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E_ NÃO É PERSEGUIDOR O ATUAL PRESIDENTE DA REPÚBLICA
/

Do-,Governador IririeuBornhausen aoGene-rallott'
Veemente protesto

em Santa
contra as

Catarina
Inserimos a seguir o telegra- sas sem quaisquer motivos de

ma dirigido pelo Governador ordem administrativa: Direção
Irineu Bornhausen ao General Estrada Ferro Tereza Cristina,
Lott: Ministro Henrique Teixeí- Inspetor Regional Serviço Ex

ra 'Lott -- Ministério da Guer- pansão Trigo, Diretoria Regio
ra -- Rio -- Em face das res- nal dos Correios e Telégrafos,
ponsabilidades contraidas vos-

_ Administração da SociedadeCo
sência ria Constituição e Manu- lonizadora Hanseática, Chefia-da
tenção do atual Govêrno Fede- Secção Fomento Agrícola de

ral sinto-me no dever de, na Santa Catarina que executa

qualidade de Governador do Es-' Acôrdo Fomento Vegetal exis

tado de Santa Catarina, comu- tente entre União e Estado, Pre
nicar vossência as perseguiçoes sídência Caixa Econômica Fede
e vinganças que o senador Ne- I ral.em Santa Catarina, Presidên
rêu Ramos vem, no exercício ,cia Comissão Abastecimento e

eventual da Presidência da Re- Prêcos (COAP) Florianópolis.
pública, praticando com o fim Declarações paz e harmonia pro
de menosprezar e dificultar a proclamadas sr. Nerêu Ramos

administração do meu Estado. todos seus pronunciamentos pú
Assim denuncio a vossêncía as blicos correspondem Santa Ca

seguintes demissões ou dispen- tarina atos ádministraJivos eiva-

iniquidades
pelo atual

políticas praticadas
Repúbljca

e perseguições
Presidente da

dos facciosismo e espírito re

presália. Na vigência de um re

gime de fato com as garantias
constitucionais suspensas levo

se praticam em meu Estado em

prejuizo seus interêsses funda-
mentais. Atenciosamente,
(a,) Irineu Bornhausen, Governador

ao conhecimento de vossência
êsses fatos exemplífícadores co

mo me cumpre dizer o trata-
mento iníquo e das misérias que ,

Santa Catarina, 28 de Janeiro de 1956
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Em Vias de Conclusãô a Estrada
PAPANDUVA\-B�UMENAU

�ela
Obrá de Mérito que prova a capacidade de AroIdo
Carneiro de Carvalho à frente da SecretarÍa, de Viação
e Obras Públ'icas; na administração Irineu Bornhau
sen - Ligação e- desenvolvimento dos Municípios de
Tirnbó e Papanduva, tornando Canoinhas mais pro
ximo do Município de Blurnenau, Até fim, do mês
corrente, a estrada será entregue ao tráfego geral.

Eficierrte colaboração do Dr. Nery W.aItrick.
,

Serra' de ,Bonsucess�

Escreveu: ALFREDO GARCINDO

Quando os estudos foram feitos para a construção de uma

estrada que, ligasse o litoral ao plãnalto catarinense e que pudes
se diminuir os muitos quilometros da antiga D. Francisca, os pró
prios engenheiros surpreenderam-se quando souberam que a es

trada teria acesso- pela fabulosa - Serra de Bonsucesso, conhecida
pelos antigos moradores daquele distrito, como serra-desafio à

inteligência do homem. Até a bem pouco tempo, os lavradofes'
residentes em Iraputan-Itaíó e mesmo muitos do Município de

Papanduva, subiam a Serra de Bonsucesso a pé, pois até com

, animais, era dificil o acésso, dada a sua grande e enorme eleva

ção. Um plano traçado no govêrno de" Iríneu Bornhausen, atra
vez da Secretaría 'de Viação e Obras Públicas, comandada pelo
tenaz, eficiente e inteligente canoinhense Arolde Carneiro de Car

valho, pôz fim a tragédia dos humildes lavradores e moradores
dos municípios visinhos da serra gigante, cortando-a bem no cen

tro e 'ligando-a ao próspero' município de Blumenau, desenvol
vendo e valorisandc as terras daquela região, tornando-as capa-

zes de no futuro virem a ser, báse da
economia de Santa Catarina e enrique
cendo o patrimônio agrícola-pastoril de
toda àquela

I

zona, que outróra se via •

impossibilitada de progredir, devido a

dificuldade de escoar a produção, A

construção da estrada Papanduva-Blu
menau via Bonsucesso, visa principal
mente o desenvolvimento geral e a ex

tinção dos atalhos e picadas que difi
cultavam comunícaêões com diversos
distritos de Papanduva - Itaiopolis - Tim
bó e Blumenau: Trouxe intercâmbio e

livre acésso com todas as vilas, além
de satisfação geral( entre todos os mo-

radores que se julgavam isolados da civilisação. Outra particula
ridade que dá valôr enexcedível a nova estrada, é a de consti
tuir além de interesse geral, magnífico ,_.ponto turistico, atingindo
o alto da ,serra, perto de mil metros, de onde se descortina lu

xuríantes paisagens, que antes da construção da estrada, era ina-

cessivel. '. c.?

,

No princípio deste mês, a convite de Aroldo Carneiro de
I

Carvalho, seguiu de Canoinhas um onibus- repleto de elementos

lida nossa esfera administrativa, afim de verem de perto' a gran
diosa obra e a magnífica estrada que no govêrno de Irineu Bor-

,

nhausen, tornou-se 'urna realidade, satisfazendo as justas aspira
Ções do pôvo que a' muito tempo vinham pleiteando a estrada

Blumenau-Papanduva-Canoinhas. Canoinhas agora dísta de Blu

lllenau 231 quilómetros pela nova estrada. Florianópolis' está mais
perto dos catarinenses da zona serrana, e quando a estrada esti
Ver completamente revestida, promoverá decisivo impulse e re

cUperará a preponderância de todas as terras que ligam o litoral
Com o planalto e que antes da construção da .estrada, estavam

abandonadas; 'se utilisando delas, apenas os homens que Se dedi-
cam à caça.

-

Nenhuma outra iniciativa recomenda tão bem a adminis

tração .da Secretaría de Viação e Obras Públicas de Santa Cata

rina, como a construção da nova estrada. Aroldo Carneiro de
, (Continúa na última página).

Posse do Governador
-

Grarides manifestações públicas
estão 'sendo levadas à efeito em

Florianópolis, para o proximo dia
,

31 do corrente, quando se empos
sará no Govê_[no do Estado de
Santa Catarina Dr. Jorge Lacerda,
eleito pela Frente Democrática
UON - PRP . PSP e POC.

'

Alvorada e salvas.

I 7
' 23 h B '1 "L'

2 _' 9 h M' SI-
as oraa v ar e no Ira

as oras > issa o ene na
T

.

CI b " , I r ,

Catedral Metropolitana. enis ue, para o ,gua e con-

..

, h j P vidada a sociedade de Florianó-3 - as 15 oras· osse perante
a Assembléia Legislativa do Estado' polis e do Estado.

4 • às 16 horas . Transmissão do
cargo, em Palácio.

5 . às 16 30 horas . Recepção às
autoridades e ao povo.

6 . às 20 horas - Fogos e artifi
cios- e "Show"

-

'"

<Correio do Norte>, cumpri.
menta o ilustre coestaduano, de

sejando uma administraçâc pro

fícua, pelo maior desenvolvimento
do nosso Estadp.

> '

Canoinhenses
Ao término de .meu mandato como Chéfe do Poder

Executivo Municipal,:-quando se encerra o quinquênio
3_l/1./1951-31/1/1956_, cumpro com o dever de agradecer
ao Govêrno Federal o auxílio prestado !l Municipalidade e,
sobretudo, agradeço profunda e penhoradamente a coope
ração valiosa e .inestimável, que houve p.or bem dispensar
à Canoínhas sua excelência sr. lrineu Bornhausen, dígnís
simo Governador do Estado, contribuição essa que foi
fator preponderante no progredir de nosso município.

-��presso aqui meus agradecimentos aos nobres

E' o seguinte o programa ela- 'Vereadores pela, maneira condigna e eficiente com que
borado pelos elementos da Frente desempenharam as elevadas atribuições que .lhes foram
Democrática: confiadas pelo grande e generoso pôvo de nosso Muni-

Convidam-se as autoridades ci- êípio. Foi, sem. dúvida, o elevado gráu dé compreenção
vis, 'militares (:' eclesiásticas: as e espírito democrático dos dignos componentes de nossa '

associações de Classes;' os sindica- Egrégia Câmara, uriidos e fortalecidos pelo ide'aI comum
tôs patronais e de empregados; os do progresso de nossa terra, que possibilitou êsse govêrnoindustriários e comerciários; os

funcionários federais, autárquicos, repléto de realizações e empreendimentos de vulto, _

estaduais e municipais; a classe Não é sómente ao Poder Legislativo que desejo
estuda.n_t�1 e o ,povo e� geral, pa-

_
externar agradecimentos, mas' também ao Poder Judiciá

ra ass�shrem as solenidades come- rio, na figura íntegra do'doutor José Pedro Mendes de AI-
morativas da posse do preclaro I íd J" d D' it tôd

'

id d
.,

1Governador JORGE LACERDA, rr:;I .a, UlZ �. irei o, e a o as as auto�I a es C1VIS, ec e-

a realizarem-se no dia 31 do cor- siástícas e militares, que colaboraram para o progresso,
rente mês em conformidade com tranquilidade e felicidade de nossa comu,na.
o seguinte programa: Deixo aqui consignados' agradecimentos a tôdos os

1 - às 5 hora!) da madrugada funcionários e servidores do município e, muito particular
mente, aos que, com maior dedicação, eficiência e zêlo,

CANOINHAS TEM contribuíram para a bôa màrcha da máquina administrativa.
UMA NOVA CER-AMICA Externo, também, agradecimentos sinceros à bôa e

Inaugura-se hoje mais uma ola- laboriosa população de Canoinhas, pela sua colaboração
ría que, .vem e!lflquecer o parque amiga, expontânea e pronta; sem a qual nada de útil e
industrial de Canoinhas, de pro- .....-

priedade da firma Prust & Irmão proveitoso teria sido possivel realizar.
Ltda, tendo' como' sócios os nossos Valho-me do ensejo para saudar meu distinto su
amigos e assinantes, Guilherme e I cessor, a quem almejo uma administração próspera e tran-
Helmuth Prust. Devido as suas'l t d id d dqui a, par..,a cre,:scen e gran eza e prospen a e e nossa
modernas instalações e o conheci- x

mente previlegiado dos Irmãos terra e bem estar e paz de nosso pôvo. "

,

'

Prust em matéria de ceramica, á Prefeitura Municipal de Canoinhas, janeiro de 1956.
nova, industria está reservada um

'futuro promissôr. 6erbert <J<.itzmann' = Prefeito Municipal
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�! o mais antigo, ativo, eficiente -e econômico adubo fosfatado e cálcico $i
55 que o Brasil já conheceu e vem usando. 'I 51
;;

•. J, II

55
.

CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2%< (método Wagner) 5i
5a 45/50% de Cálcio em forma' de cal livre e combinada 55
-

-

55 8/10% de silicio e enxofre 55
ii 2/5% de magnésio 55
51 �4/5% de manganês, cobalto, titânao, vanádlq cromo, etc. 5i
A _

- . �
SI * NEUTRALIZA e corrige a acidês das terras. :i
ii * EQUILIBRA o metabolismo das plantas. i5
H

* ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc. ::
i. * RF;JUVENESCE as terras eagotadas. ii
y * E DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra, ii
:: * Seu efeito RESIDUAL furma as mesuras reservai! Da terra que se obteriam com ii
1-

.

fortes estrumações. .... 55
:: * Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma se FAVORAVELMENTE. ::

g * AJUDA 'o desenvolvimento das .raiz.es. .... ..' ii
=:

* SEGURA e desenvolve extrabrdinariamente os frutos uniformizando a maturidade ii
ai * RETÉM a florada:"" ::
" "

ii O FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, i um excelente adubo- que não sofre a n
i menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento é duradouro, chegando a 55
55 surpreender até os mais descrentes.' Quanto maior fôr o grau de ACIDES, ii
" "

:: màior será o seu resultado. I:
-

"

" "
"

-

II Importações Diretas - Estoque Permanente - Prêços Accesslveis ::

I"
�
I:
-

i5 Agentes exclusivos' no Paraná e Santa Catarina '\:i
" \ -

'I ALBANO ,BOUTIN s elA. LTDA. I
U MATRIZ FUNDADA EM 189-1. FILIAL ii
:: Av. Capanema, 155/191 Av, Paraná s/n (saida para Ibiporã) ::
:: �
:: ' Caixa Postal, 332 Fone 1048 - Caixa Postal, 18 ::

!5 CURITIBA LONDRINA Si
:: - �
" "
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I Fa r m á c i a O I i v e i r à 8
,

'. .

Especialidades Farmaceutic�s . �
Pertumartas ; Produtos de Beleza de Helena tri
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

l-f!Artigos de Toucador etc. U .

Manipulação escrupulosa 1 'Preços módicos 1 �
................................................; � i

.�
(-I
f/)
-.
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COURO DE· CABRAS-
_ Compra-se qualquer

. Paga-se .. o melhor prêço
quantidade _

da praça

na- CASA. PEREIRA
.........11••11••••••••••••••••••••••••••••••_ _••••••••••••••••••••••••••••••••••
::-..... • a•••••••••••••••••"..••••••••••••••

5 '.
'

. �
51 Dr Aristides Diener H'
II

-

_ CIRURGIÃO DENTISTA, Ü
B II

i Raios X - Pontes Moveis e Fixas I
se .Dentaduras AnatomicBs 55
Y H

li --
Rua Vidal Ramos U

ii CANOINHAS SANTA CATARINA i!
" .'

- �
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Aviso Lavradoresaos
A Associação Rural de Canoinhas solicita aos associados

a inscrição do Ministério da Agricultora, para efeito de registro
.

, e aquisição de máquinas pelo preço de custo. Outrossim, avisa
I

que quem quizer fazer registro no Ministério da Agricultura, deve.
comparecer na Associação, trazendo consigo escrituras e talões do
imposto territorial, para preenchimento dos pedidos de registro.

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

ALFREDO GARCINDO - Presidente

Vende-se
11 V2 datas de terra de cul

tura, devidamente plantadas

CASA PEREIRA
no �ugar Alto das Pnlmeiras., grande sortimento
Ver e tratar com o seu. , il

RUA GETULIO VARGAS, 882 proprietário Ubaldo R. Silva. CASA. ERLIT./-i

,PilIDLIIR
.1�IRI[D.x

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto' bom,

.

especial e canoinhense 1

Músicas!
Pecas para acordeon, piano

e violão, procure
'

Aproveitem ...

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

2x

PAR� FER-IDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I � A S,
FRIEIRAS,
,E 5 P> I N H AS, E TC.NUNCt=i EXISTIU IGUr:lL

'f.

28·1·1956

PreFeitura Municip'al de (anoinhas
A V I S O

-

De ordem do Exmo. 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 Felipe
Schmidt, a cobrança dos seguintes' Impostos e Taxas:

,
Mês de Janeiro: .-

A
.

- Imposto de Licença (Continuação p. Coin. e
Ind.) 1.0 Trimestre.

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

Mêses)aneiro e Fevereiro

Imposto de Licença S/Veiculas 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

�®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@
@l

,

" ®
® ®

� A mais antiga Oficina �
�

.

A mais sortida �
� .

A, m�hQr
R 1-' �

i A preferida
' e ampago i

I
®

� sua b· . I t do pequeno concerto
® ICIC e a até ,a reforma geral
®

� . Péças e mais péças, da menor, �té a malor i� V E. N O E bicicletes novas ao melh'or prêço da praça
s
® MECÂNrCOS ESPECIALIZADOS

i PREÇOS MÓDICOS I
i Sempre OFICINA RELAMPAGO I� (AO LADO DO CORREIO)
�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

c.:» Completa assistência para

ALFREDO� GARCINDO
Representações,Corretag$m,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta, entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULIjAR MILHO, TR1GO,
ARRQZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO
\

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo..
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e e te,,,/'

.

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

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

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

6 datas defronte á Granja de Alfredo Vierte.l.
5 Alqueires de terra de cultvla - em FARTURA

UMA CASA-de madeira à Ruà Curitibanos, 272

50 Alqueires (Bracatingal e Erval) • em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários, 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de culturá, • em SEREIA (dj_stante
apenas 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra. de planta, com uma casa de tnadeira (10x13)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 11

quilómetros da cidade, com ponto de onibus li porta.

FI'I'AS
de seda, setlm, tafetá e

veludo

,

COIflRA CASPA, 'i
5

QUEDA. DOS ca- I�
.�

tOURO CABELUDO.

BELOS E DEMAIS i
AFECCOES DO 1

I
1,f,ó.�ra-:(APILAR

'!1cl-R:'�tc ri..-t N ',� lÃ
_'_'_.-,---
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-�' A'o, ,Público>', �,

; ,:�'A" ErrÍj;tesa 'união ,C;at�rineàie 'Ltda:.;t���a· 'piíbÚéo'
que ,:'a ,paftiJ;:", do próximo-díg �L de fevereiro'," fica �alterado r

()",t()Êário'?3'''linha Pôrto-1Jpião""'à' Mafra, passando a '9.Ígorar
d��iseguin te_'Jorma.:'pattida para,Mafra às 1 O,�O' -horãs se par- "

tidp"para Pôrto-União
�

às" 13,00 horas. :" ,,):.i' , ':, \,�'
,

,_;\ , ,Outrossim comunica que a linha Pinheiros 'à Canoí
nhas ficará ,suspensa','tempbrádamente à partir" do "dia J. de

fevereiro, próximo, mantendo entretanto os horários normais
entre Rio dos Póços e Ganoinhas. <

I "',
•,

...
. ' -;:."...,

,

Suplemento F�minino ,,�,:,
,

.,
'

O Suplemento' Feminino do O Jornal apresenta sem�,
.

pre assuntos' de, interesse real nas suas' secçõest.Para-a Mu- '

1her: no Lar, Noticias- da .Moda, Da Mulher ,p�r'a à' Mulher.
São Conselhos de beleza" .Noticías e C'ome�tarios", T,,�atró, '

Cinema e úteis sugestões de 'Arte Culinária. 'Leia' O�O JOR-,,'
NAL é�'eit�ja sempre vem .día com o-mundo.s '> ,( ,,?;"'<..-,

,
c,'

�

"'�filS!NEb�'j '� Il' �"A 'C {\

.

,,:' Aprese�toramC é�'OB' ',d���meriíbi"':
exigidos pelo' .Côdigo ,'Civil artr
)80. Si alguem tiver eonhecimen-.;
-to de existir algum, impedi�nento

\ -legal, acus�;.o,;,para fins-de':direito(
E p�ra -constar e ,_ chegar; êste

" -ão conhecimento- de' todos lavrei
"'._ "

'.- v �_.-:s , ,; _-'
,

,o jprese,Dte"o, que· é'era aJixauil no" ,

,.'; lu'gar�de costume e publicado IIO
c

. ;j,orpal�,��Correi()','do, Norte", da.ci-" =
c .'.��qe:!d�'.. \CaÍl.Qinh,�s. ,

" +, " ' "�'
'

.

,

�"Mltjrir'Vieira ;:"14: de,' i��êiro:1956:
-

,. "S�I)à8t:iã() �Grein Costa" .,c.:,
'

" Oficial" do_:,R�giiltro;::Ci_vil." ,
. .

� ;.�,
-,

, , ,,_, "
......

" 'C�I:�;��R�s��'"
Rio'i.,triste

/

�-"--------..--------------".--------�
"" ".
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,PREFEITURA MUNICIPAL DE CANC)INHAS
Balancete, da Despesa Or�amentaria referente ao mês de Novembro de 1955

/ Código
Local

,2 94 7
2 94 8
3
3 O
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
3 04 2

3 3

,3 ....30
3 30 1

3 30 2

3 30 3

3 31
:1 31 '1

3 6
3 60
3 60 1
3 64-
3 64 1
3 8
3 84-
3 (14 1

:3 84 2

3 84 a
,4
4 8
4 84
484
4 9
4 94-
4 94 1
4 94 2

� 94 ,3

.5
5 11
'5 11
.5 13
5 13
.5 2
5 21
5 21
5 23
5 23
6
6 3
6 34-
6 3t

• 4
6 41
-& 41 1
6 41 2
i.i 41 3
6 9

...
6 90
6 90 1,
6.91
6 91
6 93
b 93 1
7
7 3
7 34
7 34
7 4
7 44
7 44 1
8.
8 1

8 10
8 10
8 11
8 11 1

� 8
8
8
8
8
8

11 2
13
13
f4
]4-
14

I

/

TITULOS

./

- \

DESPESAORÇAMENTARIA '

Anterior ,I Do mês I Tota-I
-

13.046,00

1.415,60

7.820,50
,

998.80
287,50 ,

-,

)

276.762,60
11.960,00

3.760,00

. 4.940,00

20.000,00

8,000,00

2.800,00
10.800,00

Postos médicos municipais ,.

Aplicação- da 'Taxa de Assistência, Social
,

EDUCAÇAO PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

.
Material didático em geral
Reparos dE! prédios escolares

Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares

Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDARIO E
_COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do normalistas, padrão K a Ci$ L'lOo,oo; regente do

ensino. primário ou ginasiânb";" padrão J a 1.000,00;
éomplementaristas, padrão H a 900,0<>; não titulados

padrão D- a 700,00; com habilitação pado F, a 800,00
Venqímentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00 .'

-

Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res-
\

pectivos vencimentos
'

Pessoal varíavel
SuBstitutos de professores licenciados de acôrdo

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

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Pessoal fixo

Inspetor Escolar _ Padrão T

Despesas diversas

yiagens de interesse' do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
.

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aosGrupos El:;colares

"Almirante Barroso" e �'General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a; um aluno que cursa a

"Liceu" Industrial de Santa Catarina por conta

do município
Bolsas escolares diversas

SAÚDE PÚBLICA

SUBVENÇÕES, ICONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

Desobstrução de corregos e rios

Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de vaies, noeíros e sargetas

- FOMENTO
. FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

__

Pessoal varíaveh
'

Operáríos serviço fomento <da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço 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 Águas .

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

.Pessoal variavel

Opera rios serviço extração ds- pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento '\.

.

SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal _ Ref. II'

Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA-

_ Fundada-Interná Amortização e Resgate, _
Despesas diversas
Amortização e' resgate da divida consolidada
_ Juros -

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

'SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

� .

LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 'Pessoal fixo

Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel

Operários dos serviços de ruaa das vilas de Três

Barras,
.

Major Vieira e Paula Pereira e Flp. Schmit
Operários do serviço de, ruas, praças- e jardins
Material de consumo

Para serviços de ruas,' praças e jardins
Despesas diversas

.

.

1 Calçamento- de ruas da cidade
2 Transporte de material para serviços de ruas,' pra-

Çal e jardins
.

8 14 3 Combustível para veículos em servíço na cidade E' vilas

11.098,00
16.000,00 _

6.786,00

410,00

135,00

12.888,80
1.4.123,70
4.952,40

6.000,00

1.860.00

2.190,00

-: 20.900,00

38.761,80
98.811,50

118.476,70

329.110,00

1.985,10
J�176,70

'800,00

241,40

250,00

26.500,00
600,00

230,00

2.400,00

2.000.00

800,00

- 200,00
•

3.591,20

12':597,00
'3.585,00

100,00

10.300,00

.:
1.100,00

-50::1,00
20.817,50

38.637,90

28.816,60

' .

13.846,00

1.415,60

8.061,90

1.248,8'Ü
287,50

AlvIVERSARIA'NTES DA SEMANA
\

FAZEM ANOS HOJE: �FALECIMENTO
Faleceu dia' 27 do corrente,

o sr. Alberto Tokarski, indus

trial, aqui residente por muito,
anos.

,

o extinto deixa viúva a sra

Josepha Tokarski e numerosa

decendência.

"Correio do Norte" envia a

família �nlutada, as suas senti

das condolências.

Com 0 nascimento a 9 do cor

rente, da robusta menina Wal

deris Juracy, achá-se em festas

o lar do casal Antonío-Lídía

Soares, de Paula: .Pereira.
Nossos parabéns ..

-----....
--_.�----------------------........I

À€RICULTOR!
Plante menor 'area a colha mais com

SALITRE DO CHILE;.

Sódico ou ,DUpl,Q . Potássico
/

I Sódico. 16% de azoto
,

'

.

/

CONTÉM' ! PoiYcíssico: 14-15% de azoto e 10-110/0 d� po.tásslO
.

e mais 32 elementos rneriores lndlspen·
.� sáveis a saúde e produtividade das plantas•

Ano após ano, os fatos confirmam que o
.

SALITRE DO CHILE

* Aumenta a produção e melhora a qualidade
* Aumenta o número de brotos novos

*. Segura as flor;das e os chumbinhos
.

* Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
* Ajuda a corrigir a acidês do solo
* Recupera a planta das secas prolongadas

SUÁ APLICAÇÃO É i=ACIL 'E ECONOMICA
* Conserva o s010 fresco e mais tempo úmido

,* QuandQ puro, antes da florada ou no I;>erfilhamen.to -,

/3
* No momento que a planta necessita: 1,3 no _p�antlO e 2

em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Sqlié:it� [nstruções mais detalhadas aos Agentes· do
'. Sahtre no Paraná

,Albano Boútin & Cia. Ltda.
{ ,

-r'"

FUNDADA EM 189].,. I

MatriZ Filial '_
Av. Capanerna, 155/191 AV. Paraná sln (saida p. IbiPoor:J

Cx. Postal, 332 Cx. Postal, 18 - Fone 1

. Telegrafiiãs: «BOUTIN» Telegramas: «B0l!TIN»
CURITIBA LONDRINA

O jovem Adilson Zaniolo; o

sr. Osvaldo Ferreira Soares, di
retor .do Grupo Escolar "Almi

rante Barroso"; a menina Ana

Helena, filha do sr. Miguel' Pro
copiak: a sra. dna. Neusa, esposa
do sr. Flavio Haensch. -

FAZEM ANOS DIA 30:

A srta. Neida Corrêa; os srs.

Raul Roeder, Geraldo Mohr e

Paulo Olsen; os meninos Aroldo,
filho do sr. Ananias Petrinchuk

e Waldemiro, filho do sr. José

Tarcheski.

FAZEM ANOS DIA 31:

A srta. Erica Langer; o sr. Al

do Pacheco dos Reis; o menino

Aldo, filho 'do Sr. Walter Witt;
a sra. dna. Helena, esposa do

sr .. Estefano, Bedritchuk.
FAZEM ANOS DIA 1'°:

A srta. Janete Humenhuk; o

menino Aloizio, filho do sr. Fre-

derico Werdan. .

'

FAZEM ANOS DIA 2:

O sr. Pompeu de Oliveira; o

, jovemMilton Humenhuk; as sras .

dnas. Florentina Rosa, esposa do

sr. Miguel-Dureck, residente em

Curitiba e 'Hedwig, esposa do sr.

Antonio E. Kohler.

FAZEM ANOS DIA 3:

_ O jovem Daniel .Sumanoski;
as srtas. Rosí Zaniolo e Zagala
Seleme; a· sra. dna. Amélia, es

posa do sr. Mieczeslau Bojarski;
os srs. Celso Zippe1 e José João

Gonçalves, de Ri'5 das Antas; a

menina Ivete Maria, filha do sr'.

Miguel Androczevecz.
Aos aniversariantes da semana

"Correio do Norte", envia para
bens e votos de perenes felici

dades.

28-1-5196

3p3.262,60
12.560,00

3.990,00

7.340,00

,2-2.000,00_'

8.800,00

2.800,00
11.000,00

11.098,00
16.000,00
10.377,20

410,00

NASCIMENTO

- Cap, Elvidio Petters
Recebemos o seguinte ofício:
Do Capitão Comandante'
Ao 'Ilmo. Diretor do' Jornal

Correio elo Norte
'

Assunto: Comunicação-faz,
I - Tenho a honra de comu

nicar a V. S., de que em data
de 19 do corrente, assumi 6 Co

mando da 3a ·Cia. isolada sedia

da nesta Cidade.

II _. Valho-me do enseío pa
ra apresentar-vos os meus pro
testos de consideração e aprêço,
�Elvídio Petters - C:ap. Cmt.

e, EDITAL
Maria Góss Glinski, Oficial do

Hegistro Civil do Distrito de Pau.

Ia Pereira Comarca de Canoinhae,
Estado de Santa Catarina.

FBI sa ber que pretendem casar:

Leodoro de Almeida' e Carmelina

Ferreira. Ele solteiro, operário, Da;
tural de Fluviopolis, Estado do

Paraná, onde nasceu a 1. de De
zembro de 1932, residente neste

distrito, filho de João Maria de
Almeida e Otilia de Oliveira já
falecida. Ela, solteira domestica.
natural de,Morão, Municipio de

São João do Triunfo, Estado do

Paraná. nascida a 19 de novembro

," de 1930. residente 'neste Distrito;
filha de Campolino da Maia Fer:

reira e de Maria da Silva.

Quem souber de algum impedi•
mento deve abusar na forma da lei.

Paula Pereira, 18 de Janeiro 1956

Maria Gôss Glinski
Oficial do Registro Civil

.J

135,00

25.485,80
17.708,70
4.952,40

6.000,00

1.96,0,00

12.490,00

22.000,00

39.261,80
119.629,00

157.114,60
.

357.926,60

1.985,10
7.176,70

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�I,
Tribunal 'ió '<j�;i, ,'JDntÍl�de lItstafuêntô'Miiitâr dõ"'t8nOlnbl'\,� ,",.:, Edital : � e .�.

,.E D I T,��:,i Lo' Douto�":Jasé Pedro Me'ndes ''til
r:

�

: III,
, de Almeida, Juiz d-e Direito da I -. Bev�:n,ctiinparecer na-ihn- doso' Adão Kazmierski' Anta I'�I-Comarca+de Canbinhas, Estado dê AI' M'I' d r. B b •ta ístamento ] 1 itar �e,. -"a·' ar:. OZO, Antonio Buei:Je �a.sil IIde Santa Catarina, na forma da noinhas, os cidadãos abaixo, afim �Eur}<te�, dos ?antos,<; Erm �U< 1\1?lei, etc". \ de retirarem os certificados militar. -Jose dos �ant;ps, .Jaime Jose f 11:1, Faz saber aos qUE' o presente

"

II _ Os '�ertificadoB não" pro- dolf;Jú!.io P�illíá: J?liano. Durl ;11virem, ou dele conhecimento ti- curados no prazo' de 30 diás, serão Jose"Kreska, Joaquim Soares �. iiverem, que' tendo desígnadc o recolhidos à� l6a. C.R.M. Santos, JÓã.2 Mari� Pires de ( �Idia 15 de fevereiro do correntes '"
margo, Ludovico Niepiçue, Leop I'ano, ás '11 horas, na C); sala das 3a, ca_tegoria do -Neves -Barros, Maurílio Steaudiências, no Edifício do Forum '

"C" n�r, Migu�l CO,la.ço 'Vi.,eirll, Mig� Ipara a""'abertura da la s-sessão
- Antonio Pereira de Almeida, AI- Deller, Odival Fidenclo da Cosi-ordinária (lo Tribunal do ii:.Juri' fredo Alves, Benvindo Rodrigues pàulo Knop; Q,ui9tinho ,Ricar� idesta Comarca. no correnteeano Martins, Bortollin Gasparet, Oo·�' Hoberto Müller, Sebastião Barh ih d" did tei 'mel'cilio, Pereira,�Ewaldo CarneiI"'o S' I' G"'·· I

e aven o prece 1 o ao sor ero -
" '3à.. a vador .

ô�ça,�ves,�d0si:))Sant� idos jurados ""ql\e deverão servir "de Peula.sf'rancieco Silva"Igoácio VICtor Caeta�p ,de S()iJzl!� V&lq (na mesma sessão, foram, sortea- Vcginhak, João Sant'Ana, Nagibio Müller Valdé N�
. dos os seguintes:. Silveira, Nazario Lorena,' Pedro uuer, em,�ro i;,

unes.
, II

. '/� Menegolo, Victor Moreschi, Ãdão ,Canoinlias.'��O de jane�,l1qA:e 19� �L)' Arístàrchío Garcia de Souza; Alves, -Alipio Rodrigues, "Hercilío � .' .', ,I2) Alfredo -deOliveíra Garcindo; de Oliveira. João Paulo de Lara, Ludomilâ' BojarBki� :i3,) Auri Ferri Pedrassani; 4) JQ�é Pedroso Sobrinho, José de Secretária da JAM."ÁdQlar Wiese; 5.) Arno Curt Souza, João Maria Anhâia, JoãoHoffrnann; 6,) EmilSobotka FO; Baptista de Moraes, João Balan,7,), Ernesto Greippel; 8) João Ladislau Vatras, .Max Matos, Pe, Pacheco' Sobrinho: 9) João Ba
tísta Pacheco; 10.) José Theodoro �'(ho Dziedricki, Pedro Szernek.
Kohíer; l Lj-Leopoldo Fallgatter.s
12) Mario João Mayer; 13,) Mi
guel Prócopfak;_J4) Nicolau Hu -. Arnoldoqde Jesus. Davino Kauva,menuhuk; 15) Oleson Machado Fredolim Alv,es;Gentil Maciel FerTeíxeirar-Iô.) Paulo Fischer; 17,) reina, Genesio Nascimento, HermesRôldãovde Castro Barbosa Câ- Schubert, 'Jo.ão Padilha, Joaqulmmara (Dr); 1-8) Ruprech Loeffler: Bueno, "Narcíso Kluska, Pedro Le-19.);Sàul Zugmann; 20) \Vilmar ;'chon, Saul Rodrigues Cardoso,F;rieqrisch; 21) Walde'Iniro Bu- Valdemiro José Roler Alvino Gre.binlíak; (Dr), a to_tlos os quais,,,, fin, Alcides Pereira, Àleixo Sudos.a cada um de persl e a todos �os l· A' K' A Id V' 't

.

t d
_.

I ,Ji.l, muo rauss', no o IC ar,ln eressa os em ,gera.:. convoc_o Aldo Ferreira dos Santós Amadopara comparecer a sessao do Tn- F . .

'
'

..

b 1 d J
.

t t f'd ernandes de OlIveIra. Augusto
� d�na y,

o url, dan o .no rd� �n o
. :,Alves da Cruz, 'Alvillo Alves Car-�''''''''-----·_----lmí' la', como no's emals las se-�------------ -----.------!'

. ,,,guintes, enquanto' durar à ses-
"Guilh erm e Loelfler ';�:o,!����re��O�r���ao��ofa����" �������������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�'f':;;;;';;;;;;;;;;�,�

, cruzei.ros), por sessão" alem das C a s a C o In;e ·-r ê' i a. í.Caixa Postal, 33 -;_- Fone, 271 ,.

·demais previstas eírr !el. Ou-' "
-

'.

II! ��:��N�:� {UIS MIC�IELON s.S��:j.���:!J::'�!§l ::�:�:;.�ã�O iu�����,;,�'pr����� ANION IO" SELEM!: js:m� "CIA. UNIA� O�E SEGUROS." P�t. Alegre � sos que se prepararem em tem- '" :fé! '. " \t"- ' CIA. DE FOSFOROS IRATI - Paraná m po. E, .pôr!i1 que chegue 80 co.." � Gêneros alimentícios, Conservas em geral,-'

nhecimen.to de todos, mandei B b'd
.

d d d F V
REPRESENTANTE DE:- Fabrica de 'Chapéus Nelsa SI l( - Blumenau' passar o=presente que ,será afi- e ! as e varie a es e rutas e erduras. Fábri�à' Textil Blumenau SIA - Blumenau xado no locaL do costume e pu- t .?

Ind. F,te4nidàs"Tr,ico!iI; S/A - Canoi�ha.s qIicado na imprensa local. Dado *' Preços CORvida tivos �Fábrica de Acolchoádo5 ,cAltenburg·' - Blumenau e passado né!;ta cidade de Ca- .cc
'" '", " •

,

,� w------.-�--.;:;'----..-'s:srz, J�ªOni�I�raos'daeo,s191566". dEiua,sZdenOortlBêesndee_ V. S. poderá fazer uma visita' sem" compromiss.o___.;__. ...;. � ;;;;;;;.f- zm
_

<O

'."
será prontamente atendido,

�

ou por Telefon�, 226.,<-, dito R da Silva Escrivão o da- 'ii .'" Y .' ,�
.

' ''<
,:·tilografei ê escrevi. �Rua Felipe Schmidt (Esquina Marechal Deodoro; 304...,

O Juiz d1 D!Jeito José Pedro CANOINHAS - Caixa Postal, 176Mendes de Almeida. :t '
.

Avisa ao."povo em g�raL" que ab;iu suas portas,atendendo com sécos e molhados, fazendas.jouças,ferragens e 'com _ todos- os produtos coloniais.
�

. r
.

�Vende a afamada farinha de trigo.� , :.�.' -

,
'

y, J A P T O K A R S K I. /\
POR. ATACA.U,D E A V,'AR�Jp,."

Rua CaetanoOéCosta, 96 - Teléfone 219
CANOINHA S

"

-

,�
, ;f

SANTA CÀTARtNÀ;'." :'_ �.\ re
_-

1IIlllijWlllllliilüllllllflUmllll11illl1111lmllllllllilWIIIIIIiI!11"IIIIIIIIIIIIIIIII�mlllllilllllmml!!IIII!1111111II1111111IIIIIii .

EdJtal de . Convocação
"" O P!esidente da AB80ci�ção Bural, de' Canoinhas, usando das
atribuições que lhe confere o Artigo 30 do item 1. dos EstatutosSociais. resolve: '

, CONVOCAR'\ .

""
.

A Assemblêia Geral Extraord{nária dos associados.' 8 realizar
se na respectiva Sêde Social. no dia 9 de Fevereiro de 1956, ás 15horas (3 da tarde) em la. convocação" afim de. tratar dos assuntos
constantes da seguinte @ ,'$

?, ORDEM DO DIt\
".. 1) aumento da mensalidade

-Ór� ��.,

2) aumento da Jóia "'

..

Não havendofbúmero legal' para ª ins�alação da, Assembléia.em la. "convocação fica, desde já feita a segunda Convocação· paraâs 15 horas (3 da tarde), Jo dia 19 de F;eveteiro d� 195�.
.

E, para que chegue ao conheciment�
.
de todos'Ios .i�teressados, '

passou· se o presente edital que será "afixado DIl Séde da Associação,seus Nucleos Rurais, bem COII!O em locais públicós habituàis dentrode 8ua área de ação, e remetido Ms a�sociados na m�dida do passiveI.
.

. Canoinhas, 30 de Dezembro de 1955
ÁL�REDO GARCINDO - Pre�idente

DR. ERWIN�.: SCHWARZ
'"

Clínica Dentária Girai .'
RAIOS X INFRA VERMELHO _. ULTRMVIOLE�A._,
MODERNO E RÁPIDU PROC:ESSO PARA. TRATAMENTO

DE CANAIS. � PONTES MOVEIS E FIXAS. %.

"CIRURGIA DENTÁRIA, ETC. ;-

?: >f,

Atende exdusivc1mente (om hora marcada
B U A G E T Ú L I O V A R,G AS,

.

8 9 8
�

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

�---------
...,:�----I----------------�

O Melhor Amigo
Para. o desenvolvimento. dos seus -negÓCiOS, é a sua máquina'·deescritório. Sua bôa conservação. será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo '

Indicação, do
,

'"

Atelier de Mecanogr:,pfia
de ERNST REIMER

�Técnico, Mecanógrafo'
Rua Vida! Ramos, 697 � .-. Canoinhas
Encarrega,se de con3ertos; reformas e limpeza de Máquinas de.

Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.
,

.

,,,,,-,
-

,�; :,:..:;,;: ;"': �f!) '�COll!pra e venda de,' Máquipa8 novas, 'büsadll!3 ",ec.,reform!ldas-,-, J_,
n-:, � ,

-
-.. __.......-:

c;; 'li

LO,U,REN'Ço. 'BU�B:«,"'� .

.

-

tOrna público que não mais permite ã"e-ntràda de pessoasp'l;' '

estranhas, quer para pescar, caçar ou por ,qúalquer outro
motivo, n0S terrenos de sua propriedade;: situados' em,
��gE72do. e Bela ,Yista do Toldo. Nãç> se:{,responsa�iliza'pé�.Q que aconte�,er aos que desrespeitarem este aviso. ;

.� ,/ '

,. 'c'

2x"
.. ;i Canoinhas, 20 de Janeiro de 1956>'� ..

"

�'
,.." "',\.,"t'\. ''''i_ ,'<

".� 1�:
Atencão ClaSSE}

de 1§39 .�
Chamo a atenção dos jovems na! I
cidos no ano de,,1239, ,.que ést I

Junta está procedendoo alistamen
to da mesma classe, os qúaÍ;s deve I

rão vir munidos da cerridão d
nascimento (com firma recoãhe
cidas) e uma fotografia 3x4. 'Iam I

i bém os jóvems da classe de 193:
poderão fazer seu' alistaménto. es
tando BuieitoB 8, muta d«;l Gr$lO,OO 1
os que completaram 17 �njilS t IImeio de idade. :(

!,,! II
Ludomila Bojarski !
Secretária da JAM.

t�,
<

'Isençao

::t

Está, conforme o original e dou
.

fé, Data supra. O Escrivão Zeno
Benedito Ribeiro '(If\ Silva.�"

Já: está funcion.ando a

OFICINA CONFIANCA:,.'
� ".de Es1anislaú Knol'ek �

Consertos e ReFormas de Bicicletas, Peças c Acessório';"J

A OFICINA' CONFIANÇA mantem profissionãis'�competentes garantindô o serviço que lhês contiapl
Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)
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Relojoaria' Suissa
�e Guilherme' J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
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Encerrando-se ó periodo governamental· .repleto de reelízeções de vulto
que proporcionaram a Canoinh�s um progresso jamais a�ançado em sua

historia, o Prefeito Herbert Ri�zmann trsnsmitirê dia 31, do corrente o ca�go

áo . Pr�sidente da Câmara Municipall até as eleições
suplementares. (Maiores detalhes no próximo número)

ANO 10 - CA.NOINHAS S.Catarina, 28dt:JaDeirodel�56.N.386 Vereadores do 'PSD' 'e 'PTB brincam e

fazem palhaçadas na Câmara Munici,pa-I
d�svlrtudndo· o �andãto que 'lhes conleriu o povo!

viSEN·HORES EU •••

.- Eu ví e Ii o artigo maroto, absurdo, arbitrário, anti-
patri6ta dos jornalistas vingativos e irresponsáveis do jornal
Barriga Verde, afirmando que o Padre Julio Hartmann foi ex
pulso do Hospital Santa Cruz.

Aconselhamos que antes de escrever, para' evitar men
tiras grossas e feias, procurem tomar conhecimento do assunto.

Por que nêste caso não procuraram-e-ouvir' o -Presidente
e as Irmãs do Hospital "Santa Cruz", as- Irmãs do "Colégio
Sagrado Coração de Tesus, os Irmãos Maristãs, o Vigário e de
mais Padres da Paróquia, o sr. Idalino Francisco Túlio, cuja.
espôsa adoentada, foi importunada, quando internada no Hospital?

Depois de ouvirem todas essas pessoas, teriamos imenso
prazer em ler a história completa em nossa cidade, mesmo que

<,

fôsse em capítulos, do Padre Juli:o "Hartmanfi.
Então, em vez de cdticas absurdas e infundadas, esta

. mos certas seriam elogios ac Presidente João Seleme, e 'a todos
os membrbs da Diretoria, "

.

Seguro Agrícola e Crédito
São de três ordens os problemas do homem do campo: a luta

pelo crédito, do qual dependem todos os
\
fatores materiais para

a realização do seú trabalho; a luta pela manutenção da saúde,
num meio hostil e sem recursos; e a luta contra a natureza, cujos
elementos desencadeados deséonhecem limites em sua obra de
destruição.

'

À instituição do seguro agrícola visa a resolver êste úl
timo problema - (> da luta contra a natureza. E, 'com isso, pro
piciar condições para a solução do problema ao crédito. Oferecen
do cobertura a eventuais prejuízos qu� sofrem as atividades agro
pecuárias, o seguro agrícola objetiva a dignificação dessas ativi
dades e a sua valorização como instrumento de criação de rique
-zas. capaz, por conseguinte, de atuar, em igualdade com. os de
mais setores econômicos, 0:.0 mercado bancárío do país.,

,
�ste aspecto, justamente, é que precisa ser posto em e

quação: a importância de que se reveste o' séguro agrícola, como
elemento de garantia, para o desenvolvimento do crédito na zona

rural. Uma das dificuldades que os lavradores, especialmente; en
contram, em seus contactos com os estabelecimentos bancários,
reside na fragilidade da garantia que oferecem para as transações.

Na verdade, os bancos, de um modo geral, receiam ope
rar, em bases de financiamento, c0!D culturas sujeitas a intem
peries, e quando o fazem estabelecem exigências aparentemente
descabídas, a começar por juros altos. É que' a garantia real, pelas
próprias peculiaridades da lavoura, não basta para 'O ressarcimen
to das dívidas contraídas, quando ocorrem calamidades climáti-
cas e sinistros eventuais.

-

,

(

-
.

O instrumento de correção, para normalização dos negó
cios dêsse gênero, é incontestávelmente, o .seguro agrícola. Daí,
o interêsse que os agricultores estão manifestando pelas ativida
des da Companhia Nacional de Seguro Agrícola, entidade que,
tendo iniciado suas operações industriais em abril dêste últímo
ano, já dispõe de uma vasta clientela por numerosas áreas do país.

! Óneminha SAO FRANCISCO
- Amanhã, às 3 horas: EM PROGRAMA DUPLO

"T d Q • ."

error a - [' ron te ira
com Raymond HATTON,

eJ

"N.ápoles
'com Eduardo de Filipo, Leda Gloria,

Delia Scala e Carla Ninchi _

Milionária"

A's 20,15 horas:
Grande Prêmio IV Festival .de Cannes:

"Nápoles Milionária"
A história de um bêco de Nápoles. Os tacões das botas de

quatro exércitos, e os sofrimentos do povo italiano .>\_

durante a segunda Guerra Mundial.
I

""

exercendo funções de Presidente,
assinava ofício solícítarrdo infor
mações do Prefeito, que lhe fo
ram fornecidas déz minutos após
o recebimento do ofício, para
depois assumirem atitude com

.

pletamente contraria. Entre as

matérias a tratar e que reclama
solução, está o-caso do terreno
onde se iniciou a construção do
novo edifício para o Grupo Es
colar, que deverá ser o maior e
mais moderno do Estado. Urge
legalísar a parte desse terreno

para que se providencie a trans
f�rência para o Estado, afim de
que a obra tome seu curso. Não
podemos' admitir e conosco o

povo, de que os do PSD e PTB,
com tanta rapidez queiram vol
tar ao tempo passado em que
tudo era negação e em que na

da. se fazia. O novo Grupo Es
colar não lhes interessa, o que
lhes interessa é chicana política.
O mesmo acontecendo com o

abono para os funcionários e

operários - e's que se' dizem
seus eternos amigos sempre fa-
lham na hora H. --

Logo as luzes que brílhavara
serão apagadas e o progresso
de Canoinhas, voltará atraz em

sua tenebrosa noite que durará

5 (mos.

Segundo fomos informados,
por pessôa idônea, o

.

Prefeito
Herbert Ritzmann, nos últimos
dias do mês de dezembro e nos

dias 3 e 4 do mês em curso,
manteve palestras com vereado
res das diversas bancadas que
compõem o nosso legislativo,
inclusive com seu Presidente sr.

Generoso Prohmann, e expôs
sua vontade de convocar sessões
extraordinárias da Câmara, para
tratar de diversos projétos de
lei, como Abono de Natal para
tôdos os servidores do Município,
e aprovação dos balancetes da
Receita e Despesa Orçamentária,
referentes aos dois últímos

'

mê
ses do ano de 19§5.
Tendo o Presidente Generoso

Prohmann e outros: 'vereadores
manifestado sua inteira aprova
ção e- hipotecado solidariedade
na aprcvação dos mesmos pro
jétos, uma vez que eram os

mesmos do interêsse público, em
face disso, o Prefeito Herbert
Ritzmann, encaminhou ofícíõ dia
4 do corrente mês, citando .os

assuntos a serem tratados, tudo
de acôrdo com as leis em vigôr.

Imediatamente, o Presidente
Generoso Prohmann convocou
sessões extraordinárias e afirmou
que resolveria tudo nos dias 11,
12 e 13. porquanto, pretendia,
logo a seguir viajar para ri Rio
dê Janeiro.

..

.Convocados os senhores Ve
readores, por ofícios em que
constàva a matéria a ser trata
da, compareceram tôdos dia 11
do corrente e os trabalhos foram
iniciados.

�i • ------I�

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E;S-E N TA:

HOJE • ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

Rod Cameron, no ínovimentadissimo filme da
United Artists, em Technicolor

AREIAS DO INFERNO_
Conto da Série-/CAVALEIRO RELÂMP,AGO

-----

DOMINGO� - ás 14 horas
- � Censura Livre

-AREIAS DO INFERNO
Cop.t. da Série Cavf!:'leiro Relâmpago

ás 17 horas .: Censura Livre
DOM�NGO •

ás 20,15 horas Impróprio até 14 anos

TORTURA DO SILENCIO
com ,Montgomery Clift e Ann Baxter

2a. FEIRA • ás_20,15 hora�PRISE - Impr, até 14 an?8
3a. e 4a. FEIRA � às 20,f5 horas - Impróprio até 14 anos

LANÇA ESCARLATE
em Technicolor, filmado em pleno coração da Afriça

Estrelando John Bentley - Martha Hyer
5a. e 6a. FEIRA. às 20,15 horas - lmproprio até 14.an08
.

Glen Ford' no misterioso filme' da Warner .Bros

Lidos os projétos e ofícios
oriundos do Executivo, fei dis
tribuida a matéria entre as di
versas comissões pará darem
parecer.

, No segundo dia, o sr. Gene
roso Prohrnann requereu licença, /
afim de viajar para a Capital
da República, assumindo a Pre
sidência o sr. Bráulío Ribas da
Cruz. Os trabalhos prosseguiram
com normalidade, nada havendo
que turbasse o bom andamento
dos mesmos.

-

No terceiro dia - dia 13:-sexta
feira, o Vereador Haroldo Fer�
reira entrou com requerimento,
solicitando que fossem suspensas
as sessões extraordinárias, pois,
o assunto, dizia êle, não .era de Carvalho, apezar de não ser engenheiro, dirigiu a construção da

urgência e podia ser tratado estrada, traçou todos os planos, aliando todos os conhecímentos
mais tarde. Pôsto o requerímeto a sua cultura geral, obtendo para a administração Irineu Bornhau

em votação foi aprovado, pelos sen, um novo marco de progresso para a história do Estado de

vereadores do PSD e PTB. Santa Catarina.

Declarada suspensa a sessão Recebeu do competente engenh-eiro geógrafo Dr. Nery Wal-
o Presidente nada comunicou ao trick, eficiente colaboração e cumpre-me destacar a. sua atuação
Poder Executivo, �J!- absoluto no trecho de estrada que estevesob a sua administração. O Diretor do

desacôrdo com às normas do DMER de Blurrienau a quem também esteve subordinado um tr.e
direito, da cortezia e do respeito cho da estrada, merece aplausos pela construção da dífícil.rodovía-

que déve reinar entre os Poderes
.

Para ,pós, de Can.oinhas, é �otivo de profundo �egosíjOLegislativo e Executivo. quando o governador eleito Jorge Lacerda, em recente díscurso.

x x x comprometeu-se deixar na pasta de Viação é Obras Públcae-
, Analízemos a atitude dos ve-

Aroldo Carneiro de Carvalho, como reconhecimento por seus ínu

readores do PSD e PTB: primei- meros serviços prestados a administração de Santa Catarina, prín-
. - cipalmente na construção ,da estrada Papanduva-Blumenau, pela

ro acharam que a matéria deve- -

ria ser tratada em sessões ex-
.' serra de Bomsucesso.

traordinárias. A próva é que se "Correio do Norte", e todo o povo de Canoinhas, �urn
reuniram, trataram do assunto, primenta o inteligente conterraneo por mais elite passo que tes

seJ;lt1o que ainda no dia t'3, às temunha sua capacidade administrativa, e o seu interesse pelo
16' horas, o senhor Braulío Ribas, Estado que teve a felicidade de te-lo como filho.

PERG�AMINHO
-

I
FATIDICO

AGUARDEM PARA_BREVE
um dos maiores filmes da Paramount

Selva Núa
r

Conciusã.o a EstradadeViasEm
CONCLUSÃO DA PRIMEIRA' PÁGINA
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