
" >

pretenêle. auxiliar es: vltima�
o Prefeito M-unicipal � recebeu, solicitacão no sentido de promover um levantamento dos danos rnatenars sofridos

pela' populãcão' dó "Campo d"�gua Verde" e �a "Xarqueada" � 'Govêrno' operoso e preocupado com o bem

estar coletivo, dedicá' especial atenção ás famílias, canoirihenses que sofreram preju�os com a -rscente enchente
,

Iríneu Bornhausen, o incomparável estadis- retor desta folha,'�a� quais revelou seus pro- ' em .Canoinhás, confiada ao dinamismo' e à in-

ta que governa a terra-catarjnense, depois de pósitos de amparar as vítimas 'da enchente, teligência do Eng. César G. Amim .Sobrinho,
haver destinado um auxílio aos lavradores de depois de capacitar-se da situação-real. Como ja recebeu instruções oficiais' afim de dar íni-

Taunaye adjacencias que perderam suas plan- medida de eI?�1i'g�ncia '<�s populações receb�rão -cío ao levantamento dos� prE;juizos constatados

tações .em consequencia de forte chuva de pe- pequeno auxílio financéíro, enquanto o Governo nesse setor. A
r-
,',,'

dras que assolou aquela região em-'fevereiro de do E�tado, junto, à Divisão de .Portos, Rios é
•

Concomitantemente, os deputados Reneau
1950, sabedor da situação de inúmeras famílias: Canais, �roce�era a,estudos afim de- aten�ar' Cubas e Fernando Oliveira, na" Assembléia
canoinheríses que habitam a região do, "Cam- as .consequ�nclas de futur�s .�nchentes n� pa;�e I Legislativa, cogitaram do assunto, apresentando
o d'A ua Verde" e da "Xarqueada", "ultíma-

' baixa da, Cidade de Canom�as. Ne�s� ocasl�o" proposíçãocpm o mesmo objetivo. Assím.rtudop g.. 'h h
o Exmo. Sr. Governador InCUmbIU os dois .

di
, , .

t" d d '1"
,

mente atingida por grande ene ente e conr e- t ,A d t ití ,P ,f'" 'M' _' I�, .Ica" e quasi cer a a VIU a e aUX110 as

. " _', ", .

, C?� erran�o� : ransrm �rem ao rre eito u vítimas da enchente.
�edor da extens.ao dos preJUlzo,s.sofridos p�r nicipal solicitação no-sentido de ser promovido,

'

mumeros operarios revelou propósitos de auxi- imediatamente, um levantamento dos prejuizos .: '.' Da atuação do Govêrno .de Irineu Born-
liar financeiramente todos os 'que sofreram da": sofridos pelas populações ribeírínhas.yafím de hauseu, do' seu interêsse rela��ituação, das
nosmateriais em roupas.moveísçu na habitação. ser enviado .o . auxilio, ,',

' '.

,,,_
famílias mais humildes, da sua devoção à nossa

Em Blumenau, no Apartamento 202 do Rex Alem disso, '� G9'vêrnó'" do Estado', " at�n;_"", "terra, ressalta 'nítido, insofismável.so acêrto (tá
.

- -':,}:lecisão 'do povo" catarinense nas urnas, de ,3
Hotel, onde se encontrava afim -de. prés�ncia� dendo a?s, 'pédid9s de auxilio _formüla�os��eJi:ús:' "c:re,�riu'ttlbro de,,1950.
a sessão de encerrámento do 2.0 Congresso-És- ,pre.:te�tlJras 'de. -Canoínhas e Papanduva; "pre-.
tadual de Previdência Social, o Governador "�en_çle' âuxU,�ar� as duas municipalidadéS��éÍ:,:-re-' ,.' ", 'Feliz da terra confiada 'ao tirocínio, à ho- -

Iríneu Bornhausen recebeu, a dois do corrente, construção 'dos -inumeros boeíros, pontes-e pon- nestidade, à operosidade, ao dinamismo de um
o sr. João Seleme, Presidente do Diretório Mu- -tílhões danificados pela- enchente. A, Resídên- verdadeíro estadista, de um 'homem da esta-

nicipal da UDN e o Sr. AroIdo Carvalho, Di-,' da do Departamento 'de:Estratlas deRodágem tura moral de. IRINEU' BORNHAUSEN!
'- . ,,__ ,','", ;-�' "'---'--'--'-"-'--------------�--_......._-........-..-._---�-":".

.'

Ano 8" - .. Carioinhras,
,: ',' 12 de J.,:,nho' de: 1954

----���---��--------�--� -��----------�-----

Meu bom amIgo:" ,'--' ,
_j. •

" ,

Faltei ao encontro semanal de sábadoúltimo visto encon

trar-me em, viagem à Capital do Estado, trátando lriclJ.ls�ve de as2:,
suntos, atinentes à" Associação Rural de. Canoínhas; :;;;�';�

"

, �,>- .:'"
< ,\

"

� . Voitei empolgado c�� o 'que 'vi' e ouvi:N� recle;ação da; .
11_l1li1l1li .

Associações 'Rurais (FARESC), hoje entregue ao dinamismo" do
Dr. Clodorrco Moreíra v-e- uma surpreendente' revelação - COilS- .r

tatei a pujança do, ,movimgnto' q,�sodativó em Santa Catarina e o

extraordtnárío imptt:!Srí? que o. Govêrnevdo sr. Irineu Bornhausen O'! ��nlnn I' r�[lIlAlMn _._
D if t t' t � ln�n

- P-Ul'lU[R'M[ "IIAR[lA
' � t IJiJAStJ SfltM[vem' propiciando. à. agríeultura cataril1ense.:,J'lessa casa, atualmen- II�' �r: I' U U. �,IlHl IIU '..' 11M m' a e a�os'� u� -. ��U: U IIL l i� L H �' -;:.:. • 'aCre" e:, ,'IIR tl l l

te, tudo' é trabalho e "Organização. Lá são' r,écebidas é encarrünha-
"

FbN�, ,128 i. \
�

\' ,',

',' Ç�ttCULA 'AOS, SABADOS
d�s ao interior mliquin,as e ferrameritas agr}colas, sementes e repro-' f', .

"

dutores; ass,untos da: maior relevância 'para os"",Javradores são e-
'

'
,

--

xaústivaj11ente. 'êstudados por um corpo de técnicos espe,.ci&lizados 5 2 ,M","�",'a#q' U", .- n" a'." 5'":"';',10" _0,' �;'O',', ,,' d'o'V .- a�,', r 'I- a' 'S,'que oriehta e, dirige ().3Dovimento ruralista em Santa ,Catarina. ' ' "
N� FARESC recebi, grande, quota de in�t;umerrlos agri- �

colas, de�tinadà ás assocüwões' de Papanduva e Canoinhas. São Irineu importou; 'má,q,u�in�s rodoviári�s dir�tan;tcént,e ,fera fede.ral, conseguiu importar
arado,s,' gr�des, debulhadores, adubadeiras e serneadeiras de _tra-: América 'e ecori,omisou Vinte e Cinco MilhÕé-s, d�" o. máquinário diretamente para

ç�o �ni�al, qU€.o 9'0ver?-ador lrineu Bor?-hauséli �dquiriu e.d�s:, Cr�2'eiros' pal'a a, povo catarinense. '.:._� Dese�barc�da' '0 Govêrno do Estado sem in

t�Ib.uIU as A�spcIaço�s afIm 'de ser:lU c,edIdas medIante. eI?pres:- :�� em ItajaÍ a primeira partida devendo éhegar leÍn ,

termediários, à taxa de--cambio
tImo a pequenos la-v:_radores que' nao disponham de taIS mstru-', "'j- " ," • ", .', ," .' dQ_ .tempo em que foi realizada
mentos. o. maquinário de Canoinhas em parte já chegou e en- ,agosto e ,JaneIrO m�ls duas - Tratores e motOI:nve� a transação, conseguindo �cono-

_tr,ará em serviço imediatamente, 'beneficiando lavradores pobres ladores em profusao, - Um trator �e 18.000 qUIlos misar para os cofres publicas
que o solicitem. Re.cebi" tambem, sementes' de cepolas adquiridas "para "o DER, de Canoinhas _ Motoniv'eladores mais de 25 milhões de cruzeiros.

pe�o�Go;rêrn_o do Estado e"destinadas à distrij:)Uição gratuita en- para as PrefeitQras M'unicipais 'Inumeras prefeit'uras. fôram
tre (')s assocIados da nos,sa AllCA.,�, '

'

.

",,' "

b f'·.:t
V ,

'Fixamos abaixo dois 'clichés Esta 'partida de máquinas, en.e ICIalclas pela transação, in-
Not�-êe que o lavrador Ja consegu.IU um lugar ao sol; que ,d'e fotografias colhidas ,em Itajaí, constituida qe motQ!1iveladores elusive aquelas entregues a ele

os govêrnos aC0rdaram _p,ã:ra os problema_s ,rurícolas; qUe o mo- quando do desfile' das máquinas e .tratores de todoS' os tipos, to-' mentos de outros partidos, nurri
vimepto assoeiativo venceu em toda Unha e "hoje con§1titue uma 'rodo'viárias (. recentemente im- ,tal�zand,o 52 unidades, será se- éxémplo edlficántt' de' respeito
verrladeira fôrça na vida nacional. Enttetan,to faz-se mistéf :a:lar- 'portadas pelo Govêrno do Esta- guida rde outras duas" remessas, á$ nórmas"'- democráticas e de
garmos a brecha aberta nà fortaleza, da inçempreensão, o que d,b e,' destinadas, ás residencia.", em agosto proximo e em janei- interes�e pela popula$ã6 de to

consegui)lemos aumentando sempre o número de entidades asso.:. do DER e ás prefeituras muni.:. ro do 'ano entrante��ascendeqdo do o Estado, independentemente
ciativas e o num,ero de associados dessas. "

.' ,

cipais. " �
a mais de 120 unidades que se-

_

de cô.r políticá.'· ,

_

É obriga�ão dos governantes beneficiàr� os lavradores, fo- T
' '

. rão distribuidas por todo o ter- "N,o GQvêrno do" psn, ',(Ader-
t

rata-se de .mais uma das
men ar a produção, distribuir benefícios entre os homens do in- grandes realizações�de:JÚineu, ritório do Estado. ,'Qap, tudo erà; n�gadà 'ás 'prefei-
terior'B9,��vrador" alimenta as cidadde�, '�t_bas,!e�e asdfáf?riCaS,acio- 'fadada a reperéutir de maneira, O Goverãador Irineu Bor'n-' turas.:da UDN. ;At��m ,auxilio
na o raSI, mas, Para que os seus IreI os sejam e mitivamen- 'alviçarel'ra' no dese'nvolvl',mento h'

,

b' Ih
' destinado p�elo Govêrno-Federal

te reconhecidos; deve filiar-se a uma ehtidade de' classe a uma
' ausen; graças ao seu tra a o, . >, ." ,

. �, " . , de,todo o Estado., ao seu g ande p estl'g"
,

C t'
'

"'-l't"
,"

Associação,Rural, tr�manando-se aos séus, companheiros ,de 'luta, " ,

r r 10 na es- ',' on mu? na U -lma pago

c,erto de que a ui:}iãb faz a fôrça.
' .

,

'

'. ,

Você lavrador esclarecido, filiacl(; a nossa Associação, já
ha mUlto tempo, deve colaborar na tarefa de .aumentar o nosso�

quadro de associados, esclarecengo o seu companheiro de traba
lho e convencendo-o de que tambem deve associar-se, quando por
outra coisa não seja, ao' men()s por solidariedade. '

Tenhamos sempre presente que quantp' maior o número
de assQciaqos da ARCA, maior soma de be,nérídos havemos de
conseguir dos' governantes. .-.I'

Abraço-o. ' "

A�OBDO CARvALHO

Irineu

Ceit« a um lavredcr

P. S.,- Não há mais �ementes de, trigo, Pla ARCA ..Toaà
a quota de 2.000 sacos :f(')i distr;ibuida. So:liêitamo�;':é temoS ,espe-
rança de obter mais um vàgão com 500 'sac0s.

'

",
' -

COl)seguimos batatas para pla�ta que ,de;erão dlegai nos'
"

próximos 20 ?ias. A ARCA vai adquiri':'las' em, Cu,ritiba ,e yende- ,. ':.:
las pelo preço de custo, sem despezas de fretéi ,dado o elevado
preço, cêrea de Cr$ 5,00 por quilo.

-
"

NOTAS POI.;'ITIC'A.S
Profunda cisão .no 'PSD nadar Ivo de Aquino abandoPlou

, ..

Catarinense ", o partido ,e recuso.wa sua éari-
O'RSD dê Santà Cat�rin� saiu ,diâatuta à deputação federal.

d� sua recente Convenção, irre- 'Wilmar Dias e �lmar (J:orrêa es"',

mediavelmente cindido.. O Se- Continua 'na ultima: página.
, ,

da
'

enchente 1

Numero 306

"
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CORREIO DO NORTE

P�EFEITURA _MUNICIPAL DE' CANOINHAS
Balancete d·a Despesa Orçamentaria referente. ao' mês de Jáneiro de' 1954

Código
Local TITULOS

.. 94 3
5

Limpeza de vaies, noeíros ��etas. FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL,

Pessoal variavel '

.

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo .

'

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO-ANIMAL

Pessoal varíavel
Operários serviço fomento da produção, animal
Material de consumo ,

Material serviço fomento da produção animal
. ,SERVIÇOS INIfUsTRIAIS
Serviços Urbanos
Despesas diversas
Pára ° Serviço de Agua.
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

.

Pessoal variavel
.

�

Opera rios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento"

SERVIÇOS DIVERSOS' /(.

5 1
5 11
.5 11
5 13
5 13
.5 2

5 21
5 21
5 23
S 23 1
6
6 3
6 34
6 34
6 4
6 41 .

6 41 1
6 41 2
6 41 3
6, 9
6 90 Pessoal fixo
6 90 1 Zelador Cemiterio Municipal - Ref. U/
6 91 Pessoal variavel
6 91 1 Zeladores de cemitérios
6 93 Material de consumo
·6 93 Para o serviço de cemitérios
7 DIVIDA PUBLICA'

"

7 3 - Fundada-Interna Amortização e Resgate -

7 34 Despesas diversas
7 34 1 II Amortização e resgate 98 divida consolidada

I

7 4 - Juros -

-.,-

7 44 I Desoesas diversas
-

_

'

7 44 1 I Jurôs da 'divida con�·t>lida.da·
·8 I'

'

�ERVIÇOS pE Fl'ILIDADE"'PÚBLICA '

8 1 ','
. CONSTijUÇÃO E, _CONSERVAÇÃO DE

'-

ri 10 I'
.:

. LOGR1}D0l!,ROS .. :rÚBLICOS
.

o Pessotrl fIXO '

8 10 "I'res Ja'rpi.n_�iros'(.'�--:- 'Ref. XI,
' r ,

8 11 ; Pessoal variavel :-" .: '. -

8 1'1 1, Operários dos. serviços 'd� ruas. das vilas de Três ---:
Barras, Papandjrva, Majôr Vieira e -Paula Pereira

8 11 2 Operários do S�ViÇO de ruas, praças e jardins da:�
,

, ! cidade
.' .

'

':.
8 11 3! Operários serviços calçamento ruas da cidade
8 13 Material de consumo

.

_

'

. '" ,

8 1 3 Para serviços de ruas, praças. e jardihs
8

. '1'3 2 Para' serviço de calçamento "de ruas A

8 1 4 Despesas diversas .1
�

-Ó: ,:' ,

B J 4 Transporte de material 'para-�êryiços de ruas, pra-
çasejardins .

'C'"
"

8 14 2 Combustível para veículos em serviço na cidade f' vilas
8 2 CONSTRUÇÃO E 'CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS,

/'
- Departamento Municipal de Estradas

, de Rodagem - D. M. E. R.
8 20 Pessoal fixo

•

;
-

8 20 1 Diretor do D. M, E. R. - Padrão Z
8 20 2 Escríturario do D. M. E. R. - Padrão S
8 20 3 Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z
8 20 4· . Dois Operadores de Maquinas � Padrão F
8. 20 5 Fiscal - Padrão B

.

8 20 6: Dois· Fiscais -:- Padrão R
I

8 207 Três Motóristas - Ref. XI
8 21 Pessoal variavel
8 21 1 Operários serviços estradas e pontes- dos distritos

de' Três Barras, Papanduva,' Major Vieira e Paula
Pereira \

8 21 2 Operários serviços estradas ê pontes do distrito de
Canoinhas
Material 'permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo ,,/

Para serviços de estradas ,ê pontes
Despesas diversas � '-_

Combs. para veiculos em serviço dê estradas é pontes
Custeio de veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Pessoalvartavet
Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo,
Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO·E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS

.

PúBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de' próprios municipais
Material de consumo

Para serviços de próprios municipais
, ILUMINAÇÃO PúBLICA

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras

'
,

8' 84 2 Energia para motores, reparos de instalações e ou

tras despesas

8 22
8 22 1
8 23
8 23 1
8 �4
8 24 1
8 242
85
a 51
8 51 1

.

8 53
8 53 f
8 7

8 72
8 72'1
8 73
3 73 1
8 8
8 84
8 84 1

8 9
8 94
8 94 1

DIVERSOS/

Despesas diversas
, Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o· disposto no .art, 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação 'de rodovias

/'

600,00

130,00

,(

. 4,336,00

"

:_'<,

600)0

, 130,00

", �.

i
2.200,002,2uo,00

./ 2,132,00 >- 2.132,00

360,0(1 360,00

8.300,00 8.300,00

,

CI'.'

.,

34,70

2.500,00
1.900,00
2.500,00
1.147,00

3.180,00
3.300,00

> ,
r ,

23.431,20
;:�

4.081,00 .

306.00

1.214,20

23.211,10

3.639,00

600,00

232,00

3,823,80

2.500,00
1.900,00
2500,00
1.I47,00

3.180;op
3.300,00'

23.431,20

4.081,00

306,óo

1.214,20

\

23.211,10·

3,639,00

600,00

232,00

3,823,80

12-6.1954

Compre seus remédios e perfumes bara
to com prando na

Farmacia Oliveira
CONFIE NA SUA FARMACIA

Acabamos de receber grande sor-tirnerrto de homeo

patias da afamada marcai �lmeida Cardoso

Compre homeopatia mais saiba comprar. A melhor
é a Almeida Cardoso

..

FARMACIA OLIVEIRA a sua Farmacia

'Registro Civil -- Edital
\

Sebastião Grei Costa. Escrivão Comarca de Canoinhas, Estado
de Paz e Oficial do Regrstro Ci- de Santa Catarina. etc.

vil de _Major Vieira Município e r
Faz saber que pretendem ca-

sar; Alberto Antonio Ferreira e

Jocelina Veiga. Ele natural des
te Estado nascido neste distrito
.no dia 16 de Outubro de 1929
de profissão lavrador, solteiro
domiciliado e residente neste
distrito filho de Alfredo João
Antonio e de D. "Fermina José
Ferreira residentes neste distrito
Ela natural deste Estado nascida
em Rio Claro, neste distrito no

dia 9 de junho de 1935 de

profissão doméstica, solteira
domiciliada e residente neste
distrito filha de Clementino M.
da Veiga e de' D. Mercedes .E
midia da Veiga residentes nes
te ditr ito.

RENNER
A BOA ROUPA

ALUMIN10
'bom e barato
(!,4�4 ,.E'tttta:·

.

"Di�rio de Noticias"
a matutino de maior tiragem da

Capital da República

"A CARETA"

II
A revista maisyopular do Brasil

A venda na "�gê�cia Lotérica",.
•

praça Lauro Müller

I YiJdos 'do. Ri? por' aviào.
(Contritiuição voíuntãria doe "Correio do Norte"

_

em favor .da \bôa imprensa)

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior ,', Do ,mês', Total

o p ortu n] d'a d.e
Casas e datas à vendá.

no perímetro urbano. Pre
ços convidativos. '

.._;J
34,70 Procurem o snr.

.

Feres
• '�'.Coury, n�sta cilade.

Tem bom.. gosto.?
.Tome . Vafé S. ,Tereza"

ProibiçãO _'. Aviso
Eu abaixo assinado proi-

- bo terminantemente caçadas
de qualquer espécie, em ter
'renos de minha propriedade
situados em Rio da Serra,
Floresta, . Cruzeiro e Portei
ra de Chave.

I -

Não me responsabiliso pe-.
lo que possa acontecer aos

infratores.

Papanduva, Maio de 1954
JOVINO TABALIP� Ix

Precisamos
com urgencia de oficiais,
sapateiros soladores.

Mais informações'na firma �

Irmãos Trevisani. Ltda.

'Faz saber que pretendem ca

sar: Januário Andraski e Ber
nada Jientara, Ele natural áes
te. Esta :10, .nascido em Pinhal,
-Pspanduva no dia 3l de janei
ro. de 1931 de .profissão lavrador
solteiro domiciliado e residente.
neste distrito filho de Demétrio
Andraskí.re de- D Tereza An.

draskí residentes neste .dístríto
Ela natur�r::'êleste' Estado nasci
da em Agúdos no dia 3U de

agosto de 1935 de proftssão do
méstica. solteira, domIcili.adae '

J esidente neste distrito filha de

Lourenço .Iientara e de D. Ana
Jientara residentes neste distrito

, Faz saber que pretendem ca

sar: Octávio Zaczeskí e Maria
Júlia dos Santos Ele natural
deste Estado nascido em Papan ...

duva no dia. 7 de Setembro' de
1930 de. profissão m�t6rista St!l
teiro,domiciliádo e residente nes
te distrito filho de João Zscze- .

. ski e de D. 'Ana Zaczeski resi
dentes neste distrito Ela natural
dêste Estado nascida em Pulador
dia 20 de julho de 1927 de pro-
.ftssão professora,"sol teira domi
ciliada e residente neste distri
to filha' d'e Jl>S�' Inácio dos
Santos e de D. Angelina Cava
lheiro dos Santos residentes nes

te distrito.

Apresentaram os documentos;

exigidos pelo Código Civil art.

,180. Si alguém tiver conheci

mento de existir algum impedi.
mento legal: acuse-o para fins

de direito.E para constar e che

gar este ao conhecimento de to

dos lavrei ° presente que será
. afixado no rugar de costume.

Major Vieira, 3 de junho de
de 1954 .

Sebastão Grein Costa .

Qficial do Registro Civil

Proibição
Proibo terminantemente à en

trada de pessôas estranhas em

minhas propriedades, quer para
caçadas e outros afins, situados
em Tunerra, Lagôa Seca e Pa
panduva.
Não me responsabilizando pe

lo que possa acontecer aos con-

traventores. \..
'.,

Papanduva,' junho de 1964.

ALEIXO KMI,ECIK 2x
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Farmacia Oliveira
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li Ban(o Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A. ti- �

ii Matriz: ITAJAÍ .r - Enderêço telegrafico: « I N C O» ii
H TAXAS DE DEPÓSITOS ii- "

ii Contas de Movimento Contas a Prazo 55" "

5: À Disposição 3% a. a. Com aviso de 120 dias 5% a. a. iS" "
:: Prazo Fixo 6 mêses 5V2% a. a. 8•• J II ••

ii Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. ii-
"

ii Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 100.000.00 ii-
""

. "
=r Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major VIeira ::
= �

ii Ahrõ uma conta no "lnco" e pague com cheque! ii '

:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::;:::::::n::::::::::::::::::::::::::.

.

AEROPO·RTO HOTEL
DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS

-

Com restaurante á la Csrte, 'apartamentos
e quartos com água encanada
Grande estoque de bebidas nacionais e estrangeiras

R-ua João �Negrão, 585 - Fone 2539
__

Com Garage -,Curiti ba, Paraná

DR. 'SAULO CARVALHO
Advogado'

Escritorio e' residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 202 '

S CatarinaCanoinhas

Oficina .. ,Relâmpago
JOÃO FAEDERiCú SiEMS

CONSERTOS E �EFORMAS DE B!CICLETAS
'"

. Venda de Biéicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - Santa Catari.na I
•

TodeschiniGaitas
só na 1fT

. .�

.

Empreza Fuck
Dr Aroldo Carneiro de Carvalho

ADVOG Ano - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
.

Secção do Estado de Santa Catarína, 80b n. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas cíveis e

comerciais - Direito Industrial e legislação do trabalho - Na

turalisações e títulos declaratórios - Causas criminais

'Escri,õrio e Residência:
Rua Vidal Ramos - Canoinhas - Santa Catarina

,
•

1\
. .

\

19:::11::11::::::::::;:::::::::::::1::::::::::::::::111::::::::::::::::::::.:::::::::::::�:::::::::::
U �h "

U Dr. Aristides Diener �
55 CIRURGIÃO DENTISTA' iih "h "

H Raios X\· -- Pontes Moveis e Fix�s i�
ai Dentaduras AnatomicBS ii
:: =1

li Rua Vidal Ramos ii.. ..

i CANOINHAS - SANTA CATARINA ii
"=::::::(:=:I:::::::I::::::::::C:IIII::=:::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vende-se uma. Ótimo negocio. Tratar nesta redação. 2x

12-6":1954

Governo Municipal

Artigo 3° - As despesas de
terminadas por êste Decreto
correrão por conta da dotação
3-84-�, do orçamento vigente.
Artigo

_

4° :;_ Este Decreto
em vigôr 11& data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 23 de março de 1954

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito

Osvaldo F. Soares, Secretário

'Registro Civil
- E O-I T A L
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do Distrito de Felipe
Schmidt.

faz saber que pretendem ca

sar: Evaldo Ferreira Pinto e A
laide Alves. Ele, natural deste
Estado, nascido em Felipe
Schmidt no dia 22 de Janeiro
de 1934 de profissão operario
estado civil solteiro domiciliado
e residente .nesta VHa, filho de
Lecindo Ferreira Pinto e de D.
Florisbela Ferreira dos Santos
residentes nesta Vila, Ela natu
ral deste Estado, nascida em

Felipe Schmidt no dia 17 de
Janeiro de 1937 de profissão
doméstica estado civil solteira
domiciliada e residente nesta Vi
la filha de Benjamim Alves e de.
D. Idalína Ramos Alves residen
tes em Felipe Schmidt.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo .Código Civil art.
180. Si aJguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito. e para constar e che
gar este ao 'conhecimento de
todos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

publicado no jornal "Correio do
Norte" da cidade de Canoinhas
F. Schmidt 1 de junho de 1954

João Augusto Bauhardt
Oficial do Registro Civil

\

Policia'Militar
3a. Cia. Isolada

Canoinhas,
.

28 de maio de 1'954.
Do lo Ten. Comandante Interino
Ao limo. Snr. Diretor do Jor-

nal «CORREIO DO NORTE»

N e a f a

I - Tenho a satisfação de co

municar
_
8 V. S. que. nésta data,

assumi o Comando Interino desta
3" C. I. da Policia Militar do Es
tado, aqui sediada ..
II - Valho me da oportunida

de para apresentar a V.' S. meus

protestos de consideração e respeito.
OLAVO RECH

lo Ten. Cmt. Interino

Ma ftelojoa,la
.

�uissa_
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços j azo» veis
Rn'" l:i''lgt' ,'j.. lt- :il 'lIza

.....-,_"""''''' ·__1Ii

Especialidades Farmaceuticas
Decreto- n. 79, de 23-3-1954

Perfumarias • Produtos de Beleza de Helena
Benedito Terézio de Carvalho

Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

I
Júnior, Prefeito Municipal. de

Artigos da Toucador etc. Canoínhas, Estado de Santa Ca-
. tarina, usando de suas atribui-

. Manipulação escrupulosa I Preços módicos I ,ções e de acôrdo com á Lei
Municipal n. 117, de 9 de março
de 1951. Decreta:

Decreto de ·6-4-1954. Decretos de 6-4-1954,
Benedito Terézío de Carvalho

.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior Prefeito' Municipal de Júnior Prefeito Municipal de Ca-
Canoínhas, no uso de suas atrí- noínhas, no uso de suas atribui-
buições resolve: Exonerar ções resolve: Exonerar
Carolina Babiretzki do cargo Renate Rié"de do cargo de

de Professor com Habilitação, Professor Auxiliar, padrão S,
padrão F, do Quadro Unico do do Quadro Unico do Município

Jt Artigo 1° - São concedidas Município, que exercia na Es- que exercia na Escola Mixta de
bolsas escolares, no corrente ano cola Mixta de 'Rio Bonito dis-' Campo d'Agua Verde.
para os .estudantes abaixo rela- trito da Séde, a contar de 1 de Nomearclonados, correspondentes ás im- março de 1954.
portâncias indicadas: Olga Fechner para exercer o

Prefeitura Municipal de Ca- cargo de Professor Auxiliar pa-
Lydia Biluk 3. ano Normal �r$ noinhas, em 6 de abril de 1954 drão B, do Quadro Unico do
1500,00; Olga Fechner 3. ano -Benedito Terézio de Carvalho Muaícípío, na Escola Mixta de
Normal Cr$1500,00; Gerci Gola- Júnion.s-, Prefeito; Campo d'Água Verde distrito
noskí 1. ano Normal Cr$1500,00 da Séde,
�lçe Kretzer 1. ano Normal Cr$ Osvaldo F. Soares; Secretário
1500,00; Arlete Müller Bueno 3. Exonerar

ano Ginasial Cr$ 1200,00 Darci Decreto de 6-4-1954. Antônia Cordeiro do cargo de
Vieira dos Santos 2. Ginasial Cr$ Benedito Terézio de Carvalho Professor não Titulado, padrão
1200,00 Divanir Davét 2.Ginasial Júnior, Préfeito Municipal de D, do Quadro Unico do Muni-
1200,00: Iélva Rudolf 2. Ginasial Canoinhas, no. uso de suas atri-

- cípío, a contar de 1 de abril de
1200,00 Dalila Fernandes da A- buições resolve; Exonerar .1954.
nhaia 1. ano Ginasial Cr$ 1200,00 Nomear
Nanci Silveira 1. ano Ginasial Angelina 'Sobczak do cargo de

h fIProfessor Regente do Ensino Any Kloster o � para exercerCr$ 1200,00; Gerda Plugge 2. o cargo de Professor RegentePrimário ('U Ginasiano, padrão J .

ano Gínasíal Cr$ 1200,00; Denôh dE· Pi" G"
Vieira Côrte 4. ano C.N.R,· Cr$ do Quadro Unico do Município, °d _nsIJno rQmano o,uU' InaSdIOcom exercício na Escola Mixta pa Tao ,do uadro ] nico o
2400,00; Joana Carvalho do Pra- Mu I '1' na E cola MI' ta dde Lageado. n CIp o, s x e
do 3. ano C N.R; Cr$400.00 Her· Lageado, distrito da Séde.
cílio Conceição Souza 1. ano ' Prefeitura Municipal de Ca- Prefeitura Municipal de Ca-C.N R; Cr$ 400,00; José Vieira noínhas, em 6 de abril de 1954 noinhas, em 6 de àbril de 1954.r. ano C.N.R; Cr$400,00 Benedito Térézio ' de Carvalho Benedito Terézio de Carvalho
Parágrafo Üníco ___:_ A bolsa Júnior - Prefeito, Júnior - Prefeito.

do estudante Dinôh Vieira Côrte Osvaldo F. Soares, Secretário Osvaldo f. Soares, Secretárioserá paga á Viúva dona Mer-
cêdes Lopes Côrte; as bolsas dos
alunos Hercílio Conceição Souza
José Vieira, Joana Carvalho do
Prado serão pagas á Diretora do
Curso Normal Regionaf "Pro
fessor Sílvio de Freitas Noronha"
e as demais á Direção do Giná
sio e Escola Normal "Sagrado
Coração de Jesus", désta cidade

Artigo 2° - A bolsa ficará
� automaticamente .suspensa se o

_.�----...::
bolsista não demonstrar aprovei
tarnento em seus estudos.

Decreto de 29-3-1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atrí
buicões resol ve: remover

Ciro José Varela, ocupante do
cargo de Professor com Habilita
ção, padrão F, do Quadro Unico
do Município, da. Escola Mixta
de Campo dos Pontes para Es
cola Mixta Ponte do Tamanduá.
Prefeitura Municipal de-Canoi

nhas, em 29 'de março de 1954

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário-

"
iMPUREZAS 00 SANGUE?

Iftl UIXiR Df Bô6UflRA
� AUX. TRAT. SIFILlS

Portaría de 30-3-1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de· suas atri
buiçQes resolve: conceder licença

a Zilma Buss da Costa, ocupan
te cargo de Professor não Titu
lado, padrão D, do Quadro Unico
do Município, por 30 (trinta) dias
em prorrogação, a contar de 30
de março de 1954, com venci
mentos integrais.
r

'

Prefeitura Municipal de Ca-
noinhas, em 30 de márço de 1954
Benedito Terézio de Carvalho

.

Júnior - Prefeito
Osvaldo F. Soares, Secretário

P"O(II11'. nl\ ��II f""UI'�"or• ...'-" I.V _"ii ........ 1 ...........

O sabão Princeae, Lygia,
Bora� ou -TUPY'

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Discos R C4 VICTOR
Casa Erlita

--

Vista-se de acordo com\
a estação, escolhendo
agora o seu traje

de inverno

ALTA QUAL! DADE
ED!STINÇÃO

.

-

Exclusivista no Município .

João J. Pereira
Rua Vidal Ramos sln

Caix.a . Postal 97 •• Fone 298
CA N OI N.HAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

P�EFEITURA _MUNICIPAL DE' CANOINHAS
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Janeiro de 1954

Limpeza de valos, noeíros ��et!ls
,

' FOMENTO'
FOMENTO DA PRODUÇãO VEGETAL

Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

'

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇãO�NIMAL

Pessoal varíavel
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo ,

Material serviço fomento da produção animal
, ,SERVIÇOS INIftiSTRIAIS
Serviços Urbanos

Despesas diversas
Para o Serviço de Ag.ua
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

.

Pessoal variavel
?

Opera rios serviço extração de pedregulho
Operários ser-viço, extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS /
Pessoal fixo

.J

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

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA .

- Fundada-Interna Amortização e Resgate -

Despesas diversas
1 II Amortização e resgate �18 divida consclidada

- Juros -
.

I Desnesas diversas .

t I Jur�s da 'divida consolidada
I SERVIÇOS DE UTILIDADE""PÚBLICA '

, ,CONSTRUÇÃO E. �CONSERVAÇãO DE-

I' LOGRADOUROS. PÚBLICOS

Pessoal. fixo .

'

1 'Tires Jarftiq�iros' -:- Ref. �I
, Pessoal varlavel

.

,

1. Operários dos serviços 'de ruas das vilas de Três
. .>

,

Barras, Papariduva, Major Vieira e Paula Pereira
2 �perários do s'lV!ÇO de ruas, I>raç�s é jardins da-

I cIdade· .,,'
3 i Operários serviços calçamento ruas da cidade

Material de consumo

Para serviços de ruas, praças. e jardins
2 Para serviço de calçamento "de ruas .

Despesas diversas '

"

.

Transporte de material 'para serviços de ruas, pra-
ças e jardins "

8 14 2 Combustível para veiculos em serviço na cidade f' vilas

8 2 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇãO DE RODOVIAS.
- Departamento Municipal de Estradas

. de Rodagem - D. M. E. R.
Pessoal fixo

.

Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z
Escriturarío do D. M. E. R. - Padrão S
Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z
Dois Operadores de Maquinas :- Padrão F
Fiscal - Padrão S
Dois Fiscais - Padrão R
Três' Mo torístas - Ref. XI
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira \

8 21 2 Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo ,/

Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas
Combs. para veículos em serviço de estradas e 'pontes
Custeio fie veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA
Pessoal variavel
Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE. PRÓPRIOS

PÚBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de' própríos municipais
Material de consumo

-

Para serviços de prôpríos municipais
ILUMINAÇãO PúBLICA

Despesas diversas
Iluminação pública da cidade e da vila de '.crês
Barras

.

,

.

8 84 2 Energía para motores, reparos de instalações e ou

tras despesas

Côdígo
Local

4 94 3
5
5 1
5 11
5 11
5 13
5 13 1
.5 2
5 21
5 21
5 23
s 23
6
6 3
6 34
6 34
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
6 9
6 90
6 90
6 91
6 91 1
6 93
·6 93
7
7 3
7 34
7 34
7 4
7 44
7 44
8
8 1

gW
8 10
8 11
8 1'1

8 11

8 11
8 13
8 13

,

8 "13
8 14
8 14

8 20
8 20 1
8 202
8 203
8 204
8 205
8 206
B 207
8 21
8 21

8 22
� 8 22 1
8 23
8 23 1
8 24
8 24 1
8 242
8 5
8 51
8 51 1

..

8 53'
8 53 1�
8 7

8 72
..

8 7'J 1
8 73
8' 73 1
8 8
8 84 _

8 84 1

8 9
8 94
8 94 1

TITULOS
DESPES�� ORÇAMENTARIA

Anterior 'I Do mês 1 'Total

I.

/

·4.336,00
.

, 4,336,00

Compre seus remedios e perfumes bara
to comprando na

Farmacia Oliveira
CONFIE NA SUA FARMACIA

Acabamos de receber grande socfiruenfo de homeo

patias da afamada marca Almeida Cardoso

Compre homeopatia mais saiba comprar. A melhor
é a Almeida Cardoso

"

FARMACIA OLIVEIRA a sua Farmacia

Regisfr-o Civil # Edital
SebastiãoGrei Costa, Escrivão Comarca de Canoínhas, Estada

de Paz e Oficial do Registro Ci., de Santa- Catarina. etc.

vil de Major Vieira Município e

Proibi�ão, _. - Aviso
Eu abaixo assinado proi

bo terminantemente caçadas
de qualquer especie, em ter

renos de minha propriedade
situados em Rio da Serra,
Floresta, Cruzeiro e Portei
ra de Chave.

Não me responsabiliso pe--
lo que possa acontecer aos Pro i b ição
infratores.

Proibo terminantemente à en-

Papanduva, Maio de 1954 trada de pessôas estranhas em

JOV T 1
minhas propriedades, quer para

INO ABALIPA X
'

'caçadas e outros afins, situados
em Tuneira, Lagôa Seca e Pa

panduva.
Não me responsabilizando pe

lo que possa acontecer aos con

traventores,

Papanduva, junho de 1964.

ALEIXO KMI,ECIK '2x

RENNER
A BOA ROUPA

ALUMINIO
"

bom e barato
(!,4d,Q; ,�ttita;

.

"Diário de Noticias"
O' matutino de maior tiragem da

Capital da República

"A CARETA"

II
A revista

m,
ais�popular da,

Brasil

A venda na "�gência Lotérica",
. ,Praça Lauro' Müller

I
víndos 'do. Rio por' aviào.

<ContriBuição voíuntãria doe ··Correio do Norte"

_

em favor da \b8a imprensa),

12-6.1954

DIVERSOS

.',

600,00

, 130,00

Tem bom gosto?
Tome Vafê 8. Teréza

o p ortu nj d'a de
Casas e datas à vendá.

no perimetro urbano. Pre

ços convidativos.

34,.70. Procurem 'O snr. Feres
:" .Coury, n�sta cid/ade.

Despesas diversas
, Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no .art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação Ide rodovias

Ir

130,00

i

2.2C.o,002.2uú,00

./ 2,132,00 '

'

2.132,00

360,0(, 360,00

8.300,00 8.300,00

34,70

Precisamos
com urgencia de oficiais,
sapateiros soladores.

Mais informações na fIrma
Irmãos Trevísaní Ltda.

-

Faz saber que pretendem ca

sar; Alberto Antonio Ferreira e

Jocelina Veiga. Ele .natural de!>-'
te Estado nascido neste distrito
no dia 16 de Outubro de 1929
de profissão lavrador, solteiro
domiciliado e residente neste

distrito filho de Alfredo João
Antonio e de D, Fermina José
Ferreira residentes neste distrito
Ela natural deste Estado nascida

.

em Rio Claro, neste distrito no

dia 9 de junho de '1935 de

profissão doméstica, solteira
domiciliada e residente neste
distrito filha de Clementino M.
da Veiga e de D, Mercedes E
mídia da Veiga residentes nes

te ditrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Januário Andraski e Ber
narda J'ientara, Ele natural des
te Esta do nascido em Pinhal,
-Papanduva no dia 31 de janei
ro de 1931 de profissão lavrador
solteiro dcrnicillado e residente.
neste distrito filho de Demétrio
Andraski ,,_e de D Tereza An.

, draski residentes neste, distrito
Ela na turé'l";·aesíe Estado nasci
da em Agúdos no dia 3u de'

agosto de 1935 de profissão do
méstica. solteira, domlciliadae
) esidente neste distrito fi lha de
Lourenço Jientara e de D. Ana
Jientara residentes neste distrito

, Faz saber que pretendem ca�
sar: Octávio Zaczeski e Maria
Júlia dos Santos Ele natural
deste Estado nascido em Papan
duva no dia 7 de Setembro: de
1930 de. profissão motorista SI�J
teiro,domiciliado e residente nes
te distrito filho de João Zacze

skí e de D ..Ana Zaczeski resi
dentes neste distrito Ela na tural
dêste Estado nascida em Pulador
dia 20 de julho de 1927 de pro-

.
fissão professora, solteira domi
ciliada e residente neste distri
to filha de Jl1S� Inácio dos
Sàntos e de D. Angelina Cava
lheiro dos Santos residentes nes

te distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180. Si alguem tiver conheci

mento de existir algum impedi.
mente legal, acuse-o para fins

de direito.E para constar e che

gar este ao conhecimento de to-

,dos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume.

Major Vieira, 3 de junho de
de 1954 .

Sebastão Grein Costa
Oficial do Registro Civil

2.500,00 2.500,00
1.900,00 1.900,00
2.500,00 2,500,00
1.147,00 1.147,00

3.180,00 3.180,op
3.300,00 3,300,00

.
..

23.431,�0 23.431,20
. ,

4.081,00 4,081,00

306,00 306,óo

1214,20 1.214,20

23.211,10
\

23,211,10
.

- 3.639,00 3,639,00

600,00 600,00

232,00 232,00

3,823,80 3.823,80

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmacia Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc. I',' Manipulação escr�pulosa! Preços módicos!

••::':::::::::::::::::::::::::::::11::::1:::::::::11::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::111::::::::� �- -

H Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A. H- -

H Matriz: ITAJi\.Í . Enderêço telegrafico: c I N C o . 55

fi TAXAS DE DEPÓSITOS II
55 Contas de Movimento Contas a Prazo ::
I: OI d d OI =:
•• A Disposição 3/0 a. a. Com aviso e 120 ias 5 /0 a. a. �
:: 111.0'/ ••

I: Prazo Fixo 6 mêses 5 �2 /0 a. a. �

55 Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. ii
55 ii
ii Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 100.000,00 55
se Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ii
� ::
ii Abra uma conte no "Inco" e pegue com cheque! ii '

:i:::::::=:::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::!I::::::::::;:::::::::::::::

AEROPO·RTO HOTEL
DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS

-

Com restaurante á la Carte, apartamentos
.

f! quartos com água encanada
Grande estoque de bebidas nacionais e estrangeiras
Rua João � egrão, 585 - Fone 2539

__

Com Garage -, Curitiba, Paraná
).

DR.' ,SAULO CARVALHO
Advogsdo

Escritorio e' resídencia

Hua Coronel Albuquerque s/n
Canoinhas -

F'one 202 '

S Catarina

Oficina .. ,Relâ.mpago IJOÃO FREOERiCú 5.iEMS

cÇ:e��:Td�sB�i:I��a�;R�:ç�sDsE A�!�I���:AS I
Caixa Postal, 93 - (AHOIHHAS - Santa Catarina I

TodeschihiGaitas
só na 1fT

. _1'
.

Empreza Fuck
Dr Aroldo Carneiro de Carvalho

ADVOGAno - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 360)

Inventários, cobranças, contratos e nutras causas cíveis e

cornerciaís - Direito industrial e legislação do trabalho - Na

turalisações e títulos declaratórios - Causas criminais
.

Escri,ório e Residência:
Rua Vidal Ramos - Canoinhas - Santa qatarina

�.
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II Dr. ·Aristides Diener U
ii CIRURGIAo DENTISTA- ii
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i Raios X\·;_ Pontes Moveis e Fix�s ii
ii Dentaduras Anatomicas ii
- -

ii Rua Vidal Ramos ii
i CANOINHAS - SANTA CATARINA ii
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MO TD C-I C L'E T'A
Vende-se uma. Ótimo negocio. Tratar nesta redação. 2x

Governo Municipal
Decreto- n. 79, de 23'-3-1954·
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca-'
tarína, usando de suas atribui
ções e de acôrdo com á Lei
Municipal n. 117, de 9 de março
de 1951. Decreta:

Registro Civil
- En-I T A L
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do Distrito de Felipe
Schrnidt.

faz saber que pretendem ca

sar: Evaldo Ferreira Pinto e A
laide Alves. Ele, natural deste
Estado, nascido em Felipe
Schmidt no dia 22 de Janeiro
de 1934 de profissão operario
estado civil solteiro domiciliado
e residente .nesta Vi-la, filho de
Lecindo Ferreira Pinto e de D.
Florisbela Ferreira dos Santos
residentes nesta Vila. Ele natu
ral deste Estado, nascida em

Felipe Schrnidt no dia 17 de
Janeiro de 1937 de profissão
doméstica estado civil solteira
domiciliada e residente nesta Vi
la filha de Benjamim Alves e de.
D. Idalina Ramos Alves residen
tes em Felipe Schrnidt.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo. Código Civil art.
180. Si aJguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito. e para constar e che
gar este ao 'conhecimento de
todos lavrei o presente que será
afixado l10 lugar de costume e

publicado no jornal "Correio-do
Norte" da cidade de Canoinhas
F. Schmidt 1 de junho de 1954

João Augusto Bauhardt

Oficial do Registro Civil

\ .

Policia'Militar·
3a. Cia. Isolada

Canoinhas, 28 de maio de 1954.
Do 10 Ten. Comandante Interino
Ao limo. Snr. Diretor do Jor-

nal «CORREIO DO NORTE»

N e s t a

I - Tenho a satisfação de co

municar. a V. S. que, nésta data,
assumi 'O Comando Interino desta
38 C. I. da Policia Militar do Es
tado, aqui sediada ..
II - Valho me da oportunida

de para apresentar a V. S. meus

protestos de consideração e respeito.
OLAVO RECH

lO Ten. Cmt, Interino
•

Decreto de-6-4-1954. Decretos de 6-4-1954,
Benedito Terézio de Carvalho

'

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior Prefeito' Municipal de Júnior Prefeito Municipal de Ca-
Carioinhas, no uso de suas atrí- noínhas, no uso de suas atribui-
buições resolve: Exonerar ções resolve: Exonerar
Carolina Babiretzki do cargo Renate Ri�e do cargo de

de Professor com Habilitação, Professor Auxiliar, padrão B,
padrão F, do Quadro Unico do do Quadro Unico do Município

Artigo 1° - São concedidas Município, que exercia na Es- que exercia na Escola Mixta de
bolsas escolares, no corrente ano cola Mixta de Rio Bonito dis-· Campo d'Agua Verde.
para os ,estudantes abaixo rela- trito da Séde, a contar de 1 de Nomea-rclonados, correspondentes ás ím- março de 1954.
portâncías indicadas: Olga Fechner para exercer o

Prefeitura Municipal de Ca- cargo de Professor Auxiliar pa-
Lydia Biluk 3. ano Normal f;r$ noinhas, em 6 de abril de 1954 drão B, do Quadro Unico do
1500,00; Olga Fechner 3. ano -Benedito Terézio de Carvalho Município, na Escola Mixta de

. Normal Cr$1500,00; Gerci Gola- Júnior.ee Prefeito; Campo d'Agua Verde distrito
noski 1. ano Normal Cr$1500,00 da Séde.
A:lçe Kretzer 1. ano Normal Cr$ Osvaldo F. Soares; Secretário
1500,00; Arlete Müller Bueno 3. Exonerar

ano Ginasial Cr$ 1200,00 Darci Decreto de 6-4-1954. Antônia Cordeiro do cargo de
Vieira dos Santos 2. Ginasial Cr$ Benedito Terézio de Carvalho Professor não Titulado, padrão
1200,00 Divanir Davét 2.Ginasial Júnior, Préfeito Municipal de D, do Quadro Unico do Muni-
1200,00: Iélva Rudolf 2, Ginasial Canoínhas, no, uso de suas atri-

. cípio, a contar de 1 de abril de
1200,00 Dalila Fernandes da A- buições 'resolve; Exonerar .1954.
nhaia 1. ano Ginasial Cr$ 1200,00 Nomear
Nancí Silveírs 1. ano Ginasial Angelina "Sobczak do cargo de .

Professor Regente do Ensino Any Klosterhoff para exercerCr$ 1200,00; Gerda Plugge 2, o c go d P f R g tPrimário ('U Ginasiano, padrão J ar e ro essor e en e
ano Gínasial Cr$ 1200,00; Denôh dE' P'" G"do Quadro Unico do Município, o nsmo rrmario ou masio
Vieira Côrte 4. ano C.N.R; Cr$ d

-

J d Q d 'U' dcom, exercício na Escola Mixta pa rao , o ua ro ; nICO o
2400,00; Joana Carvalho do Pra- M

.,.

E I M' t dde Lageado, umcipio, na sco a IX a e
do 3. ano C.N,R; Cr$400,OO Her- Lageado, distrito da Séde .

cílio Cenceícão Souza 1. ano ' Prefeitura Municipal de Ca- Prefeitura Municipal de Ca-C.N R; Cr$ 400,00; José Vieira noínhas, em 6 de abril de 1954 noinhas, em 6 de abril de 1954.r . ano C.N.R; Cr$400,00 Benedito Terézio ' de Carvalho Benedito Terézio de Carvalho .

Parágrafo Üníco - A bolsa Júnior - Prefeito. Júnior - Prefeito.
do estudante Dinôh Vieira Côrte Osvaldo F. Soares, Secretário Osvaldo f. Soares, Secretárioserá paga á Viúva dona Mer-
cêdes Lopes Côrte; as bolsas dos
alunos Hercílío Conceição Souza
José Vieira, Joana Carvalho do
Prado serão pagas á Diretora do
Curso Normal Regionaf "Pro
fessor Sílvio de Freitas Noronha"
e as demais á Direção do Giná
sio e Escola Normal "Sagrado
Coração de Jesus", désta cidade

Artigo 2° - A bolsa ficará
/ autorr.aticamente -suspensa se o

,-------

bolsista não demonstrar aprovei
tamento em seus estudos.

Artigo 3° - As despesas de
terminadas por. êste Decreto
correrão por conta da· dotação
3-84-�, do orçamento vigente.
Artigo

-

4° :_ Este Decreto
em- vígôr 11& data de sua publi·
cação, revogadas 8S disposições
em contrario.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 23 de março de 19.54

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito

Osvaldo F. Soares, Secretário

Ma elojoar�a· \uissa
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterías, ali
anças, aneis em geral,
por preços I azos veis
Rus "'õJgeni,' j"" ::-i"lIza

iIII ".....'_ __Iii

.' IMPUREZAS DO SANGUE?

P'rl\(IUA 1\1\ ��II I",ruu'_"ftr•• U "I'W ,.v _�_ ...... I.... "" ...V

o sabão Princeze, Lygia,
Bora� ou 'TuPY'

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Discos R C 4 . VICTOR
Casa Erlita

/

Vista-se de acordo com\
a estação, escothendo
agora o seu traje

de inverno

ALTA QUALIDADE
E D!STINÇÃO

Portaria de 30-3-1954.

Benedito Terézío de Carva lho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de' suas atrí
buiçQes resolve: conceder licença

a Zilma Buss da Cesta, ocupan
te cargo de Professor não Titu
lado, padrão D, do Quadro Unico
do Município, por 30 (trinta) dias
em prorrogação, a contar de 30
de março de 1954, com venci
mentos ínfegraís,
I

Prefeitura Municipal de Ca-
noinhas, em �o de márço de 1954
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior - Prefeito
Osvaldo F. Soares, Secretário

.
-

Exclusivista no Município .

João J. Pereira
Rua Vidal R.mos s/n

CaixJ! _ Postal 97·· Fone 298
'. ,

CANOI N-HAS

Decreto de 29-3-1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri
buicões resol ve: remover

Ciro José Varéla, ocupante do

cargo de Professor com Habilita
ção, padrão F, do Quadro Unico
do Munícípío, da Escola Mixta
de Campo dos Pontes para Es
cola Mixta Ponte do Tamanduá.

Prefeitura Municipal deCanoi
nhas, em '2.9 'de março de 1954.
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior - Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROME'SSASC
Esc,reveu ALFREDO GARCINDO

o brasileiro' que -necessita e que
depende dos nossos Institutos, au
tarquias e de muitos dos nossos

homens públicos, confiado nas pro
messas, vive d� esperanças. Os
oradores eufóricos e entusiástas em
campanhas eleitorais, tudo veem,
tudo sabem e tudo prometem, In
vocam, o sentimentalismo e a pro
verbial hôa fé de nossa gente. Se
apresentam como verdadeiros luta
dores Idos anseios e das aspirações
do homem simples. Passam as

campanhas eleitorais, são eleitos,
esquecem-se da tragédia do- aban
dono, das amarguras em que vive,
sacrificado o nosso povo.

A minha intenção, quando es

crevo, não é para atacar êste ou

aquele 'Govêrno, Apenas, como

brasileiro que sou, observando a

falta de senso de responsabilidade,
/ julgo-me com direito a esérever o
'que sinto e sei, baseados em da

,

dos estatísticos. Positivamente, to
dos os brasileiros, num País de
mocrático como o nosso tem di
reito de apontar os erros dos nos

sos homens públicos; principalmen
te daqueles que estão a frente de
Organizações e Institutos, dos quais,
o povo constantemente está a pre
cisar de seus serviços, Olhemos,
'pois, com os olhos bem' abértos

para a realidade. O Instituto de
Aposentadoria e Pensões �dos In
dustriários, fundado, organizado
para amparar os seusrassociados e

.contribuintes, não tem cumprido
com os seus deveres e obrigações,
A, burocracia sufoca-lhea 'bôa mar
cha dos serviços. Destroi todo o

bom principio para o qual foi cria
do. Uma verdadeira legião de ho
méns que ontem sistemátícamen
te, todos os mêses,

'

e Instituto lhes
descontava do ordenado uma per

.centagem: hoje, doentes, estão a"
mais de 10 mezes, a-guardé!-ndo so
lução de seus processos- Estês ho-

mens contribuintes do JAPI, estão
condenados a maior pobreza, ali
mentados a pirão, feijão e man-,

dioca, desalentados. arcando ao
,

peso de 'suas próprias dores, es-

perando o dia, 8 de cada mês, o

minguado auxílio que não vem,

que nunca chega, cada mês uma'
esperança, uma promessa: Na sua

maioria, são chefes de numerosa

familia.-

. Onde está a ação de nossos Go
vêrnos? Deputados e -Sen�dores1
Qual a dificuldade (que existe nos

nossos Institutos ,e muito princi
palmente no IAP,I? Dinheiro? Não.
-O IAPI desfruta perante as de
mais autarquias, uma situação in
vejável e belíssima. O que lhe fal
ta é Chefe,' Presidente ou Diretor.
De um homem que queira parti
cipar dirétamente da prosperida
de e 9 engrandecimento da Pairia.
Que sinta as necessidades dos-con-
tribuintes. Que desprese o .como

dismo prejudicial_�' faça jús aos

proventos que ganha da Nação.
Que tenha n<;.ção de responsabili
dade.. ,

Porventura, póde um País' co
mo o nosso exprimir uma etapa
econômica" e notável progresso tec
nico e industrial, se os seus tra
balhadores estão morrendo de fo
me? Verdadeiramente, não.

Antes que o desequilibrio .afin
já todo o nosso PQVO e as, conse

quências possam afetar a demo-:"
cracia, 'os nossos homens públicos
devem" trabalhar para que cessem

as causas verdadeiras dos grandes
:m-ales apontados e que têm sua

origem nas injustiças decorrentes
de uma errada administração.
Famintos, os que já contribui

ram para o IA'Pl; vão continuar
até que a morte os surpreendam,
ou tornarem-se ladrões e até as

.sassinos, Até. quando e�a -calãmi-
tosa situação, persistirá?

.

,------------------------,
, -------,

Cine ,Teatro Veia Cruz
APRESEN'TA:

Hoie « ás 20 horas - Impropzío até· 14 anos

A�RANCADA FINAL
um nlme que é um Hino aos, Homens de coragem, e em

grito de alería para um mundo que defendia sua liberdade.
, Estrelando Stewe Cochran Philip Carey e outros.

Amanhã. ás 14 horas - Censura Livre
O Maravilhoso filme da M. G, M. em Teehnicolor--

CORAGEM DE lASSIE
final do seriado «O Vale dos Desaparecidos»

É
-----,

Amanhã "' ás 1� Censura Livre
!

Com este que eu Vou
Comédia com os famosos artistas Oscarito, Grande Otelo e

outros. Um filme da Atlantida.
'

Ás �O horas • Improprio até 14 anos

É Com este que eu· Vou
co� Oscarito Grande Otelo e ou'tros.

2"•.Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos - REPRISE
"'-----

3a• e 4a• Feira • ás 20 horas - 'Improprio até 14 anos

'�'AO SOM DO MAMBO
Filme Mexicano dom Amália Aguiar,

5a• e 6". Feira - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

.� Gªr:ninho do Pecado
com Jane RUSSêl e Victor Mature
.. '

. Não percam para �ia 27 do corrente o

insuperavel filme "O 'DIREITO DE NASCER ..•

-

.

\. . �', � ,
•

r,

Deputado . Reneau Cubas
Depois de permanecer na Capi

tal do Estado durante alguns dias,
participando dos trabalhos da As
sembléia Legislativa, regressou de'
Florianópolis o ilustre deputado
Dr. Reneau Cubas, procer po
lítico udenista e ahalisado faculta
tivo.

O representante do povo canoi
nbense, durante sua estada na Ca-

--

pital tratou de a�suníos da maior
relevância para li nossa comuna,

empenhando-se junto do Governa
dor' Irineu Bornhausen afim de

conseguir a realização de diversas
obras públicas em Canoinbas, in

clusive '0 Grupo Escolar do "Bair-
, ro da Estação", qs edificios

,
do

Forum e da Cadeia Púhlica e a

criação de Postos- de Saúde em
�

,

Major Vieira e Papauduva. O o

peroso deputado udenista elabQ�<
. rou projeto de Lei nesse sentido,
visto como conhece perfeitameute,"
os problemas daterra canoinhense.

"Correio do Norte" registra a

proveitosa viagem, congratulando
se

'

com o deputado conterrâneo.

52 Máquinas
I

Mas nem tudo é um mar de,
rosas . ,. Se no plano" federal o

PSD e PTB catarinenses estão
de mão dadas, aparentemente,
aqui em Canoinhas a coisa não
é assim ... Haja visto o que o

correu em Bela Vista do Toldo,
domingo último, numa reunião
trabalhísta, 'quando houve acalo
'rados debates entre elementos
dos dois partidos, que discuti
ram' questões religiosas e se

alongaram em- explicações sôbre
a Maçonaria.
Ao que sé' diz, quando discur

s.ava o Dr. João Colodel, foi
aparteado pelo pessedista José
Miranda Ramos e cóntra-apar..
teado esse pelo sr, Juca Matoso,
resultando daí acalorados e in
teressantes debates.

'

sr' não � verdade o que nos

contaram, convenhamos" que é
muito bem trovado ...

O Govêrno e as estradas,
A rodovia federar que liga

Curitiba ao Rio de Janeiro, uma
Só os insensiveis e .os teimo- das mais importantes do Brasil,

sos; só os inimigos -de-. 'gente 'está interrompida já há dias, em
catarinense, não veêrii'::;"médtos

--

consequência das fortes chuvas
em Iríneu e realizações (I<J seu que se prolongam já há mêzes,
Governo, como Santa 'Catarina As principais emissoras nacio-.
jamais 'conheceu. 'naís têm noticiado que' alem de.

Já se encontra no" Departa=: \
haver �aído u�a ponte, de con_.-:

mento de Estradas de Rodagejn- ereto s�?re o �1O lÍara�'e, ,� tre�
de Canoinhas um trator HD15 cho do Banhado 'Grande esta

de 18.000 quiios, chegado C9�" in,tran�itá�el, lá estando J>ar�l;
as primeiras máquínas _� que zad�os fl)8,lS de, 2 000 ca�1nhoes.
prestara serviço nas rodovias 9ue:.\dh;á. disso;;a. motorista e

estaduais. E� Agosto :vi'r,ª,o mó-
-

índusfrtal, agora [ornatista, que
toniveladores e mais caminhões. " cnítícou o Govêmo de Irineu

'.p04r causa da Ponte ele São João?
Sé a ponte estavapedre, cus

to a crer que a imbuia houves
:'se apodrecido em três anos. As
sim, o apodrecimento vinha de

-longe, dos governantes ante-
riores.

.

f!,
No momento em que .se di

vulgavã ô artigo da lavra do
novo jornalista, já a ponte es

tava reparada e permitindo o

tráfego, graças à dilígêacía e

aOI esforços do Dr. Cesar Amim
e dos seus valorosos- auxiliares
do DER, residência de Canoinhas.
O motorista industrial "cho

veu no molhado", ..

NOTAS
.Conclusão

tão descontentes e alargam a

cisão aberta pelo prestigioso Se
nador, ex-Prefeito de Canoinhas.
Ivo pretendia ser candidato ao

Senado e foi traido pelos seus

-companheiros, hoje mascarados
de trabalhístas sob a capa de

. "ALIANÇA SOCIAL TRABA
LHISTA".

Ó PSD, outrora majoritário,
hoje desprestigiado e desmora
lizado, viu-se na, contigência de
ocultar a sua legenda para com

parecer ante o eleitorado, fir-
,

mando o -acôrdo com uma ala
do PTB. Resta. saber se os au

tênticos trabalhistas se deixarão
embair e iludir, apoiando a já
desacreditada farça. •

Nas eleições de outubro pró
ximo, quem votar em Saulo Ra
mos ou. em outro qualquer ele
mento do PTB integrante da

chapa federal, terá'votado, por
igual, na legenda do PSD e no

I
sr. Nereu Ramos. Quem votar
em Nereu ou no PSD, estará
sufragando a legenda trabalhista,

Conclusão
a um Hospital de Araranguá
(Prefeitura udenista) de que foi
portador o Gorvêrno do�tado,
foi negado, durante. muitosme
zes áquela instituição, exclusi
vamente por perseguição-polítí-
ca, intolerância, 'incompreensão.
Irineu respondeu agora, ceden
do maquinas aos prefeitos do
PSD e do PTB, aos quais dis

pensa o mesmo tratamento, a

mesma atenção que os udenís
tas, certo de que os munícípios
são'todos iguais e junto consti
tuem Santa Catarina, a nossa

gloriosa terra.

Bem cedo os municipios e o

Estado hão' da fruir ·bc:neficios
da incomparável obra de Iri-

neu no setor rodoviário. Serão
abertas novas e s t r a das ,

alargadas, retificadas e\ melhor

conservadas as existentes, aten
dendo as .erescentes ,. �ecessida
des do povo catarínense..ao sen

sível aumerito do" tráfego; em

, pêso e intensidade.

Iríneu encontrou o Estado
desaparelhado, sem pontes; sem
caminhões basculantes, sem o

equipamento rodoviário de que
necessitava. Depois de regulari
zar a vida financeira, de pagar
as dividas contraídas pelos go
vernos' anteriores,

-

de restabele-
cer o crédito público, construiu
dezenas de pontes, iniciou a pa
vimentação de estradas, à cons

trução da Dona Francisca e a

gora está importando máquinas,
, aparelhando o DER e as prefei
-turas municipais, realízandó'obra
de 'estadista, orgulho I da gente

..

Rodoviárias
catarinense, porque sem igual
em todo o território nacional.
Santa Catarina, hoje, é o Esta-
51-0 da Federação que desfruta
melhor situação financeira; um

dos único de orçámento equili
brado onde o Governo chega'
ao fim do exercício- com saldo
orçamentário, fruto . de' econo

mias e de exesso de arrecada-
. ção; um dos únicos que vem

pagando aos municipios a dife
.s

rença de arrecadação e as quotas
do Fundo Rodoviario .Nacional.

A 'Prefeitura Municipalde Ca
noinhas recebeu, dessa partida,
um motonivelador Modelo "D"
de 4.500 quilos, para conserva

ção das rodovias municipais. Em
Agosto receberá outra unidade
equipada com um carregador.
Em janeiro um trator dé estei
ras dotado de caçamba para o

carregamento 'mecânico de ca

minhões.

Irineu Bornhausen e Benedi
to Terézio de Carvalho, lado a

lado, com o mesmo VIgor e o

mesmo entusiasmo trabalham

por Santa Catarina e Canoinhas!

Um "scrapers", p'<;tra 12 metros cubicos, destinado a obr�s de terraplanagem. O tratar

recebido �pelo DER de Canoinhas terá como complemento, a ser recebido em Agosto,
uma unidade idêntica a essa fotografada \,

"

POLITIC'A.S
-

Descontentamento no.PTB
. Há generalizado descontenta-
menta no PTB oriundo da ati
tude do sr. Saulo) Ramos que
atrelou os trabalhistas à carrua
gem cápitalista do sr. Nereu Ra
mós. ,Os 19 diretórios petebístas
de maior expressão e fôrça elei
toral, inclusive todos aqueles de
munícipíos em que o PTB é

, detentor de Prefeituras, são con

tráríos ao aeôrdo com o PSD e

,.vão abrir uma grande cisão, ne
gando apôio rf\Saulo Ramos, pa
rente de Nereu e elemento co

locado no PTB para'agir como

. agiu, sacrificando os seus interes
ses partidários em benefício dos
de familia ... '

PSD versus PTB
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