
Assumirá' a
,de
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dia 31
da

Prefeitura
janeiro, o Presidente

Municipál,
novação das urnas

Pinheiros;Palmital �
ALFREDO GARCINDO

Câmara até a

de'
Valinhos

re-

Herbert'Ritzmann prepara-se paraerrtregar o Govêrno.
Em vias de conclusão: todas as obras iniciadas pelo
atual Prefeito. As finanças da Pref.eitura serão en-:

tregues em dia. Até que � Sç. Generoso Prohmann

adquira experiência, a administração do
_ 'Município ficará paralizada

Terminando o seu \period�' de govêrno dia 31 �de

janeiro do corrente ano, Herbert Ritzmann passará a di

reçãó do Município ao Sr. Generoso Prohmann, atual

Presidente da Câmara de Vereadores em exercício. De

um ponto d� vista geral, a administração do' Município _

sofrerá um abalo no seu desenvolvimento, até que Gene

roso Prohmann venha a adquirir conhecimentos e expe
riência. Não se podendo precisar a data exata das, eleições
suplementarés das urnas de Valinhos, Palmital e Pinheiros,
até lá a direção do Município ficará' entregue ao Presi

dente da Câmara Municipal. Herbert Ritzmann .ao assumir

a Prefeitura em janeiro de 1955, já possuía elevado tino

administrativo, o que não acontece com Generoso Proh

mann, que passou 'toda a sua vida como funcionário -da
'ex-Lumber. Devo acreditar que não lhe faltará bôa von

tade, nem, tampouco deixará, que correligionários seus ve

nham a manobrar sua curta fase administrativa.

Se os problemas internos da Prefeitura consomem

todo o tempo do Prefeito, os externos necessitam de sua

presença para soluções mais rápidas. Herbert Ritzmann
atendeu ambos os setôres - traçou planos - tomou inicia

tivas e realizou uma administração digna de ser meneio

nada. Generoso Prohmann receberá dia 31, o Município
numa fase de progresso extraordinário. Se continuar acei

tando a colaboração de todos' os canoinhenses, de todos

os partidos' políticos e, se não ficar restrito' á um deter-
,

minado grupo, conseguirá fazer algo que venha impulsionar
cada vez mais, o nosso desenvolvimento. Caso contrário,
em .pouco tempó, assistiremos o

'

seu fracasso administra
tivo e um abalo no progresso de Canoinhas.

Generoso Prohmann, como Presidente da Câmara
de Vereadores já conhece quais 'os problemas mais urgentes
do nosso Município. Somente deixará de solucíoná-los se

atender o partidarismo apaixonante de seus correligionários.
� -
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Mais
do

uma louvável iniciativa
Prefeito Herbert Ritzmann
Com a colaboração do comércio e da indústria, está em

erganísação um CORPO DE BOMBEIROS, dotado do maismo

derno maquinário, para servir todo
_

o povo canoinhense. Mais uma

iniciativa quê merece destaque do govêrno Herbert Ritzmann, que
à frente da Prefeitura, vem trabalhando com ação orientadora e

coordenadora para a defesa dos interêsses comuns. O Corpo de
Bombe.iros é uma segurança do .patrímônío dos canoinhenses.

,

'

-

Brevemente daremos detalhes mais amplos sôbre a futura

instalação do Corpo de Bombeiros em nossa cidade,
.

'

Juscelino cumprimenta
Governador

o'

Bornhausen
O Governador Irineu Bornhausen recebeu do Presidente

eleito do Brasil. sr. Juscelino Kubistchek o seguinte telegrama:
«Dê Lapa, Rio, 25 - Ao ensejo dos comemorações do

Natal, apresento a V-: Excia. meus cumprimentos de Bôas Festas,
Com v�tos que formulo pela sua felícídade no �no Novo.

(a) JUSCELINO KUBITSCHEK.»

Hospifal Santa Cruz
_,

-

De ordem do Snr. Presidente e em conformidade com os

'�statutos sociais, convido os Snrs.. assocíados para a assembléia

,geral ordinária, a ser realizada em data de 8 (oito) de Janeiro de

1956, pelas 10 horas} afim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

'1.0) - Eleição para a nova diretoria, por término de mandato. '

2.0) _ Eleição para a "Comissão de-Contas", por término'
de mandato.

NOTA: na íalta de "quorum", a assembléia funcionará
'meia hora mais tarde, com qualquer número de presentes.

Canoínhas, 12 de Dezembro de 1955

ROLF WALTÉR - Secretário
\

r
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Ano 10 _

- Canoinhas

rro�[i�tô[i�: �. C. ��R��lH�
CAIXA POSTAL, 2

Numero 383

Gerente: IlH�SS SmMf
FONE, 128

Diret�[e�: ,��RWS S�HR�MM c OS�AWO f. SOAR[S
CIRCULA 'AOS SABADOS

\

JOÃO SELEME
Transcorreu dia 1. do fluente

a data natalícia do nosso amigo
e correligionário João Seleme.

,

Presidente do Diretório Mu

nicipal da UDN e Presidente do
Hospital Santa Cruz, o seu nome

está sempre ligado ao desenvol
vimento de Canoinhas.

Dificilmente, quem toma con

tato com João Seleme, deixa de
dedicar-lhe afeição, dado o seu

temperamento afável e cavalheí
resco e a maneira cortês com

que trata seus inúmeros amigos.

Instalou e organisou o Hos
pital Santa Cruz, organização
modelar que orgulha Canoinhas.
O Ginásio Santa Cruz teve em

João Seleme a viga mestra do
seu desenvolvimento.

_
Foi motivo de satisfação para

toda - a família canoínhense, a

passagem do seu aniversário.

"Correio do Norte" almeja
lhe muitos anos de vida e saúde
em companhia de todos os seus

familiares.

da Secção, de Fomento Agrícola
de Santa Catarina -- e o que é
importante -- executor de acôrdo
existente entre o Ministério da
Agriçultu�a e o Govêrno do Esta
do de Santa Catarina para fomento
da produção vegetal, Dr. GlaUco
Olinger, que, se'm demora, desta
tribune,> comentássemos para a

Nação as providências administl'à- -,
tivas que, com espirito mesquinho
vem' o Sr. Nereu Ramos adotando
em nosso Estado.

Como todos sabem. os executa
,

Encerrando o seu brilhante e notável Govêrno, o maior, sem dores de acôrdo são, nomeados ou.
,dúvida, que Santa Catarina teve nos últimos 25 anos. inaugurará o substituidos, ouvindo-se

-

o Gover
ilustre e honrado Governador Irineu Bornhausen, durante o mês de nadar do Estado. Esta praxe teDi

,

janeiro corrente, nada menos do que 27 importantes obras públicas, sido invariàvelmente seguida no

como se verá. da relação abaixo, cçm as quais pingará magnífico ponto Ministério da Agricultura, espe-'
final à mais extraordinária administração dos negócios públicos cata- cialmente quando a substituição
rinenses, que, durante, cirico anos de trabalho fecundo, outra coisa não se verifica sem motivo de ordem
fez se não ,engrandecer a_l!0ssa terra e promover o bem estar e

.

a administrativa.
prosperidade do seu laborioso povo. A direção da Estrada de Ferro

Eis a relação das obras .que se inaugurarão: Teresa Cristina, a Inspetoria Re-
Dia 6-1;56 - 11 horas - Ponte de concreto armado sabre gional do Sérviço de Expansão do

o rio,do Peixe, no município de Capinzal. Trigo, a direção da Diretoria Re-

Dia 7-1-56..- 16 horas - Posto de saúde de Tangará em gional dos Correios e Telégrafos,
Tangará. 17 horas - Ponte de concreto armado sabre o a administração da Sociedade co-:'
Rio do Peixe,' em Tangará. r-- lónizadora Hanseáti�a e, agora, �

chefia do fomento agrícola, foram
Dia 8.-1-56 - II horas - Cadeia Pública e Delegacia de I d

'

Polícia de Piratuba
a tera as sem quaisquer motivos

" ou critérios a não ser aqueles na�,

Dia9�1-56-16horas--G�upoEscolardeCapãoAlto,�mLages. cidos do adio e do rancor, que
Dia 10 l-56 - 12 horas - Grupo,Escolar de Barracão, mu- nem nos momentos tocados pela
nicipio de Bom Retiro. " Graça; como êstes do Natal, dei�

Dia 20,1-56 - II horas - Pavilhão CarvilIe e aumento do xam de presidir os atos do Sr.

h Nereu Ramós.
Pavil ão ','Ernani Agrícola", na Colônia Santa Tereza em

São José.
-

,

Através de papeletas do Catde
D· '21 I 56- 9 h G E I 'd B ,e ordens telefônicas, o presidente
Ia - - - oras - rupo sco ar e otuverá,
em, Brusque. 9 horas _ Centro de Saúde em Brusque

- do PSD catarinense -� Sr. Celso
Ramos -- .irmão do sr. Nereu Rã

Dia 22-1-56 - 11 horas� Armazem do Trigo em Xanxerê; mos -- se seus irmãos' demitem
Grupo Escolar de Campina de Alegria, em Joaçaba; Grupo e nomeiam sem critério e sem

Escolar de Santa Cruz do Timbó, em Porto União: 16
t

'

horas ,-: Grupo Escolar Matos Costa, em Porto União; 12
horas - Grupos Escolares, de Ermo, no Município de
Turvo, Guarita, 'município Sombrio. e Ginásio de Araranguá.

_Dia 26-1-56 - 10 horas -- Grupo Escolar de Campo de
Fóra, na Laguna, e as 15 horas de Imbituba, em Imbituba.

Dia 28-1-56 -- 9 noras -- Ponte de Indaial, em Indaial; 10
horas -- Ponte de concreto armado de Timb6, em Timbó;
16 horas -- -Maternidade de Itajaí, em Itajaí.

DIa 29-1 56 -- 7 horas -- Estrada de Luiz Alves, em Luiz
Alves; 16 horas -- Grupo Escolar de Porto Belo, em Porto
Bcl�

\

�

Dia 30-1-56 -- 11 'horas -- Grupo Escolar de Nova Bremen,
em Ibirama e-as 16 horas do Estreito, município de Flo
rianópolis; 11 horas 7- Secção Agrícola do Abrigo de Me-
nores em Antonio Carlos, município de Biguaçú,

'

Incisivo, discurso do,Deputado
.,;

Konder Heis.naCâmaraFederal
RIO, -- O Deputado Federal

Ant&nio Carlos Konder Reis, . da
bancada catarinense, pronunciou
o seguinte, discurso:
O SR. ANTONIO CARLOS

(Lê à seguinte comunicação) --

S�hor Presidente, ato contínuo
â posse' na Presidência da Repú
blica. que lhe foi dada pelo Ge
neral Lott, passou o Sr. Nereu
Ramos a agir desarrazcadamente,
nos quadros da administração fe
deral do meu Estado -- que tam
bém é o seu .- com o objetivo de

vingar-se da derrõta que os cata
rinenses lhe infligiram a 3 de ou
tubro do corrente ano.

O assunto pela sua gravidade -

tanto maior quanto o sr. Nereu
Ramos, nos seus pronunciamentos
públicos" vem falando em paz,
concórdia e harmonia -- será tra
tado, .desta tribuna, pejo líder da
representação da VDN de Santá
Catarina, Deputado Wanderley Ir.
Resolveu, todavia, a bancada,

diante da dispensa de que. ontem,
tomamos.conhecimento, do Chefe

Isto governar!

/

Novo contácto do
Gover. Jorge Lacerda'
com os operários

catarinenses
Realizou-se na cidade de Itajaí

no dia 26 do mês findo, impor-
.

.tante reunião entre o Gover
nador eleito, deputado Jorge La
cerda e centenas de operários
representantes de várias cate
gorias profissionais.
Durante mais êsse encontro

do ilustre
.

homem público com

o operariado catarinense, foram
demoCráticamente examinados

, diversos e importantes assuntos
de interêsse para o Estado e para
as laboriosas' classes obreiras de
Santa Catarina, diséursando al
guns operários para ressaltar as
reivindicações dos modestos tra
balhadores catarinenses, os quais
foram ouvidos cóm o maior in
terêsse pelo futuro Governador
que com eles trocou impressões
demoradamente.

(Continúa na última página)

razão.

Fica, pois, aqui, Senhor Presi-, '

dente, o nosso protesto, e a nos-

s�, denúncia e, acima de tudo, o
'

. nosso desencãüto por aqueles que
ainda vêm exaltar, desta tribuna, ,

as pseudo-virtudes do atual Chefe
do Gov�rno que, se não se cui
darem os Senhores Juscelino
Kubitschek e João G01llllart -- co

mo já dissémos em 'discurso' aqui
pronunciado a 30 de junho dêst�
ano -- fará dos fantasmas conspi
radores que vem del!lWlciando' à
Nação motivo para ficar no poder
à espera do julgamento da histô-
ria. (Muito bem),

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ü Fosfato Escória de Thomás �"
""
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� ,- . II

ii o mais antigo, ativo, eficiente e econômico adubo fosfatado e cálcico 55
:: que o Brasil já conheceu, e vem usando. ii
I:.._) ::

55 CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido citrlco a 2% (método Wagner) ii
i: 45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada ::-

"

:: 8/10% de silicio e enxofre :i,
55 ,2/5% .de magnésio ii
ii 4/5% de mànganês, cobalto, titâneo, vanádio, cromo, etc. :5
ii ' ii
5i * NEUTRALIZA e corrige a acidês das terras. /, ::
ii * EQUILIBRA o metabolismo das plantas. 55
1=

* ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc; ;:

ã * REJUVENESCE as terras esgotadas. 5i
55 * É DE AÇAO BRANDA, por isto é _inofensivo à terra. 5:
aI * Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com 55
II f

- I:== ortes estrumaçoes. '::
'5: * Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma- se FAVORAVELMENTE. i:
:: * AJUDA o desenvolvimento das raizes.

' ,

::
II II
:: * SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando amaturidade ::-

-

i5' * RETÉM a florada. ./ ::"
"

'ii O FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, é um excelent� adubo qUI! não sofre a ii
ii"

'

menor inte rvençâo de ácidos. Seu efeito é lento e- duradouro, chegando a ::I ::
5S surpreender até os mais descrentes. Quanto maior fôr o grau de ACIDES, ;:
ii maior será o seu resultado. 55H "" ""

"

:: Importações Diretas, - Estoque Permanente - Prêços Accessiveis . 5i
II II� "- "

:S Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina ii- "

I ALBANO BOUTIN & (IN. LTDA. II- "" -

5: MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL ii"
" "

55 Av. Capanema, 155/191 Av, Paraná s/n (saida para Ibiporã) 5!,
:5 Caixa Postal, 332 Fone 1048 - Caixa Postal, 18 i:

,

55 CURITIBA LONDRINA::
= �

5R::;:;:;:;::;:::::�::::::;::::'::;:::::::::::I:::::;::::::::::::::;::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4x
RUA GETULIO VARGAS, 882

'-'COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer

Paga-se O' melhor
quantidade

prêço da praça

na ' CASA' PEREIRA
:cr.:::::=�:::::::::::::::::::::::=::::::::::::;:::::I=::::::::�:::::::::::::::::::::::=:::::::::=::.. ...
.. ..
- -

ii .Dr, Aristides Dteme-r n,
•• ••

:: ' CIRURGIÃO DENTISTA 5iu "

3 . ::

H' Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
iS ::

n Dentaduras AnatomicBS !�
5i Rua Vidal Ramos 5i§ , II
ii CANOI'NHAS SA�TA CATARINA ::

OH "
"

' "
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Fa r rné c i a Oliveira
Especialidades Ferrneceutlcss

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

Artigos .de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

Lavradores
A Associação Rural de Canoinhas solicita aos aásociados

� inscrição do Ministério da Agricultora, para efeito de registro
e aquisição de máquinas pelo preço de custo. Outrossim, avisa
que quem quizer fazer registro no Ministério da AgI icultura, deve
comparecer na Associação, trazendo consigo escrituras e talões do
imposto territorial, para preenchimento dos pedidos de registro.

Os interessados em adquirir máquinas agrícolas pelo prêço
de custo, devem solicitar pormenores à Associação Rural.

ALFREDO GARCINDO - Presidente

Procure no séü fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupi
Um produto bom,'

especial e canoinhense!

Músicas!
Pecas para acordeon, piano

e violão, procure

na-ead,a �",lit4

Aproveitem ...

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

t'

PROCURE CERTIFICAR-SE
VISITANDO A

CASA PEREIRA

i :

Caixa' Postal, 33 -:- Fone, 271
CANOINHAS -:- SANTA CATARINA

00 Agente de:- LUIS MICHIELON S. A. " f!orto Alegrá 00
� CIA.,UN1Áo._PE SEGUROS. Prt.Alegr� �tl'J:S CIA. DE FOSFOROS IRATI - Parana '

> REPRESENTANTE DE:- Fábrica de Chapéus Nelsa S/A - Blurnenau
n \,

Fábrica Textil Blumenau S/A - 811lrnenau
; Ind. Reunidas Trtcolln S/A - Canoinhas
N Fábrica de Acolc�oados ··Altenburg" - Blurnenau
O �
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�
b
-----

O

l
,�
J I'
j (I'J
11))

....
'

III
..

CJ1
(o
<C
O
'e
O

,

Ministério da' Guerra -- ãa, R. M.
Campo de Instrução "Marechal' Hermes"

Três Banras - Santa Catarina

Edital de Concorrência
De Ordem do Sr. Ten. Cel. Chefe da Comissão Especial

de Instalação do Campo de Instrução Marechal Hermes, faço pu
blico que, de conformidade com o art. 152 e seus paragrafos do
Regulamente de Administração do Exercito (R-3), acha-se aberta
a Concorrência para alienação e adjudicação pela melhor oferta de:

1) - Sucata de ferro fundido, em lotes d� 5,000 quilos.
2) - Sucata de ferro batido, em lotes de 5000 quilos.
3)_ - Polias, engrenagens, eixos etc" fora de uso do par-

que índustríal da ex-Lumber.

Mediante as seguintes condições:
a) - As propostas deverão ser entregues ao Almoxarifado

dêste Campo devidamente seladas de acôrdo com a lei, e os preços
oferecidos lançados em algarismos e per: extenso;

. ,

b) - as propostas deverão ser entregues em envelope
opaco, 'fechado e lacrado endereçado a Comissão de Concorrencia
da C.E.I. - Campo de Instrução Marechal; Hermes - em Três
Barras - Estado de Santa Catarina, até o dia 18 de J�neiro de 1956;

c) - a sucata de ferro etc. pode ser vistoriada e exami
nada no Depósito dêste- Campo nas horas do expediente ou seja
das 7,30 horas até 11,30 horas e 13 horas até 16 horas de Segun
da a Sexta Feira;,

'

d) - as propostas serão abertas ás 15 horas do dia 19
de Janeiro de 1956, na presença dos Jnteressados e da Comissão
de' Concorrência sendo adjudicado ao que melhor oferta fizer,
acima do preço base estabelecido, pela Comissão, que será apre
sentado por ocasião de abertura das propostas;

,
-

e) - o adjudicado se obrigará a caucionar após "a aber-
tura das propostas 10% sobre o valor estimativo da compra, como

garantia da retirada da sucata dentro do prazo que lhe for CO:l

cedido, mediante o pagamento integral de seu débito.

Três Barras, 27 de Dezembro de 1955
.

,

LAURO MEIRELLES DE MIRANDA
Major Fiscal Administrativo

,

�Tem bom gosto1
Tome Café S. Tereza

V. S�poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

, versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme r A. Souza

Rua Eugenio de Souza

/'

OO�, OO ,__� '��
Guilherme Loeffler
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.Armazem Sublime
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Avisa ao povo em geral que abriu suas portas, �

atendendo com secos e molhados, fazendas, louças, ;;:..
ferragens e com todos os produtos coloniais. �

ªª
Vende, a afamada farinha de trigo

'

�
=

JAP TOKARSKI �
§§;

POB. ATACADO E A VAREJO:- �
EE'
;;;::"

Tokarski Cia_ Lid.a .

Rua Caetano Costa, 96 - Telefone 219
CANOINHAS SANTA CATARlNÀ
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PA R'A F E R I DAS,
E:C Z E MAS,
,.', -.7

INFlAMAÇOES,
C O C,E I � A 5,
F R I E 1 R A 5,

"

ESPINHAS, ETC. <1NUNO� EXISTIU IGU�L
\- ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE:- A exma. sra. d. Odal

síza. esposa do sr. Willy Priebe.

AMANHÃ:- As exmas. sras.

d. Amalia, esposa do sr. Jorge
Stoepe,rl, d. Nadir, esposa do sr:

Alvino Koehler e d. Leonora,
esposa do sr. Paulo Müller; a

srta. Jandira, filha do sr. Hen

rique Passos, de Porto União;
o menino Vilson, filho do sr.

Vitor Tomachitz e o sr. Justí
niano Quadros.

DIA 9:- A exma, sra. vva. d.
Frida Kreíss, de Marcilio Dias;
a srta. Salua Seleme, professora
do G. E. Almirante Barroso; o

sr. Sadi Seleme. do comércio

'local; o menino Marcos César,
filho do sr. dr. Celso Rauen; a

sra. d. Ana, esposa do ir.'Atai
de Emídio: a exma. sra. vva. d.
Gabriela Sabatke,
DIA 10:- O sr. Noel Nepornu

.ceno Pinto; a srta. Yara Santana;
a exma. sra. dr Marta. esposa
do sr. Agenor Gomes; os SI s.

Alfredo Scholtz e Antonio Bo

reck; a menina Lisete Marilda,
filha do sr. Antonio Cubas.

DIA 11:- As exmas. sras. d.
Maria, esposa do sr. Donato
Melim e d. Natalia, esposa do

, sr. Pedro Ivo Galloti; os srs.

Adolar Wiese e Antonio Gungel.
DIA 12:- Os srs. João B. Ru

.dolf, Osvaldo Werka, João Fon-
, taaa Jr., Jorge Stoeberl, Edgard
Schwõlk e Zeno Ribeiro da Silva;
8 srta. Elly Schumann e o jovem
Guido Orlando Uhligh.
/'mA 13:- A srta. Inês. filha
do sr. Michel Seleme; Isabel; fi
'lha do sr. Jacinto 'de Lima; os

'sra. Waldemar Knop e Jamil
Seleme; a menina Liliane, filha

: 'do sr.' Oscar Rauen; Antonio
. Edesio, filho do sr. Manoel Jun-

RENDAS
de linho, racine, güpüre

e valencianes I.
na

Casa Erlita

gles; o sr. dr. Sylvio A. Mayer,
dentista e vereador em nossa

cidade e seu filho Sylvio Alfredo.

"Correio do Norte" cumpri
menta a todos, augurando fe
licidades.

\

NASCIMENTO
Marcelo Antonio, é o ncme

do novo canoinhense que veio

enriquecer a 1. do
.

corrente o lar
'do casal Cafa - Adib Seleme
Sakr.

, Parabens do "Correio do Norte"

NOIVADOS
Contratou casamento na noite

de Natal, a srta. Noldina, filha ,

do casal d. Maria - sr. João da

Silva, C0m o jovem Vicente, fi
lho do sr. Ludovico Dambroski'
e de d. Angelina Dambroski.

Aos noivos e seus dignos pais
os nossos cumprimentos.

xxx

'Com a srta. Ana Dorotéa,
.---

filha do sr. Síegfried Olsen e

de d. Maria Olsen, contratou
casamento no dia 31 de dezem\
bro, o jovem Julio Wendt, fun
cionário sIo Banco Nacional do
Comércio <k Curitiba e filho do
casal Bernàfq�Wendt..

Parabens e felicidades.

xxx' -.

Nó dia 3 di, corrente, ajusta
ram nupcias os jovens Jurema,
filha exma. vva, d. Laurici' C.
Penter e Madq Eloy, 'filho do
sr. Rafael Ferreira e Senhora.

,

"Correio do Norte" deseja
fplicidades.

GERMINO' LUIZ 'IMORIM
Viajando de jipe para Floria

nópolis, em companhia de sua

família, tendo escapado .a barra
da direção, precipitou -se sobre
o rio Itajaí-assú, o sr. Germano
Luiz Amorim. Felizmente o aci
dente não teve consequencías
desastrosas, pois sofreram ape
nas leves escoriações.
Noticias aqui chegadas, dão

nos conta acharem-se os acíden.
tados ,em plena convalescença.

O 5 a 5
I Conel. da 6a. pau.
•••

Mais caros

c'igarros e bebidas
Cinquenta centavos de aumen-

,

to num maço de cigarros e até
2,00 numá garrafa de cerveja
RIO, 4 (V.A,f.- O comercio

começou a cobrar, ontem, o au

mento nos preços das bebidas,
dos cigarros e também dos fós
"foros, determinado pela elevação,
de 2,7 para 4,0 do imposto de

. vendas e consignações.
Os cigarros fabricados nesta

capital (Consorcio Souza Cruz
Castelões), foram 'entregues aos

varejistas com uni aumento de
50 centavos em todas as marcas.

Assim, o "Columbia" passou de
10,00 para 10,50; o "Continental"
de 5,60 para 6,10 e ° "Astoria"
teve o seu preço majorado de ,

4,20 para 4,70.
Quanto aos cigarros de São

Paulo (Florida e Sudan), ainda
não foram iniciadas as entregas
com os novos preços.
'-Quanto às bebidas, devem elas

seguir, em .sua quase totalidade
os preços dos produtos da Brah
ma. Esta elevou os preços da

cerveja e do chopp em 6 cru

zeiros por duzia. A duzia da
Brahma subiu de 70 para 76
cruzeiros ou de 72,00 para 78,00
com carreto. Ó aumento ém u
nidade foi assim de 50 centavos.

Os refrigerantes da mesma fá
b�ica foram entregues aos vare

jistas optem, com um aumento
de 3 cruzeiros em duzia, pas
sando de 22 para 25,00. A uni
dade sofreu elevação de 0,25.
A Coca-Cola aumentou 8 cru

zeiros em caixa de 24 garrafas
ou 4,00 em duzía. -,

',48 quilometros, em 18 de dezembro de 1954, sob calorosos aplau
sos, confirmando, assim, o prometido à população do Vare do

Itajaí." E, agora, um ano após, mais êsse trecho, de 13 9uilome
tros., de 'Barra do Trombudo a Trombudo Central, merce dos es·

forçós de S. Excia.

El'l TROMBUDO CENTRAL
Sob. intensa vibração popular, o 'Chefe do Executivo Cata

rínense e membros de sua comitiva foram recebidos em Trombudo

Central, final do trecho inaugurado. Na inauguração por S. excia.,
. da Estação, foi S. excia. saudado, em discurso, em nome do sr.

Prefeito de Rio do Sul, pelo Secretário da Prefeitura, sr. EIgar
Píazzera que, em nome de Govêrno e da população do município,
agradeceu a S. excía. mais êsse grande melhoramento para aquela
zona, melhoramento êsse de grande importância social-econômica.

Em nome do Governador Irineu Bornhausen falou o Se
cretário da Viação e Obras Públicas, dr. Arolde, Carneiro de

Carvalbo; oportunidade em que ressaltou a atuação do Ministro
da Viação dr. Lucas Lopes, em cuja gestão tem tido Santa,Cata
rina realizados alguns melhoramentos, nêsse setor de comunicações,
e transportes. Congratulando-se com o povo de Barra do Trom
budo e de Trombudo Central por mais êsse acontecimento de
Vital importância em sua vida econômica, o' ilustre. Secretário da

Viação e Obras Públicas encerrou suas palavras afirmando -que o

Governador Irineu Bornhausen seu Govêrno que está a terminar,
s_oube corresponder à confiança d� pov� barriga-yerde,· quando. o
e�geu, em 50, para a 'Chefia do Execu,tIvo Catarmense.

'CHURRASCO
• Logo após foi oferecido pelas firmas empreiteiras da Es

trada de Ferro Sa�ta Catarina, CIBBA e F. Schmidt, suculenta
churrascada ao Chefe do Executivo .e sua comitiva, finda a qual
o Governador eleita. dr. Jorge Lacerda falou ao povo, afirmando
que no seu Govêrno continuará a obra administrativa de Irineu
Bor�ausen.' =-,

A comitiva, após, regressou à Capital.

,----------------------._--I�
I,

" PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS "

'Balancete "da Despesa Or�amentaria referente, ao' mês de Oütubro de. 1955
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CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇAO �DE RODOVIAS
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fiX.o

'

.

Diretor do D. M. E. R. _;_ Padrão. Z
"'Escrituraria do D. M. "E. R. - Padrão. S
Diretor da' Secção de Máquinas - Padrão Z
Dois Onersdores de' Maqúinas - Padrão F
Fisca(� Padrão. S
Dois Fiscais ...:... Padrão R
Três-Motoristas - Ref. XI
Pessoal variavel
Operários serviços estradas. e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira,� Paula
Pereira "_. ','

'

Operários serviços estradas e pontes do distrito de
oanoínhes
Gratificação ao. Engenheiro
Material permanente
Aquisição'de ferramentas ; t

Material de consume
Para serviços de estradas é pontes
Despesas diversas _.-'

Combs. para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos

'SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
Pessoal variavel " r-» í

Operários serviço de' linipeza
.....
pública

Material de consumo

Para serviço' de limpeza' pública
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS

_
PúBLICOS EM GERAL

Material, permanente
Para serviços de próprios municipais
Matedal de consumo

'

Para
.

serviços de próprios .munícípaís
ILUMINAÇAO PúBLICA

Despesas diversas
'

)
Ilumínação pública da Cidade e da vila 'de 'rr�
Barras ,

Energia para motores, reparos de instalações e ou

tras despesas

Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na. construção é conservação. de rodovias
Inclusive aquiáíçãe de material rodoviário

Aplicação da taxa de' conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
'

.' I
-

Aposentados _ "

Funcíonaríos em disponibilidade
'

INDENIZAÇOES, REPOSIÇOES E RESTlTUIÇOES
Despesas

....
diversas

,_ , "

Restit. de ímp, e taxas de exercicios encerrados

DIVl,i:RSOS

,.....-----------------------.

Cine 'Teatro Vera Cruz
A P R E S E N T A-:

HOJE • ás 26,15 horas
.

�

MONSIEUR
- Impróprio até 14 anos

.
'

a maior comédia da temporada, com o maior cômico
do Cinema BOB HOPE,

Conto da Série CAVALEIRO RELÂMPAGO

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

MONSIEUR BEAUCAIRÉ
Conto da Série Cava.le:iro Relâmpago

DOMINGO;, ás 17 e 20:,15 horas - Impróprio até 18 anos

A OU.TRA FACE DO .HOMEM
-

um dos melhores filmes nacionais, produzidos pela
ATLANTIDA; estrelando ELIANA, Renato Restier e Inalda

2a. FEIRA - ás 20,15 horas", REPRISE - Irnpr, até 18 anos

. 3ª-. e 4a. FEIRA � às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

Romance! Melodias! Emoção! Deslumbrante e maravilhoso

espetáculo em Technicolor
r

MAIS UMA VEZ PERDÃO
. '.

I "

'

com Betty Hutton - Ralph Meeker
----'--

5a. e 6a. FEIRA • às 2.0,15 horas � Improprio até H anos

CANÇAO lN::ESQU ECIVEL
em Technlcolor com' Gary Grant, Ale,�is Smith e o

famoso cantor CARLOS RAMIREZ

Aguardem' para-domingo proximo .

o grandioso filme da Metro Goldwin Mayer

MOGAMBO
,

I -'

com os famosos astros: AVA GARDNER ... Clark Gable

-

1.250,00 :'., 1.250,00
17;100,00 1.90.0,00 19.000,00
22;500,00 2.500,00 25:00.0,00
14.40.0,00 ' a.oO,OO 15.200,00
8.550,00 ,�I,\\ l�"\\

\
"_

'8.550,00
26.100;.00 3.600;00 29.760,010
27.500,00 2.200,00

'

29.70.0,010
"

,48.220,8.0 960,00 49.180,80

40.243,60, 9.632,7.0 • 49.876,30
36 . .0.00,00 36.0.00,00

1'0.027,50 15.0,00 �0.177,50

38.781,90, 49,40' 38.83�,30
202.342,20 27.383,3.0 229.725,50
150.298,50 18.458,1.0 . 168.756,60

26;971,00 26.971,OtO.

3.681;.00 3.681,00

134,50' 134,50-

42.324,80 6.888,40 49.213,20,
23.444,70

'

3.030;00 26.47:4,70

/

296.778,60
,
3.060,5.0 299.839,1:.n

50.291,60 30.056,00 80.347,60

37.426,60
23.400,00

5.357,30 42,'183,90
2.600,00 - 26.000,OV

416,00 ! 416,OcU

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TITULOS

PREFEITURA MUNrCIPAL DE CANOI'NHAS'
Balan(ete da Despesa Orcamentaria j�liiente ao mês de Oútubro de 1955, "

':.... -�'\' -'

_ Código
Local

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Tota-l

-

3 30 Pessoal fixo
3 30 1 Vencímentos de professores de escolas isoladas, sen

do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complementaristas, padrão H a 900,0('; não titulados
padrão D ti 700,00; com habilitação pado F, a 800,003 30 2 Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
3 30 3 Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

......

I desdobrados, correspondente à terça parte dos res-
pectivos vencimentos

3 31 Pessoal variavel
� 31 1 Substitutos, de professores licenciados de acôrdo

com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950
SERVIÇOS DE INSPEÇÃOPessOal fiXo '

Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas

�

Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas .

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur-'
sos normais regionais anexos aos Grupos �colares
"Almirante Barroso" e "General Osório"

3 84 2 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
- SAÚDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIB�çõÉS E AUXILIOS
Despesas diversas '

.

Ao Centro de Saúde do Estado-
,

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas díversas
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de vaios, ooeíros e sargetas

FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal varia"el .

\
Operários serviço fomento da produção vegetalMatérial de consumo

.

Material servíçe fomento da produção vegetal.FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal variavel
Operários serviço" fomento da produção animal
Material de consumo

Material.serviço fomento da produção animal-

SERVIçoS INDUSTRIAIS
Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de Aguas .J
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel
1 Opera rios- serviço extração de pedregulho2 Operários serviço extração de pedras
3 Operários fábrica tubos de cimento

SERVIços DIVERSOS

"}, 94 7
2 94
3
3 O
3 03
3 03 1
30L2
3 04
3 04 1
S 04 2
3 3,

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 641
3 8
3 84
3 84 1

\

4
4 8
4 84
4841
4 9
4 94
4 94 1
4 94 �
� 94 3
5
5 l'
5 11
5 11
5 13
5 13 1
5 2
:; 21 .

5 21 1
5 23
5 23 r
6
6 3
6 34
6 34
6 4,.
6· 41
6 41
6 41
6 41
69
690
6901
6 91
6 91 "1
6 93
6 93 1
7
7 3
7 34
7 34
7 4
7 44
7 44 1
8.
3",1,1,

6 10
8 10 1
8 11
8 11

8 11 2
8 13
8 13
� 14
8 14....-'1
8142

8 14 3

Postos médicos municipais
. Aplicação da Taxa de Assistência Social

EDUCAÇAQ PÚBLICA
�MINIST�AÇAO SUPERIOR

Material de consumo
Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
I>espesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

�

1.415,60
7.820,50

998,80
287,50

Canoinhas

/

C'.

200,00

500,00

De ordem do E){mo. Sr. Prefeito Municipal, torno
público que durante os meses de Janeiro e Fevereiro do
corrente ano, se procede nésta Tesouraria e nas Intendên.
cias de Três Barras, Major Vieira, Paula Pereira e FelipeSchmidt, a cobrança dos seguintes Impostos e Ttis:

Mês de Janeiro: '\
A - Imposto de Licença (Continuação p. Com. e

Ind.) 1.0 Trimestre
.

B .,..- Imposto S/Industrias e Profissões 1.0 Trimestre
C - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 1.0 "

Mêses Janeiro e Fevereiro
Imposto' de Licença S/Veiculos em Geral (Cami

nhões, .automoveis, motocicletas, bicicletas, carroças, etc.)
Nos mêses seguintes, a cobrança' será acrescida da

multa de acôrdo com a Lei.

Canoinhas, 2 de Janeiro de 1956
C. Pieczarka Tesoureiro

v '

Serraria a Venda

Pessoal fixo
. Zelador Cerníterío Municipal - Ref. II
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo --

Para o serviço de cemítêríos
. DIVIDA PUBLICA

.:._ Fundada-Interna Amortização e Resgate -

Despesas diversas
Amortização e resgate da .dívída consolidada

.

- Juros - ,

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

,

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
,CONSTRUÇÃO E' CONSERVAÇÃO.DE .i:

LOGRADOWOS PúBLICOS
'

Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel

'

. Operários
.'

dos serviços' de ruas das vilas' de Três
Barras, Major Vieira e Paula Pereira e Flp. SchmitOperários do serviço de ruas, praças e jardinsMaterial 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 -

\

Combustível para veículos em serviço na cidade t> vilas

12.246,00 800,00 13.046,00

Vende-se uma 'serraria movida a' eletricidade, de·
vidamente registrada no r. N. do Pinho com todos os

pertences e uIiYéaminhão Chevrolet ano 46, 'em ótimo
estado, dando-se a qualquer prova, 3x

Informações com Alfredo Garcindo

Edital d� Convocação

1.415,60
7.620,50

498,80
287,50

247.362,60 29.400,00 276.762.60

10.760,00 1.200,00 11.960.00

3.530,00 230,00 3:760,Or

3.540,00 1.400,_00 4.940,00

18.000,00 2.000,00 ao.eoo.oe

7.200,00 800�OO 8.000,00

I,

10.600,00
2.800,00
200,00

2.800;00
10.800,00

O Presidente da Associação Rural de Cauoinhas, usando dai
atribuições que lhê confere o Artigo 30 do item I, dos Estatuto.
Sociais, resolve:

""

CONVOCAR I

A Assembléia Geral Extraordinária dos associados. a' realizar
se na respectiva Séde Social. no dia 5 de Fevereiro de 1956, ás IS
horas (3 da tarde) em la. convocação, afim de tratar dos aseuntos
constantes da seguinte

ORDEM DO DIA

11.098,00
16.000,00
-6.786,00

11.098,00
16.000,00
6.786,00

1) aumento da mensalidade
2)--aumento da Jóia
Não havendo número legal para a instalação da Assembléia

em. la. convocação fica, desde já feita a segunda Convocação para
ás 15 horas (3 da tarde), do dia 12 de Fevereiro de 1956.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os' iutéreesades,
passou- se o presente edital que será afixado 0Il Séde da Associação,
aeus Nucleos RUfais, bem como em locais públicós habituais dentro
de sua área de ação, e remetido aos associ�d08. na medida do possivel,

Canoinhaa, 30 de/Dezembro de 1955
ALFREDO GARCINDO_- Presidente

�"••••••�r-\cr.:;==•••��••••_••��."•••• .c:\a\�&tI.......a•••��••••II.�
�""i."""""""" .................w••••••••-.!>W'<l'-e.••••••••wwww••••••••",,""'''''''''••••••

íii'I Escol.ba 'você tambem uma
. OI

•• "
. I

-I ENCERADEIRA ARNO, '

1=� simples e equipada com .espalhador de cêra elétro-automãt�co.51 É a mais prática. Com uma só escova faz' todo o servíço:
!: rasp.a encêra, espalha a cêra e lustra sem

�

I '

'precisar de adaptações. '

B

i.::: B.atedeitc1s elétricas ,ARNO DUAL SUPER

licom ,três velocidades
:: � RádiOS PIONEER a luz e a acumulador
i .. Radiola. equipadas com PICK-UP VM Ame- !
I ricano Long Play I
:: Você encontrará na Ioja 1. n

I C OA , 'R T E·· -, I�. J. -�=i Rua Vidal Ramos;' ';01 - Fone 125 9"

NA":5 CANOINHAS '

-:- SANTA CATARf ::
® ' ,

®®®::==::==�::::==:@@�==::::®@®@::=I:::®®®@==:::::;®®®®::::::::®i8

410,00

Discos Alem'ães

410,00

::.r�

13_5,00

-

Florentinische naechta Rudi Schurícke orquestraMandolino-mandolino com

!
Fries,nliad .. Willy Schnéider
Wann �bands dle Haide Traunt com orquestra

-Dia' alten strassen noch Willy Schneider
Bergisesches Heimatlied Com orquestra

Tirol' tu és minha Pátria .

Lucas TrIO- O Tiroles

s2emPtre alegres Ott� Kermbach -o

e sua orquestrapar e : -"
.

r:
e muitos outros poderão ser encontrados na

CASA ERLITA

-r: I
11.86�,10 1.019,70 12.888,80
8.900,70 5.223,00 14.123,70
3.702,40 1.250,00 4.952,40

5.400,00 600,00 6.000,00

1.760,00 100,00· 1.860,00

250;00 1.940,00 2.190,00

19.800,00 1.100,00 20.900,00

35.261,80 3.500,00 38.761.;80
98.601,50 210,00 98.811,50

118.476,70 '118.476,70
"

323.938,00 5.1n,00 329.110,00

1.985,10 1.985,10
7.176,70 7.176,70
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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João Augusto Brauhardt,
Escrivão de Paz e Oficial do
Registro Civil do Distrito de

Felipe Schmidt, Município e

Comarca de Canoinhas.

Faz saber que pretendem
casar: José Machado e Elsa
Cordeiro. Ele, natural deste
Estado, nascido em Curitiba
nos, no dia 28 de junho de
1935, lavrador, solteiro, filho
legitimo de [oão Machado�e
de Dona Apolonia Mü/.ler, do":r
miciliados t residentes neste
Distrito. Ela, natural do Es
tado do Paraná, nascida em

Marcolinos no Paraná, 110 dia
25 de Maio de 1928, doméstica,
solteira, filha legitima de Pe.
dro Daniel Cordeiro e de Do.
na Melehiadés Ribeiro, domi�
ciliados e residentes neste
Distrito.

. raz saber que pretendem
casar: Laudecio Ferreira Pin:
to eMaria Torquato de Maltas
Ele, na tU'ra I des:fe Estado,
nascido neste Distrito, nó dfa
22 dejun�o de 193_1 nperário,

r- soltelro, fzlko de Euclzdes Fer- ,

105 -'-áfq. terra de cultura, no Gaviã(." Tres Barras., Preço de ocasião. feira Pinto e de Dona Clau-
, .dina Alves de Lima, domicilia-

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco. dós e residentes neste Dis'trito.
Ela, natural deste Estadf_J,
nascida em 'Taunay, no dta
24 de julho de Ig37, domés
tica, solteira, tilha de Antonia
TOl'quato, domiciliados e re

sidentes neste Distrito.
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I A AmaiS .antigat·'d Oficina. I
® mais sor I a ®

I A melhor
R 1-

. �

I
A preFerida' e ampago �

�'
Completa assistência

-

para � ,

� b' . I' do pequeno concerto �
� sua ICIC eta até a reforma geral �
� Péças e mais péças, da menor, até a maior I� V E N O E bicicletas novas ao melhor prêço da praça �

i MECÂNICÔS ESP�.cIALIZADOS i® � ®
� . P R E ç O 5 M Ó 0'1 C.O S

. �
I Sempre OFICtNA RELAMPAGO I
� (AO LADO DO CORREIO); �
® ®
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A P A R E1 H O

para descarga
sanitária ('

• Descarga automática

• 100% Inoxidável
.

ENGENHARIA E COMÚClO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

fl,LlAIS\ SÃO PAULO· PORTO AllGII
AGENCIA. BELO HOIIZONTi

ALFREDO
/

GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros"Conta Propria

Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHA.R MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garc�ndo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure _

",?lfredo <?arcmdo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo GarcI?do. Se

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

Tem a venda UM LOCOMÓVEL de fabdcação inglêsa,
de 40 hp, em perfeito funcionamento.

7 alqueires de terra. 3· casas e paióis�ria completa.
Verdadeira propriedade rUfaI.

REGISTRO CIVIL

Editais de Proclamas
,

./

Maria Gôss Glinski, Oficial
do Registfo Civil do Distrito
de Paula Pereira, Comarca
de Canoitihas, Estado de San",
ta Catarina.

Faço' ciente a quem interes
sar possa que estão prepa",
rando-se pura ,casar e m

meu cartório: Otilio Engel e

Micalina Kuzyk. Ele, solteiro,
lavrador, natural de Guara",
pú, MunicíPio de Mafra deste
Estado, residente neste Dis
tritarnascido a 18 de nouem»
bro de Ig34, tilho de OUo
Eneel e de Sofia Engel, re

sidentes neste Distrito. Ela,
solteira, domestica, natural
'de Santa Leocadia, deste Dis
trito, residente neste Distrito,
nascida a 1.° dr julho de 1936,
filha de Nicolau Kuzyk e de
Eva Krycelak, residentes nes

te DIstrito.

"Faz saber que pretenâem
casar-se: Leopoldo Cardoso
da Silva e Maria Luiza. Ele,
solteiro, laorador, natural de
'Rio do Pinho deste Distrito,
residente neste Distrito, nas-:
cido a 27 de agosto de 1932,
filho de, Affonso Cardoso da
Silva e de Armindo Cordeiro
da Silva. Ela, solteira, do:
mestiça, natural de Rio do
Pinho deste Dist1ito, residente
neste Distrito, nascida a 22
de Outubro de 1935, filha de
Antonio Francisco de Paula,
falecido e de Collecta Maria
Corrêa, residentes neste Dis
trito.

Quem souber de algum im

pedimenta deve acusar na

forma da lei.

Paula Pereira, ,24/12/1955.
Maria Góss Glinski

,

Oficial do Registro Civil

6 datas defronte á Granja de Alfredo ,Viertel.

5'"Alqueires de terra de cultura - em FARTURA

UMA CASA de madeir� à Rua Curitibanos, 272·
.

Faz saber.' que pretendem
casar: Jo'ãº, Alves de Oliveira

&0 Alqueires (Brac,atingal e Erval) - em�CAMPININHA
e Maria Kovalski. Ele, natu-

60 ALQUEIRES de terra .de cultura - 2 casas .para 'Operários: 1 ral destfJ 'Estudo, nascido em

b d 10 I Papal1duva, no dia 22 de' se",
'

Irracão para Moinho � Tafona, sen o a quelres para arrozeIra'
. tembro de 1919, lavrador,

3t5 Alqueires de terra de cult.ura, - em. SEREIA (distante ...solteiro, tilho de Rainaldo
apenas 10 kilómetros da Cidade) Alves de Otiveira e de Dona

Gertrudes P. de Souza,'aomi-4 alqueires de terra de planta, com ·um.a c�sa de madeira .(lOx13) ciliados � residentes em Cam-
tom árvores frutíferas e diversas benfeItorIas,. em Barreiros, 17

po das Moças, deste'Distrito.
quilóme�ros da cidade, com ponto de ombu8 a port�. El.f,l; natural deste Estado,

Um Descascador de Arroz com brunidor, com capacidade nascida em Colonia Antonio

para 25 sacos por dia. Olinto.,no dia 14 dI dezembro

7-1-1956

Juizo de Direito da 'Comarca de Canoinbas
Edital de Revisão dos Jurados para o. Ano de 1956

(CONCLUSAO)
,

Pereira, comerciante, resido Bela Vista do Toldo; 13) Alvaro Mallon,
triticultor, resid. Canoinhas; 14) Auri Ferri Pedrassani, contador;' rea,
Canoinbas; 15) Agenor Pacheco, contador, res. Canoinhas; 16) Alfredo
de Oliveira Garcindo, representante comercial, resido Canoinhas; 17)
Arildo da Silva Teixeira, bancário, resido Canoinhas; 18) Braulio Hi-.
bas da Cruz, comerciante, res mrreiros; 19) Benigno Cerdeira (dr.)
cirurgião dentista,' resido Canoinhas; 20) Carlos N-unes Pires, bancário,
resido Canoinhas; 21) Claudio Lasaance de Oliveira, (Dr.) Agrônomo;
22) Carlos Sachvech, comerciante, .reeid. Canoinhas; 23) Derby Fon
tana, industrial, resido Canoinhas; 24.) Deodato Artur de Lima, in
dustrial, -resido Canoinhàs: 25) Emil Sobotka FIlho, industriário, resido
Marcílio Dias; 26)__ Estefano Bedritchúk, alfaiate; resido Canoinhaa;
27) Eryino Fleith, func. Publico, res. Cauoinhas; 28) Estefano Wru·
bleski, industrial, resido Canoinhas; 29) Emiliano Uba, contador. res.

Três Barras; 30)'Ernesto Greipell, Func. Publ. Mun., resido Canoinhas;
31) Eduardo de Almeida, Func.· Publico Estadual, resido Canoinhas;
32) Felix Rudolf, comerciao te, resido Canoinhas; 33) Francisco Alves
Pereira, industrial, resido Bela Vista do Toldo; 34) Francisco de Assis
Costa, fuoc. publico federal, resido Canoinhas; 35) Francisco Timoteo
Bojarski, bancário, resido Canoinhas; 36) Guido José Jautsch, comer-

.

ciente, resido Marcílio Dias; 37) Guilheríne Souza, relojoeiro; resido
Canoinhas; 38) Guilherme, Loeffler, representante co�ercial, resido
Canoinhas; 39) Gilberto d'Aquino Fonseca. func. Publico, resido Ca·
noinhas: 40) Gentroso de Almeidã Prohmann, íudustriârio, resid. Três
Barras; 41) Horácio Costa, bancário. res. Cauoinhas: 42) Hugo Schmidt,
comerciante, resido Ceucinbas: 43) Harry Schreiber, comerciante, rea,

Canoinhas; 44) Hugo Peixoto, bancârio.. res. Canoinhas; 45) Herberto
Ritzmann. industrial, resido Marcílio Dias: 4_§)_ Saul Zugmann, comer

ciante resid. Canoinbas; 4.-7) Ialú Alfredo Ribeiro, bancário resido
Canoiuhas: 48) Julio Gonçalves Corrêa fune. Publico resido Canoinhas;
49) Julio Corrêa da Costa fuoc. Publico resid., Canoinhaa; 50) Jair
Campos Côrte comerciante resido em Canoinhas: 51) João Batista Pa
checo comerciante resido Três Barras; 52) José Allage comerciário res.

Canoinhas: 53) João Jantsch comerciante resido Marcílio Dia;'; 54)
José Theodoro Kohler industriârio resido Canoinhae: 55) João Pedras
ssni concessionário resido Canoinhaa: 56) João Pacheco Sobrinho in.
dustrial resido Canoinbas; 57) Julio Budant Junior guarda Livros res.

Cenoinhas: 58) José Maria Furtado Primo .Serventuário da Justiça
Aposentado; 59) João José Pereira-comerciante resid Cancinhas: 60),
Jaime Zaguini irrdustriârio resido Cauoinhas: 61) José Stockler Pinto
func. Publico Estadual; 62) José Adão Schmidt industrial resido Alto
das Palmeiras; 63) Ludovico Bora guarda-livros resido Canoinhae: 64.)
Leopoldo Corrêa comerciante resido Fartura; 65) Mieczeslaw Bojarski
funcionário Publico resido Cauoiuhas: 66) Leonel Barcelos comerciante
residente Canoinhas; 67) Leopoldo Falgatter, guarda livros, resido
em Canoinhas; 68) Milton Alves Nunes, func. PbI. l\4.'un., resido
Canoinhas; 69),Max Olsen, industrial, resido Fartura; 70) Miguel,.
Procopiak, industrial, resido Canoínhas; 71) Marce!ino Rubel, barí
cário, resido Canoínhas; 72) Mario Artur Ferrarezi. contador, res.

Canoinhas; 73) Mario João Mayer, comerciante, resido Canoinhas;
74) Moacir Lacerda Novack, bancário, resíd. Canoínhas; 75) Milton
"Zaguíní, índustriário, resido Canoinhas; 77) Nelson' Scheidemantel,
guarda-livros, resido Canoínhas; 78) Narciso Bartnick, comerciante,'
resido Canoinhas; 79) Nicolau Humenhuk, contador, resido Canoi
nhas; 80) Nestor Novack, guarda- livros, resido Canoinhas; �1) .Ní
valdo Roeder, cornercíárío, resido Canoínhas; 82) Nelson Antonio
Cervi, contador, resíd" Canoinhas; 83) Nathan Zugmann, comer
ciante, resido Canoínhas; 84) Oleson Machado Teixeira, bancário,
resid. Canoínhas; 85) Oady Nader, func. Publico, res, Canoínhas;
'86) Orlando Vieira', bancário, resíd. Canoínhas; 87) Osvaldo Tre
visani, bancário, resido Canoinhas; 88) Osvaldo Koch, guarda,livros;
resido Canoinhas; 89) Oldemar Mussi, industrial, resido Canoínhas;
90) Osny Justino Vieira, industriário, re_sid. Canoinhas; 91) Oscar -

A�ostinho Werka, comerciante, resido Canoinhas; 92) Osmar Nas
cimento, bancário, resid Canoinhas; 93) Osvaldo Ferreira Soares,
professor, resido Canoinhas; 94) Oscar Pfau" comerciante, resido
Canoinhas; 95) Otto Friedrich, industrial, resido C'anoinhas; 96)
Pedro Falcão, pastor Evangélico, resido Cánoinhas,;, 97) Pedro Car
ios Negromonte, bancário, residente em Canoinhas, 98) Paulo'
Fischer, comerciante, resido Canoinhas; 99) Roldão de Castro Bar-'
bosa Câmara. agrônõmo, resido Marcílio Dias (Campo do Trigo);
100) Rolf WRlter, guarda livros, resido Canoinhas; 101) Raul Pe:
reira Roeder, guarda livros, res. Canoinhas; W2) Ruprech Loeffler,
industrial, residente Canoinhas; 103) Saul, Zugmann, comerciante,
resido Canoinhas; 104) SinézÍ(' de Paula e Silva, comerciante, res.
Xarqueada; 105) Tarcisio Schaeffer «dr» Engenheiro Civil, resid,

_

Canoinhas; 106) Tufi Nader, comerciante, resido Canoinhas; 107)
.

Teodoro Humenhuk, industrial, res,d, Canoinhr.s; 108) Waldemiro
Bubinhak «dr,» industrial, resido Ca'noinhas; 109) Waldemiro
Meistpr, comerciante, resido Canoinhas; 1 !C) Waldo Bayestorff,
func. Publico, resido Canoinhas; 111) WaÍdemar 'Barbosa, comer

ciante, resido Canoinhas; 112] Waldemar Scholze, comerciante,
resido Canoinhas; 113] Waldemar Brandes, comeFciário, resido
Canoinhas; 114] WilrÍlar Friedrich, contador, resido Canoinhas;
115] Zeno Carvalho Zippel, comerciário, residente em Canoinhas.

E, para constar e conhecimento dos interessados, _mandei
passar o presente Edital, que será afixado no local do costume
e pfIblicado na imprensa local. �ado e passado nésta gidade de
Canoinhas, aos 28 dias do me-s de, Dezembro de 1955. Eu Zeno
Benedito Ribeiro da Silva,' Escrivão o da.tilografei e escreyi.

José Pedro Mendes de Almeida - Juiz de Direito

dI! Ig19, doméstica, solteira,
filha de Teófila Kovalski, do
miciliados e residentes em

.

Campo das Moças, dISte Dis
trito.

Apresentaram os documen,
tos exigidos pelQ Código Ci
vil art. 180. Si algtlem tiV6/"
conhecimento de existiralgum'
impedimento legal, acuse·o

para fins de direito. E para
constar l' chegar este ao' co"
nhecimento de todos lavrei o
prese1,te que será afixado 110

lugar de costume c publicado
no jornal"Correio do Norte",
da Cidade �e Ganainhas. ,

&liPe Schmidt, '15/12/19515'
João Auzusto B;auhardt
Oficial do Reg�"stro Civil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acham-se abertas até o dia

2� de janeiro de' 1956
as inscrições para candidatos à MOTORISTAS!

Devendo os interessados compar.ecerem na Dele
gacia de Polícia, até à data acima mencionada, munidos
dos seguintes documentos:

"-

Carteira de Reservista, Carteira de Identidade
ou Carteira Profissional, aos candidatos à carteira
profissional; Carteira de Identidade ou Título de
Eleitor, aos amadores; Carteira Modelo 19, aos

estrangeiros:
- �

Todos deverão estar munidos com 4 fotografias ax4,
3x Canoinhas, 28 de dezembro de 1955
DR. GETÚLIO JOSÉ UBA -'-Delegado Auxiliar de Polícia

Cineminha'SÃO FRANCISCO
Amanhã às 3 hs, e às 8,15 hs.

o FILHO DE ALI BABÁ
TECHNICOLOR .

Do Encantamento das Mil e' Uma Noites

com TONY CURTIS e PIPER LAURIE
-. �

Continuação da "·RAINHA DAS SELVAS··

o Melhor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua màquína de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da
'..

produção e satisfação no seu manejo.
Indicação do

Atelier de Mecanogrãfia
de ERNST REIMER

Téenico MecsnólP:sfo,
Rua Vidal Ramos, 897 .-. Canoinhas

Encarrega. se de consertos, 'reformas e limpeza de, Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

Jub�osas as populações de -Rio do ,Sul
Central com a inauguração de novo

Estrada de Ferro Santa Catarin�� Presidiu..a

Constituiu acontecimento de grande importância para as

populações de Rio do Sul e de Trombudo Central, a inauguração,
ante-ontem, às 11 horas, do novo trecho da Estrada de FerrQ
Santa Catarina, numa extensão de 13 quilômetros, ligando Barra
do Trombudo a Trombudo Central, áto êsse que contou com a

presença do Governador Irineu Bornhausen, ,dos Secretários de
Estado, drs. Celso Ramos Branco, do Interior e Justiça, AroIdo
Carneiro' de Carvalho, da Viação e Obras Públicas, .Julio Coelho
de Souza, da Fazenda, Pelagio Parígot de -Souza, da Segurança
Pública, dr. Vitor .Peluso Júnior, da Agricultura, ainda, do Go-:=;
vernador eleito Jorge Lacerda, além de outras altas autoridades,
destacando-se o sr. Waldemar Bornhausea-, Prefeito de Rio do
Sul, dr. Gerhard Noifert;" Prefeito de Blume au, -sr. Genésio Lins,
Deputado Federal Hercilio Deeke, Prefeito Eleito de Blumenau
sr. Frederico Buch Junior, Prefeito eleito de Rio do Sul sr. Hel
mutIr Baumgart, Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul,
sr. Alfredo João Krieck, dr. Ary Pereira de Oliveira, Juiz de Di
reito de Blumenau, dr. Vinicius de Oliveira, Promotor Público de
Blumenau, sr. Edgar Piazera, Secretário da Prefeitura de Rio do
Sul, Jornalistas Vitor Pallizzetti, diretor-presidente da' Rádio -Mi
rador, Pedro Paulo Cunha, diretor da NOVA ERA, sr. Walter
Schmitz, Prefeito ,de Taió, Ten. José de Castro, delegado regional":"
de polícia, em- Rio do Sul e outras pessoas gradas do município.

�.
_,

.

EM RIO DO SUL
O Governador Irineu Bornhausen e membros de�ua co

mitiva, foram recepcionados em, Ri9 do Sul pelas altas autorída

des locais, e, no Ginásio Dom Bosco, os diretores dêsse estabele
cimento de ensino ofereceram ao Chefe do Executivo e convida
dos ligeiro lunch, seguindo, após, acompanhados do, dr. Luiz Nas

tari, diretor da E. F. Santa Catarina, para a Estação de onde, em
trem especial, rumaram para Barra do Trombudo, onde se veri
ficou ato solene de inauguração da nova linha até Trombudo Central.

A INAUGURAÇÃO OFICIAL
A's 11 horas o Chefe do Executivo, sr. Irineu Bornhau

(Conclusão da primeira página) sen, ladeadotpelo Governador eleito sr: Jorge Lacerda e de seus

Nossa reportagem estêve pre- Secretários de Estado, cortou a fita verde-amarela, em Barra do
sente a essa reunião e pode Trombudo, sob palmas de grande número de colonos presentes,
constatar a satisfação que domi- os quais vibraram-o nome de S. excia.

,

nava o ambiente, não esconden- Nessa oportunidade o dr. Luiz Nastari, ilustre Diretor da
do os operários itajaienses a sua �

Estrada de FerJ.:.Q Santa Catarina proferiu discurso, saudando o

alegria em ver como o Gover- Governador' do Estado e membros de sua comitiva. Nêsse díscur
nadar eleito dedica especial ca- so, o Diretor da Estrada fez histórico da vida daquela ferrovia,
rinho aos assuntos que mais de desde os seus primeiros passos, no ano de 1906, até os nossos
perto dizem respeito às modes- dias. Relembrou que a 3 de maio de 1909 foi inaugurado o pri
tas classes trabalhadoras, pro- meiro trecho, de, Blumenau a Warnow e a 1. de outubro dêsse
curando solucioná-los satisfató-

ano, o' tráfego até Hansa. Referiu-se a encampação pelo Gov�rn.oriamerite..� Federal dessa Estrada de Ferro, em 1911, contrato esse rescíndi-
Como as reuniões realizadas do em 1918, a 6 de março.' Em 31 de dezembro de 1921, foi la

em Florianópolis e Blumenau, vrado contrato de arrendamento' com o Estado de Santa Catarina;
essa do dia 26 último em Itajaí, pelo prazo de 30 anos. Em 1929, a 15 de a"Bril, o então Gover
serviu paramelhor conhecimento nador Adolfo Konder inaugurou o trecho de Subida (Km. 63) a

mútuo do Governador eleito e, _Lontras" aumentando a ferrovia em mais 20 quilometros, quan
dos operários estaduais, que no' do diretor o saudoso engenheiro dr. Joaquim de Souza Breves,
deputado federal Jorge Lacerda autor dos primeiros estudos dessa ferrovia no seu completo tra

depositam as suas melhores es- .çado. Em 1934, {oi inaugurado o trecho Lontras- Rio do Sul, em

peranças. 14 kms. de extensão. Em 1937, a 24 dê julho, foi entregue ao

tráfego o trecho Rio do Sul' a Barra do Trombudo, 7 kms. Em

janeiro de 1938, o trecho de 15 kms. entre Ibirama a Presidente
Getúlio. Pouco depois ';.. declarou o orador - "a estrada foi joga
da ao esquecimento dos poderes públicos e 'com seus 104 quilo
metros completamente isolados. "Eleito Governador do Estado em

1950 - continuou - o sr. Irineu Bornhausen, de pronto veio em �

auxilio da Estrada e, com o bom senso de 'administrador'que to

dos conhecemos, consolidou em bases mais firmes a reputação
da importância econômica, política e social da Estrada, com a'

inauguração do tráfego da ligação Blumenau-Itajaí, num total de

CONCLÚE NA TERCEIRA PÂGIN A

Convite
A Igreja Pentecostal Filadélfia

tem a honra de convidar V. S.
e Exma. Família, bem como o'

povo em geral, para a festa de
inauguração do leu salão de cul
tos, provisoriamente localizado à
Travessa 7 de Setembro n. 174
(Próximo ao Posto de Gazolina
Esso), que se realizará nc .prôxi
mo domingo, dia 8, às 6 horas
da tarde.

O programa será dirigido pelo
Pastor, Rubem J. Lundgreen na
mesma Igreja em Curitiba, que
yirá acompanhado de uma bri
lhante Banda Musical e, de um

Côro Sacro.
A 's 3 horas do mesmo dia, na

Praça Lauro Müller, haverá pre
gação do Evangelho de N. S. Je
sus Cristo, quando então a Ban
da executará alguns dOI! seus hinos.

Todos são cordialmente ben
vindos. Entrada 'franca.

Disse Jesus: "Eu sJu o Cami
nho, a Verdade e aVida", S.
Joãó 14:6.

.. Governador lrineu- Bornhausen que estava, acompanhado de seus'
-_...._�---�----_._---

Secretários d'Estado e do Governador -eleito Jorge' Lacerda
Delegacia 'Auxiliar de Policia' de Canoinbas-

EDITAL

Novo contacto

Casa Esmalte Ferragens, tintas em

isolantes, vernizes,
dissolventes,

e Trombudo
trecho' da

solenidade o

(

Juizo de Direito da Comarca de Canoin�as
Edital de Revisão dos Jurados "para o Ano de 1956

O Doutor JOSÉ PEDRO MENDES DE ALMEIDA, Juiz
de Direito- da Comarca d'"e Cancinhas, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc. (

Faz saber que procedendo a Revisão Anual dos Jurados da

Comarca, para o ano proximo de 1956 (mil novecentos e cincoenta
e seis), de conformidade com o disposto no Codigo de Processo Penal,
ficou o corpo de Jurados da Comarca de Canoinhas, constituído dos

seguintes cidadãos: -,-' Urna Gerai - 1) Almerindo Alves Nunes,
Bancário residente em Canoinhas: 2) Aido Pacheco dos Reis, comer

ciante, resid. Canoinbas: 3) Armando Gonçalve� Godinho, bancário,
resido Canoinbas: 4) Aristarcho Garcia de Souza. bancário, resido Ca

-noinhas; 5) Alfredo Scultetus Junior, engenheiro civil, res. Canoin�af:l;
6) Alberto d'Aquino Fonseca, Func. Público, resido Felipe Schmidt:
7) Alvino Koch, proprietário, resido Canoinhas; 8) Adolar Wies�, co

merciário, �esid. Canoinhas: 9) Arno Curt Hoffmann, guarda, tívros.
resido Canoinhes: 10 Arlindo Cordeiro, comerciante, resido Canoinhas:
11) Alcides Woitexen, comerciante, resido Rio dos Poços; 12) Alfre.do

Conclúe na quinta página
\ ,

esmaltes, tinta oleo,
de todos os tipos,
em tubo, etc. etc.

,

po?
óleos

tintas
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