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LA�ZARO· BASTOS
;_/-.-. /. .-:

Cobriu-se de luto o município de Canoinhas com a notícia
dó passamento do, D�. .Lazaro .Bastos, chefé�de tradicional. fa
mília canoinhense Em todos os recantos da Cidade e do inte

rior, em' todas as �câlHadacs sociais, a mesnia.repercussão de dôr
e' tristeza. ' :,"..

.

'�-

É que Lazaro Bastos, em vida, foi' o amigo dos humildes,'
o defensor dos fIlIcos: o profissional dedicado e' cumpridor dos :

seus deveres. Dono de-sólida cultura jurídica e geral. pontificou"
.

no Iôro de Canoinbae durante mais de vinte anos, onde patro
cinou centenas de causas.

-

Acima de tudo foi um homem .de 'bem, senhor de incon
fundível personalidade. Com ardor, retidão e elegância, sempre
defendeu suas convicções, quer nos- processos em que represen
táva partes, na tribuna do iuri ou nas discussões politicas.

Promotor Público e Juizgde Direito cm Santa: Catarina,
ex-Prefeito' Municipal de Cauoinhas, .advogádo de renome, hon-
rou e dignificou as funções e pfofi,ssüo _que exerceu.

I1) govêrno municipal, em horuenagem ao ilustre extinto,
decretou luto oficial por três dias.( //

A Câmara dBe Vereadores dedicou toda uma sessão à me-
.

moria de Lázaro astos.
.

'"

O sepultamento' do Dr. Lazaro
,

Bastos foi dos mais con-

.corridos a. que Canoinhas assistiu. A beira. do túmulo. o dr.
Mario Amaral,' em nome do povo de Canoinhas, dirigiu ao ex

tinto comovida e eloquente oração (�e despedida e agradecimentos.
_ "Correio do Ndr.te", associando-se às inurneras homenagens
tributadas à memoria do Dr. 'Lázaro Bastos, 'faz cheíar à de
solada família que ainda pranteia o deseparecimenjo do ente

querido,�as sentidàs condolências.

�'

DR.
Cenetnhss

r
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Foi
. íjlst�iadà, solenemente, à Pela bancada pessedista falou {O o que é mais grave, durante uma

2 .. s.ess�o _d� . presente legislatura sr. Drausio Cunha. sessão de homenagem a ilustre ex-

da CâíÍNlrat Municipal de Cano- Momentos antes �de :�ce�rar-"8e tinto, desrespeitando inclusive o

inhas.
�

i
a sessão dedicada.à memoria do Presidente da Câmara. ,r

Pre�idiiJ� )pelo vereador traba- Dr. Lázaro Bastos '0 sr. Floriano 'Numa .das sessões seguintes, o

lhista dr, Haroldo Ferreira; ii ses- de Paula Xa-vier tumultou a i ses- dr; Haroldo Ferreira, PfOPPS 'e
,

são de ÍRstàlàção depois das for- são entrando em- debate com o obteve da Câmara a -expedição de
malidades do' estilo, foi Suspensa Presidente, Dr. .Haroldo Ferreira, um oficio ao vereador' Florian
em virtude", do falecimento do ex- que, no exercício do cargo foi J. ,M. de Paula Xavier, fazendo
Prefeito IJti.".Lazaro Bastos. desrespeitado e desprestigiado pe- sentir o desagrado do legisladorer
S' 7 \ í t f .

.' lo proprio correligionário. Serena-I pelos insultos dirlgidos.ao Prefeito
niéi�d�8 ú;, o\�ao��iho:. ��'�:t{(Ó'l;, mente, o Presidentedeixou a: pre- Municipal e pelo atentado ao-de

'�essão e\ �cpois de lido o expe- sidencia 'e abandonou o recinto> côro <lo Poder Legislativo quandê
diente o vereador udenista .sr. para evitar 6181 maior. 'O sr. Flo- reúnido em sessão de homenage
Carlos, Scl1tan:nn, requereu fo:,;'se riano proferiu, na ocasião, violento a um ex-Prefeito' Municipal.
(tO(ia'8 sessão dedicada à merno- discurso de ataque ao govêrno- Por proposta do

\

sr. Carlos
ria, do Dr. Lázaro Brstos. O 'ilus- municipal, sem 'admitir apartes Schram .9�protesto foi tornado ex

tre representante de T�ês Barras," de .seus colegas e retirando- se em tensivo ao fato de haver o verea
uma vez aprovado 'Q seu requeri- seguida, para não ouvir contes- dor se insúfgido contra a Presi
monto, em'�palav'ras repassadas de' tação. dencia, 'desres�eitando, acintosa

r�spe!.!:o e �audade fez' o _necr'olo-, ' Não só no seio; da Câmara mente, as deliberações da Mesa.
gio do Dr; Lázaro Bastos. Suce- Municipal, como entre o povo da

.

Na. próxima edição noticiare
deram-se, tia tribuna diversos ora- cidade, estourou' corno uma bom- mos respeito as demais sessões d
dores, entre os quais Ó DI'. Harol- ba a noticia de qu-e o irrequiete Câmara, bem como sôbre R par
do Ferreira que em nome do PTB vereador havia atentado contra ticipação dessa na campanha d
'f-e�deu' homeuagecs ao extinto. o decôro do poder legislativo e, trigo.

-r

O· In�e's-eJavel
No cenário politico m�Í1icipal,' surgiu, de algum tempo a esta

parte, como consequericia da verd�deira revolução branca que foi o

tres de outubro de 1950, "o ilustre. personagem JM de Paula Xavier
que é Floriano mas não e marechal e nem de fen;; Quando muito

poderá ser considerado cabo de esquadra e de "papelão" ...
O .aparecimento-de-personagens que tais, é inevitavei nus gran- .

d Pdes movimentos: de opinião. A "mechida" traz à ·tona o que se acu- Delegac,ia �uxlliar e o· Prefeitúra Municipal' de Canoinhas j
Imulara no fundo ... Sempre foi assim, desde. tempos im'emQriais.· lida, 'de Canoinhas <

'

Lei 1�' 'da. 2 de m,a.io de 19'51 r''1' 1
, ,Assim: surg� o .sr. Floriano J.M. ?� -P�il�ie',X;a�ier, eleito ver�-

.

• .. , . <.:

ador engarupado no1mcontestavel prestigio pOpUlar do sr, Getulio Psra., �onhecimento público Decreta luto oficiál'�ol: 3 di�s t� ·oficial. em t�d'Q-mumclpio o
Vargas, sob a leg�nda do �T�.N:.... l.rallsc)!,(wo;�,o te21'g�a,r'1.a q�e '�c,abo e dR outras 'Prov.ide-hcias.' a·Sr.· dias ,2.; 3 e ,4 do corrente'. me"

O passado ,politico, deste cidadã9� podé sep' resumido em POllcUS d� ,reqeber,.dc l' lí!!·tanopolp, <.0 .Sr: Benedito Terezio' ile Carvalho a'rt. 20_ As expEmsa's com o

.. palavras. In.gressou, no I?,.SD,. ,.:.onde p;éfhlaneceu �té se'r
. escpr.raçado:, . �atl' IUS'i�{to,r' G�al .de �Tnm:l;�o. Junior" �refeito Municipal -de fu.nel'à-eS' do ex.prefeitô exti,.nt'C .- ,

J. � Hespost-a:, Yosso-radlO �9 vg 111-, C.
. 1-.,;, , . : L·�;'(.}t. ,

�;;:s.a��u�1:��s-��;��;id�\��I�M;:���â�M:'��;,�:��:r���tt{l\:�i::::�t��eE�-' f()rr:;t��q���g" téoçlo�-pl�-�"�' aaOinJ.�S"�,,, ""'-.�>,*,?-. -:,� .... '. �QÍ;r�ão ..;P0t} .çon.t.?,�d:Q mUlliei
-

195e� incluiu-se�no PTft. �a[.',vorb'u-se· em getulista d.e sete costados, ca";cgs.a· DeJegl'ieifL'poderá pi'orro- Em virtude do :(s-leclrilento pio.
'

.��. ,; ", �,

- ":�r: por, .ío, :
.

.dial>' pl:azo enn,l,ac,a-, do ex·Prefeito Df· t.azaro Bas- f ar!. 3;� Esta Lei entrará -

·e
em chefe do queremismo em P�.panduva, serviú-se dos getulistas e- " ..,

â h d
'

.

c1...1·m�llto .pt, T�rmil1andf) -mesmo' dé-. tos s 14 O1'a.s .a tarde'de ho- VIgor na data '·<te sua.: ..p1:1u lC8legando-se vereador e agora, para não fugir ás seuas tradições, foi con-
vl'ra. em'p'.Ià.car recolhendoO multa (,_je e tendo em vista' os sérviçõs çào, -rev,ogando as disposiçõesiderado indesej�ve! pelo propri6 PTB. -

\
- Cr$ 50,00;: pt :'Saudaç5es ,(ass) prestados ao M�nicipio durante 'em contrario.

Eis ai, em rapidós traços; � "brilhante" carreIra politica do" sr. Capiíão Rene Inspetor Geral. o tempo em que exeF,éeu u car- Pr-efejtura MuniciRal de Cán
vereador Floriano JM, " ...

'

go com honradez e al.to descor- inhas, 2' de maio de 1951
.

1 b d] f d "B Eiigard P,�raigão Pere,reira tl'no com',o' Adml'nl'strado'r do'Este. exatamente este, é o,coa ora 'OI' co nosso con ra e ar- Bd'! r' '0 d C vallz.

Odega,d0 Especial.. ,da Polidl,l Munl·cl·pio'.--/,·
. '. e'le t.o /·ereZl e' ar

riga-Verde",' o homem que investiu contra o honrado/ Prefeito, Mu- '. "
-

. jun'ior • Prefeito
'

nicipal, brindando-o, em.lingua'gem chula. com ataques infundados,. 'DE "R�TA
.

AI d O O d S !'Par-a conhecimento dós inte- .
G "':-

.

. fre O ..
.

a1'cin Ir ecre
com Ín}'utias descabidas e argumen.tos de grosseira ignorância. 1

� r.. 'd' d d 1',1 .

• ressados, transcr,evo o telegrama, art.·i- r.. Cc.nSl era o.' e u- /1'10.'
Não surpreendeu a ninguem a leitura das infamias do vereador

que "cabo de receber'de Joaça.baFloriano. O que causou especie,' ° que chocou a opinião pública local do"::sr. Capitão Ruy Comandante.
estarreceu correligionarios e até adversários do sr.'Prefeito, foi o fato "NÓ 279 �sta. Cia. está 'lceitande s e r a c o I h i J ,o um. [e s c r ,i to 'd e s s a TI a tu r e z a do ':voluntãrios uma vez reservis-
.no jornal do sr. Alçino Budan,t, E isso porque .0 iiustre diretor do tas la. OI.! :2a. Categoria pt Can�'Barriga-Verde", apez�r de adversário ferrenho do atual governo �o 'didatos deverão apresentar certi
qual s�rve como funcionario, 'vinha mantendo, certa linha cOplo pro- ficado

\
re'servista:

:

vg atestado�confissional da imprensa-. A baixeza, a perversidade, a maldade de ins- duta local:!'ig residencia e quitatinto revelada pelo sr. Bq.dant, ,era ainda desGonhecida dos seus lei�
.' ção escolai Ri; E'sta Cia. não pagatores. Veja-se por aí· do que é capaz toa paixão política. Como ela
passagem vg candidat<? deverá vir

cega e obumbl'a a visão de um homem até a pouco considerado in-, conta propria pt" (ass.) Cap. Ruyteligente e mais ou {nenos equilibrado.
.

Comandante.
Fossem razoaveis os ataques, justos os reclamos, proceUentes as

� Ed!{(l� Perdigão, Pereira
acúsações, inserisse o'sr. Albino Budant o escrito nas colunas do SEU

_ Delegad�,Especial de Policia,:- JORNAL. Estaria cumprindo _

o .seu dever profissional. Todos com

preenderiam a situação./'

No C�SQ em foco houve maldade el má fé. O ,sr. Budant, me

lhor que ningu.em, sabe da improcedencia das ,levianas acusações; sa

be que a administração dos ·Cor�e,ios 'e Telegrafas c.omp�te ao ·Gõ
verno Federal e que se' o-serviço ,é -l'eaImente desorganizado e desde
a instal'ação do novo governo Pap4dduva' ficou isolada do mundo, os

responsaveis são os novos. dirigentes do Governo Federal; sabe; o sr.

Budant,-que o sr. B�nedito Terézio de Carvalho Junior, digno,.e o

peroso Prefeito Municipal, apezar de nada ter com o Correio, sabe�
'dor das dificuldaões enfrentadas', no transpor'te das 'malas postais �
em atenção a solicitçíção de amigos de Papanduva, fez transportar
àquela Vila, por conter do município, em veíc'Glo do Município, ma

-.. las que se achavam retidas na agência local ha 15 dias: sabe que a

autoridade polici1!.1 em Pap1mduva é representada pelo sr. Rogério
Marques, cidadão pie�ante, leal e honesto que ha mais de vin�e

'"

anos e{erce as' funções de Sub�Delegado de Policia inêa:paz de pra-
,,�ticar e de permitir viÓlências, sen:do portanto mentirosas, deslavada-
ment� mentirosas e puerís, as acusações de persegui'l'ões 'e surras. .

.

/E
.

»'d t' '-' b f" "d""'" 'f' t 'b
. """, �,i.l·outerias?-:,.se o

�
sr.. '..uu an

. :nao sa e,
- Icara aqu�" para a ren e sa ,en- , . ..

<to: desconhecemos se algum professor municipal assina, esta fôlha; os �Loja' das· Novidades
nossos fichários 'ê livl'O de registro, �e .ãSSinlmi�s, /entretanto, estãç ás� .. {'
ordens dos colegas' para. um exame e� verificàção. Quais os professo-'

------

<

res O;BRIGA1?O� a assinar o �'C�heio t'lo/No�'te"L Ond�, es}ão as nano J. M, de Paula Xavier. \
provas? t

f '

• E o sr.' Budant sabi<í. disto' t'udo. Abrig�u na" �ua "Secção L�-
A ultima, aquela -de aposentadoI:ia ,de seryenh�,rio da justiç; vre", Q ,esc::rito vinoo d�· Pa.panau,,:,a, por 'çequintada peversidade VI

amparado na ]'egislação trabalhista não' é ele' fazer �ril� 1llilS de chorar. sanclo liquidar não (') Pi:efeit,o, ·mas o seu indesejaxel colaborailor. -E
Chorar de peJ,'�a J,a ignor:'ci1cla "<!:l'as§a e gr6sse Ta d0 iódesej<tvel FIo- �col1segúiu o seu intento:.. "i

,,"
,

'" c""'."
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SANTA CATARINA - Fone 128

Circula aos sábados

BRÀSIL

, Pin,go.$'-
I • );�. � /"..i. . ;_ '"

'.

_ >' Os c(l��l,bum�es que dieseJa-
rem conhecer a verdade sobre
con'idas de, aufomovd em rnis
são 'politica pagas pelos cofre�
da PrefeItura, queiram, por fa
vor, dirigir-s�' aO �r. Antonio
Santana, proprietá�o de auto
moveI de

praE'
português .

de
nascimento,' c sado, residente
ri�sta cidade, c m ponto de es-'

taci:>nameqto ,- à Prâç�, Lauro,
Müller, telefone da residencia
numero- �19. "

PINGOS
A conversa de que a m.otoni

véladura era velha e empresta
da 'surgiu em Bela Vista do
Toldo, duranh�, um' comicio ao
Partido Trabalhista, veictihida
por um cidadão conhecido pela'
alcunha de "Gato Preto:':
Esta briga não' é í;lOssa, O sr.

Budant se quizer investigue e

ex'ija., contas dos respon'saveis
pelo boato. ,t

rà1 e é Presidente da A$soc.i
çãq Ruràl de_, Ganoinhalõi. .N
está certo. Que coisa absurd

� .
'" ,

O «dr. B11dant'» não joga f
tebó1 .e é. o· Secretar.io Ge.ç�l- ,

lpiranga _F. C: ... Muito_'be
, Apoiados. -\

Gent� ·NoV'a'·'
-

"",-.

,.J�:st(l ,em {e,stas o ,lar', p�" ças
Dna. Florentina sr. Miguel

.

D
rek,< com o nasciluentú do' (obu
to� garoto Adàlberto Josér fato'
cOl:rido a "H do corrente. ':,

Felicidades

x x x
"-

O proprio ãrauto 'do>inti'snsi
geilte oposicionl;:i1no pessedista,
reconhece o DINAMISMO do
Prefeito, quando- reclama que
• motoniveladora e�tá su�eita a

excessos de lo e112 horas de
tral;?alho. �

UI.
'

Do''';O regimo agora 'é dê traba- t"lma' orlho, "dr. Budant". Os tempos
. .".' "

.
'

.,
.

:são outros. Os homens·í .....os, vei,. ,

culos e as máquín'as devem pro- ,,.
,

.duzir mais para ·,.recuper�J.� o

tempo perdido•••.�.:... <. .

xxx.

O seu «Arúldo", não 'possue
nem um. pa1mo �e terreno ru-

CõmG é (,lo conhecimento
• d,..

pu.blieo em geral, deveria jo
amanhã" n'esta cjdade os agu
ridos comp0nentes do -Club'e
•• Jt

-

dê Maio» ee Joinvilf', com

Bolão Derno�l'lÚa, local.

Ôntem./à ultima hora

bemos um telegrama, avisanl

seT' impossível a vinda -do d

clube.

,É'Pena!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
I

Võssa Senhoria
Sta. Catarina

/"� poderá, talvez, entrar abor- .----------�-�-------�-----' recído no "Café E xpresso"V · 'A'ir 1 mas, sairá dali sempre ale-1 rarmaCla . Iage �

gre, bem humorado e ... ali-
víado, /Visite-o. 2x

Indicador Profissional
DENTISTAS _

. Dr� Sylvio Mayer
Atende diariamente das �7,30 às 11 horas - '1,30 às 6 horas� . ,

'" Praça Couro MUller-
CANOINHAS

..

A rua Vidal Ramos, ao lado da Delegacia de Policia
Variado estoque de produtos"nacionais e

extrangeíros a preços vantajosos. i-
_-

, - Dr. Aroldo Carneiro dá Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advoga-dos do Brasil, Secção do
" Estado de Santa Catarina, sob' no. 360)

� .

,

. .
Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito, industrial e legislação do., trabalho Naturalisações e titulas declaratórios.
Causas Criminais.

/

-

................

"Escritório e residencia:
Rua Vida I Ramos Canoinhas S. C.

Dr. João Co-Iodel
ADVOGADO

-r- Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edifício Witt

. 4'.
DR. SAULO,- C,�RVALHO

'1

Advogado
Escrítorio e residencia

Ivua Coronel Albuquerque elix - Fone 205·
� Canoinhas.. "

S. Catarina

DR. RENEAU CUBAS
MEDICO

Consultas das 9-12 e 14-16
ua Paula Pereira 'CANOINHÀS

DISHIO DUMENHUK
- ."": \_,

,ridn., mecanlcc) - Posto de lavagem, lubrificação e
,- .../

ulverização - Preços modicos -' Serviço garantida
"

""uà Vidal Rdmos, '6 t

fone 145'
. ,

,

.

PEÇAS E-ACESSORIOS PAR,� AUTO-CAMINHÕES
ORD, CHEVROLET" Il1TERNATIONAL'E OUTl1AS .MA-RCAS

A·gencià: João ,Seleme
.

�'
.' ��. .'

.

.

'

Secção A� .

-

took permanente de peças e scessorios em 'geralis-tribuic;lor' dos aEamaaos pneus «Durrlor» e .ifirestone,..
cumuledores, «Dunlop,. e Firestc;ne'íÓ.
I:�o,s:>'�e� Graxas da�melhores martas,

. otorês,
-

Ra(:liadcres, \

,
. . -;'

Tudo enfim concernerite aO'{dmolhas e. Lanternas Ele,tricôs.
i�tás,-e . Pertences'P/Pintura de. Auto. /

, Secção B: '

ças. usadas de todas as marcas para AUTO-CAMINHÕES
INDUSTRIA. � Corirpra' e venda.
'ami'r.hões e Auromovels usados, reformado� para prontatrega ,Çompra, e venda ','

..
" Secção C:

OFICINA ME-GANICA, hem montada, atendendo a ,,",-'

qualquer hora .

P'osto de Lúbrificação
mais bem montada" Agencia de peças" na� zona

Rúa Getulio' Vargas, -Esquina Paula Pereira, 16
ixa Postal, 12 End. Teleg. "SERMAO" Fone 179

Senhôres
-

Viajantes I
Façam seus almoços, em

Rio Negro. no ponto de pa
rada dos onibus e sirvam
se do Restaurante Petchow.

Vende-se
Uma limousine .Chevrolet

tipo-Sâ - em perfeito estado.
Ver e tratar com o snr.

Abrahão Mussi, Canoinhas,

I

12-5-1951'
\

\

'Lã.
Gottard, Miranda,. ii�lnha,êPlu
ma, Siberia.. Alaska, Gatinho e

/' '

Pompeia'
"

I sempre na 9 - P

Casa Erliía
------------------------

Café?
"Santa
16-P

-

Tereza"
o . melhor

Antes· de' comprar seu � novO' Radio •••
Ouça e veja as novas maravilhas qUE'. IN,VICTUS

lhe oferece �

Radios para C.C. e C.A_!
para luz e para Bateria e luz

Muito "melhores no -som

f\;1uito- melhores na 'seletividade
Muito-melhores no, alcance

Revendedor para esta praça:

LOURENÇO BUBA

.Liniéríe Etam
de fama mundial,

sempre na] H - P

(asa
-

Er,lita',"

Café "Sta. Tereza"
ou Popular

.... em sua"_casá'
não deve faltar

Adib Seleme Sahr, fabricante de Borgol para Quibe, dvisa'
sua distinta freguesia desta praça, que as compras podem ser

entregues a domicilio, atendendo com rapidez para outras praças.;
Vendas por, 'at�eado e li varejo
. Preços convidativos. 20-12

19 -p

Edital de wilvocacão
,

.

.

do Juri'
O Doutor EucIyde� de Cer

queira Cintra., Juiz de Direito
d·a� Comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Càtarina, etc.

FAÇO S:ÀBER ao� que o pre
sente virem, ou dele tiverem
conhecimento, que havendo de
signado o idia 30 dei maio pró
ximo, ás 11 horas, ria sala das
audiencias, no Fórum, para a

instalação da segunda sessão
-ordinária do Tribun:2l ,do Juri
desta Comarca, no 'corrente ano
e havendo procedido ao sorteio
com observancia dos 8ispositivos
digo das' disposições do Código
do Processo Penal Brasileiro,
dos (vinte e um) 21 jurados que
servir nessa sessão, os quais 'a
diante indicados ficam convo
cados por este Edital indepen
dente de' notificação pessoal, a

comparecimento
.

pontual, na

quele dia, e hora e :1\os demais
seguintes até serem julgados os

processos que ficarern'prepa ra dos
pars o julgamento, na forma e
sob as pen�s da Lei que r�u
l� o serviço do Tribunal do Juri
no 'I'erritorío da Republica, sor
teio esse' procedido por um

menor e que recaiu 'nos seguín
tes cidadãos: 1) Jovíno Tabali
pa Filho 2) ,Alfred,o' Leandro
Stulzer, 3) 'Sidnei Vieira Corte
4) Benito' Gastão Bastos, 5) A
lexandre Novack. 6) Adolfo
VQigt, 7) João Jantsch, 8·) José
Lombardi, 9� Ernesto Graipel

Rua Senador Felipe Schmidt - Caixa Postal 78 - Telf. 283
CANOINHAS -

STA. CATARINA

,

Sta, Teresi nha
Rua Paula Pereira s/n
CANOINHAS

- Telefone 277 - Caixa Postal 125
-, SANTA CATARINA

10-P

"-

Em presentes ou brinqu<:_dos 'não perca seu tempo .

Procure a nossa casa, Estok permanente.
Preços da Fabrica.

,

Criação Estrela' do Sul
Galos contbaténtss.

.�� 6-:-: .�. p

Propriedade: pEDRO PA.UlO PO�RTES
--.,' .

-

CANOINHAS' SANTA CATARINA
Com 35 anos de experiencia em p;::igas de galos, ofe
rece de sua .criação galos, frangos, frangas,

.

e ovos
para incubação. Preços modicas com as melhores
garantias passiveis feito de acordo com o pedido.,

16x48

Maquinas- de"- Costura

UALFA�'
De procedentia espanhola'.

A melhor e rrrre as melhore�
Revendedor para esta praça

L,-O U R E N ç O 8 U?oB A

Grande· (}portunidade
Vende-se por motivo de mudança:· .

Lotes e dataS) inclusive_5 casas, no perimetro urbano
desta cidade.
2 otimos prédios em cexelente ponto comercial (ruas
Paula Pereira,' e Caitano Costa) ambos de. esquina"

Ofertas a Feres Coury, na Casa Brasíl > Libanesa.
.�

10) Leopoldo Falgater, II) Nery '. -da presente sessão do Jurí. E
Nicolazzí, 12) Agenor Fabio Go- para cOl1jtl:iT mandou passar o
mes, 13) Arno Hoffmann, 14) presente Edital que sel� afixa
Augusto Hansch, 15) Albino. do no local do costume ,e· puRaul Budant, 16) Herbert Hitz- blicado na j'mprensa local. Dado
mann, 17) João Sabatke, 18) e passado "nesta cidade de Ca
João Pacheco .Sobrínho, 19) Er- '�il!lhas, aos 30 deabril de,;l951.

,vino Fleith, 20). Carolina -Cor- .Eu, tl}_u/a Seleme Carvalho,
deiro, 21) Francísca" de Assis fEscrIva'·. o subscrevo. - ..

.Císconetc. A todos se convida 1:u.clÚies de Cerqueira -Cintra
ao comparecimento na forma e Juiz de Direito'

'
�

.

"sob asxpenas da Lei, no dia e, .Está conforme
_

e dou fé
..

horas designados e durante os Data. supra, .

que se _seguirem, nortr abalhos l'. Escrivã Paulq 5. Carculho

/
'

I

Faça do Correio do Nor'e" o seu jorna-l
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO' PO NORTE 12-5-1951
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3301

330,3

3842

4
48
484
484 1
4 9
494
494,1
4942
4943
�
5 1 "

511'
5 11 1
s 13"
5 13 1
52
,5 2( "

5 21 1.
,

5 23 '.
-�

523':1_
6
64
641
641 i
6412
6: 9

"

691
6!h 1
'6113
'693 1
8
8 1

13.'11
8-11 1

8112

8113
813
8131
8 14
8 t4 1

82

8'5
851

85J 1
853
853 1,

:.PREFE1TURÁ MUNICIPAL �DE CANorNHAS
'Bãiancete da Despesa Orçam.ntarii_jeferente ao mes de, �,�.rço de, 1.951

'\."

3,70Q,OO
-,

750,00

,
Despesa Orçámentaría

Anterior I' Dó�. mes I Total

81.812,00

54,350,00

3.300,00

2.852,00l.117,OQ

24,0,00
.

{�
'720,00 �960,00

i

1.1000,00,2,600,00
,,',

250,06 :,5-00,00

/,

. )

, \

'- ''?\."

",.-,

200�OO 800.,900

� t

j

1 l' 61780 .

->k

16.942.90 "

�,
' "

' '\
'ri

'

37.44.0,00-1<2,388.00

V "667,00, 667,00

f :336,00 518,00r-
�

68'4,70 684,70
, .

4,000,00
9,.7(JO,OO\

3.249,20

.. 126,:00.
" 1.700,00

1�6_,,00,
3.485,00

,
.

2.330,50
I' ,

'3:823,50
Looo,oq

PreFeitura Municipal- de' Canoinhas
Requerimento do ex·sécretário

NEY PACHECO DE MIRAN
DA LIMA, idÍI:a assinado, • ocu

pante efetivo do cargo de Secre
tário Municipal, padrão Z 3, trans-

'

formado em cargo de confiança' e
com vencimentos adotados pela
Lei 94, com vigor trahsferido pa- ,

ra 1952, pela Lei 115, usando dos
direitos que por lei lhe assistem
de acordo com os dispositivos
contidos no Capitulo XIV, do
Decreto-lei n. 7eio, 'artigos 209 e

seguintes; ou da Lei -a. 249, no

respetivo Capitulo, vem dentro
das normal' de urbanidade e res

peito, expor ao espírito culto e
, justo de V. Excia, o seguinte:

\

1 ° - Que o requerente, /confor
me decretos de "nomeação, C0IlS

tantes do assentamento de sua'
ficha 'de funcionário, tem sua, -::es·
tabilidade assegurada em vista de
contar-mais de lo anos de exer
cicio em .cargo municipal, e ainda
de acordo com a Constituição fe
deral que exige apenas 5 anos;

2 -,Que o cargo de Secretário
Mu�icipãl, foi transformado pela
Lei 115" cabendo ao "ocupante
ser aproveitado no-cargo resultan
te da transformação" (Decreto lei
3 0-70), não seudo feito o aprovei- Prefeitura Municipalde Canoinh
tamento pOI' motivo conhecido, Pagou pelo talão n. -'

-

2189 a i
deveria ter sido posto em disponi- portancía de Cr$ 2,°0
bilidade no cargo que ,e;xercta, Canoinhas 19 de abril de 19
com provento igual ao yimcimen- M. 'NJfnes. - O· t"ESOUREl
to 011 remuneração que percebia "

na data do afastamento"; "Despacho
Nada a reeonsjderarno âto d

te governo ·que transferiu o req
rente para o' D.M.E.R, onde 9
verá exercer o e,_argo' de Escri
rário, sem pril'juiz-o dos-venci
tos que percebfa na datá dá tira
ferencia.

. ,
. '

O requerente, efetivament
!l�tilv�l! t:>0.l·. coutar mais de ci
'8-n0,s' .de ,sérviço.' K :estabilid
êrftretàóto; "DIZ 'llESPEÍTO
SERVIÇO 'P{JBLICO� É,
AO CARGO, RESSALVAN'

4° - Que+o treqnérente, embora SE' À ,&;[1MIN(STR:AÇ:Ã:0
não tenha reçebido ,co!fluuic!!çã:o "DIREITO DE APROVEITA'
já ·teve conhéálQentó' "por e'l�men-, 'FNNCIONAFÚÓ EM, OUT
tos extranhQS\"- que "foi t�'ánsfe�i- ':_', ÇARao EQ1JIVALÊNTE,
do para o cargo. de escnturano., ACORDO COM AS SUAS
C�n�ecendo, como. conh�ce não TIDÕES". > ,I,
eXIstIr Cª-Tg0 de escnturarlO com

' '

.,_,,_ ""
'

igual vencimento !l igual nátureza, '( § 2° do Art. 19.3,' da Lei
e exigindo ";;t,ôdos eles habHitação 249, de 12-1,1949,' Estatuto

pi:oJissiónáJ diversa do
, cãrgo de' FuncioÍlarios Publico�).

�I S�cl'etário; ,�
, Ape7.ar de' estavel, o req,pe

. • te�não
.

é p'rop' ri,e't,àrio, "d,@,'c.5° - QUtl o disposto TIO, ál'tigo
189, da Constituição' ,Federal é que yiríha exercen'dl):;'_ " '"

Estabilidade não quer dizemuito claro e conv iacente, s'eoão taliciedade.
_ vejamos1- "Artigo 189·0s fUllcio- ",,', ,:

narili4s publicos pE::_rderão o cargo:
Ademais. o 'cargo de 'S.ecre

Municipal, foil pela Lei" nO
I-Quando vitalicios some'nte em declaráao 'de confia,nça; de

virtude de selltença judiciaria. nomeação e demissão ao Pre
II-Quando estaveis, no "(;8S0 do, .Ao d.ispon.ibilidilde 'remari

numero antel'ior; no de se extin- pleiteada pelo requerente�é 'a
gllir o cargo, ou "no de S�l'em de-' da e nãO' encontra a

'

'mitidos .mediante processo-' aclmi- 01 cargo de Sectelá.l'i
. nist'I:.8tivo, em que se lhes tellha tinto e nem transf'Ür' "

sido assegurada amJlla d�fes8; simplesmeüte, declatado·:tle',
PARAGRAFO UNICO - EX- fiança, de I1Vl'e nomeação ê,d

,

TINGUINDO-SE 'O CAltGO, O . 'sâodo go'verÍlo, Q éargO.para',
FUNCJONARIO ESTAV EL, Ff _

• 'r�querente foi ttansferidb,é
CARÁ EM DISPONmILIDADE 'valent�'ao que,vinha �xer
REMUNEHADN, ATÉ SEU O- vistq não �ofl'Eir-a menor r"

BHIGATÓiUO ÁP'RO\'FITA- nos 'Pf?veu�os que p�rcebe;
.

,

.'
'"

" de equlVI�lente, .perfe,lt�menMENTO EM OUTRO.. CARGO acordo com as apti�Qes �o fDE NATUREZA E VENCIMEN:. nario, qlle-,desemj:ienhou o

TOS COMPATIVEJS COM ° n�osõ 'cargo' de Secretário
QUE OCUP�yA.

.

ce'rto,' não encontrara dificQ
Este disp6sitivo regulamentar nó des;mpeJ!ho das novas f

é que se ac�a regulamentaflo"e
- �8crltur�l'!e do DMER,.

�ujos argumentos' éXpuZ em I�Dhas serao s�f�Clentes conheCI

retro.' ,de gramatlça e. �Jas quatro
\

.

.

, ,: \, ções <fundamentaIs. Caso to
_� - .Que .0 cargo de SecretafI� rente enten�a l�ão estar' o
na. fOI extll1to e a�enas, meta. cargê -de 'acQl'do com' as smorfoseado OH transformado; daI tidões t",me o cam' 'i oI' t" , "'�.. �n 1

,

con.c tle-s� qUfl o oqupan "e,. neces- par,ecer ind'icado.' ,,;

saflo do cargo de Secretsno' Mu- ",
'

.
'

nic'ipaJ, é <:" 'recorrente; o flOVO ., Pt�bhqlJe'5e, para cOIihe

_fu'ncion�Ij'� é apenas", �ecrei.aJ'il) d� re.ql1eren�e.
'

"'.
de cOHflança, como, a lei declarou (.anom.has� 2 de m,!HO d
de livre nomeação e demissão sem Beneditd Terezio de Ca
,direitos as�egllrad?si nem mesrilp

, • .!t;t,"!_ior - Pfi:fcito Munici

ExrrÍQ.' Sr. Prefeito Municipal
de Canoinhas

Nesta .

I

. Transporte _
.

ENSINO PRIMARIO"SÉCUND'� E,CO�PLEMNTAR
-Pessoal fixo :.--�.,

""

Vencimentos de professor-es 'c:l_e escolás isoladas, sen-
/do: normalistas e ginasianos, padrão M a�850,()O
regente 'ensino primário, padrão L, a Cr$ 750,00;
complementaristas, padrão J, a Cr$ 650,00; não titu-
lados, padrão I,_ a !Cr$ "600,0,0., '

24.900;00 2�Ú'50,OO
Vencimentos de professores auxiliares: padrão/ G a

-

a , , '

'

Cr$ 500,00.
. ,

.

1.500,00
'

"1'.300,00.
Gratificação aos' professores que regerem os Cl1l;SOS
desdobrados" correspondente á terça parte dos res-

petivos vencimentos. ."'".

.�

:3 31 Pessoal vaziavel
3 31' 1 "Substitutos de professores lícencíados de acorde com

'"
o art. 8° da Lei n. 72, de t 9 de maio de ÜJ50

"

3 6 - SERVIÇOS UE. INSPEÇÃO"
3 60 Pessoal fixo' '" "

.

.

3 60 -1 Inspetor Escolar L. PadJ"ão' T'
3 64 Despesas diversa� ,��,.� ,

,
c

3 64)1 Viagens de. interesse dbJ,�,�ryiço
.'

",llt: '

'3 8 SUBVENÇOES.� CONTIUBtIJ;ÇOES' E ;a/�UXlLIO�'
3 84

. Despesas diversas
,.,

,.,. -, "

t

{
,

", '

3 84 1 "Contribuíçãc ao Estado, para manutenção dos cur-
",sos normais regionais .snexcs aos Grupos Escolares
':Almirantel Barroso" e "General Osorio". �
Bolsa escolar e enxoval a um" aluno que cursa o

"Liceu Industria} de Santa. Catarina" por conta do
município. " ," . /.\ f

. Saude Publica
". SUBYENÇOES, CONTRIBUI�OES E, AUXILIOS
Despesas aiy.�rsas _

, � ,

Ao Centro de 'Saúde -do. Estado
,

" , .. SERVIÇOS ,DIVERSOS.
'

Despesas diversas '; . -, ,

.", .

Desobstrução de COl;tegos' e rios
Drenagem de

"

terrenos -:alagadiços
Limpeza de valos.. boeiros e sárgetas

• -

'.J Fomento ".-' .

FOMENT() DA PRODUÇÃO VEGETAL
Pessoal variav'el ,

Operarios serviço foÍti�l'l;tci. da produção vegetal
,Material de consumo"� ,'/ ._

, Material serviço fomento da pi'ojução vegetal _

, ··FOMENTG D,:\ ,PRODUÇAO ANIMAL .

"Pe s�al varfa-veh:'
.

"'\_ ',' .', ',,', �<,

" Opét:4iIlÍQS�s�'7-'iQ6..I�p1'ei);"t<f'�d.a�,proclüçãô anímol. ,<_
Mate�iaf d��coariJn{d'"

o
,

• ",

)MaíetÍ"al sel'v,içQ fnl-hento ,ela .}:lr0du.ç-ão ,ani,mal",
, :' " • Se�viço� 'Ind'u�híais < ') •• ; �, '.',

INDUSTIUA-S FABRIS E-MANUI<'ATU'REIRAS
Pess�aCvariavei

'

-,".: "

:' .,'.
Operarios se-rviçi extração de, p�dras -,;.....

Openirios fabricá tubo�s çle éi��nto' .....__".'

> g,ERVIÇQS PIVERSOS
Pessoal variavel,,' '. .

"-

Zeladóres de ':cemiterios"
Màteriál de cons��o ,

Para o serviço de cemitedos '<
,""

"

S�rviços de Utilidade: Publica"
. _

CON$TRUQAO E ',CONS�RVAÇÃ9 DE, LOGRA-'.

. '

.

-D0UROS PUBLICOS
Pesso�l, v.ariavef" , ,li-')_ ':: >
Operarios dos s�:rviços -qe i!ias das· vilas, de Tres'
Barrás,. ?apan(j-uv:a, Majo� Vieira· �e J'aula 'pereira
Operado:;; dOe sei'viço �de 'tllàS, '�praças' e jai'dins, da
cida\de;' '. ",.

., =
.

Zelador da Praça ,Lf(uro"lÚúl1�r
Material de ,cólrsumo'" ,,',

pára serviços. d��ruàs, praç.as e jarq�ns
Despesas divers!�s, .'. ,'. "

Trah�poÚe dê ,ma1,el'ial ,Rara sérvjços de ruas, ,pra-
ças e ja.rdins ."'" ,_' �

I
'.

CONSTRUÇAQ E CONSERVAÇAO QE-HODOVIAS ..

Departamento Municipal d@-' Estradas,ge Rodllgem
820, ".',

-

Pessoal fixo
", '.� ;�.

f'
';�,""'

820,1 Fis,cal_..:�" padt��"'U� '�?"-:'."/"._ " .....,.'
8 20 2 Dois FiS'�'a'is � Padrão���·\� --. �'"

:;�,

'8 21 . Pessoal v�\-iaver .',
.. ; ..r, 'lj,

8 21 1
'-;c'

,Opera,rÍQs serv;Í'ços .eslrà9fls, e _ponté'� ..dos·, di§;tritos
'�

de TF�S B�l'{as; Papariduya, Major., Vieira é, l?à,J1Ja,
Pereira'

.

J !<; "
"

8 21:2 �nperarios: serviços 'estr !l�a.s . e p<;m.tps "do"' d�stti to cfe
Candinl1as' "F!. '

8 21 3 �e�aâore.�. de estrad�s ,

'

fi 22 Materi�l ,per!!la!l�nte .:�8 221 Aqú,i-síçãQ ·'de�f�PFamen.j;as, . y

8 23 Màterial de' ,con.�umo �

ff 23 1 Pa'ta serv'ic:o� de' ',estr�das e pontes
8 24""" Despesa's. div:er�a� ,:':.", ,_

8 24 1 ,'Cpmbustivel e oqtral1 "'despesas par� tr�nsport@�:
� pêssoal e mater,ial ". 4' A

" 8 24 2 'ICus-teio de veieulo� ; "�' 1.

8 24 3 "Diarias e tnms'pàj'te� a.d$' fiscais em serviços de
,tra'das .e' pontes'

"

. .'
�

. ',� SE�VIÇO DE LIMPEZA rUrLIGAPe�soal variàve� . u' . rs
. Íí-;'

.

.

'

Oprra.dos se-��ço d� limpeS1i públka" .

, Material de con,sumo
' -

, '""",

Para �erviço ,:fc li::rlp�?:a publica
"

3° - Que ° artigo 69 do Decre
to 'lei 700, e o correspondente ar

tigo 71, da' Lei 249, ora adotado
por V. Excia.". que a ',tl'à�l§lferen
.cia só poderá ser feita, para car
go de, p�l'ão de mesmo venei
mcuto ou remuneração" e; -aere
scentam OIJ tras dis,po"içõ,es," e' re�
'fl)'\rlad'a a hfÍbíii},aià(,.(;,p"rp_fi�s�Qnªl
significandó que o cargo dev,Fser '

não 136 de mesmos vencimento
mas lambem de mesma natureza:

em comissão por nãlf exercer car-
go publico;

" '.

'""

7'-0r.a, não podendo exercei

um cargo de confiança, por mo
'ti-vos quaisquer, exerceria o, seu
de administração; o afastamentr
do recorrente da ta da epooa d
assinatura d'ã Lei N5,' emhors
estivesse afastado legalmente d
função por lic'en�./ ferías, cabe
lhe o direito assegurado 1I0 ar ti
go 189 da Constituição Federal

ISTO POSTO·]:; PLENAMEN
TE ,FUNDAMENTADO RE

QUErRg 'A. :V. EXCIA. QU
,SE DIGNE RECONSIDER.A
O DECRETO DE 17 DE ABRI
CORRENT�QUE TRANSF

/ RiU O RECORRENTE, ,BA
XANDO NOVO DECRET
PONV0 O REQUERENtE, E�
DISPONIBILIDADE RÊM
NERADA EM VrSTA DE NÃ'
EXISTIH CAHGO MUNICIPA
COMPATIVEL EM NATUR
ZA E VENCIMENTOS, RE
PEITADO E CUMPRfDO A
SIM ,O DISPOSITIVO CON
TITUCIONAL POR SER D
DIREITO"
.NESTES TEHMOS RR.D:

.Canoinhas 19 de Abril de 19
\,

<Ney'Pacheco deMirtmda Li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D./Luiza Krueger� -

,

:\ (lo ,�

Ocorreu a ,1° 1lo, corrente,
I�t.a cidade, o óbit� de D, Lui
za Krüger, viuva" Elo sáudoso
Reinaldo- 'K,ruger, 'u!'I1 "etos anti-

.4

.gQS povoadores do' nosso mu-'

ÂNIVERSAR.IAM�5E Dia 16:' o sr. Ney=Soares .�ni�;;�ia Jideli�i�� e �ãe "d�- ._.ilI!I_Il:IIIil ��---.....--...---�
Hoje.: a menina Solange.fi-, A'!achado,', Vero_nica .E�la�ia" �dicada;voltada intef�ifmentê para

'" � ? ;#
.1:1 do Ú. .tu« Nader.

.

filha do, sr. Joao T. Muzw},_ o. bem senhora de 'excelsas vir-

A
7

t
.

':---

I t
"

ia' 1'3,: Dita. Mm'ia Tereza,' .d� Curitiba. ("
"

tudes ,�, bonissiV1o�� 'coração," o

'.' U. es.. -'" q u-O�fO ,�.D.a, '0·. "8','n e ,-/posa:'do sr. Ney Machado; Dia> rÃ: à srta.. VerQnica,.' pas7ament� de Q':' .Luiza foi
.\' �

{I
,

'

,

lf
,

forndinâ/lilha do sr: Lue
, -filha «o sr, Jose. Trella, de m?��:o sentido pelos da sua fu-

_, ,.
,.... ,

ouico Pieczarko; os S1$. A-" Tres Barras; os jovens Ne- ,mll�� �_p�la�, .pess\�as do _:;eu ,
Nao.e �3ato .'1€ �erem apOlado;o'PSPn? .:_lejçijo �a ,Mesa

otte; Schramm e DaoinoD. lio Correo: e Arolao Schmidt . vas%lssImo en nulo iae <, relações. . da Assembleia Legislativa do Esta�o'que a, opimao publica cata-
_

a s'i?-veira;' Vva, Sra. 'Dona a, sra, Amàn.f!.a, esposa d� "\Aptesent:'l�os se��idos, pêsa::""",.."ri�ell.�e profliga,�os dois depl1tados'!Eã'b9I}i!!t�s y0In-ei Colaço de
-

ustina fiontana,' -Dna. Cris- sr. Miguel t::. Arnold, n. "nlEts �}am!pa, 'enll;:lr't�da. ""- Oliveira e FtancI��Co, de S�uz,a. Nt?v_es.
.

'.'\
. .

,

'na, esposa" do sr::yosé Wei. 'Dia 18: os srs," Pedro Me- .

. ,., ,!. �' 9. q�e, causou Justa mdlgnaçao, dQ'" povo fói, a sem cerirno,
ert; o menino Lauro, tilfió rhy Seleme reAnionio Vuicik A

1" :

d
:.�, --:

-.. ma � o Cll1ISmO �om que, aqtlele� r�pl'Cs�ntantes quebrar�n: a

O sr. Carlos ,Mülbalfer, de Tres Barras; os jovens ,g'ra ""�(Uhen\os palavra eJ?p0nhaa� num cOllipromljssocescnw pa:-ataque�as elejções:
Dia -14: o ir. Paulo -Ritz- "Anuar Seleme. e Célio Kohier,

"

�iva. Helena �úPP. Basto�" O ê'!eíf()r, em geral, contia na conduta, dos homens publicos
ann; M-m;ia,,filha do sr. Y1n- Noseo« p' b! fu.óos, :,[enr\)s, noras e demais .

aos quais .ccnfere o-seu votoçj.ulganqo� que eles agirão com<? ver-
. � t'A D

-

W
JVr ,,-IS ara lUS.· �
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'

't te de' t dmo San na,' na, an- "

rnérrrbros da farnilta profunda- acerros-represen an es e sua vcn � e.

a, e�sn.osa da senhor Nds011 N'
.
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t d.f A d 'I
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d t 'd ,.

I" -Nasclmento '�:" �:;sons erna:;]j;J,s, ,c o ln ,.,0 .' esuusao popular 01 G ocan e no caso os epu a os

elzeid-eman�el; ]Qsé, filhode. ".r�l .. t'�,no� desapa;f,�ClmeiHü oe
.

Vblné'i Colaçó de Olivéira e� Francisco de S( .uza Neves, mormen-
se' Freita$, {)aZi'êifo; if sr,

..

Engalanou�sB'(jia 2d,hnaio se.u 'iu-ertdo che'fé'.'f. te po.rqtie esses rep!''i!sentantts trabalhistàsL-�e recorpen,daram mal
stefanoG.,'apski, Porto Vito- corre.·r'l/e,o lal·'llo·-cas·a'· dIla...
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p ova a q'le foram s'Uh�ptI'r10' os eus c"""ater"'s
·
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:Lazaró Brl;sto�

.

na prupelra r ;. '. .

�il._ :" S
.

S cu .. ,

ti; . a;U,ti.,.,ilha do s,:. Oui- Rosa-sr·.·'A·dolo·r',.StJ·:atmaflll, ,
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d 1"'35' t d
ermeI.'SiMóh-r. r -. •.•• .' agrade'çeín penhor�idos a todos- '

ato pareclOo com."..o a UfI ocorreu filO <.lno .,e � ; en 9 por
· .:.:., '_. .• .

l' com o 'nasczmenfp_ de' uwtJ que a cÓBfürta:rnm� no doloroso .' palco ,a mesma Assembléia Le�islativa do- Estaâo. . _'''''' �. 8'f1)la 15� os Jovens P�ry. Çi. 'robusta'garota que receberá transe, comparecefidcf a'o 'guar- Quinzé anos volvenam sobre aquele triste' episódio nias a �opi-f!.mke e· Artur Bauer, ,o sr,.
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i?nríque Wâldmàiúi, "'iJe Eit-" o nome ,de.Dom eatnz '
• darriento, 'api'E'scnti'!pdo pesqmes nião publica gue se afirma s,er vQluvel e esquecer facilme,nllil" a�e...:

� � r env{ando -coroas, 'sçómpanhando .hoje não perdoou' os participantes da ver,:gonhosa ;bárganha.u'zilhada. ' ,Nossos parabens. � - ". ",

. o entert'O; ou as:A'sliridg a missá Se os inter�sses publicos sofre-r8pl' coru, a tr?íção ditadà pe-
de.7 dia: " " los interesses privados'''de alg·uns re'p.té�,enta-ntes do povo,· tam-
A todos confos�ám sua imor bein reputação e honora)?ilidade dos:�]��!11cis p:a�ecer�m profun-

redoura' g'raHdao, "I • dü le$ão que os anos' não apagaram. '. §
.

.
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'

.... ,

Canôírih'1s� 'maio, Ô'e 1951. . . '. ..

. ':
.

. Vende-se uma pI'OI)rieJflde. Ca- 0.,,3'
• -'. ,A opinião publica, t�sa' cóisa qlfe rr:lUit(:l gent�' teme e outros'

sa bôa, medindo 8x8V2 mts, c l1}ais � .

tantos desprézam, é um tIlbutiál pedgoso, porqÍiê os ·seus JUlga-
bellfeitorias, terreno com 4,293 Gi!bcrto Ritzmail:e SI'IIHúra. mentos são il1apell:!Veis.
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,
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':: .

mts 2 hum CJuintal, e \lfm píqu�te. ma'nifestam soá irf;orr'('dou('ú gra- \ Se o ré-uré, contemplado com a absolvição popularr .

desce'
Sito no ll!ga)"Cªmpo d'Agua Ver-: tidão a tudos qU;:j_h�,()s acompalia-' s0bre ele o esqu'ecimento, e é po�sivel' que o mesmo, .se reabiH-

.

de, tratar' com o' sor.' Lecifr�do. ram o sell.inr.itosÇ> fíl_hp Nortun té, "',.,,.. . �:. ,

"

.
�

,

Maf:t�ns.)�m SaltG 'd'Agw:l 'Yürdy.. à", ult.!rfla"-' illQrada ,', é. '.os. c_ons�lIà- � sê, porern, a sentença br condenatória, o tempo, que tudo

Ma"
.

f
'

-_:.
"

. '. lVI'- _.o-; ram, ex�,t�rrlando ll;oh�ane(Jade e apaga, é insuficiente�pã;ra extinguit: 8/ macula da honra;
18 )11 ormaçqcS com o SI. 1 el1VJando pu 811l'esétJtando condoo'

' ,'. .

.

ç]J.:1 ,Se'leme' em Agua V crd'e 3x' lêlldas.. _!' Tanto mais grave será o juIgar.neJ!lto",dos �ontf'mporâneos e

___---.....--.------.__ ,�_ ", " .... dos pPsteros quanto !TIuis profundas;;..for:em. as les.ões; que os in-
Para ;fiel cum;Rrimento'eper-'.

'0-.,.. ·lVIarcilio Dias, "'maiO: !lI'e:' 1%1 teres.ses publicos sofrerem com· a ind4gniâade dos, homens, "
tta'interpretaçã'Q do"pt'es,ente:' M' Jl '"d, . L -

'

-' ---,4..
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�
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Assim�foi e,m 1935, assim será'zero 19M. .�.
ditãI; ,é, �l/istér' que �s� 0bserve

,
, ,�A,a'S, � . a . Eip I?omc dá Comissão 'pl�;mr,- 'Certamente'. teria o' povo ca-tarinense lançado' ao olvido os

) SAeEUlnt�r., . 'H' --:-� ,'. '"
(,<; ,os �lfi!T;lo!õ:-m,oç!e]os da, ma-is

� tora 'd()� festejos ;r:digios()s�d.e .29 nómes.·Jos autores.rio epi<;órJio ;dé· �&.io, de" ]9�5, não: tivess� êle
,; '""rang�' O" eg-lstro, todos 'os ,-

) ,d.e ,abri'f,t'IIJ Paciêricia, o Sr'" l\LJ-
-

.

I '" T di' ta f 'q �eia cla felô' ta politicastahelecL.oientõ,s. :- in.'duBti'iéi's Ir, fina lã, SE'.mpre nl). g ,p d C ..1
.' ., ". '.

d'"
SICO a.VI 1ma r_;.e, a so reI' a. cons:e ueo.,
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'

me ,alli;,t I apréseflta "agnl' (;CI:-. por ta ntos' anos.
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".rtaría, a.'tãl\,mfls e' mahiõlbs\,"· ·c"(".. ..

E'
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!II J. '�, {.�'�: �� 11 � dJ�en "�r'R �ela,nr.�serlç�'dt.I,r)'· �r, ')1.)', "., êr·tn�smo f<eno�en'() C:C�l;rel�t<�)n'l.f)S levililnos, 1�·e?r�ll.enta�-jf:�s�'Íle .áe .E!�t�inas_d� cÓ��je�" _.'. ��U .

� l"�'..... � .lto . \Ie Cdn"�Jli,U{ ,rgn,o .l{rc- testtraballl1stas r:l� 19;)1, que a, �..alda�de- ;p�oatmo�en.tane'â sac,rI-
ao �e r�p'ar.açao; , ' },!;J.�

.
. --, ".. ,
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,� ,\.00-
, fdl0 �!!tlPicipa:h..��l:..�e �,a". '-Qor. ficaram o direito ao -R2'Opr:iô tes�,�fJi!tH:.ê ��,pr()pría ;liõnr�. '.

-T.amBem' ós p):oprietário.s,. àe .��::..", "'�' '" ..
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àroaq1;lás deverão' prestar. 'tCos
'

rei}tê' o p'r�io 'Para -dev-óluçao �'je .,P�ssc�:· �1'!t9�g,,�piI11t ':;�i�-' ,
'

Se prOClll'arel,: es�es, r:àÚft���'Cq[L.dl�à�ddàde-, esCUbll�<l1b :os
�

(armes" felátivos a :-l\)roduçao' do" 'ouestkrr.ário ,d�vidament.e A, roJ�o C�,l'valnj).,.,.�.r,�H;.��go.sclllntdt.
ecos. da. praça pub!:i('�, ,l'�tlfL�ar I?-à, �t1q_;�Ir���d" eh' condutp;,:Jdao tr,ls-: c,-

du
..s.t..l'ial., dé 1950;

"

" p't':-t:,�x{chi(i0·,�. "r ,,..-"' S D C G A V 1
. temente deSvi"da por insuficiente 'cbnsetto' e

. QI)ra, .8tn a po-�
,. .

... 1'.. ,1'.",_ J�sar ". im�Q" 'erea,,()l'. 'b'l"t"
- ,

. 'o' ,. �i f" i.·, d h"" ,

�Fica,�,a, �ar�o da, Iirm�,�uc�s� g)r:A:<d.eV0-líUÇã·o d�'-,qú'estiortario Agenol' Gomes, ',Mta:vir Zuniolo, uem rena 1 1 ar-se, e recupel';'IiIT, a C�P\ la��.ça os ?mens.·
}�: 0.' I�&lstr:O,: do: estageleci- . d�iy.e,tá--:S��, fejta..,pessoalfnente a O,�mar. Na�ci�eÍlt,q.' "'?onvidadps Nªo .será propdam�nte um rriÜagr:e, mas a- tat;'efa qqe lhes

;l!to .qu:· dl:!.r:�'p'f.€: ,o,.apo de, eS{8' .h,.-gêncía M'mlieipaL de: Es- , ':llldos d� .�( eh[le SQ�ml.dt e loca- re�ta t de_' uma e:llv6-l'gádura c'ólos.sá!.
'

."" .;,
,

�O 'pa�s�u"'t.� .per�ence_r a outro tati:sticra;'. '.' Jldades Ylzwhas" .. ;l. Da, pequenina falta aO ínais nefando do�
.

c,r-iqles p,ã0,' ,vai
ropnet-al'lO: _' ......,. "T_, .' p' 'À' .' '1'.' 1951 'd"

,
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) T d- .' ", " ,. h)-$era resguardado SIgIlo qua;p- acwnCla, ml;llo (··e
.

.' mlns o que um passo, :-
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- o os 05 propl"letarxos oe es- t
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bÊüedmentc,s industriais situ- � as, ln .ormaçoes IndIVIduaIS _.

lrre �E'x,ao, a y,at a ê e o or U' D'; azem com qu� mUI a

dos
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't
" ' ,,'

d
_� deste ·reglstro, de qualquer em- R

..

dl�
,,1 gente deslise para a, �rá,fica da primeirâ fªlta,. ,�'"

;k.

nes' e· .muI)l�IplO .".
everao ptes:a.·

.

r -
�

"':
' a· O'S .

, "r���' " fr'a'q.u"'za· e a .'inc�mpleta"" ior��ção moral,' c.o.ntó.'buiram
rClcurar: 0S' que,s,tlOnlilnos res-
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ectivQs" nestfl�, Agência, até dia O Decreto-Lei nO 4.081 de 3 -

R'CA' V'.> t ;.
"

J:_Jarà á primeira quéda, dos dois jovens de'Pufados tra·b,alhistas,:
, do '�orr.éútê'-l ',,.., i:, XI - 1942 est!:lbelece multas/ de

". :.'
"

.1.:f1.<or.. Devem eles forrar-se aSkcinisglO," meditar:l'l�s COrisequenci�s
-Qtía�n,d:o hÓÍ1�erimpe(Úrpen-fo Cr$}OO,O.� á 9;-$.20,000,00 aO's li que poderão advir de seus gestos, caso não reJifiqu�m ,'d'e ·ime-

0e�nP.tlo�?r'iedtavre:i��o,do, é�tabheléêi- ,��t.���t��r��:,p�:s���� i;�����= O radio�'de fãmi�''';mundial diato a sua conduta, pDrq�e ,até agO!,Ii, apenas lesaram"a süa 're-

r e ""1: _os sen ores _. / �

' .. :-0 t·,· .•... ,put�ç,ão,. . ",
�

.

. ,

"','fiJJ "'}'
..'

" çoe<, Inexatas e as que sonega- ," sempre)n.,a.:, 'e 9 _",p.' 0- mal maiol nãt.L foi /p'raticaào, e sortlente",.ess!'! poderá' fa-U:;lrl".,a'� wro"s oU pessoas a,uto- 'R' t '. ',1 ' "'" ' '1'.' <"'-

zadas' ·pelp propritario co.mpa:-·
rem o egls TO ll1uustna,,, . -

.

'e 1:1: '.,-", zer recair sobre '05 réprobos de hojE' a eterna maldiçij,p,,,do-povo.
GEW nesta repartição pa-ra o Canoinhas,' 8 dê maio d� 1951 .

. asa�;,���li ta . '.l;'rez vezes negou<Pi:"dro a Cristo antes que ó; galQ cantasse

ev�d,o regisfl"oj
,

5h,� A1a'rio Ar/huI' ?'erraresi 7 A- e nem pOI isso sofreu o a��tema �a historia. lA. =" . "

,

-Term�riar� a 30 de maiú çor- gente, de Estatistica T' b'
.:�. :'. .? Rf'habilitou-se, salv0u;s,e, " �, ;,. �- ,

.'

.;. �_,.

em omJgosto .
Estão os j6ve'nsdeput�d;;s trabalhisfílS na mesma 'e'ncruzÚha-'

',OH ri"�,"�i'�1'RFU'�)t"",�n"ÁH�\U"1It:...�"n<>14n ' "', -i da do ',a-"',oslolo: OH levantar jl cabEfcça pà'ra os ·,.àstros ouc m'.ergU-;"·mm �ffl�mm�mmmffimmMffi�mmmMm � �
,�
,.' .
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m Tome" Vafé ',1'�' , � l'har na lama. "
,

,�

, �\_�fA.�,AS? O�\a,'que
-

'.pergunta! 6Ul ' " Oeve o, povo, da capital catarineI)se f�zer� HP'la7' pausa· nos

".
,

m _

� "t� ��ereza'
. ap"upós para' a 'meditação dos. que clau'dicaram P? camin�o da"

r

t!
<� ,Té,\I)tô rO., .verão e.omo. 119 'i;ve.rno,' só ná

'

� �l,,,,q., ..l honra.
�
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� ", . " ir .
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CAS'A �EílEFREDO Ir' €('ÚBa',�CAN01NHE-\N-S---E"";_---".
�---.............._.........._"._-

.�. �i�iI.ied· /Ji��", '(Ftin�ad'� ·em: 1934) � -
,. ,f, + ':.' Por absol\(ta falta de es-'

,

�:T' 'JtUIl 6de ;oezelÍl�ro n.,5' _: Esq?-Ínll!&a Caetan0cf�ostâ "en,
-;, (::onvite # ,Baile

.

paço dei){amos de dar pu-

"Jm,põrta,oor d�Gutas e�"grallde eS9a'la�-:-\Di!j;põe;'clo m(jlo9r. t(4 De':é-ordem dà. Diretoria tenho a honra de éon'vidâr os
.

blici.dade a vasto no/ticipr-Ío
depo'Stt da I

.

b' 1
'

.

., " . .. esp·eCiaHzàdo. N,.a.,pr.oxima e-
,'" o". ,�raça para �ma\.llrar '.' anana� �m natura e m 'i Sn

..

r§. Sócios"'e e�.;màs, famílias para o grande_ baile que
'

. .'.
_
artJflcl�l.. conforme'_tXlge a

..

'estação d
..
o ano..... .�

.'
m' diçãQ �a'qui estaremos.

. ,

. '. .
, .t ,'\ - � ésta Socieda�.e Ie�-ará a efeito no proximo dia ·2'6.do cor.,. ',�

.Velld�s ·Mr' atàéad�, e a ryar.ejo 1
.

.: ; ,.

eI rente. Abrilhantá.:rã- o baile em, "apreçQ.. o· exelente Jazz
''''i'' . PREÇ<?S' ��M :CONÇU�;RENCIAl ", .m" Barid ,�'Elite". _f .� •

.' 'Jraje:·- Pâsseio"
: ,fji;i�Dii'�,�����,a'�j!n���fj�llEi

",

. r0-'l�J'é '11',IJl('e.,;· Secretário, ,

�e,slsttO �Industrial
de. 19,51 - Edita'l

.PelO presén.te lcv'o ao c'dnhe
'mento publico, que esta Agên
"!;l, est?rá proceclendo até 30 de
aio corrente 9 insçdção dás
tabelecirneatos sujeitos.ao Re.,.
istro Industrial' referente -8.0
nQ e,m, cutso· e sobre,� produ-"
-o de 1950.

.

" .

.Fàça do CorreiaC"do MÇ)r�'
te, o s'eú" jornaI
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