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ALFREDO· GARCINDO

Para avivar a lembrança dos senhôres do "BarrigaVerde"
e mostrar corno os homens da UDN olharam para frente nos úl

timos cinco anos e como brilharam as luzes do desenvolvimento
de Canoinh[;5, eis algumas obras - que passarão os govêrnos - os

partidos - os vocabulários e pseudônimos, mas elas jamais- serão
esquecidas pelo povo desta terra - do Govêrno do Estado, uma

ponte sobre o Rio Canoinhas, que embelezou a entrada da cidade

dando-lhe -maior impulso e, rnais valôr, aumentando-lhe as possi
bílídades de no 'futuro vir a ser uma grande cidade. Duran-te
,tincõ anos, os lavradores receberam sementes de trigo e se não

fôsse a intervenção do Govêrno do Estado, não teríamos melho

rado a qualidade de nossas sementeiras. - No govêrno dei Séu

Dito, como queiram chama-lo entre aspas, em tom de desprezo,
ele deixou

_ para os senhôres, para seus filhos, nétos e tataranetos
_ calçamento - uma linda praça - todo o Município transitavel,
em qualquer tempo - maior--número de escolas dotadas de maior

confôrto - ruas e ruas abertas com transito' em toda a extensão -

planta cadastral - além de inúmeras outras obras que muito va-

/lorizaram - as nossas propriedades, inclusive a dos senhôres. No
curto govêrno do udenista Herbert Ritzmann, atêrro do Campo
de Agua Verde - continuação<do calçamento .;, abertura e .atêrro
de uma parte da rua Getúlio Vargas - início do Estádio -Muni
cipal - nivelamento de muitas ruas que não permitiam passagem
.nem parada de veículos - construção de uma draga para a reti

�rada de areia do rio e .inúmeras outras realizações que atestam

e atestarão no futuro, a capacidade da política construtiva e pro-

gressista dos homens da UDN.
'
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Um acontecimento que
honra o espírito. em
preendedor do povo

de Canoinhas
Amanhã será inaugurado nes

ta cidade, à Rua Coronel Albu

querque o Pôsto ESSO, de pro
priedade da firma PÔSTO, DE

SERVIÇO CANOINHAS LTDA.
'1>

l!:ste acontecimento represen-
ta, sem dúvida, um índice de

progresso de Canoinhas, e re

vela o espírito empreendedor
de seus habitantes, que se es

forçam para dotá-la de estabe
Iecimentos a' altura do seu de
senvolvimento comerciãi e social.
Q Pôsto ESSO de-propríeda

de do Pôsto de Serviço fanoi
nhas Ltda., será excelentemen-
".,-- �.

te aparelhado - e suas moder-
nas instalações atestam o esfôr
ço dos senhores, Dr. Oswaldo:
Segundo de Oliveira, Herbert
Ritzmann, Br. Mario Mussi, Pe-
dro Merhy Seleme, no sentido'
de oferecer.bons serviços e aces

sarias em geral, aos automobi
listas, proporcíonando-lfies tam
bem

. confol�'io, segurança e

presteza.
Estamos certos de que a inau

guração do novo Pôsto ESSO,
que terá lugar amanhã desper
tafá o ínterêsse de quantos 'de
sejam o progresso-de Canoinhas
e é com o maior prazer que,
registramos tão .auspicioso f�üo,
'desejando os melhores exitos
à

.

nova firma, para o bem de
nossa terra.

João Augusto 8raul18rdl
Transcorre dia' 16 do cúrren

te, o aniversário natalício do sr.

João Augusto Brauhardt, Escri
vão de Paz do Distrito de Fe

lipe Schmidt, e suplente de Ve
reador pela UDN.

_/

Com maneiras esquisitas de "Olhar para frente e que

luzes voltarão' a brilhar", insiste o "Barriga Verde" em dizer

que é dono de vocabulários e -pseudônimos, como se nós do

"Correio do Norte"," quizessemos arrancar-lhes esse direito, fruto
da idéia' de uns ou de alguns e como $e isso viesse transformar

cip ajudar o progresso de Canoinhas. É justo que olhemos para

frente, que luzes tenham melhor e mais vivo brilho, que possam
iluminar todos os setores administrativos do nosso Município, mas·
é injusto qU7 esqueçamos- o passado de progresso - de lutas. -

de- vitórias e que não reconheçamos o trabalho dos homens da

União Democrática Nacional] desenvolvido em tôrno do nosso

progresso e do nosso adiantamento. Não basta ter amôr a esta

terra, senhôres do "Barriga Verde", é preciso .saber amarj- não

basta gostar do trabalho - é necessário trabalhar, executar e cum

prir um determinado plano -de ação, que po-ssa em pouco tempo,
-, proporcionar uma melhor situação para todos ,que esper�m e con

fiam em seus administradores. Com que "luz" poderão iluminar

os caminhos? De que maneira olham para frente, se o passado
administrativo dos senhores nada tem de significativo? Se nada

'fizeram quando estiveram com tudo nas mãos? O passado ad

ministrativo da UDN jamais será esquecido, principalmente por

aqueles que estão vivendo no presente e viverão para o futuro.
- Iniciativas de

-

vulto e obras- 'gigantescas, não deixarão que apenas
meia dúzia de ingratos, olhem para frente pisando voluntáriamente

na bandeira de realizações' que a UDN deixará como marco de

seu passado- grandioso.
-

.

Isto sim, senhôres, é olhar para frente - é dar brilho à
luz que esteve turva no go-ifêrno do PSD. Isto é, por acaso,
governar com ódio; com rancôr, com perseguições? O que os

senhôres apresentam para ser lembrado o passado?' Nada; abso
lutamepte nada, que possamos mencionar com destaque.

Falam os senhôres em atos ditatoriais e perseguições do

governo udenista, mas, o atual Presidente da República, por acaso
Dr. Nerêu Ramos, o ,digno e preclaro homem público, a maior

inteligência de Santa Catarina, assâm que assumiu a Presidência,
exonerou o Presidente da Caixa Econômica - o 'Diretor dos 'Cor-

Temos o prazer de comuni-

_ réíos e Telégrafos _ o Diretor do. Serviço de Expansão do Trigo
"car a V.(s) S.(s) que, em assem

e de muitos outros cargos onde estavam-- homens libertos de pen-
bléia geral ordinária realizada

sarnento e de idéias" colocando pessedistas ou homens que ele "em data de 8 de janeiro cor

possa manobrar com facilidade. Respondam, senhôres, se' isto é rente, foi eleita a nova direto

OLHAf'� PARA FREN,TE e se é conduzir o nosso Estado a me- ria, com mandato até janeiro

lhores destinos. Quem tem telhado de vidro não atira pedras_ no
de·1958 e assim compos�a:

telhado do vizinho... Presidente: 'João Seleme; Více
Presidente: Modesto Zaniolo, 1°.
Mordomo: Irmã Ana; �. Mor
domo: Irmã Suzana. i0. Secre
tário: Rolf Walter; 2°. Secretá
rio Osny J. Vieira; 1°. Tesou
reiro: Adolar Wiese; 2°. Tesou-

r reiro: Horácio Costa.'

HOSPITAL SANTA, CRUZ
NOVA DIRETORIA '

Fazer voltar o chimarrão na Prefeitura não é iniciativa

de um homem enérgico e digno. O funcionário público municipal -

não demonstra seu amôr à Canoinhas bebendo maté só pela sim

ples razão da erva ser a, nossa principal riqueza. Façam compa
rações honestas. Apresentem suas obras administrativas. Nós já
apresentamos as 'nossas. Dar consumo à erva mate para chimar

rão não é administrar. /

EmValinhos - 20":11-1955
Crianças graciosas, tão peque

ninas, vi, em V1-llinhos, na.cape
linha, rezando a pn;ce d'Av.e,

.
Maria, '

Flôr d'inocência, candura sem

par, bem comporfadós, diante o

altar ...
Seu canto sublime subia aos

eéus, louvando a Vil'gem, lou
Vando a Deus,· ,

BÔàs crianças têm os vizinhos .

E bôa escola há em Valinho;i .

João \Vzorek
'

BOAS FESTAS
Do nosso particular amigo e

colaborador, José Vhorino de

Lima, Secretário do Comitê de

Imprensa do. Senado Federal e

Diretor do Bureau dos Jornais
do Interior, recebemos um lin·
do cartão de Bôas Festas e Fe
liz Ano Novo.
Agradecemos e, retribuimos,

almejando ao. amigo -Iosé Vito
rino de Lima e Exrrla. Família;
um Ano Novo, ,de venturas ,e

felicídades.

A "Comissão de Contas", elei
ta na mesma ocasião e com

mandato até janeiro de 1957,
.
ficou -assim constituida:

Osmar Nascimento, Alfredo
O. Garcindo, Osvaldo F. Soares.

Sem �otltro particular, apro
veitamos o ensejo para apre-,
sentar a V.(s) S.(s) as 'nossas

aterrciosas sáudações.
JOÃO SELEME

Presidente

ROLF WALTER
1 0. Secretário

-Transcorre em data de 15 do, corrente, do�irigo, a data na

talícia do Sr. Prefeito Municipal Herbert Ritzmapn.
9' Sr, Herbert, justiça seja' feita, é sem dúvida nenhuma,

uma -das personalidades mais competentes para a administração, tanto
nos setores

_ particulares, indústria, lavoura, como nós setores da ádmi
nistração pública.

"
Désta sua capacidade ,intelectual aliada à prática, deu próva

nêste curto espaço de' tempo quando. à testa do govêrno municipal
substitui o Sr. Benedito Terézio de Carvalho Júnior, 'prefeito eleito
pela União Democrática Nacional e que hoje ocupa c importante
cargo de.Deputado Estadual. '.

.

.

O Sr" Herbert Ritzmann coroou .de plêno êxito a obra de
)

_ Sr. Benedito Terézio, dando ao

Município de Canoinhas a prova
que um govêrno é idêneo pelas
realizações que efetua, prova do·,
dinamismo orientador do Prefeito.

Entre as obras mais destacadas
realizadas pelo .Sr. Herbert Rib
mann convem citar o aterro que
liga a Cidade ao Bairro industrial,
do Campo d'Agua Verde. Esta
obra que foi para outros governos
um problema insoluvel, Herbert
,Ritzmann o idealizou e realizou
em menos 'de quinze dias' livran
do dezenas de famílias das incle
mências das chuvas e inundações
da estação hibernal.

Entre outras convém �itar a

aquisição de um terreno para ü

Estádio Municipal, com mais um

ater�o. queprolonga a Rua Getúlio
Vargas até o. Estádio.

,

No. interior livrou os colonos da zona do Rio Paciência das
inundações aterrando enorme extenção da bacia: do rio do. mesm-;)
neíne. A-inda na Cidade são. de ressalta! os grandes melhoramentos .

P?r. que pa�so.u a Rua Coronel Albuquerque, uma .das principais ar

terias da Cidade, e outras ruas de nossa linda urbs. _

-

Sr: Herbe�t Rit�ma?n. o pov.o de Ca�oinhas, lhe se�ã: grato
por tudo IS!O. e nao- deixará de ad�IlIrar a pessoa de V; Sria. que,
como pessoa simples e sempre atenciosa, de todos conquistou o apreço
e a admiração. pelos reais benefícios executados em tão curto espaço
de tempo.

Pelo seu aniversário, parabéns f': felicidades1
)

Merecida gratificação
I
mensal ao profes- :

I sorado -

normalista do

I,.

Tomando em parte
_

;,
.

a carapuç�
Obscuro de nascimento e mo

desto no viver, não tendo tido
a, felicidade de cursar na -meni
nice e. na adolecência curso se
cundário, tendo somente nos Antes de findar o seu grande
guiado por uma modesta intui- govêruo. o Sr. Governador Irineu

ção do berço, .publícamos três Bornhausen, externando mais uma

ou quatro sonetos, sírriples ertl, vez o seu interesse e h'seu apreço

si, mas não plagiados. Não da- pelo funcionalisme estadual, fez
mos por isso toda a razão ao um' ato de justiêa e' de reconhe
autor do artigo "Olhando cimento que -o Estado.· deve aos

'para a frente" publicado 'Do seus dedicados auxiliar.esje Iuuci

"Barriga Verde", edição de do-,., opários e sobretudo ao professora
mingo passado. Deve o autor do normalista.
do referido artigo saber que, Aos que exercem o magistério
em poesia, não há matéria vir-

nos estabelecimentos oficias. de
gem, pois, os assuntos sempre ensino nas cidades o govêrno con
foram os mesmos, quer nos gran- cedeu a gratificação mensal de
des, quer nos pequenos poétas, . Cr$ 600,00 e aos que o exerce'9
P9-ra exemplo, citamos aqui .um nas vilas e povoados a gratificação
verso do grande Bilac, muito mensal de Cr$ 800.00.
semelhante com outro verso

de autor desconhecido. O Govêruo, acertadamente, pro-

.

A'S FLÔRES I
curoti proporcionar melhores con-

dições de vida à clasee lsboriosa
Reina a flôr! pois quiz a sorte do Professorado, estimulando, des •

Que a flôr a tudo presida,
.

E tambem enfeite a 'morte
S8 ma,neira, 8 todos os que se de
dicam -ao espinhoso cargo do eu·

Assim corno enfeita vida. .

sino Primário, dizemos espiohoso,
. Bilac mas, sem dúvida, o mais Dobre e

AS FLÔRES patri6tico, po,rque os professoree,
Até na vida das flôres

� manipulam com 8S suas idéias, com
Há diferença de sorte; os seus ensinamentos e Bua rledi-

Umas enfeitam a vida cação não () erário público, nãio'
Outras enfeitam 'a morte. os' bens materiais da Nação, nJ'íio

Autor desconhecido. o corpo doJ indivíduos, mas 811)-

Saúde � fraterniaade. J. B. Conclúe n'outro 'local

ensino primário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,.,'fôsF'tô· .� E�c'Óri� .:de+ trhomá�� ·1 .

. De .ord�: d�Ex!: !r.�re��. �:���l, torno1:
, ,,", /,,, :\ 5S público que durante (}s meses de:' J:��rieiro e' Fév�reiro do:ril$i's�antigo> atlvo, eficieht�': i "fitcQnômico �dubo fQsfs-tado e cálcico' II 'corrente ano,.. se procede nésta Tesouraria e nas IIltendên-

"

..", ,.

Ó. "qu�e O Brasil "já conheceu e vem, usandó. i, 'M.,J� 55 cias de. Três Barras; Major Vieira, 'Paula :P,�reifél e Felipe
�;,;t:CONTÉM: 17/18% de fósforo sol�'vel-;m ácido cítrico a 2% '1(método WagnEir) '" f: Schmidt.> a cobrança 90S �eguintes- Im.po�tos $ Taxas:
,�,;,:":., "',

'

i,�5'160% de Cálcio, e'rif for'm'a de cal livrece'�combinada .' , ' 55 -Mês de ]i,lneiro: ".

� , 8/l0% de silicio e enxofre
�

-",

f 55 A - Imposto de Licença (Continuação p. 'Com. e
.,2/5% de magnésio ",'

,,' �
� :5 t,

<i Ind.) L? Trimestre "', ,,' .'

, ',' i\,

, �4/5% �,� "mang.n�s� �obá,lto� titáneo, vanádiô, cromo, etc.' , II.. ,;t,' B - Imposto S/Indústrias e Prof�sÕes'l.? Trimestre
N�UrI,\i\LIZA: e corrigej e 8.cidê�, das tei:'r�s� ''; �'c :,

,.. i' ir c .....:. Taxa Q€ Fiscalização e Serviços Diversos 1.0,"
*. EQUILIBRA o metabolismo das plantas. .' ,: "c"",, • 55

""
I!' 'V'. �"". ©> M�ses 'Janeiro' e Fever�lro 'i'

.

* ENRIQUECE .aa terras do fÓBfo�o; ;cálcio;j etc. "
, I � "

'

"" ,f15' , , '

(,

* RJ!;JUVENESCEi as terras esgotad:Íls.',;< '. ,.,," ,.... ',l 'r. 0\::",
'

ç_ Impostozde ,�icençá S/VeIculas �em Geral Çami-
>IÍ E, DE AÇAO BRANDA" por isto é inofensivo à terra. 1

"".' ,'1' ii, nhões] automóveis, motocicletas, bicicletas, .carroças," t:tc.)* Seu efeito RESIDUAL for,m� as mesmas reservas na terra que lse
.

obteriam com, 5= Nos mêses, seguintes, a cobrança será <acrescida,..da
'" "",'" fortes estfIJOiações':,,:,

.

"', -, 55 multa de acôrdo com a Lei.
-

""

'

,* Mesmo nas 'terras roxas e descalcificadas; transforma-se FAVORAVELMENTE.
'

55 " "
. * AJUDA o desenvolvimento das raizes_, \", i

�

i' "
5: 'Cânoin!lías, 2,' de 'Janeiro d� 1959 -I"'-;' * SEGURA é desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade 55 �' " .' �

"'?,,' ," * RETÉM a florada,
",'� ""

. ""Li'
'

,

. JI C. Pieczarka - Tesoureiro

O:FQSFATO ESCORIA DE THOMAs�� é um excelente. �dubQ que não" sojre a 5i
J

'

,-"';',,: •
, menor" intervenção de ácidos•.Sêu!' eFeito é le�to' e ,:dLradouro, chegando a, "11. ,,>

i"
" 5prpri�n�ger até ,o, mais de5cr�(e$•.,Quanto;.,n;-;or �Fôr o grau de ACIDE?, ,u

> ,

I d '-I:
,

' maior I�rã o seu relu ta ô� ,;
,

'

::'
..

Importações i>lretas .. 'Estoque�;Pêrmanen:fe .. Prêç()s Accesslvels,' 55
L'_-, :�< -.:;t:

'i -.- -

.ii'r:\.:
••"

'

,
,

"

� .Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina,
. ';',�' 55

>'AlBA�O, BOUTIN " & ,'II\�;�[:Tº�. 'I
'''MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL >;

, li·
,Av. ,Capc8nema,'155/i91

'

Av., Páranâ s/�, (sdida. para'Jbiporã) 'c

',' ::
- II1i;c,�;'�Caixai Postal, 332 h

"

' Fone,1048 -:, Caixa Postal, '18
'

" 55 *,CURITIBA ". �. c, ,.

o' '

,
,LONDRINA ,'::

-

-
...... .., _..;.._.... '�

- "-j II
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'" Rua Vidal Ramos, 701
CANOINHKS - "

, "'Fone 125
SANTA CATARINA

> "', COURO, 'DE- CABRAS'
.' � <" b sab�o Princez�, Lygi'�,

z 'ç,Q�p;a7S� q�a'l�uer, q�antidade i. ,', '

B�>rax. ou.!,upy�' ,

"�'.I}." ii '

Uin produto:f' bom;,�,;'paga-se :�:p:�:::melhor.;:' prêço, da praç'a PC'
" "I

�

h
•

I' '0 '-

e�peciê!. e canoin ense. '

.' .. }

CA8A).·PEREJRÀ··'�ÚSiCaS!��. �
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-' =: ecas para acor eon, plano:1 ';1

� ••

te fi Dr_ Arist-ides,Diener ' II e violão, procure

, .� qRURGIÃO DENTISTA 1'& II,? ,na (!,4�a,'�t,tltti
�,� /Raios X, '-: '

Pontes' MoveiS e
Y

Fixas "ir
�.:. '_";�'{: A _o,

�-
- ._. ��

••

�, ',1 Dentaduras AnatomicBS " II�
'!',' i"':�' ::- ,

Vidal Ramos ,', !!
,

,

SANTA� CATARINA 'II�
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Prl)(ure no seu fornecedor

,:':' "Mlotore$' Elétri(os' Monofási(os, ,e JJifásl(�s
, <SÕ;l:A, R'N 'o »� Orgulho dã indú5'tri�' �aci9nal
Chaves Estrêla Triângulo de 10,30, 60 amp�re5 a sê�o e olee

Fios ,�'" Cabos' par'a instalaçÕes:;. nús e. isolados '

Correias de Loná e em :-, «V»

B�lanças. Au�o�áticas SWEDÉX' e de Plata-
.. -.' �

, forma até 500 kllos ,<' , 2i),J .
•

--� _

_'" h
. '1;

.�
..

'

J.,' ';eõ RTE
".. ,. y Y.

à s�a dis�osiçio#na Ca;a
1,' �

TOSSEI' iRONQUITEr l

nua ;'[ftUSOUDO
� (SILVII!lA)
t GRANDE TONIOO

K;";"" __ ,

� Rua
··'CANOINHAS

Aproveitem : ..

.AGRICUL TOR!
Pla'nte menor ar'ea e colha mais com

��

���

r .'

". SALITRE DO CHILE,: t 'i'
.

- � .
.

"S..odico���ou- L?uplo, Potássico
".

"

""'!
S6dfém 16% de azoto ',�,

'CONTÉM,,: P,o,tássico:.14-15% de
azo,

to e 10-11% d� po�ássio
.' "

e IDalS 32 elemeQtos menores Indlspen-
,
," 'sáveis a saúde e produtividade das plantas.

',.Ano apos ano, os fatos confirmam que O
SALITRE DO CHILE-

* AU,menta"a pro'dilçãó'e m�'lhora.".a qt7alidade
'

* A I1menta"ó número de brotai': n(�vos
"

* Segui'a as. floradas e os chum-binhos
,* pá vigor é resistência 'às pIan tas contra o ataque de pragas
* Ajuda a corrigir a acidês do solo

j
* Recupera a -planta das secas prolongadas
SUA�APLfcAÇÃO É ,FACIL ,� ECONÔMléA
* Conllerva ,o solo fresco e mais tempo úmido;

,

--...

* Qua'ndo puro, antes da florada õu no perfilhamento
* N0 mOmento 'que ,a 'planta necessita: li3 no plantio' e 2/3
em cobertura, ero "duas aplicaçõ_es com'30 dias de intervalo

Solid�� ih;st>r.:Jçôe;;':rt,ai�r detalhadas 'laios 'Agéntes do
,', ", � "" i" Salitre no P'âranâ' \

, './.

OiLrv'e i r a'�F a r m á é.2i a
}k, ,

' ,

,

, _Especialidades Farmaceuticas.
� ii'! �

-,

.

'.

.

'\ Perfumarias - Produtos de' 'Beleza de Helena-
Rublnstein, ,Marg�rat Duncan, Coty,e outras

s, '"'14rtigbs- de Toucador etc.
.'� "A ...

',

"", lManipulaçã'o /,escrupulosa! �"Preços módicos!
/;., -,-Á

-

�. ".

-==
O
�"

Lavrad6r�s" .:�.'"

,A Associação Rural ,de Car=lOinhas 'sol1cita �6� '''associados' ;;;..
,Jhscri�ãif,d'O Mjni�tér.io::,d.a Agricultora, para efeito de registro, <
.aquisição de,.máquinas pelo preço de' custo. Outrossim, avisa"'"
ui" quem quiz�ri< fazer régístro no Ministério, da AgIicultura, deve
ompareêer"na Associação,. trazendó ébnsigo,<e1ciit.uras e talões do

,gpsto territorial� paIa ,pre,enchimento dos. pedidor de registro.
"

"
- Os int�_rés's�db� ém' adquirir máqui"nas agrícolas' pel� ptêç6

,cllsto, devem "solicitar pormer)'o,res à AssÇlciação�Rural.
'.;I"

,. T. í:ALFREDO"GARCINDÜi'� ,Presidente/
;,"., <i � •

':"-

,

� Alban'ü' 'Boutin & Cia. Ltda.'

P.RQCURE CERTIFICAR-SE
, VISiTANDO A

FUNDADA EM, 1897--
Matriz ,.>./ Filial

Av, Capanema, 155/191 Av. Paraná s/�i (saida 'p Ibipnrã)
,

ex. Postal, 332 exs Postal, 1-8 - Font;, 1048

Telegramas: «BOUTIN» '
, Telegfamas: «S0UTIN»

CURlrDISÀ" ó '

'

LONDRINA

�-

FERIDAS,l
E C Z E M· AS-,
INFLAMACOES,
C O-C E I-R"A S"
F,i R I oE, 1 R A S�,,'

T, _,;'i." �w

,"'E 5 P'I N H" S, EJ,€,�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t\no 10 - CANOINHAS - !..Catarina, 14 de Janeiro de 1955 • N.384 Dinossauro que viveu
há 85 milhões de'

. anos no Brasil

Clube de Bolão Democrata
I .

o: Cl'úbe de.Bolão "Democrata"
OU "Terça, Feira", realizou em data
de 6 de Janeiro corrente, o seu

tradicional jogo de' premias, por
ter' comrl�ta{!f)�ai8 um ano de
existência. Sagrou-se "Rei" o as

sociado Nelson Zipperer e tirou a

"Ia,nterninba" com .muita classe.
Leopoldo Falgatter. Os prémios
distribuidos importaram em cêrca
de seis mil cruzeif()",� �ª' eJeição
para os novos dirigentes do Clube,
foram escolhidos 0 Sr. Antonio
Burgardt para presidente e Nelson
Zipperer para secretário. .'

. Cumpre notar ainda que. em

Novembro próximo, o 'Democrata'
vai completar vinte e cinco anoa

de existência; afim de festejar con-

dignamente o jubileu de prata,
d,esde já os seus essociados estão
se movimentando; consta que vai
sair um grande baile, com '0 con

curso da banda "Furiosa" de S.
Bento do Sul.

.

O resultado do jogo de prernios,
de 6 do corrente. foi o' seguinte,
em 6 passagens de 5 bolas:

Nelson Zipperer - Rei-181 pon
tos; Rolf Walter· Vice-Rei 164
pts: Antonio Burgardt - 154 pts:
Ernfried Marzall - 148 nts; Auto
nio Dias - 137 pts; Willy Vogt -

133 pts: Helmutb Prust - 125' pts:
Oswaldo Koch • 116 pts; João
.Dias - 116 pts; e Leopoldo Fal
gatter - 113 pontos, lanterninha.

.,

Suplemento Feminino
,

o Suplemento Feminino do O Jornal apresenta 'sem
pre assuntos de interesse real 'nas suas secções: Para a Mu-

'

lher no Lar,' Noticias da Moda, Da Mulher para a Mulher.
São Conselhos de beleza, Noticias e Comentaríõs, Teatro,
Cinema €' uteis sugestões de Arte 'Culinária. Leia o O 'JOR- ,

NAL e esteja sempre em di!l com 9 "mundo.

ASSINE

O J O R'N A L
_ (Orgão Líder dos Diários Associados)

Suplemento Líterarid - Vida Nacional - Noticiaria Inter
nacional - Vida dos Campos - O Mundo das Crianças -

Suplemento Economico.

'l/"IPREÇOS: _.
' I

. Feça, hoje mesmo..a sua assí- 1 ano c-s 300,00

Inatura, prcourando o nosso

16
meses ' Cr$ 160,00.

.

REPRESENTANTE:
' 3 meses Cr$ 85,00

ANTONIO SELEME
Rua Seriãdor Felipe Schmidt ---: Fone: 226

CANOINHAS --- STA. CATARINA

\ As assinaturas começam e terminam em qualquer dia:

t

Delegacia Auxiliar de Polícia de Canointias
E'DITAL

Acham-se abertas até o dia

_

22 -de janeiro de 1956
as Inscrições' para candidatos, à MOT01USTAS!

"
Devendo \os· interessados comparecerem na' Dele

gacia de Polícia, até a data acima mencionada, munidos
dos seguintes documentos:

Carteira de Reservista, Càrteira' de Identidade
,

ou Carteira Profissional, aos candidatos- à carteira
protissional; Carteira de Identidade ou Título de
Eleitor, ao� �inadores; Carteira '.Modelo 19, aos

estrangeiros.
Todos deverão' estar munidos com 4 fotografias ax4

\2:k 'Canoinhás, 28 �de dezembro de 1955
.

"... -' . "

DR. GETULIO JOSE UBA --Delegado Auxiliar de Polícia'

Músicas escolhidas-
Os paéinadores ..

Sôbre as' ondas Orquestra VICtor Continental

Valsa da meia noite
Orq Vienense BoêmiaOhl peímavera encantadora '

Viiia " ,

O cavalheiro A� Goodman e sua orq.

Thé coronafion waItz ..

'I'h Q- EI' betb 'ilt Victor Silvester
e ueen lza e W'al! Z

'
,

,

Begin the beguirie
'

EI manisero"- Lenny Dee com acomp. de orq,
-) y oreja

ç_ lEI reIicario--Don Eduardo e sua orq.

e�ses discos' poderão ser ouvidos domingo no CINE T.
VERA CRUZ ,e, adquirddos na

-

.

'

.
. " .

CASA ERLITA
.. ,)

Bibliotéca Infantil dêCanoinhas
QUARTO RELATOR ro (*

RESUMO DO BALANCETE DE 1955_

(A)

*) Veja-se "Correio do Norte": 13.6.1953 - 6:3.1954 - 22.1:1955

\.

Rec-eita
Contribuições das Sócios
Venda de Revistas r
Receitas Várias

Saldo que vem de 1954:
TOTAL:

RIO (S.I.A.) - Os restos fôs-
seis de um dinossauro, que deve
ter-vivido fiá cêrca de 85 milhões 1)
de anos antes da nossa era, aca- 5)
bam de ser retirados de um -6)
desmonte, na localidade de Pei
rópolis, município de Uberaba,
em Minas Gerais. Nessa região,

.

a Divisão de Geologia e Mine
ralogia, do Minisiério da Agri
cultura, mantém um serviço per
manente de pesquisas paleonto
lógicas, tendo conseguido desco
brir espécimes fósseis de'grande
interêsse científico,

Despesa
3) Compra de Livros

6) Compra de Revistas

10) Despesas Várias

o dinossauro recém-descoberto
pertenceu à família que os cien
tistas denominam de "titanos
saurido", um tipo _mediano de
dinossauro do "cretáceo supe
rior". Deve ter medido cêrca de
12 metros de comprimento, e sua,

formá lembraria a de um gigan
tesco dromedário. Dos dinossau
ros" répteis

/

pré-históricos que
povoaram o nosso planeta duran
te alguns milhões de anos, não
resta atualmente nenhuma es

pécie viva.
,;;'--" -.

Vários fósseis de dinossauros
Conclúe na quarta página '

Cr$ 6.765,00
- Cr$ 3.465,50
Cr$ 10.787,90
Cr$ 9.268,70
Cr$ 30.287,10

TOTAL:
SALDO:

C)$ 15.9'23,.20
Cr$ 1.14'2,10
Cr$ 12.215,60
Cr$ 29.280,90
Cr$ 1.006,2(,)
Cr$ 30.287,10

Disponíveis: »:

Banco, Nacional do Comércio

Município (Bônus do Estado)
Ministério de Educação
L. B. 'A. (Secção de Canoinhas)

(A) Rosa Seleme (A) Zeno Zippel
Tesoureira Secretário '

Canoinhas, 31 de dezembro de 1955.

. Cr$ 4.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 15.000,00
Cr$ 3.000;00

frei Elzeário Schmitt
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Outubro' de· 1955

. Código
Local TITU'I:::OS

9 3
9 30
9 30 1

9 31
9 31 1
9 34
9 34·1

9 34 2
9 343
9 4

9 44
9 44 1
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1

9 84 2
9 84 3

9 84 4

9 84 5

.

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo '

Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas /

Construção de prédios escolares e aquísíção dos
respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família

PREMIOS DE_SEGURÜ E INDENIZAÇAO
POa ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e ímoveís I _

SUBVENÇÕES, CONT!UBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas diversas
Contrlbuicões a institutos de aposentadérías;'
L. B. A. e·S. E. S. 1.

- Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas Instituí-
ções./

.

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
para manutenção de um professor
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina

DIVERSOS9 9
9 94
9 94 1

Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas . _

Pensão à família de Alinor V· Corte
Pensão á Vva. e filhos menores de Augusto Gaissler
Pensão a João Florentino de Souza
Pensão a Vitor F. de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas
Créditos Especiais

-

- Gratificação Promotor Púhlico
Visita oficial do' Exmo. Sr. G()vernador do Estado
Auxiliar do Diretor do D.M E.R.
A bono de emergência
Aquisição terreno Estádio Municipal
Auxílio pró Ginásio de Canoinhas

9 94 2
9 943
9 944
9 945
9 946
9 947
<:) 94 8

Cr$
Restos 8 pagar de 1953
Restos 8 pagar de 1954

SOMA CR$
Saldo para Novembro

SALDOS DISPONIVEIS 'Na Tesouraria
Em Bancos

RESPONSAVEIS "-z, Nas Intendências

ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com a vluatiçaEleitoral

FUNDOS VINCULADOS No Banco N. do Comercio
'No Banco "INCO"

DEPÓSITOS Na Tesouraria

DESPESA ORÇAlVlENTARIA

Anterior I Do mês I Total

,

8.357,30 8.357,30
"

800,00 2.100,00 2.900,00
,
,

58.380,70 4.878,60 63.259,30
3.148,40 2.941,80 6.090,20

118.895,00 16.520,00 135.415,00

5.6�2,50
3.030,00

5.692,5()
3.030,00

150,00 26.122, \;30
465,00

19.000,00

-

25.9n,30
465,(10

/19.000,00-

27.000,00 3.000,00 30.000,00

500,00 _ :�.OOO,OO
1.164,50' 23.947,90
500,00 5.000,00
500,00 5.000,00
500,00 5.000,00

1.100,00 11.000,00
3.936,10
8.048,00

24.000,00
55.938,70

I-� -12.000,00
93.750,50
60.997,00
60.000,00

31198522,70
1.800,00

1'54.016,00

\ 2.500,00 J

22.783,40
A.500,00
4.500,00
4.500,00
9,900,00
3.9'36,10
8.048,00

21.000,00 , 3.000,00
55.938,70
9.600,00

93.75:0,50
60.000,00
60.000,00
-_-_

3235397,90 .262.940,80
1.800,00

,154.016,00
----

3391397,90

2.400,00

- 997,00

4144108,20

262.940,80 3654338,70
48�.769,50

290.496,00
106.413,00
23.387,50

'

69.473,00 489:769,50

• I

10.415,5'0
104.175,10
5.000,00 119.590,50

Ovídia Alvina Witt
Contador

.Canoinhas, 31 de Outubro de 1955

Herbert Ritzrnann
'

Prefeito

Reinaldo Crestani
Dirêtor da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Ca-sa Esmalte Tintas para todos
'- 'qualidades.

os fins,
Pincéis

14·1.1956

das melhores
das melhores

Sgto. Lidio J. Ferreira
Nomeado pelo Governador do

Estado, assumiu dia 2 do cor
rente a Delegacia do novel Mu
nicípio de Papanduva, o nosso

amigo e correligionario, Sargen- .

to Lidio João Ferreira, que
muito tempo ocupou o cargo' de
auxiliar de Delegacía de nossa
cidade.

"Correio do <Norte" deseja
ao Sargento Lídío feliz exito na

espinhosa e difícil tarefa- de
Delegado.

Merecida gratificação
Conclusão da primeira página,

bretudo as almas, 08 espiritos, 88

-forças latentes do caráter e 'da per
sonàlidade dos pequeninos, que,
nos bancos escolares constituem
os esteios. os alicerces, em minia
tura, onde irão apoiar. se, amanhã,
a grandeza do Brasil.

De parabens, portanto todo o

professorado do ensine primário,
que, cônscio de imos rêsponsahili
dades, pelo sério compromisso as

sumido, enfrentará com novo âni
mo a tarefa de todos os dias, para·8 maior glória de Deus e o futuro
da nossa mocidade.

Pedro Reitz

Dinossauro que viveu
Concl. da terceira página

. têm sido encontrados em térrí
tório brasileiro. Via de regra, as
ossadas pertenceram a mais de
um indivíduo, o que dificulta a

reconstituição do esqueleto. Com
o animal de Peirópolis acontece
o contrário: todos os' ossos per
tenceram ao mesmo indivíduo.
e em grande parte acham-se
artículados,

Ilha
É uma ilha de Pérolas, que o mal'
Do beijo de sorriso banha e afaga,'Doira-lhe a praia um pequenino luar,Que irrompe de uma pequenina vaga,"I

Alf reside.o espírito de ·um poetaCondenado a um eterno catiueiro,
Ninguem entende a triste cançoneta
Que ele ensinou à tlõr de um [asmineiro.

Feliz habitacão, quando anoitece
-

Vem U11l·a garça, desvairada e louca.
R ao murmúrio das vagas adormece
O' minha noiva, sobre a tua boca ...

Pátria feliz, que as virações Si' exarçaComo uma Pluma branca ao pé do mar:
M�u beijo é aquela pequenina garça,E o nosso amõr o peque.uinõ luar.

LUIZ MURAT

A�NIVERSARIANTES l)A SEMANA
FAZEM 'ANOS HOJE: industrial; exma. Vva. dna. Elsa

O jovem Waldemiro Waldmânn; Emma Knoll; a menina Zélia, filha
a menina Hélia, filha do sr: Pa�lo do sr. Friedrich Brauhardt.
Castilho; o sr. Henrique Graboski. FAZEM ANOS DIA 17:

FAZEM ANOS AMANHÃ: OS srs. Waldemar João Hoffm��
O sr: Herbert Ritzmann, Pre- e AnJonio Lima Filho; a menina

feito Municipal; o jovem João Jucelia Marlene, filha do sr. JoséAmaro Silva; o. menino Sylvio,
-

. KFurtado Primo; as srtas. Maria
. filho do Sr. Ignacio Ignacheski, Delorme e Maria Tereza, filhas
a sra. dna. Paula,' esposa do sr. do sr. Carlos Wagner F.o de Toldo.
Afonso Spitzner; a srta. AracyTarcheski. é FAZEM ANOS DIA 18:

O jovem Aziz José Seleme; a

menina Noely, filha do sr. Nery
Nicollazzi; o sr. dr. Paulo Fontes,
residente em Florianópolis; o sr.
Oscar Pfau; a menina, Katia . Regi.

FAZEM ANOS DIA. 16:
O sr. João Augusto J3rauhardt.

Escrivão em Felipe Schmidt: a srta.
Erica Peust: o sr. Paulo Fischer,

PREFEITURA MUNI(IPA�
Balancete da Receità Or�amentaria r .. ferente

DE CA.NOINHAS
ao mês d� Novembro de 1955

ARRECADAÇAOC6digo
Geral

o 11
O 12 1
O 17 3
0'18 3
O 25 2
Q �7 3

1 11 2
1 15 4
1 22 4
1 23 ...
1 24 1

2 01 O
2 02 O

4 12 O
.. 13 O

4 14 O
( 15 O
4 16 O

6 12 O
. 6 14 O
6 20 9
6 21 'O
6 22 O
6 23 O

_-' TITULOS

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial

.

Imposto Predial .

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto .sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

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

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais

RECEITAS DIVERSAS .

Receita de Cemitérios
Quota-parte imposto, federal sobre. combustíveis e
lubrificantes
Quota-parte imposto federal.sobre a renda
Quota prevista: no art. 20 da Constituição Federal
Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e -Restituições
Contribuições Diversas
MuItas
Operações de Credito
Eventuais

Anterior I Do Mês Total

214.423,00 Ú.015,00 225.438,00
308.685,50 9.687,00 318.372,50
651.944,30 22.015,30 673.959;60
437.082,10 9.783,90 446.866,00
93.919,50 7.028,50 100.948,00

402,00 250,00 652,00

73.295,70 2.162,80 75.458,50
14.653,00 906,00 15.559,00,
19.750,50 1.295,00 21.045,50
23.512,20 611,30 24.123,59
18.871,30 680,00 19.551,3ô

132.574,20 24.102,50 156.676,70
13.914,50' 13.914,50

5.942,00 2.180,00 8.122,00
r

159.226,80 _. 46.288,20 205.515,00
508.198,80 r

17.963,10 '526.161,90
900.000,00 138.757,50 1038757,50

50.637,40
254.514,00
2.960,00

40.569,40

237.578,40
4457380,7()
30.088,80
-----

4487469,50.

43.407,30
237.135,60
2.960,00

32.042,70

7.230,10
17.378,40

8,526,70

SOMA Cr$ .

Saldo disponível do exercício de 1954

222.078,40
4114019,40

Ovídia Alvina Witt
Contador

Canoinhas,30 de Novembro de 1955 -(
Herbert Ritzmann Reinaldo Crestani

Prefeito Diretor da Fazenda

I

DR. PAULO FONTES
Dia 18 será de festas e ale

grias para todos que compoem
a ·UDN, com o aniversário do
sr. Paulo Fontes, Presidente do
Diretoria Regional da UDN de
Santa Catarina. Comandou a
última campanha política, com
relevo, cujos resultados, favore
ceram Jorge Lacerda, eleito Go-
vernador do Estado.'

-

DONA HUMILDA MAHZALL
Toda a família canoinhense,

aguarda com ansiedade o dia
20 do corrente, quando a sra.
Rornilda Marzall irá aniversa-.
riar-se. Promotôra de patrioticas
iniciativas e de idéas progresis
tas, tem contribuido para 'em
belezamento de nossa cidade
com certames que dignificam
a nossa vida social,

AZIZ JOSÉ SELEME_.

Aniversaría-se dia 18 do cor
rente, o mais jovem dos Vereá
dores .Azíz José Seleme, que
eleito pela legenda da UDN,
vem cumprindo atuação de des
taque e defendendo os interês
ses do pôvo junto

'

ao poder
legislativo.

na, filha do sr. Bernardino Cres
tani, de Felipe Schmidt: o menino
Alceu, filho do sr. Vitor Tomachitz,

FAZ ANOS DIA 19:
O menino Wil�on, filho do sr.

Henrique Neustaedter, residente'
em Curitiba.

FAZEM ANOS DIA 20:
As sras. dnas. Romilda, esposado sr, Ernfried Marzall, Elfrida,

esposa do sr, Edi Rondbuchner, Al
zira, esposa do sr. Paulo Soares e

lvÍartha, esposa do ,sr. Alcides
Cubas, de Paula Pereira; o sr,'
Emiliano A. Seleme,' a srta, Ceci.
lia Thereainha . Muziol, residente
em Curitibà.·

.

Aos aniversariantes da semana
"Correio do Norte", deseja para
bens e votos de: perenes felicidades.
Ajuste de Núpciss
Com a srta, Maria ·Melitã Bosse,"filha do casal Hugo. Ana Bosse

Zierth, ajustou suas próximasnúpcias, o sr. Michel N. Seleme,
industrial, residente nesta Cidade
e filho da' exma. Vva. dna. Dalila
Noçar Sele�e�_

Cumprimentamo-los desejandofelicidades.

o Preceito do Dia
NA HORA PROPÍCIA

_ Quase tôdas as doenças são sus
cetíveis de cura no início, e quanto
menos avançadas mais seguro e
menos dispendioso o tratamento.
Pôr exemplo, a um resfriado ba
nal, a uma gripe "sem importância"
segue- se muitas vêzes uma infecção
pulmonar grave como a .pneumonia
ou a tuberculose. Tais ocorrências
serão evitadas se o médico fôr
ouvido desde os primeirosgintomas,

Ao sentir qualquer pertufba
ção da saúde, procure u�
médico. - SNES.

Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba.

de receber a

Casa Erlita

marcas

-

Proibição
Devido os 'estragos s.ofridos
em meus terrenos em Rio
Naya e Agudos, fica termi
nantemente proibi.do a pas
sagem e caçadas, não me
responsabilizando pelo q.ue
possa acontecer aos contra,
ventores deste a viso. 3x
_'p�UY.NO RUTHES

Governo Municipal
PORTARIA DE 29-11·1955
Herbert Ritzníann, Prefeito Mu.

nicipal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições, resolve:

•

Conceder Licença a DoracyJantsch, ocupante do cargo de
Professor A,uxiliar, padrão B, do
Quadro Unico do Município, com
exercício na Escola Mixta Isolada
de Campo d'Agua Verde, paraassinar-se: Doracy [antsch.Bechsl,
em virtude' de haver contraido
núpcias com o sr. Belo Bechel.
Prefeitura Municipal de Canoi.

nhas, em 29 de novembro de 1955.
Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito
Osvaldo F. Soares - Secretário

PORTARIA DE 5-12·1955
Herbert Ritzmann, Pr�feito Mu

nicipal de Canoinhas, no uso de
suas atribuições, resolvei
Conceder Licença, em prorrogação,De acôrdo com o artigo 167, do
Decreto-lei n. 700, de 28-10.1942,
a Tessália Batista da Silveir.a, o

cupante do cargo de Professor com
Habilitação, padrão F, do QuadroUnico do Município, com exercí-)
cio na Escola Mixta Isolada de
Serrito, distrito da séde, -durante
quinze, dias, a contar de 1. de de
zembro de 1955, sem vencimentos.
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, em 5 de dezembro de 1955.
Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito
Osvaldo F. Soa'i:es - Secretário

Decretos de 21 de dezembro
de 1955.
Herbert Ritzmann, Prefei::

to. Municipal de Canoinhas,
no uso de suas. atribuições,resolue:

.
_

EXONERAR-
De acõrdo com o artigo f)2,

alínea g, do Decreto-lei n. 700
de 28/1011942, Ioildsio Coe
lho do cargo de Agente Fio
restal, padrão 5, do Quadro«Inico do Municipio, .a conter
de hoje - 21-dí dezembro di
1955.

NOMEAR
De acõrdo com o artigo 15,

item III, do Decreto-lei n.700t
dIJ 28/10/1942, /vilásio Coe"
lho para exercer o cargo de
Fiscal Lançador, 'padrão T,
do Quadro Unico do Munieí"
pio, a, contar de 'hoje.

NOMEAR
De acôrdo com o artigo 15,

do Decreto-lei n. 700, de
28/10/1942, Antonio de Bar
ros para exercer o cargo de
Agente Florestal, padrão S, do
Quadro Único do Município.
Prefeitura l(Iunicipal de Ca

noinhas, em 21 Ide dezembro
de 1955.

f

Ass.: Herbert Iêitzmatm
. Prefeito..

Osvaldo Ferreira Soares
Secretario.

,

Assine! Leia! \ Divulgue!
Correio do Norte
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CORREIO DO NORTE

Edital d'e Convocação
o Presidente da Associação Rural de Canoinh�s, usando das

atribuições que lhe confere o Artigo 30 do item I, dos Estatutos

Sociais, resol ve: I
,

CONVOCAR
-

A Assembléia Geral Extraordinária dos associados, a realizar

se na respectiva Sêde Social, no dia 5 de Fevereiro.ide 1956, ás 15

horas (3 da tarde) e!p la. convocação, afim de tratar dos assuntos.
CODstantes da seguinte

ORDEM DO DIA
1) aumento da mensalidade
2) aumento da Jóia
Não havendo número legal para a instalação da Assembléia

eIU 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 tOdOA os interessados,
pa.ssou· se o presente edital que será afixado na Séde da Associação,
seus Nucleos R urais, bem como em locais públicós habituais dentro

de sua área de ação, e remetido aos associados na medida do possível.
Canoinhas, 30 de Dezembro de 1955

ALFREDO GARCINDO - Presidente
.

. \

........--�.._ I �

o Me�hor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios; é a sua máquina de
escritório. SlJa bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da
•

. produção e satisfação 'no seu manejo.
Indicação do

Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER

_' Têenico, Mecanógrafo
.

Rua 'Vidal Ramos, 6_97 .-. Canoinhas

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

i Compra" e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

Tem bom gosto?
Tome, Café S. Tereza'
V. S. poderá comprar re

Iogios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Ha Relojoaria- Suissa
úe 6uiinerme J. A.. Souza

Rua Eugenio de Souza

� 00 �

Guilherme' Loeffler
.

. Caixa Postal, 33 /
_:- Fone, 271

CANOINHAS '. ..!:-
.

SANTA CATARINA

� Agente de:- LUIS MI�HIE�ON S. A'. - Porto Alegre m3
I cu, UNIA� CE SE�UROS-;-Prt:ATe�gre 00CIA. DE FOSFOROS IRATI - Paraná

REPRESENTANTE DE:- Fábrica de Chapéus Nelsa SIA -lJlumenau
Fábrica Textil Blumenau S/A - Blumenau
lnd. Reunidas Tricolin S/A, - Canoinhas

Fábrica de Acolchoados leAltenburg" - Blumenau

I, � OO, --OO
. I

�lllmlllllllllllllllllnlllll!IIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIlIIIII!11IIIhllllllllllllllllllll!lIIlllll1lllllllillllllllllllllllllllll�liliIIll111III111111II1!!lllllillllllllllllllllllll�
.! Armazem Sublime :
§iS

.

==

: Tokarski Cia_ Ltda__
=""

I Avisa ao povo em geral que abriu suas portas,
�

� atendendo com secos e molhados, fazendas, louças,
I ferragens e com todos os produtos c<?loniais�

==-

I Vende a afamada farinha de trigo
_

:I JAP TOKARSKI
I POh ATACADO E A VAREJO. =

�
Rue Caetano Costa, 96 - Teiefone 219

CANOINHAS SANTA CATARINA
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Serraria a Venda
, ,

Vende-se uma serraria movida a eletricidade, de
Yidamente registrada no 1. N. do Pinho com todos os

pertences e um caminhão Chevrolet ano 46, em ótimo'
estado,

.

dando-se a qualquer prova.,
_

x2

Informações com Alfredo Garcindo

, I

14-1-1956

v; d '-�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®,en', e--se ®
.

;f A mais antiga
Otima .propriedade, casa � A mais sortida Oficinj)

confortavel, com, instalação � A melhor
sanitária completa, agua fria �

.

A preferida Relâmpago �
e quente, em terreno de ® '!iJ

i d d b�: I�.quasi uas atas, tendo em:
® C I '

desenvolvido pomar. � .omp eta assistêntia p�ra
Ver e tratar com Erico � sua b" . I t' do pequeno concerto I,

Hedler, na Esquadrias Santa ,@.eleeaatéareformageralii-Cruz, Campo d'Agua Verde. m Péças e mais péças, da menor, até a maior G

" � V E N D E bicicletas novas ao melhor prêço da praça ,I .

� MECÂNIGOS,ESPECIALIZA'DOS �

m· _ P R E 'ç O 5 M'Ó O I C O S �.'� !
m Sempre OFICINA RELAMPAGO I� (AO LADO DO CORREIO) �l
® - ®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@

Os seus efetivos atingem 8.184

religiosos professos, sem contar
os 5,383 jovens em' formação
nos seus juvenatos e no�iciados.
As suas escolas extendem-se

das' aldeias, com 60 a 70 alunos
do ensino elementar, até aos

grandes colégios secundários,
com 500 a 1.000 alunos- e mais,
rrss=grandes cidades, como Ate
nas, Bruxelas, Buenos Aires,
Lisboa, Madrid, Singapura, Nova
Iorque, Rio de Janeiro, Roma,.
México, Sidnei e muitas outras.

. Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo.
O Instituto está dividido em Quer -comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

32 Províncias e conta perto de Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
720 casas e cerca de 250.,000 encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
alunos. _ petições e etc. .

/

N Brasil t a

-

105 alq. terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.
o raSl encon ram-se esp -

."

.

lhados os Irmãos M�ristas !L0r Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.
quase todos os Estados.

.

.

. ,

Err. Santa, Catarina conta com .7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
diversos estabelecimentos de en- Verdadeira propriedade rural.
sinôv primário e secundário co-

mo, por ex. Ginasio em Caçador,
6

..

datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

J�raguá do Sul, São Bento do 5 Alqueires de terra de cuftura - em FARTURA
Sul e outras.

UMA CASA de madeira à Rua Curitibanos, 272E chegou também para Canoí-:
'

. ilhas esta grande oportunidade 50 Àlqueires (Bracatingal e Erval) - em C1AMPININHA
de possuir um Ginásio de' En-
sino Secundário, sob a orienta- 60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para .operáríos . 1

ção desta universalmente bene- barracão para Moinho e Tafona;' sendo 10 alqueires pára arrozeira
,

, -

méritacongregação religiosa dos 35 Alqueires de terra de cultura, _- em SEREIA (distante
Irmãos Maristas. apenas 10 kilómetros da Cidade)
Cabe aos Canoinhenses e a 4 àlqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (lOx13,)ninguem mais, no momento, ga-

rantir a permanência dos Irmãos
com árvores frutiferas-.e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

Maristas à testa do Ginásio "San- quilómetros da Cidade, c_?m ponto de oníbus a porta:
ta Cruz", ajudando a erguer o

Estabelecimento que irá trazer
benefícios incalculáveis para Ca
noinhas, para os Pais dos alunos
e para nossos próprios filhos.

FITAS
de seda, setim, tafetá e

veludo'

grande sortimento

CASAERLITA

Vende-se
. 11 Y2 data-s de terra de cul

tura, devidamente plantadas,
no lugar Alto das Palmeiras.
Ver e tratar com o seu

proprietário Ubaldo R. Silva.

Os Irmãos
Maristas

Conclusão da última página
dadas casas na Austrália, Nova
Zelândia e Nova Caledônia. De
1885 a 1900 penetra no Canadá,
Estados Unidos, Espanha, Itália,
Colômbia, China, Turquia, Suíça,
Síria, Brasil e México.

Entre 1903-1913 o Instituto se.

estabelece em Cuba, Argentina,
Grécia, Perú, Chile, Congo, Cei-

. Ião, Madagascar, Marrocos e

Alemanha.

Desde 1920, outros paises vi
ram abrir escolas de Irmãos

Maristas, nomeadamente Salva

dor, Venezuela, Guatemala, Uru
guai, Holanda, Rodésia, Nigéria,
Malásia, Filipia as, Indonésia, Ja
pão, Pcrtugual, Moçambique e.

.Arigola.
. Presentemente o Instituto está
estabelecido em 50 países e conta
indivíduos de 6Q nacionalidades.

APARELHO'

���Z;��C'��'" "
para desc�rga

-

sanitária

• 100% silencioso

MATRIZ: RIO DE JANEIRO
FlUAIS: SÃO PAULO· PORTO AL'I!GU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

\
-

ALFREDO!' GARCINDO
Representações,Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PA-RA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL ,E ELETRICO

RENDAS de' linho, racine, gupure
Casa Erlitae valenclenes na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maristas e- sua
. -

missac
educação essencialmente cristã,
com fundamentos na 'floutrina

pedagógica da Igreja Catolica.
A educação cristã é a educação
mais humana e mais conforme
aos ditames da razão porque ela
concede ao horrem a solução
exata dos seus supremos destinos .

. '<:

A té os nossos dias, mais de
6.000 Irmãos deixaram o mundo
com sinais consoladores de pre-'

. destinação. Recentemente o Ir
mão Chinês Joche-Alberto, fiel

Fixados os

Trigo

Para emoções na selva virgem ... para presenciar um romance de amor tórrido
como o ambiente em que se/ desenrola... para sentir prazer de

/

um . espetáculo
exótico... MO. G A M B O da Metro Goldwin Mayer!
M O G A M B O' é um mundo de aventuras e de romancel-

M o G A M B °0, será exibido no Cine "Teatro Vera Cruz, amanhã ás 17 e 20,15 hs. e 2�'1eira ás 20,15 hs.

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

O DOCUMENT4RIO COMPLETO E DESLUMBRANTE SOBRE

O CongresSo Eucarístico Internacional do Rio 1Ie Janeiro
80 Minutos de Projeção e Complementos. r>

I�O Epis6dio de HA RAINHA DAS SELVAS":
SEGUNDA FEIRA, às 8,15 hs. - Última exibição.

./

I®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
'. ®

. ®

Inaugura-se "Amanhã �
.' ®

; UM novo PostoS i
.'

.

�
Dotado' de excelente aparelhamento e de �

.

tudo que é necessário para atender as m
exigências do automobilismo'moderno; o �

®
,

novo POSTO ESSa venderá tambem os �
,� afamados produtos ESSO e ATLAS,!

mundialmente famosos. �
®
®

<

Um corpo de auxiliares especialmente �
treinados. proporcionará serviços rápidos!
e perfeitos. com a" máxima cortesia.

�

II

I� ViSit,8 O novo Posto de Servlço i� .

C-sso .i

I" Posto de Serviço (anoinhas Ltda:1Rua Coronel Albuquerque s/n ®

-e®�®®®®e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@.J®®®®®®®®®®®®®®®@;®�

.,

�--._---------------------,
•

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas • Impr6prio até 14 anos

MORRENDO DE MEDO
gozadíssima comédia com DEAN 'MARTIN - JERRY L_!3;WIS

LIZABETH SCOTT - CARMEM MIRANDA

/Cont. da Série CAVALEIRO RÊLÁMPAGO
-----

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre >:

MORRENDO DE MEDO
�

Conto da Série Cavaleiro Relâmpago
ás 17 horas· Censura Livre

DOMINGO •

ás 20,15 horas - Impr6prio a'té 14 anos

MOGAMBO
em technicolor

com os famosos astros
CLARK GABLE - AVA GARDNER - GRACE KELLY

2a. FEIRA • ás 20,15 horas - REPRISE - Irnpr, até 14 anos
---_.-

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

ROBERT MITCHUM e JEAN SIMMONS,
na deliciosa comédia

BONITA E AUDACIOSA
5a. e 6a. FEIRA - às 20,15 horas - Impro�rio até 14 anos

CASEÇA DE PRAIA (6ID technicolor)
movimentadíssimo filme -de guerra 00 Pacífico. tendo como

principais .protagonistas TONY CURTIS - FRAl�K
LOVEJOY e MAI!..Y MURPHY
-----

AGUARDEM ... Para o próximo Sábado o colossal filme

ENTRE A ESPADA- E' A ROSA
�.----------------------_.---,

Os Irmãos

ANO 10 - CA.NOINHAS S. Catarina, 14 de Janeiro de 1956 . N.384

à sua sublime missão, foi fuzi
lado pelos comunistas. Na Revo
lução de Espanha de 1936 a 1939,
172 Irmãos cairam mortos pelas
balas dos.perseguidores.

A Fundação de escolas teve
início na França, espalhou-se
dali pela Bélgica, Inglaterra,
Irlanda, Africa do Sul.

-

Por volta de 1871 eram fun

ee-;;Clue na 5a. página

,.. fi> •

preços mrmmos para o

de- Safra 1955/56
pagos obrigatóríamente a0S pre
dutores de trigo, �ntendem-se
para o produto limpo, sêco, era

balado, em -saco novo de 6

quilos e entregues nos pontos
de embarques, ferroviários 011

fluviais, mais próximos da zona

dê produção respectiva.
Para o produto entregue nos

portos de embarque; inclusive
Pôrto Alegre e P�lotas, os pre
ços da tabela serão acrecidos de
Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros'
por saco de 60 .quilcs.
Quando o produto for nego

ciado a granel. o moinho com..

prador poderá descontar de preço
estipulado na portaria a impor
tância máxima de Cr$ 20,00,

.

porAo quilos de grão.
Os preços fixados na presente

portaria serão acrescidos de

Cr$ 3,00 por 60 quilos de trigo
e por mês, no período compre
endido entre 1.0 de janeiro a 30
de abril, quando será restabele
cido o preço básico inicial.

-Já �51á funcionando a-

GnCiNA CONFIANÇA
de Estanislau Knorek

Consertos e ReFormas de Bicicletas, Peças e Acess'ório5

A OFICINA CONFIANÇA mantem
-c., profissionais. ,

competentes gara.ntindo o serviço que lhes confiam.
• 1 .

Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt) .

'CANOINHAS SANTA CATARINA
5 _

ladas, de acórdo, com dados pro-
visórios do Serviço de Estatística Associação próGinásio deCanoin has.

da Produção, do' Ministério da
o

Agricultura. A área cultivada O Snr. Presidente, em conformidade com o art. 7,'.

abrange �.085.108 hectares e o
c-r- § único dos estatutos da Associação convida os snrs. SO

v4a41307r 23f201000CaoJoCUlaRdol t.em crt$ . Cios para a assembléia geral ordinária, 9> ser realizada em
. . -. , . e a ivamen e

.

d
.

) de-i
.

d 1956
'

10 horas
ao ano passado, quando a safra data de 22 (vmte e OIS ,e.' JaneIro. ; _

., as
', �

atingiu 871.333 toneladas, prevê- em uma das salas do, prédio do Ginásio Santa Cruz, par
se um 'aumento de 111.528 to- serem tratados os seguintes assuntos estatutares:
neladas. .

-

d
.

D' t
.

d 19551) Prestaçao de contas a Ire oria . e
Como principal produtor de

.

trigo no país.. o Rio Grande do 2) Eleição dos membros de Diretoria para 1956
Sul deverá colhêr 796 833 tone
ladas, cujo valor é estimado em

Cr$ 3.635.152.000,00. O segundo
produtor é Santa Catarina; com
124.435 toneladas,

-

seguido do
Paraná (59.135), São Paulo (2.233)
Minas Gerais (118), Bahia (67)
e Goiás (40),

Pedro Reitz

A Revolução Francesa de 1789
marcou para iii Igreja uma das
épocas 'mais cruéis.

Milhares de sacerdotes foram
presos e guilhotínados. O Esta
do tinha confiscado Igrejas, se
minários, hospitais e escolas.

Foi neste atribulado ano de
1789, 2(1 de maio, que nasceu

Marcelino José Bento, o Bem
aventurado Champagnat, funda
dor do Instituto dos Irmãos
Maristas.
Pa�ou os anos de sua juven

tude em época das mais agita
das, guerras, destronamentos,
lutas -políticas, Contando unica
mente com a Providência e com

o auxílio de Maria, de Quem
foi grande servo, meteu mãos
à obra co� uma fé profunda,
psra trabalhar na educação das
crianças,' espalhar a devoção à
Santíssima Virgem e o amor da
Eucaristia. ;:.,

Não seguiu nenhuma bandeira
política, no seu estandarte escre
veu apenas estas palavras: "Tudo
8 JESUS por Maria".

Confiando à Virgem Maria
.todos os seus projetos, em es

pecial o da fundação do Instituto
dos Irmãos docentes, dos Irmãos
Professores.

Possuia uma afeição profunda
pelas crianças e. sobre a educa
ção delas dizia:' "Educar. uma
criança, instrui-la nas' verdades
da fé, ensiná-la a amar a Deus
é uma missão' mais sublime do
que governar o mundo".

No dia 2 de janeiro de 1817
fundou o Instituto dos Irrnãozí
nhos de Maria, mais conhecido
de Irmãos Maristas.

Enfrentou enormes dificulda
des, entre estas, a falta de re

cursos, porque, em geral a po
breza é o caminho ordinário das
Obras de Deus. Mas a semente
lançada pelo Bem-aventurado

Champagnat foi fecunda, germí--

nou e rapidamente se espalhou
'pelo mundo e hoje se contam
aos milhares os Irmãos Maristas
que nas Missões dos cinco Con
tinentes trabalham ria educação
cristã de dezenas de milhares de'
alunos. "-

E' preciso frisar que a edu
cação administrada pelos Irmãos
Maristas, fiéis aos ensinamentos
do seu grande fundador, é uma

-Rio (S.I.A) .:..".' O ministro da

Agricultura, sr. Eduardo Catalão,
baixou portaria fixando o preço
básico de Cr$ 420,00 para o tri

go nacional da safra 1955/56.
Considerando que o custo de

produção do nosso -cereal sofreu
majoração e' que os atuais preços
mínimos não mais correspondern

.

à realidade, foi aprovada a se

guinte tabela, conforme o pêso
hectolítríco: 84 - preço mínimo
Cr$ 445,20;' 83 - Cr$ 441,00; 82 -

c-s 436,80; 8_l-�-Cr$ 432,60; 80-
Cr$ 428,40; -79 - Cr$ 424,20; 78 -

Cr$ 420,00 (básico); 77 - Cr$ .

415,80; 76 - Cr$ 411,60; 75 - Cr$ .

407,40; 74 - Cr$' 403,20; 73 -

Cr$' 399,00; é 72 - Cr$ 394,80;
Havendo fração no pêso hec

tolítríco.: êste deverá ser. consi-
.

derado como um ponto acima,
.

quando igualou superior a meio
e como uni ponto abaixo, no ca

so contrário/
Os preços mínimos, a serem

Por falta de número suficiente, a assembléia fUI!
cíonará rneía hora depois com qualquer número de só

cios presentes.
Canoinhas, 11 de janeiro de 1956

IRMÃO GERALDO LUIZ, Secretário

Safra, de
.

Trigo de quase Um
Milhão de toneladas

RIO (S.lA) - A safra nacio
nal de' trigo no corrente ano

está avaliada em 982.86l tone-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


