sele
cionadas e distribuídas com abundâncià, mesmo para aqueles que
não sabem cumprir com seu dever. Milhares de promessas aos nossos

nobres operários e lavradores que, dias após o resultado das eleições,
os homens que tudo prometeram não mais foram vistos nas ruas, nem

usaram do mesmo tratamento afável com que os trataram antes do

pleito. Já se ouvem no meio operário, desânimo e desilusão com os ho
mens que se vestem pobremente-apenes para iludir e na ansiá de

ganhar uma eleição, sacrificam tudo, até o bem estar dos operários
que, embora pobres, antes confiavam, n?s nossos �dmi�istradore�
e viviam tranquilos e socegados. Calúnias e mentiras Impostas a

União Democrática Nacional, que se esta ganhasse as eleições,
extinguiria com o IAPI, com a aposentadoria e com todas as leis

que amparam e protegem o operário. Assim trabalhando de casa

em casa, conseguiram o voto, querendo colocar na Prefeitura um

homem que depois sosinho, terá que responder e cumprir todas
as promessas. Harold" Ferreira fazendo parte do PTB, pregou
em todo o Município métodos inadequados que jamais poderão
ser postos em prática, dada a disparidade com que foram pro
gramados. Embora se reconheça com justiça a sua inteligência,
se deixou impressionar com o título de Prefeito. Sorrateiramente
ano após ano, dia após dia, incutiu no espírito do operário que
cs homens ricos pertencem à UDN e os pobres ao PTB. Mas,
não são esses homens ricos da UDN que deixam à espera os seus

clientes e amigos, horas intermináveis, sem. uma sombra que os

abrigue para depois receberem uma receita para a Prefeitura

pagar, nem uma promessa de que quando vitoriosos numa eleição,
se dá um geito num melhor emprego, ou numa casa própr-ia para
morar. Este é o petebismo. Estes são os homens que vão gover
nar Canoinhas. Que bagagem de trabalho prestado ao Município,
terão para apresentar? A que partido político pertencem os ho
mens que se levantam às 6 horas da manhã preocupados com

a administração? Quais os homens que dormem até as 10 horas
da manhã e somente levantam cedo por ocasião de eleições? Será

que o nosso digno operário ainda não notou que está sendo
iludido? Será que os operários das indústrias de Canoinhas, não
viram o que foi feito para os operários da Prefeitura? Casa, luz
e salário família? Os homens da' Aliança Social Trabalhista viram
e verificaram tudo isso e a unica maneira achada para combater
foi usar da demagogia, da mentira e de promessas vãs, procurando
jogar o operário contra o patrão, alarmando as humildes famílias
apresentando-nos como fantasmas.

Os resultados não se fizeram esperar. Ainda não eleito,
Haroldo Ferreira já pode dizer das coneequencías das promessas.
Herbert Ritzmann já recebeu depois das eleições mais de 20 ope
rários pedindo emprego na Prefeitura baseados na política dos

homens da Aliança Social Trabalhista. Estes continuam vivendo
Com todo o confôrto após o pleito. Almoçam, jantam e tomam

café à tarde. Teem os seus empregos garantidos. Muitos, breve-

;i�n�� �:�!��� ������asd:qU�i:er:�at:a��o:�a���r�::����t:
Iludir os operários com outras. promessas, com outros falsos bo
letins explorando nomes de homens que não mais pertencem a

este mundo. Ausentes de Cenoínbas, nunca por Canoinhas apre
lentaram algo de positivo para o nosso desenvolvimento. A UDN
tem em Florianópolis dois bomensé- Arolde Carneiro de Carvalho
e Benedito Terézio de Carvalho Junior. Pode o povo desta terra

negar o interêsse dêles. Mas, não estão sempre ligados à nossa

administração e não trouxeram para o nosso-progresso, uma grande
parcela de suas atividades? Não foi ingrato este mesmo povo,
dando demasiada atenção aos demagogos da Aliança Social Tra

balhista? O resultado das eleições em Cenoínhes não foi ingra
tidão para com a UDN? Mais adiante a ilusão desaparecerá. As
promessas cairão por terra. A realidade irá formar um novo

���e�t: �NPor::�i;:r�a�:� d�:i:o:e:Osu:��:��: !�:ie!:��
QUando puder�os então usar esta expressão: O POVO TEM O
IlOVERl"O QUE MERECE.

qUei)(um��. D�':td�i�:�te��:e�e���r�fi���� br�u�u;�[ ��:�:r:
SUgestionar certas camadas do nosso eleitorado e os que votam
cOQlo quem joga, muito breve estarão verdadeiramente decep
Cionados com esses homens que dizem pertencer a. uma aliança
de trabalho, mas que na realidade, estão aliados apenas entre si ...
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3 de outubro de 1955
Quando' as ágpas de rio cauda.

leso são divididas pela qu�ha li
geira de uma embarcação após
instantes voltam a formar um 56
todo. p.ara com sua pujança plêce
constituir a correnteza impetuosa
da qual emana sua força e poderio.
Os habitantes de Canoinhas epôs

a passagem da quilha da náu elei
toral de 3 de outubro de 1955,
não tornaram a formar um só todo
homogêneo.
Por que perguntarão os homens

de outros municípios e estados?

Porque a campanha desenvolvida
pejos dirigentes do PSD e PTB
de Canoinhas, não foi uma cam

panha cívica, uma. campanha de
enaltecimento das qualidades e vir
tudes de seus candidatos, de apre
sentação de um programa de go
vêmc, uma campanha de fortale
cimento do regime democrático,
uma campanha decente.

Não usaram êles do direito e

da liberdade que lhes faculta a

«Democracia» para desenvolver
uma campanha elevada e digna,
honesta e justa, como competia a

homens de bem, a cidadãos Pe
tri6tas.

Foi, antes de mais nada, uma

"campanha de ódio, de intrigas,
mentiras e maldades, repleta de
de princípios e métodos "comu
nistas", "vermelhos", que, in
felizmente, atingiu seu nefando
objetivei- formar no rio majestoso
e sereno da amizade, Fraternidade
e harmonia canoinhense, duas cor
rentes contrárias e distintas, que
dificilmente conseguiremos agora
unir e harmonizar.'

Conseguiram os dirigentes da
Aliança Social Trabalhista nisuflar,
criminosamente, nos corações da
metade da população 6dio e espí
rito de vingança contra a outra

metade, propalando sorrateira
mente, de casa em casa, de ouvi
do em ouvido, no correr da cuia
de chimarrão. mentiras e calunias
aviltantes, sendo seu toque de
corneta modulado por dois nomes:

Getúlio e Faury ..
É inacreditável que os diri

gentes do PSD e do PTB - cida
dãos brqsileiros, chefes de família,
homens responsáveis - se deixas
sem cegar completamente 'por ob
jetivos político!' ou interêsses par
ticulares, ao ponto de lançar a

terrivel, pesada e tremenda "acusa
ção" de' criminosos à homens
que êles sabem completamente
inocentes.

E' inacreditável que homens
instruidos, que sempre demonstra
ram caracteres nobres e puros,
fossem capazes de armar intrigas
entre empregados e patrões, pre
gar separação entre ricos e pobres,
animosidade entre govêrno e go-:
veroados, Mio e malquerenças
entre amigos e pessêas filiadas às
diversas correntes partidéeies, es

quecidos de que todos os canoi
nhenses muito embora professem
ideologias políeicas ou religiosas
diferentes. devem viver irmanados
pelos laços de solidariedade, ami
zade; simpatia e fraternidade cristã.

E' inacreditável que a cara-

panha do PSD e PTB de Canoi
nhas tenha sido orientada por ho
mens de bem, por homens de
responsabilidade, por homens que
queiram o bem e felicidade da
família, da sociedade e da Pátria.

Cégcs pela ambição do poder
os dirigentes da Aliança Social
Trabalhista não mediram as ten-i
veis e nefastas consequências de
suas ações, cujos reflexos impre
visíveis serão êles e suas famílias,
os primeiros a receberem, em fu
turo próximo.
Que govêrno poderá fazer um

candidato eleito tão sómente pe
las armas do 6dio, da calúnia, da
intriga e da' mentira?

"Odio e vinganças jamais
construiram, nem edificaram.
Só destruiram e arruinaram.
O progresso e felicidade de um
pôvo fundamenta-se na ordem,
tranquilidade, na conf iança
mútua, na segurança da jus
tiça e conjugação de esforços".

Praza aos céus, possamos reunir
novamente as águas revoltas para
formar o grande, sereno e majee
toso rio da felicidade e do pro
gresso, da família canoinbeose, -

onde riC05 e pobres. pretos e bran
cos, patrões e operários, govêroc
e governados, homens de todos os

partidos políticos, praticantes de
todas as crenças religiosas. vivam
irmanados pelo grande e elevado
ideal de bem servir nossa grande
e incomparàvel Pátria, tendo �
estrêla guia, o excelso ensinamen
to do Divino Mestre: "Amai-vO".
uns aos outros".

Perdeu-se
Sábado dia 1', no trajeto do

Colégio Sag. Coração de Jesus
à ponte do rio Cenoínbas (Knop)
um casaquinho de tricô rOlS,8
salmão. Quem o achou, é favO\
entregar no Posto Ouro Verde
ou nesta redação e será bem
gratificado.

A ALEGRIA DO
SR. 'ROMEU PACHECO

Escreveu AlfREDO GARCINDD - Presidenle Associação Rural

O Jornal "Barriga Verde" publicou por duas vezes

um bilhete do Dr. Reneau Cubas dirigido a Walmôr FUD
tado, Gerente da Associação Rural, solicitando a "entrega
de um saco de arroz ao Sr. Romeu Pacheco. Este num

verdadeiro abuso de confiança entregou o bilhete à rede

cão do Jornal para ser explorado politicamente, como se
foste argumento para desmoralisar a Associação Fur�l
perante os seus associados. Dotado de pérfida inocênci�
e sem nenhuma noção de responsabilidade, ainda assira
encontrou na redação do "Barriga Verde" elementos qu,
como ele, querem desmoralisar a pessôa do nosso amigo.
Reneau Cubas que tantos favores prestou tanto. a pessôà
de Romeu Pacheco como aos elementos do jornal "Bar-'
riga Verde". Provando a capacidade de Intrigar e de�
menospresar, não satisfeito em dar publicação antes das'
eleições, após o pleito, transcréve na íntegra o mesmo:
bilhete, na ignorância de que Reneau Cubas é associado:
da Rural sob o número 1.785, desde janeiro de 1953j!
proprietário de 10 alqueires de terra de planta e como:
todo e qualquer associado, tem direito de comprar e dar
a quem quizer, assim como, usar qualquer depósito da

. Associação para colocar qualquer' cereal e fazer uso dele

�omo entender. É pena, e sobretudo laméntável, que o

)l.Jiretor do Barriga Verde, inteligente como é, tenha se

aproveitado da ignorância do Sr. Romeu Pacheco para
explorar um favor prestado a um lavrador sem reconhe
cimento. Os lavradores' e o povo conhecem- perfeitamente
as atitudes do Sr. Romeu Pacheco e os motivos que o

levaram à proceder de maneira tão ultrajante. Mas o que
mais impressionou foi o gesto indigno do jornal Batriga
Verde em fazer uso de um direito que assistia a Reneau
Cubas fazer como associado, querendo movimentar broa
campanha de intriga e de ódio, no seio de nossos bravos
lavradores. A publicação do bilhete causou 'repulsa entre
todos os leitores' do jornal e estimulou a ignorância' do
Sr. Romeu Pacheco, tão nefásta e improdutiva que a

éstas horas sente-se feliz e alegre por ter dado
,.
com os

pés àquele que lhe estendeu as mãos." Construiu' uma

trincheira contra a sua própria pessôa. Pagou o bem com

o mal. Retribuiu um favor com a ingratidão. Quiz expôr
ao ridículo um velho amigo seu, de quem recebeu e en

controu apôio nos' momentos difíceis. Finalmente, não
praticou o crime sósinho. Houve outros mandantes.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 8.10.1955/

ATENÇAO
Scnhorn proprictirio. d,c .utomóvcis c cemlnhôes :

!fi Proprietáril .a YBlcaniz�ãl e__
··OTTO RITTEJ\'"

estabelecido à Rua 1 de Setembro, 76
AVISA que acha-se instalado com formas novas,
estando apto a atender todo e qualquer serviço de

vulcanização, para qualquer bitola.
RECAUCHUTAGEM com formas novas, para a.

seguintes bitolas: (

Pneus 700 x 20 ao preço de Cr$ 1.000,00
750 x 20« .« 1.100,00
B25 x 20 « « « « 1.200,00
900 x 20« • « « 1.400,00

J
« 1000 x 20 « « « « I.BOO,OO

,SERViÇO GARANTIDO •

VENDE�SE_,_
-.-

_,_
-,-

70 alqueires (700 margas) de terras, a 800 metros acima do
Divel do mar. Em parte plana e outra parte levemente incli
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito prôpríc para
8 lavoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJAO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode ser fornecida à Estrada de Ferro. Também tem
muita HERVA MATE.

O cllmaé muito saudável e agradavel. Prosperam as frutas euro
peaa como:maçã, peras, emeises, pecegos, uvas, mermelcs.etc

Mais informações com o proprietário:
O. H. nO MK EII em Joínvtlle

·
ou eom Alfredo GarcindO' � Caixa Postal, 56 • �anotnh8s

Farmacia OI ivei ra
Esp�ci.lidades F.rm.c�uticas

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

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos I

COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço da praça

na CASA PEREIRA

AGRICULTOR!
Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico ou Duplo Potássico

I
Sódico� 16% de asoto

CONTÉM. Potá••ico:.14-15%deazotoe lO-ll%d�po.tá..io
e mal. 32 elemento. menores Iadiepen
aávei. a ..úde e produtividade d.. plantaa.

Ano após ano, o. fatos confirmam que o

SALITRE DO CHILE
• Aumenta a produçlo e melhora a qualidade

. • Aumenta o número de brotos novos
• Segura a. floradas e os chumblnhos
.• Dá vigor e resistência AI plantas contra o ataque de pragas
• Ajuda a corrigir a acidês do 8010
• Recupera a planta da. secas prolongada.
SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONOMICA
• Cooierva o 8010 fresco e mais tempo úmido _

• Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
• No momento que a planta necessita: li3 DO plantio e 2/3

em. cobertura, em duu aplicações com 30 dias de tnterval?
Solicite instruçõel mlil dct.lh.d.s aOI Agentes do

S.IIlitre no Par.ni

Albano Boutin & Cia, Ltda.
FUNDADA EM 1891

Matriz
Av. Cepanema. 155/191

ex. Postal, 332
Telegramas: I.IBOUTIN.

C'URlTIBA

I'lUal
Av. Paraná sln (saida p. Ibiporã)

ex. Postal, 18 - Fone 1048
Telegramas: -BOUTIN"

LONDRINA

MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL
Av. Cepeneme. l55/l91 Av. Perauâ s/n (eeide para Ibiporã)

�i CH��:;T��A332 Fone 104�õN��ilNAPo�tRI, 18
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li o mais antigo, ativo, eficiente e económico adubofcsfatado e cálcico
que o Brasil já conheceu e vem usando.

�

Músicasl
Peças para acordeon, piano

e violão, procure

n. t!afl,Q,�

Aprovéitem ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil. ,

,

Guilherme Loeffler
Caixa Postal, 33

CANOINHAS
Fone, 27l

SANTA CATARINA

PROCURE CERTIFICAR.SE
VISITANDO A

CASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

Tem-bom gosto7
Tome Café S. Tereza

FosFato Escória de Thomás

Agente do:· LUIS MICHIELON S. A. - Porto Alegre
CIA. UNIAo DE SEGUROS. Prl. AI.gr.
CIA. DE FÓSTOROS IIIATI • Paraná

REPRESE.lmE DE:· Fabrico de Chapéus Nel.a S/A· Blumenal
Fábrica Textil Blumenau S/A - Blumenau
Ind. Reunida. Tricolin S/A -. Canoinbas

mL OO; �••

Precisa-se um Ferreiro
prático em serviço de Indústria

Maiores informações na Oficina Mecânica de

Abrabão Mussi & ....ula.
RUA MAJOR VIEIRA CANOINHAS

TRATORES DE ESTEIRA
Vende-se tratôres novos OLIVER - de 35,4 hp,

Diesel, de esteiras, sem laminas, equipados com arados e

grades de :::S2 discos e segadeira.

TRATORES DE PNEUS
Marca "FIAT", modelo 25 - R, de rodas, a gasolina

com arado .de grade de 20 discos. Entrada de 50% e o

restante em um ano. Os tratores de esteira, pagamento á

vista, pelo Fomento da Produção Vegetal.
Melhores informações na

Associação Rural ou com AUredo Garcindo

---======:=�:=:u::;=a::a:=--==::::r.::::-.:::::::::.

Dr. Aristides Diener
CIRURGIAO DENTISTA

Ralos X • Pontes Moveis e Fixas
Dentaduras AnatomicBS

Rua Vidal Ramos
CANOINHAS SANTA CATARINA
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CONTÉM: 17/IB% de fósforo solúvel em ácido citrlco a 2% (método Wagner)
4!5/50% de Cãlcio em forma de cal livre e combinada
8/10% de ailicio • enxofre "

2/5% de magneslo
4/0% de mangllnês, cobalto, tltâneo, vanádio, cromo, etc.

• NEUTRALIZA e corrige a aeidês das terras.
• EQUILIBRA o metabolismo das plantee.

• ENRIQUECE ea terra8 do f&foro, cálcio, etc .

• REJUVENESCE ee terras esgotadas.
• É DE AÇAO BRANDA, por ietc é inófenliVo à terra .

• Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reaeevae na terra que se obteriam com

fortes estrumações •

• Mesmo nae terras rcxee e deecalciücedae, transforma- se FAVORAVELMENTE.
• AJUDA o desenvolvimento da! raieee.

• SEGURA e deeeevolve extraordinariamente os frutos uuíformisando e maturidade
• RETÉM e florada.

O fOSfATO ESCORIA DE THOMAS, t um excelente edcbc quo nio .ofr. o

menor intervenção de ic:idos. Seu efeito é lento e duredeure, c:heg.ndo •

surpreender .ti os m.is descrentes, QUinto maior Fôr o grau de ACIDES,
mlior lerá o leu relult.do.

Importaç6eS Diretas - &.oque Permanente .. PrêçosAccesslvels

Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina

ALBANO BOUTIN & elA. LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Loja das Novidades
comunica à sua distinta freguesia que recebeu um

variadissirno sortimento de vestidos feitos.

Artigos em geral para Comunhão procure na

LOJA DAS NOVIDADES

Muito se tem falado, escrito e propalado sôbre a criança
brasileira - principalmente a criança abandonada, desemparada.
A verdade é que, infelizmente no Brasil, durante 8 SEMANA DA

CRIANÇA, revistas e jornais mostram apenas o lado bom-cón

curso de robustez, fotografias coloridas-crianças sadias e fortes, prê
mios para as mães que melhor sabem criar os seus filhos. Ma:!,
observemos a verdade crua das cousas. Somos um pais das belas

campanhas entustástes e repentinas. Com bôa vontade e trabalho.
com verdadeiro amôr e ínterêase, acabamo! com o mosquito, COIJl
a malária, com muitas doenças contagiosas que anualmente dízí

mavam muitas vidas, mas a campanha principal que é o ínterês

se pela criança abandonada, esta no Brasil, nem síquer foi ínt
cíade - o que foi feito até a presente data, tem servido apenas

para formar confusão e dar uma esperança que nunca será cana

cretisada. Ainda morrem no Brasil, milhares de crianças de fome

e frio - crianças abandonadas se criam e crescem debaixo de

pontes e viadutos, convivendo num meio inadequado, tornando-se
da noite para o dia em ladrões, assassinos e punguistas. Mesmo

nas grandes cidades, diante de todas as autoridades, ali estão os

grandes núcleos de crianças abandonadas. Dali tem saído os pio
res criminosos. Do abandono tem nascido crianças que se tornam

verdadeiros chefes de quadrilhas. Num pais como o Brasil, onde
se gasta fortunas em banquetes, convites, campanhas políticas,
presentes para govêmos de outros países, etc., a criança está e

continua abandonada e quando se trata de ampara-la, nunca se

tem verba. Projetos vão para o Congresso, ali permanecem den

tro das gavetas, porque os nossos parlamentares não se interessam

mas quando foi para ser discutida a cédula oficial, em 48 horas

foi votada e aprovada. A criança tem para o nosso govêrno, me
nos velôr do que qualquer outro assunto. As repartições públicas
nas capitais "estão cheias de funcionários consumindo verbas e

verbas. Para a construção de abrigos, asilos e escolas de' correção,
os cofres públicos estão sempre vastos. A criança brasileira está

abandonada. Não há controle - não hã físcelísecão. Não temos

ainda uma orgamsecão que possamos dela nos orgulhar. As ruas

estão cheias de crianças viciadas. Quando poderíamos aproveita
las, tornando- as utets à Sociedade e á Pátria, estamos formando

escolas e mais escolas de crimes, de v'ícios e de corrupção. Mas

o que vamos fazer diante de tudo isso? Vamos nos limitar ape
nas 8 conferências � mensagens bonitas e coloridas por ocasião

da SE�ANA. DA CRIANÇA? Assim não resolveremos o proble
ma, muito ao contrário, estamos formando complexo na crtence
pobre, na criança abandonada. Não podemos continuar a espera
de providências oriundas do nosso govêrno.

Urge que se tome uma providência imediata, trabalhando

com os nossos proprios recursos, lançando mão da iniciativa par
ticular, iniciando o nosso proprio programa, dentro de nossas

possíbüídedes. Construamos o nessa abrigo para aproveitamento:
pelo menos, de nossas crfã'nças abandonadas, as crianças de Ca

noinhas. Somente assim, fazendo o nosso proprto esforço, cvm a

nossa bôa vontade, poderemos conseguir alguma solução. Sou de

opinião e tenho mesmo discutido esse grave problema que ele

terá que ser resolvido por nó, mesmos. Se em todas as cidades

do Brasil a� nossas autoridades com a colaboração do povo 'se

decidissem encontrar solução desejada, se os Prefeitos colabores

sem ativamente, dentro de pouco tempo as crianças abandonadas

de Canoinhas teriam pelo me-nos, um lar _ um abrigo - um CQn

tôrto. Poderiam aprender uma profissão, seja ela qual fôr - sesta

retirada da rua - da mendícancia e seria tratada 'Conveniente

mente de sua saúde e de sua educação. A orgamsaçâo do abrigo
é trabalhosa, ninguem tenha dúvida disso, porem não é imprati
caveI. ElA terá que ser feita por pessôes vocacionadas, nascidas

para esse mistér e altruístas. Acreditar na linguagem dos pesse

mistas, que o problema da criança é ínsoluvel, é contribuir para
a nossa desgraça - para a desgraça do Brasil. E necessário que
não haja uma única voz - uma única palavra de desânimo quando
se tratar de amparar a criança abandonada. A Diretoriã do Asilo

aí está, formada e empossada. Já existe alguns cruzeiros em caixa.

Porque não dar Início a essa tão importante obra? Porque não

fazermos uma campanha dentro da semana da criança? Mas con

tinuamos insistindo no mal - continuamos com todo o pessimis
mo que não dá - que é rr.uito dificil a edmínístreção - onde

vamos conseguir alimentos -depcís do asilo concluído etc. etc. Mas

se quiséssemos trazer de fóra uma orquestra cara - se quisesse
mos patrocinar um baile, haveria abundante otimismo e todos se

uniriam para o bel-prazer, pua a distração. Existem problemas
mais difíceis e cruciantes do que o problema da crianÇ"B em Oe
noinhas. O que nos falta é bôa vontade. Díecutír to j essuntc petc
rádio e pela imprensa, não é resolver o assunto. Precisamos de

algo mais concreto - mais positivo e não deixar para resolver

amanhã, o que. poderíamos faz"t hoje. NeSSI!! interim, a criança
crésce - se vicia e outeee a elas se juntam, tornando mais grave
o problema. Sou de opinião que é de todo inútil, apelar para 05

pais dessas crianças abandônedas, porque estes, diante das tre

mendas responsabilidades que o momento apresenta; eles não

podem nem resolver o problema de seus lares. Somos nós, mais

favorecídos pela sorte, que temos que cuidar desse problema,
porque procurando encontrar solução, estaremos contribuindo

para uma pátria. melhor - para uma nação mais feliz e tranquila.

Lido ao microfone da Rádio Canoinhas, por Alfredo 3a.T
cindo, do Circulo de Pais e Mestres do Grupo Escolar A. Barroso.

Ano 10 - CANOINHAS· S. Catarina, 15 de Outubro de 1�55 - N. 371

Cineminha "São Francisco"
Amanhã, às 3 e ás 8 horas

O Tenor FERRUCCIO TAGLIAVINI no musical italiano

Assim Quero Viver
Depois de Gigli, chamam-no o MAIOR TENOR DO MUNDO.

No elenco: SILVANA JACHINO, CARLa CAMPANINI,
MARGHERITA SEGLIN

No Programa: FLASH GORDON - 110 Episódio
e "VARIEDADES DA TELA"

Tiro ao Voo - Marcos José Olsen - Conclusão
A equipe Pereneense compos

ta por Muzillo, Schrappe e Se

zede colocou-se em 2.0 lugar.
Concorreram: São Paulo, Paraná.
Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Distrito Federal e Minas repre
sentados por diversos clubes.

Brilhante pc-ís a atuação de
nossa gente que mais uma vez

fez tremular, no mastro da via

tórte, as cores do Paraná.

Resultado Final do Campeonato:
Campeão MARCOS OLSEN

do Clube Paranaense de Caça
e Tiro com o escore de 24/24;
em 2.0 -- Giometti do Clube

Paulistano de Tiro com 23/24;
em 3 o __ Gianfranco do Clube

Paulistano com 22/24 (perdeu
no desempate); em 4.0 -- Tadeu

do C;PCT com 22/24; em 5 °
-

Wiegando, vtlatore e Besede to

dos do Paraná (CPCT) com 21/24.

DR. ERWIN SCHWARZ
Clínica Dentária Geral

RAIOS X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.

MODERNO E nÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXAS.

CIRURGIA DENTÁRIA. ETC.

Atende ex<lusivamente com hora marcada

RUA GETÚLIO VARGAS. 898

EM FRENTE A AGllNCIA .FORD •.

-Grande Festival
Em Benefí<io da Escola Normal Sagrado
(oracão de Jesus e das Missões Brasil�iras

I Dominuo, 16 de Outubro i
CONVITE

A Direção, Corpo Docente e alunos do Sagrado Coração
de Jesus, convidam V. S. e Exma. Família, para assistirem

aos festejos que serão realizados no Colégio, em Benefício

do Estabelecimento e das Missões Brasileiras.

PROGRAMA:

A's 9,30 horas - Santa Missa na Matriz Cristo Rei.

Das 11 horas em diante - Galinhas, Mayoneses,
Sandwiches, Bebidas, etc. Empadinhas,

PESCA PREMIOS

Salão de Felicidade: A célebre Sortista do Paraná.

Eleição da Rainha e de suas Princezinhas.

Músicas - telegramas - jogos diversos.

A's 15 h�ras • Café no Pavilhão São José.

O bom Deus queira abençoar a todos que de qualquer
maneira contribuiram pelo maior brilho de - nossa Festa.

Será providenciado acomodação suficiente para almoço.

F.ede-se, porem, que tenham a gentileza de trazer os talheres.

Dr. A SEMANA
Reneau

DA CRIANCACubas . ,

Temos a satisfação de comu

nicar aos canoinhenses, que o

nosso candidato a Prefeito Dr.

Reneau Cubas, que esteve eu-

sente por alguns dias, acaba de

reabrir o seu consultório, onde
atenderá com solicitude todos

os seus clientes.

Outrossim, apraz-nos anunciar

que, na próxima semana, o Dr.

Cubas reassumirá a direção do

Centro de Saúde, onde, como

Médico-Chefe vem prestando re
levantes serviços ao povo desta
bela terra.

Registro Civil
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Felipe Schmidt,
Município e Comarca de Ca

noínhes, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar Firmino de Maceno e Ondíne

de Morais. Ele, natural deste

Estado, nascido em Rio d'Areia
no dia 1. de. jul�o de 1928, _!!
vrador, solteiro, filho de Manoel

João de Maceno, residentes e

domiciliados em Valinhos, deste
distrito e de Dona Maria Rosa

de Lima, falecida. Ela, natural

deste Estado, nascida em Taunay
no dia 23 de novembro de 1930

domestica, solteira, filha de Cus

todio dos Santos Moraes e de

Dona Maria da Conceição Ramos
domiciliados e residentes em

Valinhos, deste distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos. Si alguem souber de

algum impedimento legal, acuse.
Afixado no lugar de costume e

publicado de acordo com a lei.

Felipe Schmidt, 26-9-1955.

João Augusto Brauhardt, Oficial

NA OFICINA DE

Estefano Wrublevski
Precisa-se um rapaz de 15

a 17 anos para auxiliar de
escritório. 2x

I

VENDE-SE
Um automóvel limousine

Ford 37, inteiramente refor

mado, equipado, pneus em

bom estado, em perfeito fun

cionamento. Ver e tratar no

Posto Ouro Verde com

HEt{CILIO MEDEIROS lOx

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GovernoMunic:ipal Ii!!:rl!.�dI€oQ35ÇI.�!.�,o;:;,!i��i�!�
Prefeitura Munidpat' de (anoinhas _ Aviso de Paz e Oficial do Hegietrc C;· filho legitimo cde Joã� P;�to da kosky, do�;cBiad. e ",ideo.,

vil de Major Vieir�, M unicípic e �::�:, e d���i���o�a�la r���:Dt�: neste distrito.

Comarca de Cenciohee, Estado neste distrito. Ela. natural deste Fez saber que pretendem C888r:
de Santa Catarina, etc. Estado, nascida neste distrito. no Augusto Kícheleski e Roas Eva

dia 14 de Agosto de 1932, domêa- Nieepodaíneke. Ele, natural de9te
rice. eolteíra. filha legiLima de Eatedo, nascido oeste distrito, nc

Eroésto Pinto da Silva e de Doue dia 25 de agosto de 1932, lavra.
Suzana Bêcker Pinto. domicilíadoe ���� K���ii;��kt�hoBelre:�!��oG�
� residentes neste distrito.

vineka. domiciliados e residentes
Faz saber que pretendem casar: neste distrito. Ela, natural deste

Ludovico Hogalêeky e Joaêpha Estado, nascida neste distrito, no
Pe nfil. Ele, natural deste Estado, dia 30 de dezembro da 1933, do
nascido neste distrito, no dia 9 mêatice, solteira, filha de Felido

�:ir��nf��od1e�?tT�o l�:r;��� RO�� ��:rc��=�:�Bki: ��:j�aen�eosbc����
galéeky e deDoee Bronizia Ho- dietrito.

galêekv, domiciliados e residentes Faz saber que pretendem casar:
neste distrito. Ela, natural deste Adão Fólmer e Eslefania Kichl,
Estado. nascida neste distrito no leeki. Ele, natural deste Elta:lo,
dia 6 de setembro de 1931, do· nascido oeste distrito, no dia 24
méstica, solteira. filha legitima de de setembro de 1931, lavrador,
Francisco Peuíil e de Duna Fren- solteiro, filho legitimo de Pedro
ciece Panfil, domiciliados e reei- Fólmer e Maria Fólmer, domici,
deutee oeste distrito. lia dos e residentes neste distrito.

Ela, natural deste Estado, nascida
oeste distrito, no idia 17 de se

tembro de 1937, domêetlce, sol.
teire. filha legitima de José Kj.
chilesk.i e Ana Niepçuy, domíci.
liados e residentes oeste distrito.

De Ordem do Exmo. Sr. Preíeito . Municipal, torno público
que durante o corrente mês de OUTUBRO. se procede nêete Teseu
rerte e nas Intendências de Três Barras, Major Vieira. Paula Pereira
e .Felipe Schmídt, a cobrança dos seguintes Impostos e Taxas:

1 - Imposto de Licença-(Continuação p. Ind. e Com. 4. Trimestre
2 - Imposto s/ Industries e Profissões

-

4. Trimestre
3 - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 4. Trimestre
4. - Imposto Predial 2.· Semestre
5 - Imposto Territorial 2. Semestre
6 - Taxa de Limpeza Pública 2. Semestre

.
No mês de Novembro a cobrança será acrecide da multa de

10% e no mêe de Deaembro 20%.
Terminados os prazos SIl!l(J.t citados. serão extraldea as certi

dões para a devida cobrança executiva.

Outrossim, solicito o comparecimento nl Repartição e nas

Intendências, dos Sra. Proprietários de terreuoa rurais que se acham

em atraso com çontrlbulcão da TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS (Ex-Imposto Pe .. toril) afim de regularizarem suas Dividas.
bem como os Sre. Contrlbuíctee que se acharem atraaedce com o

Imposto de Licença SI Veiculas (carroças, bicicletas. automoveie, etc.).
de prestações de calçamento de ruas da cidade e de outros Impostos.

Canoinbaa, 1. de Outubro de 1955

C. Píecaeeka - Tesoureiro

Visto: H. Ritzmann - Prefeito

LEI N. 309, de 8 de Setembro de 1955
Decreta luto oficial por três dias e dá

outras providências
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es

tado de Santa Catarina, ad referendum da Câmera Municipal,
faz saber que:

Em virtude do falecimento do Vereador Faury de Lima,
ocorrido ôntem ás 19 horas, e tendo em vista os serviços'pres-

tedos ao Municipio, DECRETA:

Artigo 1. - E considerado feriado municipal o dia 8 de
seeembrc de 1955 e de luto oficial em tôdo o Municipio os dias
I, 9 e 10 do corrente reêe. �

Artigo 2. - Os funerais do extinto serão custeados pelos
cofres do Govêrno Municipal.

Artigo 3. - Este Decreto entra em vigor na data de sua

pu.blicaçlo, revogedes- as disposições em contrário.

Prefettura Municipal de Cenoínhes, em 8 de setembro .pde 1955
-

Ass: Herbert Rltzmann - Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na Secret�ria Municipal aos oito

!iias do mês de setembro do ano de 1955.

Ass. Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 310, de 14 de Setembro de 1955
- Declara de utilidade pública a Sociedade
"São Vicente de Paulo" de Canoinhas
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, .Es�

tado dE:: Santa Catarina, faz 8abf'r a tôdos os habitantes dêste
niunicfplo, que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a

segpiQte Lei:

. Artigo 1. - S declarado de utilidade pública a "Sociedade
SãQ Vicente de Paulo, de Canoinhas", com personalidade jurídica,
léde e forum, nésta Cidade.

. Artigo 2. - Esta Lei entra em vigôr na data de sua

pUblicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura �unidpal de Canoinhas, em 14 de setembro de 1955

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal aos ca

torze dias do mês de setembro do ano de 1955.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 311, de 14 de Setembro de' 1955

Faz saber que pretendem casar:

Oawetdo Smenticôvekl e Eduvir
gens Kicheléski. Ete, uaturel des
te Estado. nascido neste distrito.
00 dia 19 de setembro de 1929,
lavrador, solteiro. filho legitimo
de Antôoio Smenticôveki e de
Dona Felicia Smenticôveki, domi
ciliados e residentes neste distrito.
Ela, natural deste Estado. nasci
da neste distrito no dia 18 de
Fevereiro de 1935, doméstica, sol
teira, Iitha legitima de José Ki
cbelêaki e de Dona Ana Niepçuy,
domiciliados e residentes neste

distrito.

Faz eeber que pretendem casar:

Augusto Alves Vieira e Maria de
Lourdes Deus Bueno. Ele, natural
deste Estado, nascido neste distri
to, no dia 5 de Maio de 1931,
lavrador, solteiro, ·filho legitimo
de João Alvea dos Anjos e de
Dona Maria Alves Vieira, domi
ciliados e residentes oeste distrito.
Ela. natural deste Estadó. nasci
da neste distrito. 00 dia 12 de
junho de 1938. doméstica. solteira,
filha legitima de Joaquim de D.
Bueno e de Dona Maria Alves
Bueno. domiciliados e residentes
neste distrito.

Faz saber que pretendem ceeer:

Miguél Woidélla e Marta Ka
minaki. Ele, natural deste. Estado,
nascido neste distrito, no dia 27
de Setembro de 1929. lavrador.
solteiro. filbo legitimo de Nicolau
Woidélla e de DODa Frencísce
Woidélla. domiciliados e resídéntes
neste distrito. l!:la. natural deste
Estado, nascida em Valões, Porto
União, DO dia 29 de outubro de
1934. doméstica, solteira. filha le
gitima de João Kamioski domíci
liados e residentes oeste distrito.

Faz sebee que pretendem casar:

Pedro da Silva -e Amadil Silva.
Ele. natural deste Estado. uaaci
do neste distrito. 00 dia 18 de

Faz saber que pretendem casal':

Vitor Rodrigues e Celíue Torqua
to. Ele, natural deste Estado,
nascido neste município. no dia 6
de Setembro de 1930. lavrador,
solteiro. filho legitimo de Anisio
R. da Silva e de Dona Vitalina
M. do Rosario falecidos. domící
liado e residente neste distrito.
Ela, natural deste Estado, nasci
da neste distrito. no dia 21 de
Maio de 1938, domêerice, solteira,
filba de Leopoldo Torquatc e de
Dona Julia Marcélos falecidos. do
miciliada e residente neste distrito.

Faz eaber que "pretendem casar:

João Leucbeky e Julio Visoieski.
Ele. neturet deste Estado, aaecido
oeste distrito, no dia 30 de maio
de 1925, lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste distrito,
filho legitimo de Eetauieleu Leu
chaky. falecido e Catarina Leu
cbaky, domiciliada e residente nea

te distrito. Ela, natural deste Ea
tado, nascida neste distrito, no dia
6 de maio de 1924, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente neste

distrito, filha legitima de Antonio

Artigo 2. - Esta lei entra em vigôr Da data de sua pu
blicação, revogadas as dtspoeíçõea em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 14 de Setembro de 1955

A:ls: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal aos.

quatorze dias do mês de Setembro do ano de 1955.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N, 312, d� 14 de Setembro de 1955
Herbert Ritzmann, Preft'ito 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 senhor Prefeito Municipal autorizado
8 conceder no corrente exercício, um suxílio de Cr$ 600,00 (Seis�
centos cruzeiros) ao senhor José Niveadoski.

Artigo 2. - O auxilio dE' que trata a presente Lei será

pago parceladamente na importância de Cr$ 150,00 (cento e cin
coenta cruzeiros) mensais, atê perfazer o total de Çr$ 600,00 (seis
centos cruzeiros).

Artigo 3. -- As despesas decorrentes da presente Lei, cor
rerão pela dotação 2·94�8 (Taxa de Assi'itência Social).

Artigo 4. - Esta Lei entra em vigôr na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contráric.

�

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 14 de Setembro de 1955

Ass: Herbert Ritzmann _ Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal aos

catorze dias do mês de setembro do ano de 1955.

Ass: O�valdo Ferreira Soares - Secretário

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conhecimeoto
de existir algum impedimento le
gal. ecuae-o para fios de direito.
E para constarem e chegarem

ao conhecimento de todos lavrei
os presentes que serão eíisadoa no

lugar de costume e publtcadca [10

jornal _Correio do Nortes, da cio
dade de Cauoíuhee.

Maior Vieira, 27 de Setembro
de 1955.

Sebastião Grein ..costa
Uficial do Registro Civil

Maria G6�s Güneki. oficial do
Registro Civil do Distrito de Pau
ta Pereira, Comarca de Cenoiuhae,
Estado de Saota Catarina.

Faço ciente a quem interessar
possa que estão prepereedo-ee pa
ra caiar em meu cartório: Daniel
do Nascimento Campos e Guena
Rude. Ele. solteiro, operário. ne

tural de Capão do Herval desta
Coroarca onde nasceu a 1. de ja·
neiro de 1933. residente neste Di..
trito, filho de Zeuobre Soares de

Campos e de Suzana Maria de
Matos. Ela. solteira. domél5tica,
natural de Guaramirim deste }<À
todo, ond·e oasceu a 17 de .gasto
de 1937. resideote neste Distrito,
filha de João Rude e de Anastácia
Zaloski Rude.

Qllem souber de algum impedi·
menta deve acusar na forma da lei.

Paula Pereira, 24 de Setembro
de 1955.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

-EMPREITEIRO
Precisa�se pSF&. uma serraria

nova. O cbndidato deve ter

meios pa ra toca� la e entregar.
madeira serrada. 2
Tratar nesta redação, ou sá

bados e domingos com o proprie
tário à Praça Lauro Müller, 171.

Assinel Leia 1 Divulgue!
Correio do Norte

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, faz saber a tôdos os habitsntes dêste
Município que a 9âmara Municipal decretou e éu sanciono a

�guinte Lei: y

Artigo 1. - Fica revogado o artigo 2. da Lei Munícipal
n. 16, de 18 de .agôsto de 1948, e bem assim o artigo 3. da Lei
Municipal" n. 23, de 16 de novembro de 1948.

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

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,

1IIIi�1!"!I!�!IIJ!!IIIJ!!�!!I!!!i�!I!!'!I!o!!�"1 E S P I N H A S, 'ET C.

CONTRA caspa, ';
QUEDA DOS ca· �
BElOS I DIMAIS I
AFECeOIS DO ,

COURO c·Amuoo. IIfliUJJ!BI.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOVERNO
LEI N. 304, de 29 de agôsto de 1955

o Prefeito Municipal de Canoinhas, faz saber que a Câ

mara Municipal decretou e eu sanciono 8 seguinte Lei:

Artigo L _ Fica aberto por conta do excesso de arreca

dação do exercício, o crédito adicional de Cr$ 232.230,00 (Duzen

tos e trinta e dois mil duzentos e trinta cruzeiros), para suple

mentar pela forma abaixo diversas dotações de orçamento vigente:

004 1
004 3
043 2
044 1
044 2
0443
094 1

103 1
2942
8241
8841
884 2

Serviço postal, telegráfico e telefônico 50U,00

Ajuda de custa aos vereadores 25.000,00

Impressos e material de expediente 5.000,00

Serviço postal 435.00

Serviço telegráfico 435,00

Telefonei 90,20

Servlçc Iímpesa prédio Prefeitura 600,00

Material de expediente 5.000,00

Assistência médico farmaceutica á indigentes 2.000,00

Combustivel para veículos a serviço 80.000,00

Iluminação pública da cidade e vila dE:' T. Barras 19.316,00

Energia para motores, reparos de Instalações
e outras despesas 15.814,70

Aposentados
1.938,50

Salário de Família 64.000,00

Aluguel de prédio de intendências. correios

cadeias e telefones

Despesas imprevistas

9001
934 3
994 1

994 2

3.11l0.00
9.000.00

CR$ 232.230.00

Artigo 2. - Esta lei entra em vígôr na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 29 de agosto de 1955

Ass: Herbert Ritzmann
- Prefeito Municipal

Publicada a presente "lei na Secretaria Municipal aos vinte

e nove dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos e cíu

coenta e cinco.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 305, de 29 de agôsto de 1955
Herbert Ritzmann, Prefeito Munícipe! de Canotnhes, Es

tado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de

cretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica concedida a ajuda de 2/3 dos venci

mentos mensais, ao Professor estudante municipal, durante o ano

em que frequentar as aulas da 4.8 série dos Cursos Regtoneís,

do Municipio.

Artigo 2. - O Profeseôr estudante assinará compromisso

de servir ao Município, no magistério, no míntno dois anos, sob

pena de repôr a importância recebida.

Artigo 3. -- O professôr estudante sendo reprovado na

quarta série, não terá direito a receber ajuda do município se

quísér repetir o ano.

Artigo 4. - As despesas decorrentes désta Lei correrão

por conta da dotação 3-30-1 (Vencimentos de Protessôres), do

orçamento vigente.

Artigo 5. - Revogam-se as disposições em contrário, en

trendo esta Lei em vlgôr na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 29 de agôsto de 1955

Ass; Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal
vinte e nove de agôsto de 1955. •

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 306, de 29 de agôsto de 1955

Autoriza o poder executivo a permutar lote do
Patrimônio Municipal

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Oanolnhas, Es

tado de Santa Catarina, Brasil.

Faço saber a tôdos os habitantes dêste Município que a

Câmara �unicipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo l. - Fica o senhor Prefeito Municipai autorizado
a permutar a área de 38.050 m2, de terreno alagadiço, da gleba

pertencente ao Patrimônio Municipal, sita em Xarqueade. distrito

de Três Barras, no valor aproximado de Cr$ 10.000,00, com uma

área de 5997,60 m2, com frente para a Estrada Dona Francisca,

sita também em Xarqueede, no valor de Cr$ 20.000,00, de pro

priedade do senhor Otávio Paada.

Artigo 2. - O terreno referido no artigo anterior, destina

ee a ser doado ao Estado, para construção de uma Escola Estadual.

Artigo 3. - Efetuada a permuta fica o senhor Prefeito

Municipal autorizado a fazer doaçã .... de 'toda área ao Govêrno do

Estado.
.

Artigo 4. - Esta Lei entra em vígôr na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em 'contrár-io.

Prefeitura Municipal de Canoínhee, em 29 de agôsto de 1955.

Ass: Herbert Ritzmann
- Prefeito .Municipal

Publicada a presente Lei na Secretaria Municípel, aos

vinte e nove dias do mês de agôsto de 1955.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

LEI N. 307, de 29 de agôsto de 1955

Autoriza assinar contráto de aluguél de salas para

funcionamento da Bibliotéca HAlinor Vieira Corte"

Herbert Rttzmenn, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es

tedc de Senta Catarina, Brasil. ,

MUNICIPAL
Faço saber a tôdos os habitantes dêste Município que a

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1. - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a fir

mar contráto com o sr. João Seleme, referente ao aluguel do se

gundo pavimento do prédio de alvenaria n. 653, sito à rua Ge

túlio Vargas, désta cidade, destinado 80 funcionamento da Bíblío

téca Muníctpel "Alinor Vieira Côrte".

Artigo 2. - O aluguél mensal não poderá exceder de

Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros) e a duração do contrato será de

cinco (5) anos, a contar da data em que as salas e dependências
estiverem em condições de receber a Bibliotéca, com as refórmaa

a serem procedidas pelo proprietário, como medidas de seguran

"'
çe, de higiene e iluminação.

Artigo 3. - Fica, também, o Executivo .Municipal auto
rizado a ceder mediante pagamento de Cr$ 600,00 (Seiscentos cru

zeiros) mensaís.jespeco necessário ao funcionamento da Bibliotéca

Infantil de Cenoínhas "SIC" no pavimento do prédio citado no

artigo primeiro.
'

Artigo 4. - As despesas decorrentes da presente Lei, cor

rerão no ano em curso por crédito especial, por conta do excesso

.de arrecadação, e no vindouro por verba que deverá ser ccnstg-,
nada em orçamento.

Artigo 5. - Esta lei entrará em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as dísposíçõee em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 29 de agôsto de 1955

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

vinte e nove dias do mês de agôsto do ,,60 de 1955.

Ass: Osvaldo Ferreira Soares _ Secretário

A

,Emprêsa Fuck
procederá durante o ME:S DE

OUTUBRO, sensacionais ofer

tas em Tecidos.

Faça uma visita sem compro-

1'nisso e sirva-se das.vantagens
que lhe proporciona a

EMPRÊSA FUCK

�C:::=:::UU::::::::::::::r:::I;:::::::;:::::::::=::-'::=:-":::::X:::::::=:::z:'o':::�

Pneus Goodyear I
A VISTA E A PRAZO ii

Com prazer oferecemos para pronta entrega n
os famosos pneus Goodyear ;!

SE670 �i�t�__AF:�.SB::caA R 1..1E mais os seguintes: H

4.50 x 21 - Lemeíros e Lisos :1

550x17-
"

::

600 x 16 - U
6,OOx20-AKS�de610nas

••

�:�g � �� = t�e�;�o� Liso! ii
6.50 x 20 - A K S - de 6 Lonas li
6.70 x 15 - Lameiros e Lisos ii

�:�g � �� = �a::ei;o; :eLi���n:.s lÕ �ail;a l:�:�ca fi
;:�g � �� = t':n:i;��a: lisos 8, 10 e 12 Jonas fi
7.50-x 20 - Bandeirantes e Lisos 8, lO, e 12ltas g

�.�� � �g = ::��:!�:��:: �eL;s;st�n!� e 12 I as \ H
��:�� � ;g = :: ��as : �i��:;�NTE B

a Oferecemos, ainda, a MAQUINA de costura de Fama ii
fi Mundial marca c E LG I N :f, de bobina central, em II
ii gabinete de luxo, tipo apartamento. :5

g FACIL MANEJO - LINHA IMPECAVEL I!
� ACABAMENTO PERfEITU ii

!I Merhy Seleme cP Filhos H
g TRES BARRAS -:- SANTA CATARINA li
®::::::m::::::=:::n:::::mu::::::=:::::::::u:m:m::::::::uma.:a:m::lI:m::::::n:I�

Decretos e Portarias
PORTARIAS DE 22-8·1955

Herbert Ritzmann, Prefeito

Municipel de Canoinhas, no uso

de SUas atribuições, resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo com o artigo 155 do

Decreto-lei n. 700 de 28.1(1-1942,
a Estanislava Drachinski, ocu

pante do cargo de Professor

Regente do Ensino Primário ou

Ginasiano, padrão J, do quadro
Único do Município, com exer

cicio na Escola Mixta Isolada de

Pulador, distrito de Major Viefra,
durante 10 (déz) dias, fi contar
de 1.° de agosto de 1955, com.

vencimentos integrais.
CONCEDER UCENÇA EM.

PRORROGAÇAO
a Estanislava Drachinski, duren
te 10 (déz) dias a contar de 11

de agosto de 1955, com vencí
mentos integrais.
CONCEDER LICENÇA EM •

PRORROGAÇAO
a Estanísleve Drachinski, duran
te 10 (déz) dias, a contar di! 21
de agosto de 1955, com veDei
mentos integrais,
Prefeitura Municipal de Ci:a

noinhas, em 22 de agosto de 1955.

Ass: Herbert Ritzmsnn
Prefeito

Osvaldo F. Soare. - Secretário

DECRETO DE 29-8-1955
Herbert Ritzmann, Prefeito

MunlcJpal de Canoinhas, no�
de sua. atribuições, resolve:"

NOMEAR:
De acordo com o artigo 15,

item II, do decreto n. 70C de

28-10-1942, Ovídie Alvina WiU;
para exercer o cargo de Conta

dor. padrão Z, do Quadro U_o
do Município.

• Prefeitura Municipal de CaDOi.,.

nhas, em 29 de agosto de 11)5.5.
Ass: Herbert Ritzmann

Prefeito
Osvaldo F. Soares .;_ Secretário

PORTARIAS DE 16·9-55
HERBERT RITZMANN. .Pre

feito Municipal de Canoínbes.jso

\uso desuae etríbuíções, resolve:
CONCEDER LICENÇA: 8 Jo

sephina da Rocha o�upante.d";
cargo de Professôr com habili

tação, padrão F, doQuadro Uníec
do Municipio, com exercicio·.na
Escola Mixta Isolada de Bonetes,
distrito da sêde, para assinar:

Josephína da Rocha Fuck em

virtude de haver coutreído DU

pejas .com o senhor Pedro Fu.ck.

GONCECER LICENÇA:
De ecôrdo com o artigo 163,

do Decreto-lei n. 700 de 28-10-
1942·a Josephíne da Rocha �k:
ocupante do cargo de Profeseôr

com habilitação, padrão F, Ó(1'

Quadro Umco do Municipio, com;
exercido, na Escola Mixta Ieo
lede de Bonetee, distrito da séde,
durante 90 (noventa) dias, a coo
tar de 15 de setembro de 1955,
com vencimentos integrais.
DESIGNAR:
De acordo com o artigo 89,

do Decreto-lei n. 700. de 28-10

-1942 Maria Delcí de Almeida,
não titulada, para substituir a

professora Josephina da Rocha

Fuck, regente da Escola Mixt&

Isolada de Bonetes, distrito da

séde, durante 90 dias, a contar

de 15 de setembro de 1955, com
a gratificação diaria de C$ 20,00.
CONCEDER LICENÇA
De acordo com o artigo 167

do Decreto-lei n. 700, de 28-10

-1942, a Wa)demiro Helko, ocu

pante do cargo de Jardineiro.
estranumerario mensalista, refe
rência XI, durante 112 (Cento e

dozedtesje contar de 1 de setem

bro de 1955, sem vencimentos,

Prefeitura Municipal de Ce

noinhas, 16 de setembro de 1955

Ass.: HERBERT RITZMANN

Prefeito

OSVALDO F. SOARES
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 15-10-1955

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria relerente ao mês de Julho de 1955

----r-------------�------------�-----------------
Código

T I T U L O S
DESPESA ORÇAMENTARIA

__

Loo
__.I-T +-A_n_te_d_�__ �I--D-O-m-&�I--T-O-m-1___

o
o o
O 01
O 01 1
O 02
O 02 1

O 03
O 03 1
O 04
O 04 1
O 04 2

O 04 3
O 2
O 20
O 20 2
O 20 3
O 20 4

ADMINISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel
Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
l\laterial permanente
Aquisição de móveis, utensntos, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas díversas
Serviço postai, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO - GOVSRNO
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

O 25 3 Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muní
clpío

O 24 4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior
O 4 ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
O 40 Pessoal fixo
Ó 40 1 Secretário - Padrão Z 1
O 40 2 Auxiliar de Secretaria - Padrão P
O 43 Material de consumo

O 43 1 Conservação de moveis e utensilios
O 43 2 Impressos e material de expediente
O 44 Despesas diversas
O 44 1 Serviço postal
O 44. 2 Serviço telegráfico
O 44 3 Telefones
O 14 4 Publicação do expediente

� �o 5 I \ASS����ço�e��:;�3�ic�a�SPECIALIZADOS
O 70 Pessoal fixo
O 70 1 Contador - Padrão Z
O. 70 2 Um Escrituraria - Padrão S
O 70 a Almoxarife - Padrão O
O 70 4 Auxiliar da Agência Municipal de Estatística -

O 70 5 Bíbltotecárío - padrão O
O 70 6 Agente Florestal - PayrãCl S
O 13 Material de consumo

O 73 1 Livros e impressos
O 74, Despesas diversas
O 74 1 Despesas de transporte de funcionário! em

viagem a serviço
Diárias a furicionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

O 23
O 23 1
O 24
O 24 1
O 24 2

o H 2
O 9
O 90
O 90 1
O 94
O 94 4

1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
i 00 S·
i 02
1 02 1
i 03
i 03
1 1
i 11
1 11
1 13
1 13 1
1 14
1 14
1 Z

Pessoal fixo
Porteíro-Contínuc - Padrão L
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FlNANCEffiA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

'Pessoal fixo
Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrào X
Quebras ao Tesoureiro
·Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensílios
Material de consumo
Materi.l de expediente

SERVIços DE ARRECADAÇAO
Pessoal variaveI

-

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

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

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO
Pessoal Fixo ""

Fiscal Lançador - Padrão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSIST2NCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PúBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão F •
SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILlOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po-
UelaI '- 1

Asilo coicma Santa Teresa (Leprosario)
ASSIST2NCIA SOCIAL

Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência mêdíco-rermaceutlea a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

1 zn
1 20 1
1 Z'
1 24
2
2 5
2 50
2 50 1
2 6
2 84
2 84 1

2 64-2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2

2 943
2 944
2 94 5
2 94 6

2.400,00

290,00

480fIO
100,10

56.900,00

16.000.00
9,000,00

2.200,00

258.30

4.606,00

4.245,00

12.000,00
9.600,00

'49,00
7.49�,00
643.00
679.50

2-"'4.2,60
4.000.00
324,10

14.083.30
6.360,00

6.250,00
9.000,00
lL400,00

506.10

1.030,00

7200.00

2.700,00

16600,00
13.800,Olo

6.970,00

30.266,10

7.668,50

3.000,00

12.000,00

920,00

4.800,00

3.987,50
2.189,00

740,00
1.375,00

10.445.20

1.100,00

3.000,00
1.500,00

2."00,00
1.600,00

2.500,00

1.500,00
1.900,00

1.200,00 8.400,00

450,00 3.150,00

2800,00 19.600,00
2.3.00,00 ·16.100,00

6.807,70

1.866,40 13.866,40

4oÓ.00

200,00

600,00

112,50
176,80
407,10
800,00

200,00 1.120,00

800,00 5.600,00

3.987,50
2.189,00

360,00 360,00
50,00 790,00

1.375,00
10.445,20

50,00

�""'"''''''''''''''''''''''''''
..-

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 horall Impróprio até 14 ano.

MINHA VIDA TE PERTENCE
um technicolor com Hex A llen

Conto da Série Os Tembores de rumanch.G.
2.800.00

LIVROS
Falecimentos

37.073,80

7.668,50

" 3.000,00

290,00

DOMINGO - áll 14 horas - Censura Livre

MINHA VIDA TE PERTENCE
Cont. da Série Os Tombores de F'umanchG.

480,10
100,10

60.000,00

o O M [ N G O - ás 17 horas - Censura Livre

MINHA ESPADA MINHA LEI
em tecbelcolor - com Errai Flyon e Beatrice Campbell

DOMINGO - ás 20 horas _ImpróprioatéI4anos
MINHA ESPADA MINHA LEI../'

2l.000,00
10.501),00

20400,00 SEGUNDA FEIRA • ás 20 horas - Impróprio até 14 enos

MINHA ESPADA MINHA LEI
ãa, e 4a. FEIRA - às 20 horas • Impróprio até 14 an08308,30

4.606,00 o SABRE E A FLECHA
um tecbnlcclor . com Broderick Crawford e Bárbara Haia

5a. e 6a. FEIRA .. às 20 horas - hnpróprio até 14 an08

4.845,00
NEGRO DE ALMA BRANCA

com Hugo dei Carril
14.ooo,no
11.200,00

, ,

449,00
7.498,00 U1tlmos sucessos em Discos
755,50
856,30

2.849,70
4.800,00
324,10

Salomé Mario Mascarenhas
Coração de conchita com orquestra

Cereja rosa

Hhythm sticks
Perez Prado

e sua orquestra

16.583,30
8.360,00

Hoje quem paga sou eu com orquestra
Enfermeira Mario Mascarenhas

Um portugues no Brasil
M

. ·M h
Polca dos beijos

ano ascaren as

Angelitos negros Eartha Kitt
C'est si bon com orquestra

e muitas outras novidades serão encontradas na

8250,00
10.500,00
13.300,00

506,10

1.030.00 Casa Erlita
�----,--------------------�

o dia das almas vem aí

8.970,00

Ana Chiquinha Kopetoski
à Rua Paula Pereira n. 819

PARA PRONTA ENTREGA OU ENCOMENDA

Corôas de todas as côres e dimensões

de zinco· impermeavel .. crepou .. parafina etc.

Homenageai vossos entes queridos, adquirindo uma

linda corôa, ou flóres das mais diversas, sempre
artisticamente confeccionadas pela perita no ramo

---

Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba

de receber a
Faleceu dia 4 de agosto em

sua residência em Rio d'Areía
de Cima, o sr. Demetrio Moíssa,
Chefe de numerosa Família.

- Vítima de um desastre,
faleceu à 8 do corrente o sr.

José Weigert, aqui residente a

muitos anos, onde contava com

muito prestigio e admiração de
todos. O extinto deixa também
varias filhos.

_ Faleceu dia 13 do corren

te, vítima de um colapso, o sr.

João Dranka .Pacienski.

As Famílias enlutadas os nos

sos pêsames.
---

Casa Erlita

EMPREITEIRO
Precisa-se para uma serraria

nova. O candidato deve ter
meios para toca-Ia e entregar a
madeira serrada. 2

Tratar nesta redação, ou sá
bados e domingos com o proprie
tário à Praça Lauro Müller, 171.

Assine! Leia! Divulgue! '

Correio do Norte
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A mais antiga
A mais sortid.
A melhor
A pr�F�rid.

Oficina

Relâmpago
Completa assistência, pira
SUl bicicleta d:tt:q�:;:,���n:::�r

péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N O E blclcletes nov'l ee melhor crêce da praça

MECANICOS ESPECIALIZADOS
PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

AfARHHO
�

de8earga

MATlIII, RIOOEJAt-I�IRO
fiLIAIS, SÃ,O PAULO-PORTOAJ.!GII
AGENCIA: lELOHORIlONTE

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Séguros,Conta Propria

Tem para pronta entrege-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES, MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Gerctndo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
ellc_arrega junto ás Repartições de desembaraçar requertmentoe.
petições e etc. ---

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

105' elq. terra de cultura, no�res Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com�a a Rua Barão do R. Branco.

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeir�ade rural.

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

e Alqueires de tarr�ura - em FARTURA ...

UMA CASA de mãd�ua Curitibano., 272
&0 Alqueires (Bracatingal e Erval) - em CAMPININHA

60,ALQUEIRES de terra d� 2 casas para operárlos . 1
barracão para Moinho e Talona, sendo 10 alqueires para arrozeira

3S Alqueires de terra d� - em SEREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira (IOxI3)
cOm arvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quílômetros de. cidade, com ponto de onibus a porta .

....10 alqueire de terra n�s do cortume do SchmiU,
a 500 metros do centro da cidade.

15-10-1955

Pro(ure no seu lome(edor '

..

SEU ESCRITORIO PRECISA DE
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou TUpy
Um produto bom,

especial e cenolnhense l

M'quinas de �screv., Olivetti . Japy e Royial
Maquin •• de c.lcul.r FACIT - Som.dor. Olivetti

mlnuai, ou elétricas

Arquivo. d••ço SECURIT e fichario. SECURIT
Cofr�, a prOVI de Fogo de 2 comp.rtim�nto, ou�ncor.çldol

Procure adquirir por bons preços
e m.odalldades suaves na CA S A

V. S_ poderá comprar re
logios modemissimos
anéis e -brincos de di

versos modelos
o Na ReloJoarta -Sulssa .

di 60UIIIII l, A, IUlZI
RUa Eugenio de Souza

J, Côrte
Rua Vida1 Ramos, 701 - Fone 125 3.

Canoinhas Santa Catarina

Discos escolhidos
Serenata em uma rua chinêsa
Dança das lanternas japonesas

Moulin Rouge
The terry theme song

Adalbert Lutter e sua

grande orquestra

Grande Orquestra
d. Cordas

'" .

, Farolito
Murmullo Elvira Rios com orquestra

Quando eu era pequenino Carlos Galhardo
Eu acuso com orquestra

Estudantina portuguesa Maria da Luz com
'.

Adeus Lisboa acompanhamento
Luar do sertão Stellinha &gg
Um amor I?ara amar com orquestra

FITAS
de .eda, setim, tafelá e

veludo

11..........·:..•..••••••..•••••••...
i IRMAOS

. AMIN
Concessionários FORD

TEM PARA PRONTA ENTRE<iA:
CHASSIS •• CAMINHÃO COM CABINE AMERICANA:

F-800 - 192" - Motor 170 HP. - modelo 1954
F-600 - 172" - Motor 138 HP, - modelo 1954
F-500 - 154" - Motor 130 HP, - modelo 1954
F-350 - 130" - Motor 130 HP, - modelo 1954
F-l00 _ Pick-Up - 130 HP. - modelo 1954

Ford-Rhein (Alemão) - 173" 110 HP, _ Com eixo
de força modelo 1954
Ford-Thames (Inglês) _ modelo 1954

Chassis para Onibus - Diesel - 189" - 95 HP, _

com eixo de força

CARROS DE PASSA<iEIROS:
Ford-Vendome (Francês) - 4 Porias - Motor V8

110 HP. Modelo 1954
Ford-Taunu$ (Alemão) - 2 Portas ... Motor 48 HP.

4 Cilindros - Modelo 19S4
Ford Americano .. 4 Portas - Molor V8 - 115 HP.

I
Modelo 1953

SALA DE EXPOSiÇÃO
• Aberta Dia e Noite

J
Rua Duarte Scbutel n. 15 - Telefones: 3605 - 3347

Flo�a�ó��sl C�O S�t�tata�na I
................E �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R· It d G
· de todas as urnas da Cidade

esu 3' OS erals e do Município, exclusive as

urnas de Pinheiros e Santa
Leocádia, que foram anuladas, por irregularidades. Enquanto
o Tribunal Eleitoral não decidir e julgar, não se' poderá
dizer qual o candidato à Prefeito que está vitorioso.

LACERDA e HERIBERTO
VllORIOSOS

Jorge Lacerda com 3.394 voto? de diferença sôbre
Francisco Gallotti. Heribertc Hülse com 176/votos

de diferença sôbre Miranda Ramos

I SECC� LOCALIDADE

56 .Sereia
6 Cidade
4 Cidade

26 Três Barras
16 Marcílio Dias
1 Cidade

14 Piedade
3 Cidade

22 Rio dos Poços
2 Cidade

39 Paiól Velho
13 Cidade
57 ulador
21 Rio dos Poços
40 São Sebastião
7 Cidade

42 Paciência
12 Cidade
31 Valinhos
8 Cidade

27 Três Barras
18 Fartura
11 Grupo
9 D. E. R.
5 Cidade
"9 S. J. t,y,lheiros
33 Paula Pereira
15 Mareílio Dias
32 Paula Pereira
17 Taunay
35 Major Vieira
20 Palmital
38 Rio Claro
19 Salseira
41 Rio Novo
10 Cidade
24 B. V. do Toldo
36 Major Vieira
30 FelipeSchmidt
25 Barra Mansa
37 Major Vieira
49 B. V. do Toldo
28 Três Barras

, TOTAL

Para Preteilo Para Goyernador

Cubas I Haroldo Lacerda I GalfoU

49 17 52 15
107 90 109 88
10Q 100 108 93
60 118 58 119
114 67 119 61
95 83 105 74

115 47 116 46
U n n ln
59 120 5.7 122
102 n 104 71
25 43 24 41
103 58 100 60
28 26.28 26
45 168

..
39 171

48 87 47. 89
91 104 98 100
49 52 48 51'
94 69 95 71

10B 38 103 41
102 82 100

-

84
61 124 61 123
79 113 79 109
80 100 77 101
97 107 96 103

149� 61 149 60
47 101 46 98
73 78 70 81
"7 M IN a
82 122 84 !l8
56 93 58 88
76 61 77 55
59 82 58 78
M -n M H
62 72 55 76
89 32 81 40
H � 100 U
H lU U lU
97 40 96 42
95 108 95 103
65 55 65 55
90 53 84 61
65 112 63 113
50 107 47 107

Hülse

52
109
108
58
!l9
105
116
87
57

104
24
99
28
39
47
97
48
95

103
101
61
79
77
96

149
46
70

105
84
.58
77
58
64
55
81
99
53
96
95
65
84
63
47

3.358

CASA ESMALTE

3.391 3.490 3.360 3.465

Para Presidente da Republica Para Yice-Presidenle

Juarez I Adhemar Plinio I Juscelino Milton Danlon Jango

15
88
93

119
61
74
46

102
122
71
41
61
26

171
89

101
51
71
41
83

123
109
101
103
60.
98
81
45
!l8
88
55.
78
76
76
40
93
!l6
42

103
55
61

113
107

3.467

n II li :Ii
32 30 58 43
48 18 32 92
33 10 4 130
47 20 39 67
19 3 3 44
53 29 33 46
24 1 3 26
28 8 1 170
34 1 6 96
n .H " n
14 29 9 48
29 19 56 59
91 8 2 41
49 22 28 87
37 7 13 126
25 4 48 114
� U U 100
47 23 36 96
49 37 71 51
26 15 12 94
55 5 9 79
26 17 70 36
60 4 12 126
33 8 16 92
62 2 5 66
35 11 15 79
50 3 8 76
34 4 14 78
74 5 3 40
43 27 36 82
32 7 7 120
86 5 2 41
56 130 9 102
58 6 2 54
74 4 1 65
54 2 7 !l3
20 20 17 103

1.iiõ8'"� 992 13.416

44 2 16
90 8 83
90 6 96
37 2 134

107 7 54
87 8 71

100 14 44
74 8 96
40 1 133
95 3 71
23 2 1Y--
94 8 53
23 1 29
31 1 173
41 3 86

�; � ��.
75 10 62

100 1 41
89 3 88
51 o 121
60 3 !l2
68 6 100
88 4 99

135 7 52
36 o 100
67 1 82
88 9 42
66 4 127
49 7 85
64 3 64
52 o 79
46 2 87
47 1 77
71 3 44
98 7 83
40 4 !l8
89 1 43
66 10 108
62 1 56
77 1 64
55 1 115
38 5 103

2.ii7O ""J8õ""r 3.489 i

TIRO AO vOO

Marcos José OIsen
do C. P. T. venceu espe,

facufas-rnerrte o 13.0

Campeonato do Brasil
Encerrou-se no domingo, em

São Paulo, o 13 o. Campeonato
do Brasil de Tiro ao Vão, com
a magnifica vitória do jovem
atiradorparanaense Marcos José
Olsen. o qual mercê de ínígua.
'teve! atuação, superou cêrca de
uma centena doa melhores ati
radores do país. Foram 99 as

inscrições ao maior tiro nacional
onde, atiradores de todos os re

cantos' da Nação degtedíarem-se,
durante três dias, em busca do
cetro da vitór-ia.

Marcos, o extraordinário cam

peão, dono de uma técnica per
feita e de invejável fôrça de
vontade, ímpoz, aos demais, a

categoria de suas atuações duo
rente as três provas, conseguín
do marcar 24 pontos nos 24 pos
sívets. o que lhe valeu o titulo
de Campeão Brasileiro. Aliás
Marcos já havia conseguido leu
tear-se em-abril em São Paulo,
quando venceu também com

muito brilho o certame Paulis
tano. Agora vem de confirmar

que é de fato um verdadeiro
campeão apezar da sua pouca
idade, e o que 'mais acentua esta
sua espetacular conquista é que
sómente ele completou a série
sem êr-ro.

Está de parabens o esporte
ereucaríano emuito especíalrhen
te o Clube Pareneense de Caça
e Tiro, verdadeira escola de
campeões, onde militam grandes
crecks do gati!ho, pelas conti
nuas vitórias de nossos conter
raneos no setor nacional.

As provas apresentaram 05

seguintes resultados:

Dia 23 - Em LO - Chiava
ne do-éPT; em 2.° - Gíomettt
do CPT; em 3 ° - Nunes Mes
sif do CPCT; em 4.° - MuziUo
do GPCT.

Dia 24 _ Em 1.0 - Marcos
do CPCT; em 2.0 -- Império do

CPT; em 3.° -- Giometti do
CPT; em 4,° -- Da Costa do
CPCT.

Dia 25 -- Em l.0 -- Aliberti
do CPT; em 2.° •• Frateecht do
CCTJF (Juiz de Fora), Rezende
do CTG Guanabara; 4.0 -- Be
sede do CPCT.

(Conclúe na Se. página)

NOTA:

Sem computar os votos das urnas de Pinheiros eSta. Leocádia,
o pr. Haroldo Ferreira vence o Dr. Reneau Cubas por 99 votos.

Tintas, Vernizes, Oleos, pincéis, material
para sapateiros e marceneiros,

AS MELHORES COMPRAS sAo FEITAS NA. C A S A E S M A L T E

FIOS ORION em 45 côres MJfca Ancora

CASA FISCH·ERnovelo c.s 10,00
Fio Ancora para bordar meada Cr$ 3,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


