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É' impossivelja prática dademocracla e a existência do

governo popular sem a pluralidade de partidos e a presença da

oposição. Nos modelares regimes democráticos do Uruguai e Es

tados Unidos da. América existem oposições. Na Republicá dos

S�victs, como na Alemanha de Hitler, .na Itália fascista ou no

Brasil do Estado Noivo existe apenas o partido dogoverno, vivendo
os descontentes, QS divergentes, os oposicionistas à margem da lei, 'p

perseguidos e ameaçados, quando, não encarcerad?_s ou"no' t!�ilio, Páginas de ouro" na
.

Sabe á.I o
Não se compreende a estrutura democrática sem a presença historia de Canoinhas 4

da salutar e moralizadora fiscalização do oposicionismo, do mesmo O PSD de Canoinhas encomen- indicar por escrito a esta reda-
modo que se não explica a existencía de luz sem força que a gere, Raramente, muito ral'amente· dou ao congénere .del'Joinvile um ç�o uma unica realiza'ção e:ídsten-

Onde não 'houv�r oposi�ionismo não' haverá deI?ocracia. mesmo, o povo tem encontrado vagão de vêlàs'C"de'�estearina a se- te"em todo 'o território dó Mu-
por parte dos políticos o trata- rem queimadas em pagamento de nioipio de Canoiuhas> iniciada 'e ,

Mas o opesicionísrno de que falamos, 0- indispensável, a- mente de que se faz merecedor. promessas ,,f�itll:§! parã"-que chova concluida pelo Governo 'AderbaF";
quele que atesta e indica a existencía das verdadeiras democra- Quasi iIodos que sobem ao cume IN INTERRUP'TA :MENTE até 31 Ramos da ,;Silva. 'feita inteii�ihe'ii-,:
cias, é o oposicionismo HONESTO, EDIFICANTE, BEM INTEN,. do poder e da autoridade esque- de janeiro de '1.955 e, assim, não' '.

te com aOiverbas do Estado, qU!'lr"
ClONADO, PREOCUPADO COM O BEMd ESTA.R POPULAR' e, cem a multidão ou se ,lembram'. tenham andamento as obras do dizer, com recursos ptoprios. Quem
que chega a constituir mesmo. uma peça as muitas 'dque Blancos dela ápenas para humilhá-la ou calçamento nem as da ponte.

se habilita �
.

" =",."\��
a 'máquina governamental. Assim é o oposicionismo os ancos oprimi-la.
aos Colorados, e dos Democratas aos Republicanos que se tem ,� 'c /

revesado na direção das nações Uruguaia t Americana do Norte Felizmente' em toda regra há As decantadas realizações de O pr�mio,será dobrado' ·para., o",:
Assim foi.o QPosicionisnrl? da UDN catarínense até () memoravel exceção para confirmá-la. Benedi- Nereu - Colon'ia Santana, Hospi- cencorrents que- apontar, C9m".�

.
' .

d t T ,. 'd' (' IL�" T
'.'. ,

t I N R Abr] d M precisão, a data ou datas da v.i':�'('3 de outubrc que"pé)s termo ao festim dos delegados da dita u- o v erezro e. .arva Illq,. unior re- a ereu amos" . figo e e- -

ra em nossa ter1ã,:'1!Ib1)ôsicionünno que constitue o maior galardão, presenta uma�des�as'tr:tas .e feli- nores, Colónia Santa \fereza, fo- sita ou visitas do Governador.Ader-:;,"
a maior glo,"�a à,eriríquecer as t,adições do n0SSO Partido. Assim, zes exceções. ., ram todas feitas com verbas do bal Ramos à cidade de Canoinhâ�;i

Iamentávelrriente e para ved�'®,�ha da gente barriga-verde, não É: Subiu as escadarias, do Paço do Governo Federal. •.

o opo, s.Jcio.pism.>.�"o do PSD loealr:'" Municipal, no dia 31 de .Janeiro
O Governo do, PSp, no ,per.ioi,tl;

,

'(-' � do anterior, elevou o Impo'eti>f'(
O poda voz QO -esn' de Canoinhas, o jornal "Barriga- de 1951, mas não esqueceu os hu- A \ Constituição Estadual em sobre' Vendas e Consignações' eq.'

.

Verde', melhorado, p)'aterialmentt", à custa dos milhões da Casa mildes que. reunidos aos ricos e seu Art. 98 estabelece: «A CRIA- 20%, tal e qual o da UDN f&;
Hcepcke e do sr, Miguel Daux, recebido festivamente, em sua. poderosos, .formaram .

a grande çÃO DE NOVO MUNICIPIO ',' "�1�
chamada "nova fase", pela propria UDN local, vem atestarfdo, de maiorra que o elegeu em pleito OU DISTRITO NÃO PODERÁ

agora, ,�':� :t ;{"":� J
. maneira eloquepte-a"'qualidade da oposição, du-arrernedo de opo- memorável.

,SACRIFICAR AS CONDIÇÕES A velha ponte sôbre o RioAl
sicão existente em nossa terra.

DE EXlSTENCIA, NEM ASI- Cauoinhas, construída em 1919"
" Desonesta, Ia' oposição do sr. Albino Budant receia dívul- TUAÇÃO ÉCONOMIr"A E FI::' pelo 'saudoso Bel'OardQ'Olsen.,,,àpQ.;:,,

gar realizações do governo udenista . t dos homens do Partido, dreceu nos dois últimos aOGs" íl'�
Até, hoje nenhuma palavra sobre a Vila dos Operarios Munici- NANCEIRA DOS MUNICIPIOS Porque os homens do ,PSD ql1�
pais, estupenda .realização do Prefeito Terézio Junior que deixou E DISTRITOS ORIGINÁRIOS», \ dirigiram o Estado J(�e 193.S a

..1;
boquiaberto o Conta4,ór Municipal qúandQ ,visitou" rapidametitek 1950, nesse curto período de'.:lS "

as obras, Absoluto silencio sobre a Associação' Rural. Nenh ma A diabólica campanha em que anos, não se.lernbraram de suDsti::'kf.'
alusão à Planta Cadastral, ao Projeto de Deseqvolvirnento Urlila-

'.
5 está empenhado. o, «Barriga Ver- tui-Ia por outra de' 'c0ncretÕ';iU'-::y

'nístico, à mecanização dos servicos .

de contabilidade, ao calça-:' ,

de» sôbre o «ARRAZAR» Canoi- mado P Não haveria-madeiraU)[ o_.�
menta

• e i3 �inumeras outras iniciativas, de vulto sinão pas nbas com, a criação dos Munici- teria sido descoberto, o cimenthJ�.'
ra diminui-Ias, para desmorali�a-Ia$, para' combate-Ias.

.

pios de"Papanduva, Tres Barras, Não baveriá verba'r Ou não H;:
Destrutiva, a oposição ào,;sr:' Albino B'uciant e da desmo.. Maior Vieira e Felipe Schmidt. é veria Gover_n_o_:-,_� _

ralizada meia duzia qúe aplaude :sua�,a'tuação, pz:ejudica os mais feita ,pôr bu(rice, porque eles dão "
' .�... "I

sagrados inteJ.1esses da coletividade c�noiHhense, Não iI?iciada a conheçam o Art. 98 da Consti- rodas ,.as Escô'las. Rulais 'eon:'�,
ponte sobre o rio C moinhas diziam b';?, polichinelos dO' PSD que tu'ição ou por manifesta má fé, truidas em' Ganoinbas�nõ Govér-

,.a, obre não fria alem daA placa, InicÜ�da. alardeiam que o empre- objetivando sO,bressaltar' as_ ,popu- no anterior _result9rãi!{ de �T�rbaB
,

��(endimentG ficará na i;d�strução daiPGabeceiras. Concluida, nó 'êia lações do interior e indispolas federais cooseguidas� graça� atua- ,

�1:,'�a inÇluguração, por cej·to, soltarão o' balão de que a ponte não com ó Governo. 'qãô do Minlstró'Glenfimte .Mad.a-�
�if/es'i�tirá ao "p�so ,do. p1'imeiro caminhão e ruir:á por terr�, �on- ni da UDN baiana.

�

,

lpida. a n()1'àv�1 oQra que Irine�' nã() prol1}eteu - aqUI so fez Enquanto a UOBsa luta é con-
"

'romessas relativas ao lVIunicipio de' Chapeco - mas que have- segllir espaço para tanta matéria As Obras do Quartel da P61i-
rá de realizar e rapidamente, o alarde será, sem nenhuma duvida, o problema do «Barriga Verde» cia �1ilitar em Canoinhas viram'
.0 de que a_gr�nde realização deverá !Oer inclui<:la no róI das ,mui- é conseguir matéria prá tanto es- o fim da era de Nereu, atraves-l,,<
tas do "Barriga-Verde» 'por aí .existentes e que demonstram a , Digna de admira.çã6' é, a manei- paço. Daí os titulas gordos e as saram, incólu:_nes, �Q�O o reio,����'.;.
';clarividencia� e a c8pacidàde realizadóra do sr, Albino Buda.nt, o

ra cavalheiresca com que atende mantiras felinas, as campanhas' de Aderbal. nau reslstll'am, porefif... i

:!grande artífice", o '''pai da criança",.. a todos, indistintamente, ricos ou ioglorias e as clamorosas injustiças, :à capacidade realizad,ora, de IR1-
I',",

Habitúado ao àesmüTalizado governo do PSD que' ás por- pobres, correligionários ou adver- .NEU BORl'lHAy��� q�e logo �
a'.s. da�'s 'elel'ço�'es" e 'c"om,'o pa'rte da. campanha eh;itoral . dis.tribuia sá rios político..

s de ontem, Não é verdade, é deslavada "

d..,' no prImeIrO ,an!):,.. e'-'seu!lgovemo,
. quipes de engenheiros e de topógrafos p�lo Estado, murlldos de Conscio de sua dignidade e da mentira a afirmativa de que o fez conclui-Ias: !:�",' ';j,.

�

,\

:transitos, teodolitos e niv:.eis a'- proceder "estuQ.os". de miJ;abolan- responsabilidade qu.e assumiu pe. equipament'o mecanizado recebi-
. --,......'._,;. ,,," .'

t,€8 re.à. lizaçõés que seriam atacadas ,imediatamente -,como a,con-' rante o povo, sacudiu a inércia do do pela ,Associação Rural nós o Q:::J ".;I� .·...c,'
b

. "",-,'o 'G'" !I' �

teceu' tantas vezes em Canoinhas com os serviços de agua e es-
governo passado, razoa'ndo não com devemos�; exclusivamente ao Go· veJ:n�a��oAJ����l :e��vi�� il��:�J.".'""otoc.ê em Porto União com a ponte !i:obre o Rio Timbó '- o pân- palavras, . .ou promessas, mas com

vemo Federal. O maquinario -en' d E d te'
.'

�
, ii

'V d t d d' cidade realizado viado' pelo Serviço ,d!) Fomento
,ante o sta o Ii!Uula a ::lstr(j,lto- ";i:

ego do «Barnga, er e» pre.en e me}r a c�p_a G d

-

fatos G�)Dcretos., ?;;;t.t.é. Vegetal JOI' adq'ul'fl'do com verbas
mica casa dOi! QUARENTA MIV;�

,3, �de frineu pela bitola do "bom moço que 01 o ex, oV,frna or
A"

�':-
I b CONTOS. lrineu orímeiro ·p'a.g..t,�·..,��.,.

derbal Ramos da Silva. ';;, 1 estãq a ,atestar seu a orih- do "Acôrdo" celebrado entre o· P ,'II

dormido; de Jois ano�' de admi- as contas atrazadas depois come<"
, .. O homem é outro. Diversas são as épocas, A 'p�()nte foi l1istrifçãÜ; ôbras .de 'vdto, que pór

Ministério (Ia Agricultura e o GO- çou' a reàlizàr,
' , �,"

.f1.nÍ'cla:da e será concluida brevemente. Oferecida ao trafe-g",8"mo.· si só enobrecem e'imortalizam um VERNO DE SANTA, CATARI,

"1�;;\1Uinental realização que faz tréme_r de tremer d� ó�io e ?� ?gS- governo;' con"strução da Vila-;.�pos NA. ,0 Govern(i) do ,Estado, paro' ' No Governo de'Adérbal rnuitâ
...•• peito o desacreditado PSD canoinhense e qUe lIgara, def!mtlva- Operários, onde já fo'ram cóns- ticipa, aSRilE' da;Jlio���zas, "conti-i- verbas recéh'idas -do'Governo'Wie-
"�,mente o nome de Trineu e do seu período �e Governo a' nossa· truidas seis. casas confortaveis' e blie com verbas�"""" oi.

•
.

deral não ti�eram aplicaçãõ,.,�fo.-
·�,'terra, 'o monumento de ferro e cimento será um marco da atu- onde surgirão, brevemente, .muitas .! ." ram devolvidfts. intactas, a'lgumâs
;�':ação 'e,díficante 'e hQ'nesta de Irineu Bornhausen a atesta{' a sua. outras; remodelação do Ce�itério' Ofetéce-se um prê!1lio de uma

forani malbarat�das, ..>oQtl��\"ti,re;)i
�." .....c.apac. id, ade de trabalho e a, su� viE'ão

..

de es.tadis. ta d. o lTles.mo'mo- Mu.nicipal,· substitul'ça-o de todOos a I'
-'

d'
-

d '1"'"
I

. ,
.

'

1 I ' assinatura 'do «Correio do Norte» r m, ap lCaçll;o� Iversa." aque'a":�"
do que um monte de pedr�s as margens do RlO 1'fll1::bo,_ no oca

os fios subterrâneús da iluminação' "..,. c"·

.

em ,que o Governo anterior. pretende\;! CONSTRUIR. uma pOD,:t,e da .Praça Lauro MüIle-r; com ".éÍu-. ,:,gratultamente, por 5 anos, a q�em ,C�,n�lue n� 1:!ltim� P,iatf�ti�: .

�a�asbl�Oar���e:'it�n:�i�isd�oCO�;����'�l��I��fI� d�st���a�d�Veam;i"e�t�i�'�' ':d�t��;e��r:;é:ri���st����ãn�!a� ae����������������������·�·en
,.definem, da mais' cónvincente müneira, ,o Gover�o: do PSD cata- ção;'da receifa e contabilidade da �.;" _.

�

.'

.�,

� fo1

rinense, de tão-triste memoria para tqda a coletlvldad�., Prefeitura; abe�tura de novas rúas' �" OS' DESE"SplDRA'D'O''5-'
'

.17tl 'O'... +� •

.

Realiza-se, ,hoje, até o :.que' nãc;foi prom'etido, contrarian� e estradas, no perimetro ú�bano e � I.

'

.L.,," � , .'

.�':JJ!
,. :.,� ;�

��le�s:,�0�:J;r.��i�S��e:��u�1e:�0�e;��t�ã� �1�Tt�:'���em os mais ��b���:��rd;o c�1a::ici�:� .;:�:�ã� � .' CL U.B.... " ."i.r.,..(;.·.:'.:·.�...:"URITIBAfYO...�:'
...

'. J.:.:.'.�'\.. _" ffl de 'novas unidades escol'ares; cons-' �
" ,� í<il,;i' '�if" 1!t.\! '. . . ,'{f ,� ".

'f O "Barriga-Verde" e" o PSD de C:moinhas, n�o qUérem trução de prédios próprios para � GrandI.'OsO ·�h.�w· em ben�
..

ficio �da CÂ'$.'.'A D.A;.,,�. �

a construção da Ponte, não querem b calçamento, 11:ao querem, diversa;; escolas p��licas; planta., '7.1': < - , ': • iI!' .;�.� ,

enfim, neÍ1huma � realIzação' dus atuais governos, mUlto embo.ra
cadastral da cidade;�':macadamiza- � _C1JIA�ÇA: de C,anojn,h'fl,s;,�?S salõe�, do_,; "'� �

saibam':nas necessárias:'Jnadi�veis,. pórque.qu�lquer �b�� �g9ra çlfo de" diversascruasi.�'calcamen- �, -. "��·Clul)J'Çanoi'Ó'h�i��dia�:'7. á��Fevefeih)}'
�e�gz�t:;��v�í ;�d��vO varIa confronto co� -a' nula at�açao do

�:a���s ,�:r;��:�;�:�;�01�F�I�;: �'\ '/x·;� �"�rJi�. 8' :ho \�i��:Tea����'Yer� truz
.

..,

Para atender aos objeti'vos políticos 'do PSD �de retoma-' Schmidt; a€Juisiç�9' qa pos�ante'·
! .,

da dÓ pôder, em 1955, objetivando nã().? ,hem p�b!ic'o:J:la� .0 rem motoniveladora AdánJ,s 610; .cons- ,'� "

estar e o gozo de meia duzia de' protegld�s,. S�l,'�� nec:��an? �u: truções de l1umerosas, pontei, e, .'�
Itineu, e Dito nada realizassem para que a' InerCla�e .11 matlv,,,lda, pontilhões, bem como, conserva--
de reinantes' no Go�ernb a'nterior co:irespondessem" Bet�odos :.e,m çãb-:e �elhoramento das estpad�s

.
. �' �'. .

.
' .:;.. •. tf;:(c' .,"' , '" _ J; , .

•
.

.

\ ' .

.

u!timá"'pági�� ',�Conclu5 na

�:;;.�

que é; .istol'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,c: ",tQPERAC!'O DO BOÇiO (PAPO) .,.
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Oft.A:Rio: Diariamerite da 1 ás 6,aOhs.rà 't�rde)
lit'!.<�i}:,á:os sábado. das 9.ás '12,hs� (de manhâ]

, ,'��d),�uit6ii6 pir�anen,�:'� PORTO ui�IÃ,o
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de ocasião
'e:,st'á no fim a' vend,a, de
datas e alg�,mgls� casas

,")I( para rrlor·á'(na�'e (;),O'oto .

��'r�gs C·ÔMERGIAf..ITES �'" ..

' d� r",�t)·çi,o/>. '�::'
.,?·,'8J$uJt�m 'os pr�,ços, e ,péç�m/Jari�ha de

'

Aproveite,m
:Tret�rl1�{lte do' m�i'nh�. Artigo·�'�spéc!àr. F

... '. e�'�e�rsata.:Cc,omo·u r'y"<ii' "mq�érno com� c:�indro :e � �parelharnento ,
I'

,!?:::��<.,ê6m·pleto. 'MaqlJinarió: suisso. ,� 6x �-----_--------

,s��'�d��ci·a<para'Ca'i�a P�stal, 9 � Canoinhas
' Serraria. �á Venda>
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'

T.��J.ldé's:-e' uma, completa
" "-

cOm todos,os acessorios, com

len�ào ... C-,Úônogl�f I � _Ji ��mI.�.q�.na. Registra-

�,��;�,�, ,: ':;
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:r'ratar nesta redação.
briça ,de�trigó, qU,el;>rado de' A[)IB SELEME
C'_"'_:-- .''t';. --', c'

'._. -

_' ,"tr--, ;:,._':' _�""

""f,�z sap'ar - àÇ)s çolanÇ)st: que do dia 5

:,elro ern diante comprará trigo em grão,

o,'
'

'-:- §;;., _" II; • � _'.

'ãn�e 'quantidade, ,�élldo, bem 'prepa'rado
.

r,.ço d,e Cr$ 2,70 .�. 2,90 o quilo,
conforme O' produto. Pagamento à

_',y,' -

.

v,ista, nesta praç����'
, c :t> -'f'-"
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CANOIN�AS.
"'�" ,

'.

F. S'chi;nidt, �/n
Fone - '112,

" . �

Catarina

;' Cá'l1oinhas .'

• � ,k-
,_

,:'�i.f:ij ,._ �,r'_

Molduras:.
, Uma: infinidade de tipos a

seu agrado preço de tabrícà. ',�

, .' só na
.

'ii<

yidr9s:aria �_ano'in�,�� cLtda.� ::
: Em sua'. caSa

"

existem

vidraças q�u'eQrad-as?' X
'Jj)isque para fone 277 e a

Vidraçaria Canóinhas Ltda, a
. tenderá- com prazer a domicilío

"
'

'�"'C' -

....'
'

.

'

Lênba', �píc_da
'Grand�,;_depó'sit9 á Rua

José Bõite�x;' perto da POD
te� do Rio Cahoinhas.

�' ,

Proprietário .'Fone 291

; José' C. de Oliveira

"

'I
'., ..... ,'I

Na Relojoaria Sulua.
. de : Guilherme ;'J. A. 'Snuza, '

V. s.,pQâ-erâ 'comprarre"::
ldgios,' 'bijou,t�rias, ali:�
atl.ças, ; aiiei� em "ger�l�
�. '.'" .

. "'<:'por preçosrap�aveis ';
';;,Rta Eug.enio de Souza, pr,Ó�

.. :"�;�xfmo à Caixa Economica
'

�,"-:::--:
- ,

.">.,
._ r.�

:Pre'feitura
.

McUíiidpal_d��/'(anoiÍl
. sE�o(., de' Pa8,L�'�ntJ;,de" Im�o��os ,ce ,'Ia'i�sic, '

de 19S9 «: i'?, '.

'<, ':- p'ara 'o ano
c

. .�,
. .,-- .� ;::','< ".: "; -. .

�
.

:JANEIRO - Imposto de Licença, .. contiol,lação"p-ara rnd,�stri�.

.

'

e Comércio ...•...
.

'��;�," lo ,Trimestre'
Imposto s/I_ndústrias."t Pr9f.issõe� . }t Tr,imestre

,

J" Taxa de .fiscalização e Serviços .D!ve�;"sq,!),;
FEVERE�R6 - Imposto �e 'Hç�nça de �e��ul;;'{�!;�,�;;;�� ,

.. " '. (autornoveis: carrcças, b)ç)detas,�,�eJé;): :," .

, ABRIL Irrí�ost�id.e'litlt'.pça � contin�a�
..
�?:�

..:�ra,,�Iº.d.ú�t.ri�.:,�.
e Comércio "

,
.. f., ,,�Q Trimestre :"1

"_ Imposto si ,ln? ustrias e Profísaõea
_

.'

,20 Tri�eBtre� ��1Imposto Pr�d)al .' .

",' .)"" .10 Semestre
I,nposto Territorial' "�' .....' _ ,lO .Semestre
Taxa de=Limpeza Pública ":' ,j-:'" '.

,.1 ,':
. Imposto de Licençâ para renbvi;lcãQ, ,ge,}llàtFicula

de .' Cães ',' {

Taxa de Conservação de Estradas " 1 o .Sémestre
Impo�to si Industri�s e p�ofissêíe8', i>'jtT,rimestFe '

Imposto -de Licença'<- continul:\.ç,ãor�ara' Iodústria
-'. " �'e Coinerci'o, ..

,<

",')_ "30 '" Triri'fe�tre,
.

,

'e, ,
_

. _. _( ,_: . _'::' . _. ,

_.

,_

'o' .

'.. _

,'�. , �: ."" ."

. " AGOSTO' � 'Taxa de c�ris;��acãô 'qe,Eshádt1!<lt, �{gefuestr� ,

_,- • -,_,�.',,;, _,
'-:_

{_:r
.....�

"

o<.
•

rÓ:-: i_. ';:, ,.: ....-t�.- .�.', :it.�,:.�';}:;:'_' .:..t"�:
, OÚTUBRO- � 'Imposto de Licença . Contip\la-ção�íHfr�é.Inau�,. .

.

, ,.' 'tria e' Cômercio ;",.�, ''''!'; ,:;; 40 Trimestre
.

:'7 I�posto si =Induetriaa lt'Profissõés ';; 4° ,Tdn:lestre.,'/ ',' .' lmpostq Predial -

"

'

2�;�S'em�stfe
. .Imposto' Territorial .� "l� ;,,20 SelI.W�tre

•

">" � .' .'-" ,", ';':�;'�J 'ir' ::" . "��':�:�-;��":"':
Prefeitura, l\ÍI unieipal de Canoinbjis, 2,3 de dezembro ge'.�19.�5\�

"
,

- .

"'

",�
"

.: ".
( .

> CLEMENTINO PÍECZARKA •. Tesoureiro

(
:" ",'

"

'� ,< " ,.',
.

V' .

.
j

Ju'LHO.·

;

Advogado
"2-

- ..-

.

.,. Escritório e: residencía .:l"..

'Rua Coronel L}lbu.qu�rque �/n - FOl;1e '205 .,

Canoínhas ,- S. Catarina
"

,

, .

o- Arolde 'C'arneiró d'e'�:CàrvaJ�?ADVOgADO
.. "

... "i".." .'
"-
.."

.

"

{-,,' [Inacríto-na 'Ordem dos.Advogadoe doBrasil,' Secção do ..

. '_'" Estado 'de Santa' Catarlna, :80b'_!l0. 360)' /

.

j
r

c:,;

:;.:"

r' . �
.• '

-

�
\ �>_. '::� � :',_ ib:

.
-

Inventários" cobranças" contratos' e outras çausas ,

. civeis e .comerciais, Direito industrial ,e 'legislação ,do.,
trabalho Naturalisações e titulô�' deçhiratorios..

Causas Criníinais.
' '

..;�?-: t' /

Esórrtório -�
-.

residendá :
, '

R�a ·Vid�1 Ramos ,> - Canoinhas S� 'C•.

;;- .

Casa "'das Tintas, e"Olicin8 de-Pintur,ast
- '1rineu ConsJântino< ��"1"-,

'

. '/

CANOINáÂs � Rua. Coronel Albuq1!erque - Sta, eatarlna
_',

'

":- . . .. ..
'.

Martnorinas -' D�c�;ações .. De'senhós -� �Pintura
-.

" "ç, 'l ,'� \

. de Préaios em Geral - Letr�iros' em qualquer,', '"" t --i'-,
,

estilo - Laqueamento de" M6veis�.
,

'

'í '. ,."
.

'
'.' c/" 11",1:1.

. '

_ Pteços
.

Razoáveis - Serviço Rápido, e-:'G�r.él'ritiâo<'
, .

,3x"
..........................--.. 1

'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Osvaldo .F.' S?a'r:es
. Sec:r���rio

" �� 'o_·� ,
�.

'< ��. :''':'', 'j1' � �!
,

,
:,"r�, tEDIT:A:l� ,. ;u�::'.. jbZ::;uz�eP�;:f::.d::·

.
A', c'· .,. ,

�' .... ,' ':>�< iural dest� muni"Cipio, nasci-'. '.::·J;�"fóljà �Bqpf#tll_ '., ,_ ;�s�! Es-. 'ilo em 17 dé!Tunho de 19�2"
.

'pr;tvq_o ,ad, faul'j: P,�r�trg li��"
, 4� projissfjo�servente, �star!p

. ,:,:tqdo::_d,:Sf1:zta,.Cat�lrma', Es,. 'civil'solteiro4 'domicilÜldq' ,i!
; '';f!a,!�e.l!ablltt��ê!p para casar.

_ 1',esidente em'-14rigolandi&,nes''';í''
, ,:db,�a':to, 8erftra ,d� S�u,zª "�' . te, l{istrito, filho iligitil1Jo. de:M�Ma�Ja Mar:tzt1,hp;k. t Efe s.oltez. ' R o s a Prestes,' e. Ft:�t)t;zSGll:..

:tl!. l�vr-a.dor, rest�entf;\�m ,M'!;;� ,

,Hbnorio de Farias; na/ural
. ,,{ao., ,!,s�a J _Com�arca, 'J.;'01'!de e dúte,<?Estade, múnicipio. denfJ<§czdo_., a. 2(), ,.dç. Abril, dr...

. Curitibanos, nqscidp' -em 21
� 1_�:P,Jt!hO� leg_!tuno ,c{e ,Mano- �de_ Julho' de. 1931, ,de prof(s
,e� .'Pe.r��ra de. ::,ouza e deLeo-,

. são,<domeslicà, estado civil'
"

;.jjPQldma Narza do G,armo. E,� iolteirb, residente e domicilia�
,�j,a;' sp't�zrql, dO":le*tlca, rfs1.�, da emArigol.,ndia, neste dis�
'4'�nte ef!l !3ar_r1�ros d:estq ,co- 't1'itO filha legitima de, Tho-
;már:ca, 01UÜ' 'e'nasczda"a 2L '> B" dR'·, d 'M _

, �<{ürJulli(tw; d�e'·j929., Filha le� m_e . umo., e ,arlas e e a

""t' '�d '·,.·.'fT,,'''. ' ..

I .' Mn t' na HOllorza Bueno. *"

'gl' U1ta C';"I'V e;1d),eS au··
,

.. r. l� ,

' �

w:cnhak Filho e de: R.osalia Mar-' " ,Faz sab,e!' que pretendem
.' :t�nhak. '-Que� Eioy,.ber ,4e al-.

.

Faz
, sab�r qáe, pretenaem casar: Milton rernandes � de,

i{Jn:,.impedimimtv :acuse de' ca:sar: Vitor Antonio P6Jch{, Carvalho, ,natural do Estad@
.

cor:'ao. com,á l�i
" bilski, natural dfJste distri- do Paran/?Í-; nascido....em 30 de.

Pau.l:a�P.. er.eira,.15 de janei- to di Papanduva, na$cidO em Setemb1:o dl11926 .. de prot,is-
2 de !unho di( 1932, de p1'O� são. lJlecqniço de auto, esta-de 1953" ;,.' fissão lavrador, estado civil do civ:U solte.iro, .residl}ntp e ,Exclusivista' no.' 'Município.Baptista 'de Oóss' solteiro, residente e dQmicilia- domiCiliádo em Mônte Casfe- .

"
' ,

é'
, f;serivão do' em Quiimado�, .neste dis- lo, n�ste di�:tritQ� filho legUi�" João' J. ,Pereira

,tli{a,tilho légitimó df! Rornão m;o de Jovüw Fernandes de
Pechebilski e de Salomeia Pe-�, Carvalho e de Clara Fernan
clzibi1ski; e Cicilia Omack, na: , des de Carvalho,� e Oui'lher
tura./'fieste.distrito de papun- mina Szenúmg, -nf;zturat do'
dU�JCl, nasâda em 28 de M�r- , estado 'do Paraná.-?T1oscidã
ço .. de 1932,i ,de profissão d{j;. em, 13 de Jülho",de 1917, q,e
11'lestica, estado,civi! $oltei1(l, proftss.ãox, domestica, eStado
'residente' e,>domiciliada e1fl.· civil soltéira, residenli 11 do
São TOl1y!:z, 'nti�.fe distrito, fi- 'miciliada ,em, Mpnté"'Castelo,
lha le[[ttz'fJ:la dé" B l! I e s I a u . neste distl'ito".ril1ta de Daniel'
Omack é de Anastac/a Lessak. "e. Flêida Szenieizg. '

..

'. ,

.

,

. �." "

" Apresentaranf;�.�sêdoc';'men-.
. .' Faz saber que Pretendem'" tos .. e.xigidos p�lo' Art, )80
, ,càsér," Henrique F_ranpa 50-:- Ns. f'á.# do Código Civil. 56'

, brinho, natu1al deste Estado,,' 'algenf s,auber âe/ álgum "1m-

'�mullicipio dl! 'Mafni; nascido pertiinento oponha�o .na 'for.
;\'ein 30 de 'Maio. deJ928, çi� ma .da, lei: �av"'6 o. pres'ente
profissão guarda-chàv'e,.e$ta- ..

'

para sir atixâ,do,·1_'t(Jlugar.;de
do alJu .. solteiro; residente· e< constu1nt deslà. Escrivania
dorni'eili(jdbÀl"e� ��(Papanduvã, de", Pa;z do disttlto epnblicá
neste distrjto� .,filho �legiti-mo dpno jornal ,«,CORREIO DO
de ,rertia.n'fio,d'e f'rança/e,. de NORTE .. da,.; '�cidade de ,Ca-
ldi?lil1ct 'Chqikask( Erança; e noi/la$. :' ......

'
,

Màr.i.'a {'f lia' de Paft(q,,',.natu- , Ca�t'ório dê P�,lde pápa'n-'rf!l ,des�f!.Estaq?, k{atra,nas- ..,du,'ba; 2'"de Janeiro de 1953'
ezc/tll er,n 10, de)lbrtlde f{)28,' i.

-,

. .'.'.... �<'
.
j� ,;Pii!fissãr'.Jt;)·rf{I�siicaJ- eS({l�, ". \ A19,is Karasinski":,:t?,
do.:éiviHsoUêir,p, �r.êsidente 'e '·Olicial do Re_gistro: Civil.

�. -/:; ,

�. <�<'" .-j
..-','

...
' - �., :�.> �

I}�

-

<�>��ifh_;;� "

,�,
_'.

·��
...;f",�.:6Iliernij�;iJ�lé�al: ',�T" ;"I"N',:A':�S''I'� DA esCc:\IxfA "-N" t:'\RM'AL'·,�.�·',�c._"�'-\�·�li�>.';<;. ."?,�' ,",' ',',: �V:', '-u V I:. \..!II...: '* V

\,f' < " ROB,TARIA de 6-1-1953 -

.' "-'
.

a.; ,

.'

.• :,';�},,·\,2i:_:���:�l�edi��.�et�iioAe. ç:�r{;�.' !�'SAGRADO G0R,AÇAO ,DE JE_?��,�:·L
�s�,,::;t{l;llho.(Jü�lOr; Hcefelto MUnIcipall,. f.\�visamos os íríteressados' que os exames de. AdmiS:são

'

,.... d� �.a�omh?s, no uso de
ao ,;G;t;tr,sp .. Ginasial terão lugar nos dias 25, 26 e 27 de Fe:-

, hlbu1çOe'3, résolve : " vérlrP'('/,'oróximo-vindouro, A inscrição fechará INFALlVEL�

�t>,· "�D�sig��r,.
' "

.

-: :,;' MENTE' aos 14 do mesmo mês; NENHU� alun� ��e se a�
:�.t'�:�'�,rB� á:c�rdo corP ri artigo 89" do' _' presentar depois desta data, poderá ler, aceito.

(�,�j;"5Dêcret()-Lei n. ioo;l' de, 28'-1Ó�42, A preparação para os Exames se fará do dia 8 em diante. '

�;,;:" 'j:�Gi:lb�rt'o! d'Aquino Fonsec�', 0-.'.. DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS:

.

�r:;; !upa�t� da.. cárg6" de ���r�turario, ',.,
,;

.

!.padrao'.U;, para substituir» o Con-

I��c ..;:./!,Jj�or/�#;' AlbinO ]lo Budant, du- :
"':"""1' "rante 50 dia.;', a contar' de�6 de .r :

...•
.

.�- .'. . .

·alleirQ,de .. ·
.. 1953.

��P;eféitu�� Mu;;-icipàl ae C;noi- "

. )jàs·,""'6�.dé ':jarieiro de 1953.
'

. Beh�dit·6�TeI:ézio de Carvalho Tr,<"" ;._..;_.;;._�-_;;.-..,........,...,,,..,,..--...,.,..__-...����"""!'!'��--.,,=""""'�.,.,
"

," ,p,.leilo
Secr�'",io 'A M·���;�·�i�····sã�··{,";;'i��" ltd�:�"'1; ,'RORTARIA de 13-1-53 , �

't<·!O;,s�<B�nedit� Terézi� de Car-
Ih ,i'�I "".' P feit 1\'1

..
'

1va o,,:!),UI1i.Or-,., re ei o F urncrpa
'

=: p�':;.Ca�oinhas, ÍlÇ) uso de suas a',
.. .Jni'blliçÕes, resolve:

'.' ii' :;,ÇQn��der' .fic�nça/
. -:. De acordo 'c

D'éctétoA'ei ��
",,' . "

'

"�A�-Isídoto' N
. tIpante do .

. ça'rgç, ?e Operador , �.;ii' M,�qúina,
�':pa�rãb V, do Quadre UmcC{ do

. :Múnicípio; por trinta dias, a con- ,

. �;.>:;:>tal\ dê 12_ de janeiro,'de 1953, 'pa-
ré(' tratar de' interês"ses: particula-

.

'

rés, sem' vencimentos. -,....
" .'

'
;

��: J

": ;. -.' ::......�.; -

-
,"Prefeitura Municipal de Ca

'�i; '�1!9iriI{�s; 13 d� Janeiró 'de, 1953.·
,_k'��4.;..• "

..--..�--' �__

-
.

�

.

Ben.eaito TE:r��io de" Carvalho Jr.
�� '.' ,

.

Prefeito '

" �,;

A DIRETOJUA

Certídãe- de Nascimento (com firma reconhecida)' .: s
Atestado de .Saúde e Vacina- (com firmas reconhecidas)· .>

Certificado de' conclusão do Curso Primário
_',

6· Retratinhos 3· sobre 4 '_
�.,

,
,

-, desejando Ievae seus assuu-.
tos financeiros. a altura de ' :
suaa., necessidades pede a,
t�??s QS freguez�s �� atra

�Z{� de .pagam,�e.t(i)�,��tl�fa,ze:
·rem seus com" te

HIll. de Ja���
'Outrossim' info,

vará seus. preços d�, fim�, este

m{\z a .I5% motivado pela eonstan-
. :

te alta dematerra prrmaverffleada .' :

"ultimamente, porem concederá 5'/., :
de abatimento, sobre pagamento :

� 5 dias após entrega do serviço
.

:
ou Nota," ',. ","o :

,"';
._c ...,

., �: ",.. • •••••••••••••••

"Perdeu-se'

Gratifica-se

Alois Karasinski, Escrioão; : em Rio dos Poços, unia car
de Pa+ f Otictal tio Registro, teira 'com' documentos :,'-�,de
CiviZdeste distrito-de Papan- Quitação Militar, bilhet�' d�,,duva,� municipio e Comarca' Loteria", e

...
diversas nl>t�.·§:de Canoinhas, Estado de San- "

ta Catarina, Brasil, etc. <pertencent�s .

ao Snr· Estefa-
no DQbrychlop, pede-se en,

tregar nest.ã-,tedação ou 30·'
proprio�eírl Serra das Mortes •

Consertos e reformas de bi-
, ; '.

cicletã�, tdciclos e carrO
.

: pa<ra crianças", '

'.�
.

Oficina Relâ'mpàgo "',

,

,

,

.

d�micilia�a im Papanduva,
. n,eStle distrito, filha natural
de João de �liula e de Ana
OiJldino.
" .

.
,

''lEHDE�SE'· MÓTOR BAti,' ô

E .< fiU,RA:DEIRA PARA" 'lENEifA
-:"���;'.f'> _ �.' _

o"
'.' -�: "I.

.��_�_
A Preço de ocasião, vende-se um motor {BAUe, .'

Alemão de 16' H.P. a óleo crú "co� R9uê!Q -u;§q'!l�'tfu
.

perfeito funcionamento. e .bem ass'im,uma,FUR ""EI
HA para venezianas em perfeito estado.",.. .,

.

.: V:er ,e�,:tr�tar na Esquadriasi;;f3:?��� C

: Campo da d'Agúa Verde nesta 'cidaae:.t.,;�ii"

-. De

T�m bom'g�s�o?
Tome, 'Café

.

.
;, Sia. Toreza'

Vi.diO$:
�.";'. '.

Toda Bspecie, 'qualquer
. comprimento, . largura' ou

grossura.
Preços sem concorrencia

.LIN:6ERIE E1'AM
de fama múndlal

'.

distrlbuidor- exciusivo .

,CaSaErlita

A'LnI 'I) lO Cán@inhAã,
,,'

b9m e barátO"'" .". _'de 1953.�
; /-

.' S8B1pre�· na
'e;t��' t,ítlt4

. .'

;nI Estas
niarcas '

.

"\ )

I

Rua Vida I Ra.mos s/n·
,Caixa Postal 97 •• Fone 298

. C A'�:91 N H AS.
�. ".

Con�,ertos de fog�reiros < e

, ':�enL��:. d'e engomar

:cCUidnà, Rel,âmpago ,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

,

',X-

31.'1-1953

Banco Indústria e Comércio de Santa
,

.
Catarina S/-A

Séde� 11AJAí S.ANTA CATARINA
- FUNDADO EM 1935

(18 anos de existência)

AGÊNCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Curitiba - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia": Cresciuma - Curitibanos - Chapecó
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba·- Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco de Sul - $ão Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira

Agência no RIO DE JANEIRO: Agência em CURITIBA:
.

Rua Visconde de lnheume, 134·C - (Sêde Propria) Rua Monsenhor .Celso, 50 ", [Sêde Propria)
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO»

Cr$ 22.500 ..000,00 Aumento de Çapital Cr$ 27.500.000,00 Fundos @je reserva Cr$ 35.000.000,00 Depósitos em 31·12-1952 Cr$ 674.185.650,40

BALANÇO em 31 de Dezembro de 1952

__

...,--- A_T_,v_o x.,_11 ---'-- _P_A_S_S_I_V_O__ --,---,-----'-'�

A :- Disponivel
CAIXA

Em moeda corrente
Em. depósito no Banco do Brasil
Em depósito à, ordem da Sup.

da Moeda e do Grédito
,R.... Realizavel

Titulos oe_ Valores Mobiliários
Apólices e obrigações Federais
inclusive as do valor nominal
de Cr$ 1Q.760.000,00 deposita
das no Banco do Brasil S� A: á
órdem.da.Superínfendêncía da
Moeda e' do Crédito,

�
...

Apólices E,staduais
Apólices Municípaís

l Ações e:.Debenture�
Emp:réstimo8, �m':'��e'orrent�
Empréstimos HJpÂf�cários

.

:. TítUlos1 Descontados '.

'.
Agêncíàs no'País

..

'

Correspondentes no' Pàís
,

Tê.sOl.ilrp Nacional - M. d� Fazen
da (Divisão 'Imp, Renda)

Capital a realizar ',.

Bancojdo Brasil - depósito au
mento de capital, á ordem da

�p.. da Moeda,� do. Crédito
, Outros�.d�;:;

. Imoveis '

. j::'�l
O�tro!!l valorej.
C �. Imobilizado
r.!4 �(;Ufiê�'os de uso do Banco
-Móvej's e Utenéilíos

Ma1eriat�e expediente
Instalaçoes .

. ,

É • éÓnt;s �e Corapenaaçâo
Valores em ga,rantia'

, VaJóres em custodiá
Titulas. a receber de cjAlheia
e>utrÍls contas

Cr$
.

�Çr$Cr$

62.584.799,10
21.729.918j90

11.529.161,80 95.843:879,80

- ;:,.-_
�

,

9:074.633,10
9.716.400,00
870.000,00

8.196.5,00,00 27�857.533,10
208 045.�51,90

% 573."177,30
, 449.207.108,70

474.016674,90
17.537.840,80 .

.

425:078,OQ
9.272.500,00

10,727.500,00
600.000,00' 1.172.405.331,6�

2.701.331,00
1.607.452,50 1.204.571-.648,20

12.651.422,90
2.136.678,00

.

40,00
40,00 14.788.180,90

265.777.114,50
70.128.895,70
711.746.979.20
369.552.142,10 1.417.205.131.50

2.732.408840,40

GENESIO M. LINS Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

Diretor-Gerente

OH. MARIO .MIRANDA LINS -e HERCILI(j) DEEKE
Diretores-Adjuntos

Cr$Cr$
22.500.000,00
27.500.000,00

F � Não Exigivel
Capital .

Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

G. �� Exigivel
DEPOSITOS

à vista e a curto prazo
de Poderes Publicos
de Autarquias
em CIC Sem Limite
em CIC Limitadas
em�C IC Populares
em CIC Sem Juros
em CIC de Aviso

a prazo
de Poderes Publicos

, de Autarquias
a prazo fixo
de aviso prévio
Outras. Responsabilidades

.

Obrigações Diversas
.

Agencías no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e ou-

tros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados

I . Contas de Compensação
Depositantes de valores em ga-
-rantía e em custodia

Deposítantes de titulos em cobro
do País
do Exterior

Outras contas

50.000.000,00
4.000.000,00
29.000.000,00
2.000.000,00

22.947 21(70
30.824 411,50
151.823397,20
76.513.504,10

.

133.075;993,80
11.682.819;00
24.594.117í30 451.461.517,60

36.211,70
13.205.414,40

147.076.341,90
62.406.164,80 222.724.132,80

674.185.65Q,40
7.652.358,10

477.692.586,90
44.890.011,70

15,.690289,00
1.474.559.90 547 .399�'80S,6.o ",1.221.:585.456,00

. ......, ..

..

335.906.o1ó,:�0

711.729,368,00
17.611,20 711.746.97�,20

369 :552.142, la
---;.--��

I1'AJAÍ, 12 DE JANEIRO DE 1953

O1'TO RENAUX
ANTONIO RAMOS

Diretores

SERAFIM FRANKLIN' PER;EIR.A
Chefe da Có�tabilidade da Direção 1;eral

Dipl, Reg. no eRC nr .. 0.181

Demonstração da contaLucros ePerdas - BalançoGeralem 31 de Dezembrode 1952'
DÉBITO

Despesas Gerais
Gastos de- Máte.riais
Impostos

"" Despesas de Juros
Outras Contas

" Amortizações do Ativo
Perdas Diversas

14.174.637,10
1.�59.20.9,70 15.533.84�,80

2,079.792,80
23.883.369,90
1.476.592,30
3.642.293,00
429.0315,80

Sub�Total. 47.044.9�1,60
500,000,00

'4.500,000,00
1.350.000,QO

Fundo de Reserva Legal
'Fundo de Previsio
Dívídendo de 12% aja. sobre Cr$ 22.500.000,00
Juros de 12% a/a., sobre Cr$ 17.500.000,00,que ficam vincula":
dos para .as futuras chamadas de integralização de Capital

Percentagens a pagar aos Diretores
Gratificação aos Funçionarios
Carteira de Assistencia aos Funcionarios

1.050.000,00
,

;85000,00
3.698.286,90

50�000,00
58.978.212,50TOT�L'.

CRÉDITO

Receita de Juros
Descontos
Menos os do Exercicio seguinte
Comissões recebidas ou Debitadas
Renda de, Títulos e Valores Mobiliários
Rendas de Capitais não Empregados em

Outrãs Rendas
.y

20.704.700,40
29.333.746,80

•

8.,618.252,90 2a.715,493',90
6.742.396,30
1.081.777,504

Operações Sociais 1.814.575,00
.

7:919.269,40

TOTAL 58978.212,50

P.-j

PARECER DO CONSELHO FISCAL
\.

'

�
.

,

O Conselho Fiscal do-Banco Índústria e Comércio de �Santa Catarina s. À.• desíncumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os livros e do

cumentos, recomenda a aprovação do inventário, Balanço e contas da DIRETORIA, concernentes ao ,egundo semestre do ano de 1952', em virtude de haver en

contrado tudo na mais perfeita ordem, constatando em depósito no "Banco do ....Brasil' a elevada quantia de Cr$ 21.729.918,90 alem de Cr$ 62.584.799,10 de En-
caixe em poder do Estabelecimento.

I
.�,

14 d J
.
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Ass.) Fritz Sehneider • Arno Bauer � Dr. José Menescal do Monte. Nestor E. de Souza Schiefler - Augusto L. Voigt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

GOVERNO
r

Requerimentos Despachados no mês de dezembro

Teodóro Humenhuck e sua mulher cancelamento transferen
eia da data n? 18, carta 325 reg. 274; Julia Ferreira Gonzer, João
B. Rudolf e sua mulher transíerencia área 300m2 parte data n° 18

.certa 325 r�g. 274; Lídio Warzynezak tranaíereucia de um caminhão
de 4000 quilos; João José Pereira licença para "construir casa resi
dencial de alvenaria; João José Pereira Certidão de que não paga
imposto predial urbano e suburbano; Virgilio de Almeida Mélo por
compra 2 metros de terreno no Cemitério Municipal; Júlia Fereira
Gonzer e João B. Rudolf e sua mulher transfereucia área 200 m2,
parte da data 18 carta 325 registro :!74; José Gapski licença para
construir uma casa r=sideucial de madeira: Francisco Zorek baixa
imposto de um carro de lavoura; Valério Silva demolição e' constru

ção de parte fundos de sua residencia; João B_ Hudolf, sua mulher
e Julia Ferreira Gonzer transferencia area de 300m2 parte data 18
carta 325 reg. 274; Hastchback e Watzko licença para estabelecer-se
com olaria; Inácio Bárankievicz licença para construir um turnulo DO

Cemitério Muuicipal; João Silveira licença para construir um tumu
lo no Cemitério Municipal; Roberto Zeitz por compra 21/2 de terre

DO no Cemitério Municipal; Salvador de Lima por compra 2Y2 me

tros de terreno no Cemitério Municipal; Gertrudes Muller por com

pra 5 metros de terreno 110 Cemitério Municipal; Paulo Dehner li
cença para construir um, túmulo no Cemitério Municipal; Nicolau
Gonçalves e sua mulher transferencia area de 1.600m2 parte do lote
n. 38; Artur Schuwtyki baixa imposto carro de Irete; Juão Malinos
ki licença para construir 20 metros de muro; Albino R. Budant li
cença para construir um muro de 13.50m; Otto Kopp 2 m2 de terreno.
DO Cemitério Municipal; Juveutino Chegas licença para se estabelecer
com géneros alimenticios: Milton Alves Nunes 60 dias de licença para
tratamento de saúde; Ana Koch licença para construir 60 metros de
cerca de imbuia; Alcides Wüitexen baixa de uma aranha: Max Olsen
transferencia sua caminhonete Chevrolet; Francisco Bechel transferen
cia impostos caminhão; Maria Tabalipa licença para construir uma

casa residencial de Alvenaria; Teodoro Artin licença' para demolir
uma casa residencial; José Theodoro Koller e sua mulher transíeren
cia area 320 rri2 parte da data n. 50; José Theodoro Koller e sua

mulher transíerencia area de 1,600 m2 parte do lote n. 50; João'
Fontana Junior licença para construir 4 casas de madeira tipo ban
galô: Gaston Cazamajour baixa imposto seu estabelecimento comerci
ai; Jbsé Theodoro Koller e sua mulher transferencia da area de 800
in2 parte do lote n 50; Gregório Schumanski baixa imposto de sua
oficina de consertos de sapatos; Benjamim Ferreira de Lima baixa
de um botequim de, Gêneros alimenticios: Pedro Vieira de Lima e

sua mulher transferencia area-de U.422m:! para José Caetano Sin18s;,
Artur Scheíer licença para construir uma porta na parede frontal da

.

.casa em que reside, a rua Major 'Vieira; Engelberto Zieruhd transfe
reneia caminhão Ford, de 4,.000 quilos para Francisoo Bechel; Artur
Scheíer 'licença para se estabelecer com Botequim; Evaldo Oscar, Mat
gel baixa de seu antom,ovel e bicicleta; Jorge Pereira baixa de im
postos Botequim, em ,Rio d'Areia: Merhy Seleme e Filhos baixa im
posto caminhão Ford F 6 modêlo 1.948; Vitor Camargo baixa im
posto Hotel; José Mehry Seleme licença para 5e estabelecer com casa

comercial, em Três Barras; Manoel de Freitas Camargo cancelamen
to d'e impostos: Estefano Estipiurski transferencia impost.os de seu

carro df' lavoura para o sr. ,Waldemar Dransfeld; Luiz Mauro dé·
Andrade licença para construir uma casa de 240m2, efll Três Barras;
Frederico, Àdam cancelamento impostos de seu Açougue I:lITI Papan
duva; Casemiro Kaczmarek lioença para se estabelecer com Casa <":0-
merdal em Papandu'vll; Alcides Cubas transferem'ia impostos cami
nhão G,M.C. para t\ffonso BOl'Oholdt; Pedro Ribeiro Sobdnho can

celamento impostos dt seu caúo de lavoma; Vitor Iasnievski cance
lamento irrfpostos de, sua Casa Comercial, em Rodeiozinho; Estefano
Iatkoski licença para transferir restos mortais de sua mãe e solicita
10 ·m2 de lérrello no Cemitérjo Municipal; Antonio Smentkoski can
celamento de impostos de' sua casa Cómcrcial, em Arigolandia; Fran
cisco Feraz baixa impostos de sua carroça.; Adir Fontana Pl'Ohmann
licença. para construir trinta metros de muro, a rua 12 de Dezembro;
Sezinando de Andrade: cle.vol,uçãó-escritura· de Manoel Sezindo de An
drade; Benjamin Kitzberger baixa imposto do carro de lavoura de
João Killetski; Lé9 Schramrn báixa'imposto� rle sua Ca'la Comercial;
Alexandre Milchéilki cancelamento impostos ele seu carrO de lavoura;
.J uvencio Evangelista de Souza baixa de impostos de sua Casa Co
mercial; José Caetano de Simf;ls traosfel'eocia impostos de seu carro

de frete para de lavoura; José Caetano Simas e �ma mulher trans
fereocia area de 1.200 m2 para Antonio Leandro Gonçalves; Moisés
Damaso da Silveira cancelamento impostos' casa Comercial em·
Arroio Fundo;- Augusto Sabatke por compra 5m2 de terreno no

Cemitério Municipal, desta cidade; Ilma Schroeder e seu marido
transferencia area de.: 266,66m2, para o· sr. Adauto Nunps Allage;
Nivaldo Moréschi� bàlxâ de' imposto de sua Ferraria; Alvaro Er-
hardt Uhlig por �compta 5m2 de terreno no Cemitério_ Municipal,

'

d�sta ,cidade; HenriCJue Rempel F. transferencia imposto caminhão
,que comprou de João' Sabatke Filho e Hugo Sabatke, para ° seu

nome; Romão Kava transferencia impostos automovel ChE:vrolet
p!lra o sr, Paulo Romanovicz; Guilherme Prust transferencia im
postos caminhão Fargo para Osvaldo JarscheJ; Walderniro Fuck
baixa impostos casa Comercial, Bonetes; Alinor Barbosa transfe
fencia impostos de sua-bici�leta para o sr. Nicolau Bulko; Emília
"K.laumann transferenciá impostos de seu carro de lavoura para
o sr Hilmo Wünch; Albino R. Blld,ant 30 dias de licença, para
tratamel1to de saude, a contar de. 7 de dezembro; Leopoldo Cor
rêa da' Silva·e Antonio Corrêa da Silva tl'ansferencia impostos
caminhão' Ford, para João Fontana Júnior; Francisco Borges de
Lima é sua mulher. transferencia area de 1.600 rn2, para José
Leal dos Santos; Fuad Seleme transferencia impostos carr;lÍnhão
Ford 3000 quilos para Pedro Tokarski; Francisco, Rumpf e sua

mulher transferencia area -SOO m2, para a menor Ana Ivone dé

Brito; Francisco Rumpf e sua mulher tnmsferenciq area 800 m2,
para Fernando Freiberger; Aleixo Wzorek canc�.!am,enJo dos im
postos de- uma bicicleta; Aleixo Wzorek baixa �os .impostos mo;
tocicleta Dürkopp, 'que figura em nome' de Rolando Bollmann;"
W�ld('mar Müller cancelamento impostos cam,inhão Ford 1946,
de 4.000 quilos; ;Ne:yi Çordeiro transferencia biçicleta para Ernes
to Nunes; Maria Conceição do Prado transferencia area 960 m2-

M U N 1'( I PA L
, .

��ra Francisco Müller; Francisco Müller transferencia area 1.600

m,? para menores Isauro, Osório! Idalina � José do Prado; Fran
cisco Rundbuchner baixa" impostos Padaria, a rua Eugenio de
Souza; Wenceslau Narciso Prochmann baixa imposto de sua Al
faiataria; Wenceslau Narciso Prochmann baixa impostos, de sua

caminhonete Reneault; Alvino Voos e sua mulher transíerencía
area de 160 m2, para Elza Ema Knoll; Max Schumacher licença
para demolir uma casa de 50 m2, a rua Getulio Vargas; Ricar
do Müller e sua mulher transferencia area de 4000m�, datas ur

banas, para Frieda Müller Boock, Hilgard Müller Wunderlich e

Berta Müller Allage; Ecilda Grittens 23 dias de licença para
tratamento de saude; Carlos Spiess transferencia impostos bici
cleta -para Ernesto Schumacher; José Pacheco de Miranda _Lima
certidão de que não existe farmaceutico habilitado ou licenceado
em Bela Vista do Toldo e num perimetro de 6 km. daquela lo
calidade; Max Wachtel Filho transf. imposto motocicleta GZ para
Waldemiro Gonchorovski; Eduardo Zavatski transf. carro .de la
voura para Marcilio Cardoso Santos; Leonito T. Silveira e s] mu
lher transt, area 800 m2, para Waldemar Scholze; Altino Rosa e

si mulher transf, area 800m2, a rua Jose Boiteux, para Selerne
I. Selerne; João Fontana Junior baixa imposto caminhão Reo de
4000 kgs; Juvino Ferreira transf, bicicleta para Jacob Schicolski;
Precilíano J. Matoso baixa imposto bicicleta; Henrique Erzinger
baixa seu botequim em Sereia; Leopoldino Carvalho baixa impos
to de sua carroça: José Rafael Ribeiro baixa imposto carroça;
Sebastião Becker baixa imposto de SUIi casa comercial; A, Gar
cindo & Cia. Ltda. baixa imposto, por dissolução da fiama; Her
gino Oscar Borges baixa imposto de sua bicicleta; Haroldo Fer
reira transf. automovel Wanschall para Dietrich Siems; Dietrich
Siems transf automóvel Ford, motor n. 40649, para Sarkis Soa
res; Raul Pereira Roeder licença para demolir uma casa e cons

truir outra; Bruno Bruske transf. bicicleta para Luiz Salomon;
Jorge Schwarz baixa impostos referentes generos alimentícios,
ferragens e armarinhos; Demetrio de Azeredo Coutinho baixa
imposto caminhonete Rusby; Melquíades de Lima Franco baixa
imposto de Mercador de Frutas; Melquíades de Lima. Franco
transf. imposto carro de lavoura para Natalio Pires; Paula Dal
chau tornar sem efeito requerimento pedindo licença para cons

truir uma casa; José Carvalho do Prado transf carro de lavoura
para Alcides. Woitexen; Paulo Dalchau 'baixa dos impostos Casa
Comercial de Secos e Molhados; João Roque de Souza baixa im
posto carro de lavoura; Ferdínsndo Fuá de Lima baixa imposto
de sua casa comercial; Frederico Witt redução de impostos; Dr.
Saulo de Carvalho baixa imposto automóvel Ford, passeio, 4
portas; Euclides Schumann 'baixa de sua casa comercial e bar;
Braulío Ribas baíxa .de seu automóvel Ford 1929; Cuilherme
Goestmayer Sobrinho baixa de impostos; Pompeu de Oliveira
baixa de impostos; Constantino A. Zaniolo baixa de .impostos;
José Th. Kohler baixa impostos Torrefação e Moagem de Café;
Sebastião E. Bonassolli baixa impostos referentes .fabríca de mo-

'veis; José Niedzielski; baixa impostos referentes casa comercial;
Artur Fluck transf. caminhão 1938, 4000 kgs. para Ernesto Zuock;
Alberto Wossgrau baixa 2 caminhões Ford, 1937 e 1938; Alberto
Wossgrau baixa impostos referentes sua serraria sita em Santo
Antonio; Luiz Doerlitz e sua mulher trensf. area' 1.600m2, para
Euladir, Eustaquio M0reira Filho e Eulesia Moreira Moranie; Fir
mino de Pa,ula e Silva baixa imp:.>stos reférentes cas�s comercial,
em Piedbde; Neifa Elias S. Schaud transf. area 520m2, com um'a
casa, para Nelson Zipperer; Teodoro Mendes baixa de impostos.

Todo! os n'querimeütos fora-in despachados' favoravelmente

LEI n. 205, de 17-11-1952
,.

(Conclusão do numero anterior)

Operario serviço produção vegetal
Material serviço de produção vegetal
Operario serviçu fomento produção animal
Material, serviço produção animal
Operario serviço extração pedregulho
Fiscal, padrã0 U
Zeladores de estradas
Para serviço de próprios publicos em geral
Energia para motores, reparos, instalação, etc.
Aplicação da taxa de conservação de estradas
Para admissão de extranumera-rio

*

Seguro de bem moveis e imoveis
Aquisição de placas

5111
5 13,1
5 21 1
5 23 1
6 41 1
8 20 5
8 21 3
8 73 1
8 84 2
8 94 2
9 31 J
9 44 2
9 94 8

7.400,00
4,000,00
1.000,00

• 18.400,00·
10,090,00
16,800,00
7.000,00.
1.000,00
9.000,00

40.000;00
5.000,00
2.100,00
2500,00

Cr$ 251.700,0'0
Artigo 2°: - Fica ebertG por conta das :anulações cons

tantes do artigo anterior o credito adicional de Cr$ 25L700,00
(duzentos e cincoenta e um mil e setecentos cruzeiros), para su

plementar, na forma abaixo, dotações da Lei Orçamentaria em vigor:
o' 01 1 Gratificação ao f\,uxiliar Secretaria da Camara 800,00
o 43 2 Impressos, material de expediente. 5,000.00
o 44 2 Serviço tele-grafico , / 100,00
o 74 2 DiafÍas a funcionarios em viagem a serviço 1.500,00
2 94 1 Esmolas a indigentes 3.000,00·
6 93 1 Para serviços de cemiterios 29,000,00
8 11 2 Opera rios se-rviços -ruas, praças e jardins '

10,000,00
8 13.1 Para serviços de rl;lás,.praças e-jardins 7.000.00
8 14 3 ,Planta cadastral da cidade e plano urbanistico 86.400,00
8 51 1 Operaria serviço limpeza publica � 1.600,00
8 94 1 Para aplicação especial em beneficio de ordem rural con-

soante artigo 15, paragrafo 4_ da Constituição Federal, na
construçãQ e conservação de rodovias 20.000,ou

9 24 1 Restituição de imposto de 'exercicio encerrado 200,00
9 B4 1 "Construção, de 'predios escolares e aquisição respectivo

-, �err�no 25.000,00
9 34. 2" Comtr;ução de casas qe- operarios 4500ú,oo
9 34 3 Salario de família 17.100,00 -

. Cr$ 251.700,00

31-:1-1953

Decreto n. 66
de 21 de Dezembro de 1952

1- O sr. Benedito Terézio de Car- ��
valho Junior, Prefeito Municipal ·.:i�'..··_·.de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de. suas atribui
ções e de acordo com o artigo 2', i
da Lei Ii, 202, de 17 de novem-

bro de 1952_ DECRETA:
Artigo 1". - Fica aberto, por

conta do excesso de arrecadação; j
do corrente exercício, o crédítô..... �
especial de Cr$ 56000,00 (Cin- �
coenta e seis mil cruzeiros), pará

' �
ocorrer as despesas de, «Abono j
de Natal», de Cr$ 500,00 (Qui- _,

nhentos cruzeiros) a todos os ser

vidores Municipais em atividade,
inclusive operarios e inativos. -

Artigo 2°. ! Este decreto entra
em vigor na data de sua publicá- "

ção, revogadas as disposições em

contrario.
. .

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 21 de dezembro de 1952.

·

Benedito Terézio de Carvalho 'J r,
Prefeito

Osvaldo F. Soar�s
-

- Secretario

PORTARIA de 7-12-l952
O sr. Benedito Terézio de Car

valho J tin ior, Prefeito Municipal
de Canoinhas no uso de suas atri-"
buições, resolve:

.,

Conceder licença
De acordo COIn o art. 155, do

Decreto-lei n. 700, (fe 28-10-1942.
A Albino:R. Budant, -ocupante

do cargo de Contador, do Quadro
Uaico .do Municipio,' por trinta
(30) dias, par-a 'tratamento de saú .....

de, a contar de 7 de dezembro'
de 1952, com vencimentos integrais.

,

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 7 de dezembro de 1952. -

Benedito Terézio -de" Carvalho Jr.
', Prefeito

Osvaldo F. Soares � Secretario
PORTARIA de' 7-12-1954: .. �

O sr. Bene(Íit� Terézio de Car
valho Junior, Prefeito Municipal
de Canoinhas, no uso de suas a-

tribuições, resolve:
-

Designar M'

"

De acordo com o art. . 89, dó
Decreto-lei n. 700, de 28·1(')-1942.
Gilberto' 'irA'quino Fons�ca, 0-'

cupante do cargo de Escl'ituJ�_tiio,
padrão U, para substituir o Con- ..
tador 'Albino R. 'B,ud�nt,

-

dú;ánté·>
trinta (30) âiãs;

-

� �ont�r 'd� ,7: Jé'
-

dezembro de 1952:·
-

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 7 de dezembro de 1952. -

Benedito Terézio de Carvalho Jr.
Prefeito_

Osvaldo F. Soares, ;. Secretario

"

PORTARIA de 6-1-1953

O Sl".' E,enedito Terézio de Car-
·

valho J_unior, Prefeito Municipal
dI';! Canoinhas, no uso de suas a

tribuições, resolve:
Conceder licença, ,em prorro

gação, De acordo com o arti
go,· 155,. do Decreto-lei n. 700;

·
de 28-10-194'2, •

A Albino R. Budant, ocupante
do cargo de 'Contador, padrão Z2,
do Quadro Unico do Municipio,
por trinta dias; a contar· de 6 de
'janeiro de 1953, com, vencimen-
tos integrais

.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 6 de janeiro de 1953.

Benedito Terézio de Carvalho Jr.
_
Prefeito

Osvaldo F: .$óares Secretario

Artigo 3°:: ·:;:i.Est� lei- entra' em
vigor .nl1 data 'gé siI�' 'publicação,
revogadas' as disposições em ,çorr-'
trario.

Prefeitura MUnicipal de Canoi:
nhas! 17 de novembro de 1952.

Benedito Terézio de Carvalho Jr.
Prefeito Municipal

Registrada ; publicada â pre'l17 .

sente ,Lei, na SécretatÍa desta· o::
Prefeitura aos 17 de" novembro ,,"

'de 1952.
Osvaldo. F. Soares

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c'branca's' nuvens" ... '

1\ sorte ,é��tá lan�ada. As-duas
pontes .servírão pà,.ra oconfronto,

'l Aderbal prometeu a ponte so

'bre o Rio Timbó e fez assentar,
, meia: dúzia de pedras à mar-

''''',
' gem direita iniciando o primei-

,
'

" "

ro"pilar;_ chegou ao fim. o seuaglh.a-!! �'d,e .Otrro na _,e,!" período de Governo e a -obra Irineu, até o presente tem da
não progrediu. Irineu haverá do cabal,ccumprimento a todos os(Contl�são,'da la. página) "

li 1 O t
-

'd Gde 'rea iza- a. ',con erraneo e acordos celebrados com o over

riiêipais!.que, no dizer de gre-

.

b��ação 'a()í emérito admir;istrador Lauro Müller e "Vitor KOnder
no da União. Recebeu verbas l?�-:� troi��os •

nunca estiveram e a testemunhar vossa admiração fez .iníciar a ponte sobre o Rio
ra a -construção do Nueleo TrIb-.

tão bo�s tóndi�õ�ii. "

",. ao patriota q��' com 'sua inteli- Canoinhas. Se Ini!1gui'a 1;'1 .

}Ue- cola de Curiti\;Ta,nos e deve inau-,�se despertaesplenó 'de. vigor gencia brilhante e com seu laber-. recerá O a,poiQ,,�ádadmir�ãd, a
gura-lo no mê�de março c�m",�.'. ',-

t
" constante escreve com marcos i�, estima, o apreço de toda a 'gen-

_ 'presença do grande ude,n.ls"tà, ontusiqsmo encen ro_.U '.t?CO '"'lIOS .

,

ações de todos os canoinhenses. ôél�veis paginas de��\Í�@ .na his- te canoinhense E!TI caso 'con-· .Exmo. Sr; Ministro da Agricultu-,

ltanearri te tona de nosso'MuníclplO. .' tráríó, isto é, d�ixandQ á 'obra 'ra, Dr. [oão Cleofas. Recebeu. ver-,. ,SurgjraIll, simu taneamen e, em
,

, ,

O'dos os recantos e em todas as
'" CANOINHENSESLUnidos, dis- em meia viagem,' nivelar se-á ba para ii Ponte. sobre.o RI? l_c

lass€s;��niciatiyas múltiplas e di-" ciplinados:.· amanao' ao trabalho, com Aderbal.
tapocú e já entregou- .ao' «tráfego;'1i'rsas.

,. ;;.' ,�
.

-espàlharemos por todos. os qua- Aguardemos. o PSD na es- esse grande empr,eendlmento con-

. p�vo �streitou .mai� e .maie drantesj.da terra. de .Majór1Viei�a peétativa, esperançoso e torcen-, seguido graças ao seu tr�balbo
v'os, laços de amizàde e cooperação' marcosseculares que apontarão as do" por" que se não conclua a junto ao DNER e ao Presidente'
''i,'''entre si e com as autoridades .na· gerações fnturas o quanto pode o obra: A UDN confiante, serena, Várgas. j Osvaldo 17,' Soares. . '"

d L' 'bl' d sã,Ó patriotismo' de, governante ela-, cert
..

a de que haverá de inaugu- '/,�realizacão e ouras pu IC1).S," e

ivid t r d' t d f' No Governo do PSD os extra", Tran�correu a 28 do corrente �'icàfatel"Jilantrb'pico: , .,;.., ,'c nVI en e a la o a von a e errea ra-Ia brt"vemente.
nu�erários do Estado' recebiam; data natalicia do Sf. Usvaldo Fer-

7;;�',' "

,

'b' I" de um povo varonil ,"�é SI'm DOl'S homens e duas púntps N
_

,,_ , .

',.

Predios magestosos e:· ar:tga"os "":,,'
.

",'" salário família? ão, não{ e nao.
reira Soares, operoso' SecretarIOrc.onf6�táÇveis ,surgiram como por

'

COLA�OR,A.ÇAO -- �_ ,-

De que valerá;po),!tan�o, o retor-, , da Municipalidade e DiI:�J.or do'encanto .em· t0"das as ruas da 'ci�
�

_ Atença-O', , "'S'r. "'Pre.&'e'l·to na ao "reino da escundão pesse- 'Grupo Escolar Mmira'nte B?rro-dad� tr�duzi�"do o anseio de pro- Não deve o povo do Edado ,I' dista?':'
80 ora á dispôsiçãd da �refeltlJra�k. 'ess� dos canoinhense�.' , . d'� t

'

• t" ° po'vo d� .,Pacl·ellcl·a 'em. geral, C d Ca o'il'bas
"ser ln Heren e e lngra o "

N'
.

d pe',ssedl'st� em ,a- e�, n _," .,,/6 co�é�cio infensificou ° seu
Comentario de u� Jornal do Rio so- junto 30l'!' alunos .da Escola Esta- :iIiha:e��d6� os 'dementes eram ,O'��onhecido educador que á�ovimento é a inpu��ria ensaiou bre a Ponte. do Itapocú dual, cujo edifício foi construido; trancafiados na imunda Cadeig,da fr�ntes d� nosso tradicional e!jta-paSSOS largos'para"J) }seu ç<;>mple-, RIO,'::_ ° «Correio da Ma- 'pela atual administração". pede, "PoÍonesa" não ha�am queixas beleciulento:,de ensino, á custa dete> desenvolvimento.

.

""
r

nbã», desta. capital, publicou o se- encarecidamente, o envio do seu
. �em reclá�açõe�' riem os doidos . ingentes ''eÉlf'orços,. � m�rce" de �ua

, ,A lávoura, sequiosa de expan- guiqte «suelto»: retrato para ser
..
inaugurado junto

faziam "miserias", bon� tem.pos ,dedicação�, il!tEohgy':C1a fez do G.ão cresceu errf',ritmo' apreSsado, «Na Estráda Itajái�Joinville, em ao do Exmo. Si: Governador Iri-
-.. E. Almirante Barroso um,dos me-l�;gando 'horizontes ,e abril1do Santa Catarina: surgiu afiqal a neu Bornhaus�n na prlmei;r'a fes·

.

•
, lheres do Rstap:b" nas suas no�as'agnificas perspectiva�,� à econQ- '.,ponte sobre O Rio Itapocu, ponte ta a i:!er pIômov!da,�,e.la Soçiedt- . Edit.al de Proclamas",

\ 'funções,'na Sécretari'à da ]Jrefei-ia é aO trabalh0.l�,íf' .'
.

qúe a poPVla.,Çãó vinha esperando de Escolar;'
,

d' ��. '. �: José _ Mal:ia Furtado Pdmo,' :tura, tem sido o dedicado, servi-,Pód�lÍlos, assim, ,afirmar, ,?om há tànto tempo que já a-ssumia (aLlVI3,meél Cador ·Ôficial'do Registro Civil, ,deste 'dor do povo de,Canoinhas e um
'.' '. rimquila ,segOurança e sem. medo uns ares' lendaJ.:ios. ,Aliás, s:Ur_giu �

d'" ,,_, S" .

d d Esco- Distr:ito� de MàJ'úr Vieira, M.uni-," .do,e mais' efi�.ie,n.�tes .colaborador�s' ,Presidente
.

a" oCJe ae, ,I!t, "

d P fe'"',d� "er_rar, que o, trigo, em l?reves não é ,bem a expressão, pois seu
lar' de P�ciencia; cipio: e CO,marca de CanOll1has, âa7'fíobra atlmull.stratlVa, o., re ,t,�'anú;; virá m�lhorar o padrão de, ruquiteto, do pqnto:"d� v_ista da io, :'Esladd'df- Santa Catarina; elc; to Terézio Jnmor.

, "cX'-I'd'a do n,osso povó ....
e infIu.,.ir><de \' C'on,secüç�ao dos recursos., 'foi o. go-

.
, ,�:,.... �

. ,,'

t d
"

; Di,1" d
1" .. "t"" pu'bll'c'o�a

' •
.

.

,," Faz saber que pre en (;:ln) ca-" �ta\1O e espIJI o
,

.

i,'-
. aneira palpitante "DO desevolvi; vE)rná;�or lrine,u �ornhausen. -:- e'

-

Everaldo' E, Barcelos ';��ar: João Roqrigu�s de e;aFva:�' feito. ',aoª, negocjos'adminiBtr�tivós,ento crescente €i fecundo da ter,- O arqUIteto lutou de.veras para que .,,'
.

,."
, �'lho, natural des,te Estaâo;� {�â- de éxce'p�ional ::C�IP?ciQa?e ?e tra-á canoinhense.

.'

'os recursal c�eg�ssem, e a po�nte E" o ,nome do 'rú?usto garoto.
noinhas, nascido em 8 de setem.,' "lho e de 'rara mtehgenCla, e,. �em;:.;_Ê:is, €m &intese,'''a ma'ravilhosa, afinal se materializasse. Pois no' que a 25 -do, conente veio encher br6 de 1925, lavrador, solt�ir9, C!llívida, um dos maiores artlÍlces, bra realizada., sem alardes, pelo dia da Inauguração' da ponte um de alegria o feliz lar 'do, nosso' a-
residente e. domicili:do' Qêst'ê' do Governo da' pDN em Ca�?refeito BENEDITO' TEREZIO deputado estàdual, ca-tarinense pro- migo sr. Eliseu Barcelos e de sua, distrito' filho legitimo d�' E;l�.ás -"1uhas. '"E;"CARVALHO JUNIOR. ,

c.
• pos que ile dirigisse um telegrama exma; espo�a dona Julià-Bárcelos. Rodrigtie�s de' Calistro e de; I? ,�"Correiodo Nõrt�'�.\'Q�!3 se"vim-Canói6he�sesl é'Óiltinuai nó:Bre"" ,de congratulações::. ao �r. Getulio

\ Noss6s êNsivos parabeni! e vú- Maria Augu�ta Cali3�f'0, nãtural� gf;rili' dâ'"'arn!zade'1de�O�valdo So-nté\�<f:'prestar ,vossa leal cola� ,.:,V,arga.s.�"'," ,tós"dê','Íeficid'ade ao novo canoi- deste Est�d�;· e An� Go�tarskl, ., a'rês, ".aSsocÍlHle �s iilUpleras ma-; O 'góyernadQr Bornhausen,' que' 'hhensé' e 'aos, seus dignoi pa'is. natu}'al deste, l!:,stado.;' Mafra, "nif�Btà'çõ,es de júbilo" qu�, foram'encontro:u. o Estaqo com uma 'di, -' "'" '''1:.,:': ,

naSCIda. em 15 ,�� ag�s�t9. de 1930
. tribútada,s 811' il��tre �c?nteJ:raÍleo"id� flutuante :de 40 milhões de'

·C·' "V ,,' " dom��t�ca, solteIra, . .res.lden�� e
e,. interp'rtltando.o� sent)mentos d.eciuzeirõs' e já' co.nsegúe os meios

,,' iD�
..

'

.

era urDZ dOIIllcIhada nest� ,dIstrIto, fIlh,� todos os""seus' lêitores : e da colet.-"ntonio Saht'Ana in'fór�'� para'cQnstruir· pontes .leJ.ldarias;,'
APRESENTA legitima de. MaI'�ano. Gont�rskI 'vidâde canoi'9,he.n,B� en'(ía-Ibe, fra-

'
,

d····'
, .. .... 'merece opôsição., como5' qualquer' .

,e de, D
..., ..
Mana

, ..L,tU:?: PIres, ele da ter'na',t., ab.raç'p,·,· "pr.Jrt.. Bd.or de vdtO
..
',8.

a, :à SUoa' . istInt.a treglJe- .

.

,.
� "�o

a't'd';;;" HO"E Á-' '20 45 horas -

E t d 'F �

governar pc, ,mas nao mgl', 1 aOl '
''_' :- n S' ,

'.,

'PQ19ma e �la deste s a o,
de felicida�es pe.renes.

la' que mudou seu ponto pura' e si'mples. Como nos dis!le' Ôs
..)nsupe&",e.i's Gordo,eMagro'· d t '�! çle"XutomóvéI para a pra- um càtíníoeiíse:, "'.� . .

, ... , Apresentaram os' ocumen�s ,
.

, -;i""'�aYDrLOSVALDO de OLI--
'

,.__ Agradec�r'a ponte ao'i}resi� Bucha pàra CaQh�9 "exigidos pelo a-ft. 180, do CO,I-
S t N·d se' ""a�

, I'
' go CiviL,BrasHeiro, nr, 1 a �, e 'r:, a_;' , �l ;., �:, :

•

", or��� .'

.

EIRA,.. ·em 'fren'te 'ao' bar' dente pa Republica'e com.co te.,e- 111icio da sérk, l' b d' 19um 1m
c ' .'

t t" a 30
'

.

, '. se a güem, SQU er e a '

"

-

FranscorrerJ" 's,ex a', elr ,
.

.'

.,

. t -Gúarany' .
' >

grafar ao presidente Eisenhower c"ap. América (> Vencedor" pedime
..

.nto oponha.-o n.a Jorma do correJzle' a fes.(a de 15' ar'' quando o Br
..

asil conseg,ue.,. um.... cré�., ,::-,.;;;
dI' :"L

'

,

en·t'" EdI'tal . ' .. d' , , ","

'S !lo
< -" "c-
",

-, ". '....
, '

"

a e!. avro o pres. �
. niversárlO a,graclOsa ln _,"",Telefohes �

2�4 e 21? dito por meió da C?m!ss.ão Mixtá.» Ârp�nhã ás!4 hs:,�.!EPRISE para ��I' afixado neste d�st�ito,' rifa Neida, filhffl.�do';cas(JIIJ,r.�ÍIIII__.'-.í'-.·llllliii"··IIIII""�·'__�_-'�IIIII�IIÍII__IIIIIII!��� QP ',lugar de' costume e. pllbbça- Rivadavia Ribas Correa e" D�" .« ' '. \ '

," ", Ás 17 e 20,45 choras' do no Jornal "Correio do Norte", Zl'lda Soares'Correa"ap'licada'GANHE 5�/�. ,DE- 'JUROS ,

"
.

da clc:Iade de Cahoinhali. /ultma, do Colégio Càjuru, de.

.rem, paga� .reloi· neliz� outra.r· de.rpe.ra.i; _e i Major Vieira, 29 d� janeiro" C�t1 itiva. '"
'

, '�dep'ofitalJ..do .rua.r ee,on{/mia'.r n,.a.
'

',� de 1953. '; , 'Nassos. par_abens á" ,encan-
,

José,y-Maiia .Furtado Primo. faaora. g1tivel'sl1:riante , ,aos

C:A1XA oi' -C:E_C?ON:OMICA , FEDE�AL qficiaÍ dei Reg. Civil �� seus",dignOs P'alS..

..

pop�a�; ;::;:;s �eSde T�r9;::�:::Â.�'(:4:a b;�:S.
.

�SCOIa Normal "Sagràdo' Coraçãô de Jesus"
,

',� ", ".,,� ••
' ,<

"":.:o..;,,,,,,,,",,,,,,,,,,=,;,,,,,,«:>.�,,,,,"
' S T E:L b;_ A"

.é' À�isa�6s q�e : Matrí�u
....I._a p.a.ra, o .C_u.r�o :Prim.',.,.a�i.�.• est�rá ,ab.éc�_a ,

."',0
•• ®®®®®®�

...�.""o,®...
�
.. �.'.o.®®®®®@®@®'>W>-!>�=�')?W.,o�w,o"w.•

-e>�ww

.. ,o. 0000 V·.l·c�tor'. 'Mht'ur'e"""e' AnD,.Sheridan " d 6 d' F '

d"': t
...

"

�'"
. ,:t .

.,,�.
�

,
.. do

.

ia� e everelro em�, )'in e ..
,

<;�. 'lé"� ,�-:.;.;;;_;�\, QuerendQ�passà� utp' domingo agr�dável, " ,,', '

� Crf"'3:00, fl�r; qú'�nt""leva; :di- ( Reabertura das" AüJas;t;do Curso Primárlo1.19 (:1� ·Feye��ff.0;reóna sua. família,,, tome uma lotação. e vá à ® riheiro trocado" i';,Reabertura"'do,Cursoc Normal e Ginasial: �':;de Março. '

';'-.....,

' "

',""
.

'\@---""'Exames"de,AdmissãoaoCursoNormal:,20e21 de Fevereiro.'PRXlNHA.! (PORJlR�'�, : ,I Quarta:'feir�:<REPRISE Exames�Be�2�"}..época do Normal; 19 a.� Fevereiro.
.

.

"

"

.

'" .

® .

')i, "E�ám�S\::de 2a�epoca do CQrso Ginasial: 23,24 e,,25dde :evere�r,o'.d,��,�:, fáIriília MJ,� ;t�5�UMAC!l�R, lhe a�eriâ
....

'iCec0l!!:- � Quinta-Féira; as 20,45., P?�as "DE'xI'aamdee's.:·'Mdea\Atr:�I�'cmu·1l'aSSãpOal�aoaCsuGrsi�a.�::�:�I: l�'.d.';J�;e�; ,��,s e;�.!{h.��."':, ';, a maxlma"atençao. .
,�,' ® '

H
.

S t '

'_....
'

.

s ',. '.' ,�, <,�,
'

"
-

;,;,.,;,�,,,, 'li;'::'l' �'
..

"

'., .. �... . erolné! er an�J�: 'Dia' ,de Matricula para "as Normalistils:, 16
...·de F,�v." da�; 2;'4;p��NOTA:,- Àc'eita,enc'omêndas:i'CI&:'churr:�sç9. até IS�XTA @ Completa o progr�ma d'oís-Iín�" .!: A� aluna; do Gin�sio e. Normal farão no Qiá t6j o pagam,;�nJo"FEIRÀ;; ã-tàrrle,,'ezh 's�a resid�ncia':,ã'R�a. 3",fle Maib,�®: dos'SclÍorts ém Tecll.QÍcolor '. de uma entrada'de,·Cr$ 100,00. As meõsalidade!1's,!;.rão todas a�,mdes-•

---...
. " ' ,

'

,'mas do ano passado. As alunas queiram se matriéul�r �.o,dia. �arca o.;::""')1 com seU filho fióCarll1I1o 'paula S. Carvall;lO: ....�. s.;';-�éira RtPRISi<;:' ../.' ÀJ>IRETORIA� 't.o.. ,o. o o 0·�®®®�®®®®�®®®@®®®®®�@@®@'J®®®'1' "

\ '

dt8àbe lá':�9 .que
(Co;cIusãó da, } a.' página) '. aqueles ... Nf? atudal . Dr Harôldo

,,'"
�.

"',. ír"h I,çasaosesorços _Q •.
"

.,,'
. quk eram destinadas, N�m,trec o

.Ferreira, .. .Chefe d"o Cent_r0. d�Sa-de 16 km. de estrada �ei:x?da.gem 'úde e à atuação 'do Prefeliõo"Te
entre Biguaçú e FlonaMpohs,: o rézio • Junior; cerca; de trihtã 'de

.

Gov7rno de Aderbal. c�nsumlU. mentes foram internados em casas
cêrcá de TRINTA E SEIS MIL especializãdasrecebendo,trátàmen-CONTOS DO GOVER�O FE-,

to científico e .humano. '.':
:

DERAL. '" .

#. ./."

."

. (
.

Leitor amigo .. Nã'o" se delx� l,e-
f .

"I" I "dosvar pelo suspeito .» c,�o, e�o ,

,,'

,inconformado,s, não, sé
. de1X� en

grupir pela n.]enfi�à'" 6rgamzªda.
.p: iUl �:E '.

Reflita e con}p<;\,re. ,," x'alm�� ..

a

'àtuáção' do Governo· anf�n�r €"

, es.tabeleca o paralelo. Codttonte
1 lrineu e' Aderbal,p Dito 'e Ney
Pachecó. _' _

N. B: Na primeira' pagina' on
de se lê Sabe ",á I, o que é isto,
leia-se "Sabe lá o que é isto."
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