
Prefeito Benedito Terézio de Carvalho Júnior
Cubas telegr.afa�am pleiteando
I. '. A. P. I. em nossa' cidade, a

sejarp atendidos com prontidão.' Há gfande número de processos arrastando-se morosamente,

'deixando em situação desesperada, muitos operárjos de nosso Município, que aguardam -pagarnento de seus be-

nefícios há mais de seis mêses, alguns mais de um ano, não possuindo recursos para adquirir gêneros de

primeira necessidade,
�quanto mais remédie)s. ,?xalá a S�b-Agência seja instalad� ainda no próximo mês

Manchéte do Jornal "Barriga Verde", número 251, de 2'9
de novembro de i942.

":'Mulheres nascidas no Brasil, velhotes descarados nasci
dos no Brasil, que sabem que são traidores, e que desde que
soou a hora H vivem dizendo cinicamente em público que são

brasileiro!?; como se nós pudessemos acreditar em comediantes,
continuam criminosamente, dentro do lar, e no fundo dos

quintais, a ensinar a lingua maldita a�,seus filhinhos e a seus

netinhos! Quando será que essa canalha se resolve a dizer a

verdade aOS' seus descendentes, a criancinhas que queremos

para o Brasil porque são brasileiras, esta verdade tremenda:
Meu filho" meu netinho, os alemães são os miseráveis e co

vardes assassiDOS de teus irrilãosinhos brasileiros e é por isso

que o Brasil está em guerra contra a AleIÍlanh� que voce, cerno

brasileiro, deve detestar."
.

•

, '1m nossos dias, afirma o porta vóz oficial do ·PSD, o jor
nal "Barriga 'Verde", que nunca suscitou ódios raciais e que sem-

,

pré admirou profundamente os descendentes de alemães e que
estende as mãos' amigas a tôdos os alemães, porque afinal, mes

mo na guerra eles teriam que ser amigos da própria Pátria e

não foram culpados de Hitler ter agredido o Brasil.

Perguntamos : Quando cidadãos brasileiros, residentes em

nossa cidade, conhecidos de tôdos nós, cumpridores, de seus de
veres cívicos,' bons chéfes de família, homens que, mereciam e

merecem nossa admíeação, respeito e estima; foram arrastados do
convívio familiar e levados para a prisão, como criminosos vul-.
gares e perigosos, .unícamente por serem descendentes de alemães,
quando seus rádíõs.Tmotocícletas e outros objetos foram confis-
càdos. O jornalista Albino Raul Budant desaprovou? Escreveu

-O ·'Ba,.·lo ,d'o 4,lg·o·da-ouma palavra siquér em defesa dos mesmos? ppo�ou,ao menos,
,

V
confortar suas, famílias? ,

.
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'por MARrO, ELOY'""PaI' que o jornal' das causas justas, o amigo de todos 0S

canóinhenses, silenciou?
'

" Canoínhas � cidades círcun-
, ' .

' vizinhas, trazem ainda a dôce'

Será que' jl�igava os mesmos e tôdos os descendentes es- , recordação do Baile do Algodão
trangeiros, traidorese velhotes descarados? promovido no ano passado; pela

Será que julgou justo e humano o vexame porque passaram_

Radio Cancínhas Ltdà. Nascido

êles e suas famílias? \

' de uma simples idéia que por
,

,

.3 sua vez gerou-se de uma aní-
,

Por que maldita a língua 'alemã-f�trão foi permitido seu mada conversa de mêsa de Café
uso' no Brasil e, ensinada em nossas escolas particulares e 'oficiais? entre o Gerente e locutores da

Responda porta vóz oficial da opinião e orientação dó glo- Emissôra, o Baile do Algodão
rioso PSD. marchou pelo itinerario do su

cesso.

ONTEM E .. : IHOJE

União,' Democrática, Nacional
SECÇÃO OE SANTA Ci\TARINA

DIRETORIO MUNICIPAL DE CANOINHAS

C:O N V o C A ç). o
,

o Presidente do DIRETORIO MUNICIPAL;- DA UNIÃO
DEMOCRATICA NACIONAL, tem o prazer de convocar os senho
res MEMBROS DO DIRETORIO MUNICIPAL, e membros, dos
S1,JB DIRETORIOS DISTRITAIS, para a reunião a REALIZAR
SE no proximo- dia 28 do corrente, ás 7,30 da noite na SÉDE
DO DIRETORIO á Rua, CeI. Vidal Ramos.

Canoinhas, 25 de Junho de 1953.
,

o DIREITO DE NASCER
,

Finalmente também nosso publico terá oportunidade dê
assisti.r a urro dos -mais celebr€'h films do cinema,' calcado que foi

?e um romance qUt, ,por sua vez, chamou a atenção do
_,..

mundo
Inteiro, principalmente depois de suà irradiação 'numa nc,vela rs
diofonica, que empolgou à todos.

Assim vivemos juntos, sentindo no nosso :cQração as 'es
peranças de Alberto I..irrionta, os anseios de Sarar Helena, a ano

gustia de mamãé\ Dolores, vivemos juntos este imenso, romance'
onde cada mulher encontrará 'aquilo que em 'sua alIna se. escoQ-

-

de de mais puro.,
"

, ,'," �,"
.

", O DIREITO DE NASCER 'é, talvez. atê, o presente 'mo-'
menta o' mais celebre fHm mexicano. Na iriterpretação temos po
p�pel de Mamãe Dolons a famosa artista Lupe Suarez, A)be,rtó
Llmonta �é vivitfo rriagistralmente por Jorge Mistral,., Sóror Hele':
na tem em Gloria' Ma!:in uma interpretação â altura, da bele.za'de
seu papel. _' , ",j ,

,

, ;E; um film profundamente senti,me�tal que princfpalmente
as mulheres agiadail'i irnensbmente.
" Sua exibição dar-se.-á âm'lf.nhã, quando em duas sessões el-

tara no "Cine Vera Cruz", 'ás 17 e 20 noras.
.

.

NOTA: Para evitar aborrecimentos, ao -distinto público,
venderemos entradàs a partir d�s 15 horas, de amanhã, ,27. '
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CIRCULA AOS SABADOS
I

�

Telegramas recebidos de Florianópolis
Esta capital hospedou por al

guns dias déstsoadàs personalida
des nacionais, provindas "dos mais
distantes recantos da Pátria; que
aqui vieram participar da tercei
ra reunião penitenciária brasilei
ra, realizada sob alto Patrocínio
do Governador do Estado - sr,

Irineu Bornhausen.

Durante vári�s dias foram ,e�-' N O tas P'o I í t i c a s
tudados e debatidos diversos e A candidatura do doutor Arol-
interessantes temas ligados ao sis- do Carneiro de Carvalho paratema penitenciário brasileiro, par- deputado federal, foi acolhida
ticipando dêasas discussões os mais

, por todos com grande' sàtísfa-brilhantes penitenciaristas patríd�s� ção e entusiásmo, porquanto, o
•

Em sessão especial realizada no jovem cànoínhehse é 'possuidor
Salão Nobre da Faculdade de de' inteligência prêvilegíada, âd
Direito, foram o Governador Iri- vogado de notável sabei jurídi
neu Bornhausen e o Ministro dou- co, jornalista 'beilhante e 'emé-

_
� tor Tancredo Néves agraciados 'rito,' orador 'pérfeíto, ii\egavel.
,

com medalhas de ouro da ordem mente um dos maiores valores
Grande Mérito Penitenciaria São catarinenses da' atualidade.
Pedro, cabendo ao Chéfe do Exe>

,

cutivo Catarinense receber a' me-
'

dalha número Um dessa ordem e

que é' ti maior condecoração na

cional, no setor penitenciáriif; Jus
tificando essa alta distinção con

ferida afo Governador., 'pelá Asso
ciaçãoBrasíleire de Prisões, dis
cursou brilhantemente na ocasião a

sua secretâria.doutora Alzira Vieira
de Brito, que resaaltob''o interes-

/

Foi uma' linda noite de leite' se, de S, Excta. pela' solução do

aos Canoinhenses que bem sa- problema penitenciário catarinen-

bem valorizar o belo. 18 de ju- se e o seu interesse pela recupera-

lho de 1953, é ainda um vulto ção social dõ homem que' delin-

gigante, pelo acontecimento que quiu. Essa decisão da Associação
grava-se-Ihe de então. Ao som

Brasileira de 'Prisões foi muito

do Jazz .;y"ara de São Bento do bem .recehida pelas numerpsas de.

Sul, dansavam e divertiam-se legações estaduais que aqui esti

todos, naquela noite, os que no veram, as quais puderam constatar

Clube Canoinhense tiveram a o'caprícho.que o Governador Irineu
aventura de acorrer, num am- Bornhausen dedica ao assunto que
biente de cambiante luz _ rica- os reuniu nêsta Capital, I,:
mente ornamentado por senha- A denominação da� condecora
rinhas que compõem a- Elite da ção foi sugerida pelo nosso -emi
Princeza do Planalto. O Baile 'nente couterrâneo.Dom Jaime de
,ao Algodão fôra lançado' ... e. Ba�ros Câmara, Arcebispo do Rio
como' tal. suscetível de elida ano de Janeiro e Cardeal do' Brasil.

,) que passa mais e mais' elevar "

seu nome aos, pináculos do su- Pelo avião de carreira da
cesso pois que traz consigo anos Cruzeiro do .Sul, seguiu hoje pa-

'

apoz ano ii lembr.ança feliz do ra o Rio de-;Janeiro o Gover- ,

aniversário da Radio Ganoinhas - nador Irineu Bornhausen, que.
Ltda. aU permanecerá: c�rca de' oito

dias. Durante sua estada na Ca
pital do País, deverá o Chéfe
do Executivo tratar com altas

. Varta a um lavrador

- Entretanto, segundo fÔ�0s. in
formados, é possível que�' retire
sua candidatura, para atender

. honroso convite do Governador
Irineu Bornhausen, pára assumir
a Secretaria da- Viação e .Obras
Públicas, já que o Senhor João
Colin reassumiu 'essa Secretaria

para deixa-la per-ocasião da re
forma do secretariado, que o '-'

Governador pretende promover
no inicio do mes de Julho. 0-\
atual Secretário DvJeão Colín,
pretende dedicar-se com afinco
,à campanha politica em Joínvíle,
para isso necesssita de tempo e ,

Iiberdade de. ação,
,

,;

J'udo azul-na lJDN local
-

r-f-ão existem os propalados.'
problemas na UDN.Canoinhen-"
se, todos estão à postos para a

,proxima campanha, unidos em,

torno de seus candidatos, para
mais uma vitoria espetactiÍar
Se necessário existe tambem
na UDN espírito de renuncia,

quando assim;o' requer o parti-
'

do e, especialmente, os' interês-
.

ses coletivos.

autoridades federais vários e im
portantes assuntos relacicuados
com "a administração catarinen
se. Além' do Capitão Pi-ráguai
Tavares, Chefe Interino da Ga
sa Militar, seguiu com S. Excía,
o doutor Antônio Carlos Kon
der Reis;

Por motivo de viagem urgen-
'

te 'e inesperada do doutor Arol
do Carneiro de Carvalho, não
apresentamos nésta edição"Car
ta a um lavrador," que' focaliza
com acerto e inteligência assun-:

tos de palpitante interêsse para
a nobre classe dos obreiros da
grandeza de nossa- Terra.

Si Deus quisér, no próximo
sábado, teremos prazer em pu
blicar mais uma dessas impor
tantes cartas, tão ansiosamente

aguardadas pelos lavradores e

por todos os leitores do Correio
do Norte.

E ''neste ano meu!> amigos VE'-

,mQ�nos, novamente as portasdo
mês de Julho, E nêle então,as-
somarfi em. possas meQtes per:' .•

ceptiyas, o Golias d.o, nosso mun- -

A_.. Pr u de n c �I a' ,C' a p i t a I.· z a r:'.,,aN o".'do social, o Baile do Algoaão, e
_

'�
que neste ano há de por certo,· h daV',�a aos sen' ores' porta ores de titulós dêste MUllicípiu, que a par- "

ultrápassar nossas 'espectativas. tir d,êste mês· o sr. 'Miguel Kichiieski não poderâ fazer eobrariças ou
Com, satisfação afianaçâmOs de receber mensalidades, ou outr� negócio qualquer relativo a /titulosant.emão-que o Baile do Algodão dê,ata Companhia ..de'ste, ano, a ser realizado dia , -

,17, de Júlh.o proximo, contará Outrossim avisa que são seus agentes autorizados os srs. Francillco
com a ilustração dos Tirolezes Ervecio Cubas Batista; para todo o int'erior do MUnicípio' e c([)m sé

deJoaçaba,radicado,.;efnPapoan de, em Rio dos Poços e Walmor' Furtado, residente·à rúa Paula Pe-'

naquele Municipio, e que no" rerra 190, com' os quais devem ser tratados tôrlos ,os assuntos atinen-
,Paraná quando do. seu Cente- tes à esta companhia.

"

nário, tiraram'ri prjm�iro 'log�r Conoinbas, Junho ,de 1954-
-

.\'

Contin�ª n'outro local AS8.: 'Aristide!l, Rocha . Inspetor 6�ral .

'

�' ,�.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Civil

Faz saber que pretendem ca

sar Olivio Mussolini Grestani e
Joanina Monte. Ele, natural des
te Estado nascido em Pacíencia
no dia 10 de Agosto de 1932,
Motorista, solteiro, domiciliado
e residente nesta Vila filho de
Saul Crestani e de D. Ana Cres
tani domiciliados e residentes em
Felipe Schmidt, Ela, natural des
te Estado nascid .. em Porto U
nião no dia 29 de JUnho de 1934
doméstica, solteira; domiciliada
e residente nesta Vila filha de
Constantino Monte, falecido, e

de \D. Maríeta Monte domicila
do e residentes em Porto União.

Faz saber que pretendem ca

sar: Nicolau Ribeiro de Ramos e

Maria Ribas dos Santos. Ele; na
tural deste Estado nascido em

Paci\ncia no dia 10 de julho de

1915, lavrador, solteiro, dornicilia-

-
- Edital

do e residente em Lageado filho
de Miguel Ribeiro de Ramos, fa
lecido €' de p�na Ottomayer
domiciliado e residente em La

geado. Ela, natural deste Estado
nascida em Paciencia no dia 20
de Maio de 1914, doméstica, 501-

teíra, domiciliada e residente em

Lsgeado, filha de Rufino Ri.beiro
dos Santos falecido e de D. Pro
cedina G. Siqueira falecida.

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

cliegar 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.

Felipe Schmídt, 6 de -junho
de -1954.

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil
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venue-se
Um terreno em Papanduva

entre as ruas Tte. Ary Rauen e

Rufino Mendes.perímetro urbano
ótimo ponto para Indústria ou

Comércio, medindo 38.400 me

tros quadrados, ou seja 48 datas.
O referido terreno conternI casa
de moradia 9x12 pintada toda a

oleo. Preço CJ $ 130.000.00. Tra
tar nésta cidade á rua Paula
Pereira, Edificio "FRANK" com

o sr. Sylvio Baeur. 6x

"

TOSSES t BRONQUITES 1
-

VIHliO [REOSOUDO
(SILVEIRAl

GRANDE TÔNICO

LIN6EBIE ETAM
de fama, mundial
distribuidor exclusive

.
,

CasaErlita

TITULOS
Anterior I Do mês I Total

Aplicação da taxa de conservação de estradas
.

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
Aposentados
Funcionarios em disponibilidade !

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas

-

Restit. de írnp, e taxas de exercicios encerrados
ENCARGOS TRANSITóRIOS

Pessoal fixo
,

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

Construção de prédios escolares e aquisição dos

respectivos terrenos
,

Construção de casas populares '

Salário família "'-,
-

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
POR ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no ,;t,rabalho
Seguro' de bens moveis e imoveis

SYBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

'Despesas diversas
Contribuíções a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro CiYil e Juiz

Subvenções coacedídas por lei a diversas institui-

ções _
_'

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

DIVERSOS
Despesas diversas .

- ,
_

Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão á Vva. e filhos menores de Augusto Caíssler
Pensão áVva. e filhos menores de Agostinho T. de Lima I-Pensão a João Florentino 'de Souza -

Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas -

Cr$
Restos a pagar de 1953

-SOMA CR$
-

Saldo para FevereÍfo
.

de 1954
SALDOS DISPONIVEIS

Na Tesouraria
No Banco "Inco"

RESPONSAVEIS.
Nas Intendencias

.....

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

DEPOSITOS
Na Tesouraria

Reinaldo Crestani
Contador
.

� ,

DESPESA ORÇAMENTARIA
-

22.099,50
21.260,30

-

19.432,60 62.792.40
'_

, 42.307,90
61.027,20

-,

18.214.00

121.549.10

Canoinhas, 31 de janeiro de 1954

Benedito T. Carvalho Jr.
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL_ DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria r�ferente iO mês de Janeiró- de '1954
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Oovêrno Municipal - Requerimentos despachados·Regis·troJoão 'I'omaachitz requer transí. da área de 800mf para Olga .

Sukmanoski; Carlos Prust transf. da area de 1.600 m2 para Arnaldo -João Augusto Brauhardt, Es-

Pape; Guilherme Prust 'tr!lnsf. da area de 1.600 m2 para Carlos Prnst; crivão de Paz e Oficial do Re
Mario Haensch transf, de uma hicicleta para Doliechnei; 'Francisco gistro Civil do Distrito de Felipe
Wilmar Friedrich baixa de uma bicicleta; Carmem Friedrich transf. Schmidt. '\,
de uma bicicleta para Francisco Scbwart; Francisco W. Friedrich
transf. de uma bicicleta para Homero dos Santos: José da Cunha
Bompeixe e outros transf, da aréa de 1600 m2 para João Hansem;
Zulmira Mendes Duczak 30 dias de licença para tratamento de saú
de; Pedro Neuburger baixa de uma bicicleta; Joaquim V. de Lima e

Primitivo B. Vieira transf. da area de 12,115 m2 para Carlos Frede
rico Sachwek; Joaquim V. de Lima e Primitivo B. de Lima transf.
de 14.500 para José Adão Schmidt; Antonio Francisco Quadros bai
xa de um carro de lavoura; Lauro Gonçalves transf. de uma bicicle
ta para José Eskudlarek; José' Tocarski & eis Ltda licença para es

tabelecer-se com oficina de consertos de alltomoveis e mercador de
peças e accessórios; Guilherme Mainers transf. de bicicleta para Lin
dolfo Zimmer; Eduardo Sudoski transf. de uma bicicleta para José
Becke: João Gudes transf'. de uma bicicleta para Francisco Hacker;
Pedro Paulo Krezineki transf. de uma' bicicleta para OUo Randing,
Orlando Nascimento baixa de uma bicicleta Humber: Estanislau J.
Woiciecovski transí, de uma caminhonete para José Kawa; Alfredo
Môbius transf. bicicleta; Claudio Novak transf. bicicleta; José Prim
transí. bicicleta: Damaso Rodrigues transf. bicicleta; Ricardo E Uhlig
transf. area de 1600 m2 para Elamer Feger; João Vicente de Souza
licença para estabelecer- se com bar a Rua Paula Pereira; Germano
Papst baixa carro de lavoura; Luiz Packer transf. bicicleta Aloitlio
Wiltuchnig; Alfredo Trapp transf. carro de lavoura; José Tocarski
& Cia. Ltda. licença construir uma varanda; Marmoraria São Carlos
Ltda. transf. carro de lavoura; Alcides Woitexem baixa estabelecimen
to comercial; Erhardt Spitzner licença estabelecer-se com casa comer-

cial; Silvio Wiltuchõig certidão de que Ary Hauffe é proprietário de
casa resíden.: - Joaquim Lara Cardoso transf.> bicicleta para Alcides
Pereira; Theodoro Humenhuk transf, caminhonete para Irmãos Nico
lazzi; Anor Iarrocheski licença estabelecer-se com casa comercial, João
Granemann baixa caminhonete. Carlos Arnoldo Koehler transf. bicicle-
ta para Lauro Hengel, Antonio' Ferreira - Andrade transf. bicicleta Código
para Elmutt Muller. Guilherme Prust transf. bicicleta para João Sal-

Localvador Filho, Arnaldo Muller baixa impostos de casa comercial, Arnal-
do Muller licença estabelecer-se com casa comercial, Antonio Dias
transf. bicicleta para Conrado Stailein, Emiliano A. pelem e transf.
bicicleta para AfonsQ_ Leonides Fleith. Adilia N. Auerbach dispensa
do cargo de professor Auxiliar em Sereia. Adib Sa�e Cia. Ltda.
certidão de que se acha legalmente estabelécido, Lenyro W. Wendt
baixa dos impostos bicicleta, Augusto Haensch baixa caminhão, Pedro
Tokarski baixa caminhão. Dalila de Mello Kuchner dispensa do car

go de professor padrão D. da Escola de Gramados. Afonso Francisco
Gapski cancelamento dos impostos carro de lavoura. Rosa dos San
t,os 2,50 m2 de terra por compra do Cemitério' Municipal. Alcyr
Wpitexem transf. .hicicleta para Izidoro Montegute. Iris Stratmam
baixa

-

bicicleta. P�dro Hatuchinski licença estabelecer-se com casa

comerciaLem Lageada dos Grein. Gregório Schupell baixa carroça.
José Kauva baixa casa comercial. Miguel Blaumer baixa carroça. Jo
sé Pietrowski baixa automovel Chevrolet. Siems Wrubleski e Cia. ·Ltda.
baixa fábrica sita em Felipe Schmidt. Estanislau Kainatski baixa
carro de lavoura. Jorge Navasaori baixa bicicleta. Cerâmica" Sta. Te
rezinha Colodel Ltda. baixa caminhão Ford. Alfredo Jureck transf.
bicicleta rara Otávio Jurek, Industria de Madeira Cador Ltda ..
baixa cafro de lavoura e caminhão Ford. Demetrio Truch baixa car

ro de lavoura. Inácio Oliscovicz baixa carro de lavoura:" Calisto Ku
chner baixa carro de lavourá. Eulindo Trevisani transf. motocicleta

para Miguel Kicbileski. João Vieira Sobrinho transf. bicicleta pa
ra João Maria -Batista. Francisco Langer licença para estabelecer- se

9 44
com Alfaitaria em Alto das Palmeiras. João -Dranka e sua mulher
transf. area de 4.000 m2 para Antonio SchelIbimer. Miguel Malakeski'<l- � 1: �seja anotado em ficha funcional o tempo de serviço prestado ao Exer-

.

cito Nacional - 11 mezes e 13 dias. Francisco Langer transí. bicicleta 9 8

para Gustavo Brandes. Joaquim Vieira de Lima e sua mulher transí. ��! 1area de 800 m2 para Eurico João Frochner. Sulina Soares licença
estabelecer- se com casa de frutas. _

Alberto Raul Cazamajou baixa
automovel Chevrolet. José Antunes Junior licença para armar Stand 9 84 2

de Tiro ao Alvo por 30. dias. Otávio Pechebel seja averbada em sua 9 84 3

ficha funcional, o tempo de serviço prestado ao Exército.Nacional 3
9 84 <4anos, 4 meses e 11 dias. Pedro Reitz baixa bicicleta. Paulo Kumi-

nek transf. caminhão Ford para Aristides Mallon, Engelberto Zier- 9 84 5

hut baixa caminhão Dodge. Tufi .Nader licença construir frente de
alvenaria em sua residencia. Therezinha Corrêa Agostinho licença tra
tar de interesses particulares. - Frederico Briski transf. carro de lavou
ra para Willi Briski. Hugo J. Pontarolo transf. caminhão Reo para
Alcides Woitexem. Pedro Holler transf, bicicleta para Gerhard Lubke.
Celso Bauer transf. bicicleta para Epaminondae Simões de Oliveira.
Antonio Sochacheski baixa carro de lavoura.' rmãos Zugmann transf.
(carroça para Irineu Mario Budant. Eloi 'Cubas Batista licença esta
belecer-se com casa Comercial. Etelvina Nunes Cordeiro transf. 400
m2 para Carmela Alves Nunes. Etelvina Nunes Cordeiro transf. 400
m2 para Milton Alves Nunes. Eduardo Arêas Horn baixa automóvel
Chevrolet. Haimundo D'Aquino Flores permissão construir rancho
de 15 m2 para deposito. Miguel Bonacordi transf. ares 800 ni2 para
l'heodoro TomporQski. .Tosé dOI Passos Vieira transf. bicicleta para
João Djrschnaber, Emp. Ind. e Com. Fuck Ltda. trllnsf. bicicleta
parlÍl Alidio Stulzer. João Sobzak baixa bicicleta, Pedro Nogatz bai-
xa bicicleta Norman. João Concio tranlilf. bicicleta para João Maria
Càrvalho. Francisco Rodrigues transf. bicicleta para Adão Lopes, Ro- \
berto Olinger transí. bicicleta para Arno José dos Sa n t(,s.· Represen-
tação Tupan Lttia. licença estabelecer-se com r�presentações de ma-

� deira. André Pangratz transf. bicicleta para Pedró Holl!lr. Ludovico
Dambroski licença construir aumento sua casa residênCia).: Maria 0-
í:léte Vieira compra area de 2,50 m2 rio-Cemitério Municipal, Miguel
Malakoski 60 dias licença para tratamento de Eiaúde. Altino de Al
meida Rocha transf. automovel Mercury para Gurlherme Prust. ·Pe·
dro Laildoski baixa carro de lavoura; Willy :KelIner transf. cami
nhão para Abrão Mus!!i e Cia., Basilio Humenhuk e Cia. Ltda. transf.
bicicleta para Leonidas Back, Maria Virgina Salvador transf. bici-
cleta para Ildefonso Finta, Alfredo de O. Carciado mudança de côr
seu automo'vel na ficha competente, Erica Zeschau trsnsf. area de
800 m2 para Mario Artur Ferraresi.

Canoinhas, 17 de março de 1954

Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

/4,296.00
2.600,00

4:296,00
2.600,00

3900,00 3.90o,Od

4.544,00

9.070,00 I
4.544.00

9.070.00

\

3.000,00 3.000,00

6.120,50
500.00
500,00
500,00

,
500,00

6.120,50
500,00
500,00
500,00
500,00

235.971,60
61.381,00-
297.352,60
62.792,30
360.l45;oo

'1235.�71,6061.381,00
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EdgardMayer
Diretor da Fazenda
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RIBUNA PARLAMENTAR
JOÃO DUARTE FILHO

arta aGetúlio 'sobre caminhões
Continuo a exposição' do feio

aso que, exponho, sftm espe

anca de providência ou mora

ização, ao Presi�ente da Repú�
lica para, através dele, falar a

pinião pública, a �uem voto

onfiança e devoto fe. I

Em julho de. 1953, pelo aviso

11 "do Banco do Brasil, ficou

roibida a importação de cami

hões semid�smontados pelo
ordeste.

Armindo Moura, importador
ernambucano, correu a região
edindo a governadores e asso

íações comerciais que pleiteas
em a revogação da medida. E o

ordeste uniu-se para pleiteá-la.
Com todas essas credenciais

'irige-se Armindo ao ministro

a Fazenda pedindo licença para

mportar 2.000 veículos, em câm

io oficial, conr financiamento

arantido e sob o compromisso
e entregar mais dametade' aos
evendedores dos demais Esta

os do Nordeste.

Sobrevindo o. plano Aranha o

ornem tenaz que ele é em ma-
'

éria de bons negocias, 'renova
pedido, fundamentando-o no

tem XIV da Instrução 70. E

em dezembro, por uma chicana
de interpretação legal, a SUMOC
concede licença no valor de um
milhão e seiscentos mil dólares.

Aqui, variam as informações,
Mente Maciel Filho ou mente

Armindo_Moura. Ambos são ca

pazes de mentir neste negócio.
Diz Maciel que apenas um milhão

e doze mil dólares foram con

cedidos, ficando sobrestado e

vedado o resto necessário para

chegar a um milhão e seiscen
tos mil' dólares. Mente Maciel
ou mentem, os dois?

Diz Armindo Moura que por
não ter dinheiro para cobrir o

total de um milhão e seiscentos

mil dólares pediu, e obteve, da
Carteira de, Câmbio do Brnco
do Brasil qu-e dividisse a licen-

ça em duas: uma de um milhão
. e doze' mil dólares e outra de
638 mil dólares assinando, so-

bre a segunda, termo de respon
sabilidade para garantia da reti-

.

rada, quando houvesse dinheiro.
L·

Mentindo Maciel Filho ou

mentindo Armindo Moura o cer

to é que Armindo está fruindo
uma licença para importar pelo

Ceneinhss Numero 307
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Ano 8

mlclor: �RmD� C. ��RVÀ1��
CAIXA POSTAL, 2

Minúta
entre

do têrmo
Prefeitura
Civil ·Dr.

de contrato a ser firmado

Municipal �

e' o Engenheiro
Alfredo Scultetus

a

Lei n. 264: de 9 - 6 - 1954 Junior, Prefeito Municipal de .Ca
Autoriza o Prefeito Municipal noinhas, Estado de Santa Catari

a contratar os serviços p.r.ofissio- na, faz saber que a Câmara Mu

nais de Engenheiro cr-n
,

r

nicipal decretou e eu sanciono a

B dit T ,. d C Ih'
- seguinte lei·

ene 1 o erezio e arva o'
.

Artigo I.' - Fica o senhor Pre-
feito Municipal autorizado a contra-'"

menos 463 carnínhões., que já tar os serviços profissionais do En
estão- chegando a Recife. genheiro Civil doutor Alfredo Seul

tetus pelo prazo de 2 (dois) anos.Obteve-a sob o compromisso
de entregar mais da metade aos

Estados nordestinos. 'É o que
está assinado no processo. É o

que consta de informação pes-
(Conclue n'outro local)

Artigo '2' - As demais condi
ções são expressas na minuta de
contráto aprovado por esta Câma
ra Municipal e que fica fazendo

•

parte integrante da presente Lei.

Não. VerdLicões?
,

'Para' lêr pausadamente
Afirma () jornalista ALBINO RAUL BpDANT, porta vóz

do PSD, na edição do "Barriga Verde" de 9 do atual, referindo
se, ao emérito Governador Irineu Bornhausen:

"Aqui 'êle tem a Uportentosa, e perfeitissima'" obra de

engenharia a inaugurar, aliás a única coisa que fez em Ca

noinhas, a super ponte sôbre o rio que dá o nome à cidade, .•".
Quanto à linda, altaneira e majestosa ponte sôbre o hís-.

tóríco rio CANOINHAS, merece minha aquiescência. É de fato

uma obra de engenharia e veiu satisfazer antiga e justa aspiração
da população de nossa querida cidade. Comoveu-me vêr o Jsr.

à.lbino publicar 'uma verdade,.quando, últimamente, só dá prefe
êncía à mentiras. É possivel . que tenha escutado o conselho

'juizado de seu amigo ENGENHEIRO:

Quanto à assertiva "única coisa que fez em Canoinhas",
deixou-me novamente triste, pois não posso concordar de maneira

nenhuma, pela simplissima razão de ser uma GRAr-:TDE E MAL

DOSA MENTIRA.. Passarei a provar com fátos concretos, não
com intuito de desmoralizar e ridicularizar o' Jornalista, inscitador
de ódios e malquerenças, mas únicamente para que o nobre pôvo
d� nossa Comarca e de nosso Estado esteja ao par da verdade e

fo1::mule juizo perfeito sôbre o govêrno de ôntem (PSD) e o de

hoje (UDN), dando vóto consciente nas próximas eleições.
.

Farei, hoje, um cotejo entre. os benefícios e melhoramentos

devidos por nosso Município aos govêrnos do dr. Aderbal Ramos

da Silva e senhor Irineu Bornhausen, deixando para outra ocasião
o que se refere à gestão municipal.

Aderbal Ramos da Silva em cinco anos

Recebeu o Estado com, uma reserva de 29 milhões
1 - Iniciou o Grupo Escolar de Papanduva Cr$ 150.000,00

2 - Enviou auxílio para os flagelados de Valinhos ,50.000,00
3 - Iniciou o Quartér' de Polícia désta cidade

.

4 --,- Dotou o DER, com séde nésta cidade, de 2 motonive

ladoras AC - modelo "W"; 1 motoniveladora "Hober" modelo 150;
1 trator Internacional c/rôdas de peneu; 2 britadores; 4 caminhões

s-endo três tipo 1946 e um 1948.

Não me ocorre nada mais, a' não ser que entrou de sócio

da Gráfica "Santa Cruz".
-

Se
'

fui omisso, fineza escreverem para OBSERVADOR,'
redação dêste Jornal.

,_. I

Irineu Bomha'use", em menos de 3 e meio anos
Recebeu ó Estado com uma dívida flutuante de

40 milhões de cruzeiros
1

2

Cr$ 317.000,00Concluiu o -Quartél de Polícia '

210.000,00
Concluiu o prédio do Grupo Escolar de

Papanduva e mandou fazer muro, .galpão, etc.
. 3 - Forneceu 'mobiliário completo para o

Grupo Escolar. de Papanduva
/

4 - Construiu prédio para as Escolas Reu

nidas' de Rio dos Poços, com 3,amplas salas

de aula, gabinete diretora, galpão com ins

talações sanitárias completas, etc.

5 - Está em fase de conclusão majestoso prédio
de alvenaria, com 4 salas da aula, gabinete

,40.080,0.0
'"

100.000,00

a desI

Artigo 3' - A despesa decor
rente da presente Lei, no corren

te' ano será atendida por crédito

especial, desde já autorizada sua

,abertura, por conta do excesso

de arrecadação, na quantia de
Cr$ 28.000,O� (Vinte e oito, mil
cruzeiros).

Artigo 4 :_ Esta Lei entra em

vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em con
trário.

)

e meditar maduramente

Prefeitura Municipál de Canoi
nhas, em 9 de junho de }954.

Ass: Benedito Terézio de Car
valho Júnior,

Prefeito Municipal

diretora, corredor, etc., para funcionamento das
Escolas 'Reunidas de Marcílio Dias, para o qual
já contribuiu com 150.000,00

6 - Já forneceu mobiliário completo e de pri-
meira qualidade para as Escolas Reunidas de'
Marcílio Dias, no' valor de

.

82.000,00
7 - Auxílio, já entregue, aQS lavradores de Matão,

Sereia, -Santa Rosa, Barreiros e Anta Gorda
.

30.000,00
8 - Auxílio p. a construção do Gínásio « enviado � 25.000,00

Autorizado, devendo chegar ainda êste mês 50.000,00

9. - Construção e instalação da Cozinha Escolar
'do Grupo Escolar "Alt. Barroso", désta cidade 28.00000

10' - Distribuição diária da Sopa' Escolar para tôdos

'

os alunos do G. E. "Alt. Barroso", - verba mensal
c-s 4.000,00, nos anos de 1953 e 1954 - por
tanto, até a presente data

11 - Piano novo "Essenfelder" para o Grupo
Escolar "Almirante Barroso"

60.000,00.
'

23:363,00
12 - Tornou gratuito' o ensino primário minis

trado pelo Colégio "Sagrado Coração de Jesus",
beneficiando assim grande número de famílias
canoínhenses, Faltam-me dados para dizer com

-exatidão quanto o Estado vai dispender no corrente

ano, mas calculo que ultrapassará a casa dos 400.000,00
13 - Auxílio para realização da La Exposição
Agro-Avícola Industrial em nosso Município,
promovida pela Associação Agro Avícola Norte

_

Catarinense e Associação Rural de Canoinhas 50.000,00
.

-
...-

14 - Em construçao grande ARMAZEM DE EX-

PURGq E SELEÇOES DE SEMENTES, Govêr-
no Federal contribuirá com Cr$ 1.000.000,00 e

o Estado partlcipará
'

com

Minuta do têrrno de contrato

que fazem a Prefeitura Munici

pal de Canoinhas e o Engenheiro
civil doutor] Álfredo Scultetus.

Aos . . . , . . dias do mês de
junho do ano de mil novecentos
e cincoenta e- quatro, nésta cida
de de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, no Gabinete do Pre
feito Municipal, perante o Prefei
to Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, brasileiro, casado,' residen
te nésta cidade, e o engenheiro
civil, doutor Alfredo Scultetus,
brasileiro, casado, residente nésta
cidade, comigo. Osvaldo Ferreira
Soares, Secretário da Prefeitura
e as' duas testemunhas no final
qualificadas e assinadas, perante
as quais foi dito que haviam ajus
tado e combinado, depois de au

torizados pela Câmara Municipal
'o seguinte contrato, que reduzem
às condições e clausulas seguintes: '

1 a - A Prefeitura Municipal de
Canoinhas, daqui por .diante sim
plesmente nomeada Prefeituracon
trata os serviços profissionais do
Engenheiro doutor Alfredo Seul
tetus, daqui por diante simples
mente nomeado Engenheiro, para
todos os serviços concernentes à'
profissão de engenheiro tais como

_alinhamentos, nivelamentos apro
-vação de plantas -de construção,
abertura de ruas" seu nivelamento
e' alinhamento, serviço de estradas,
variantes, pontes des�ios d'agua,

Continua n'outro local

600.000,00
15 - Dotou o DER de nossa cidade,. com

9 caminhões basculantes 1.170.000,00
2 motoniveladoras, modêlo "D" 35b.ooo,00
1 motoniveladora A.C., modêlo AD-40 656.000,00
1 trator "Caterpilar" D-4 286.000,00
1 Jeep 54.000,00
1 caminhonete

� 80.000,00
1 compressor de ar Gardner 280.000,00
1 britador Liprriann 190.000,00
1 trator A.C. HD-15 620.000,00
1 motor de caminhão 32.000,00'

- 16 - PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE
O ruo CANOINHAS Cr$ 960.000,00

. Com referência à administração dós Governadores Ader
bal e Irineu, resume-se' no seguinte:

.

Irineu, em dois anos, fez muito mais do que Aderbal, em 5 anos;

A gestão de Irineu Bornhausen vem merecendo- os mais
francos elogios do Presidente Getúlio Vargas, Deputado Nereu
Ramos, Governad;>res de outras Unidades da Federação, de toda
a Imprensa do País, naturalmente, com exceção do Barriga Verde.

. E', Albino, "MENTIRA TEM PERNAS CURTAS".

OBSERVADOR

Campanha pró construção
do Asilo da Sociedade de
Auxílio aos Necessitados

de Canoinhas
Temos prazer levar- ao co

nhecimento de tôdas . as senhô

r�'5 canoinhenses que.jdia 11 de

julho próximo, - promoveremos
uma reunião no salão da Pre
feitura Municipal, a fim de tra
tar de assuntos' referentes a

Campanha, quando, também co

letaremos o auxílio subscrito pe
las senhôras já por nós visitadas.

Reiteramos agradecimentos
pelas atenções e bôa acolhida
.díspensada a esta Comissão por
tôdas as senhôras de nossa ci
dade, formulando vótos sinceros
para que continuem a prestar
seu indispensável apôio para
concretização dó nobre ideial do
DOUTORLOURENÇOROLA�
DO MALUCELLI

A Comissão
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AnO' 8 - CANOrNHAS S.' Catarina, 2'6 de Junho de 1%4 . N. 307 Prefeitura Municipal
de Canoinhas

Lei N. 263, de 9 - 6 - 1954

Dá denominação à ruas da cidade
Benedito Teréziü de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, EstadO' de Santa Catari
na faz sibe-r-que a' Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Artigo r: - As ruas desta cida
de, abaixo descritas, terão as se

guhrtes denominações:
a) Rua Anita Garibaldi - a

que tendo início_, na rua 'RO'bertO'
Ehlke, ségue paraléla à rua Rui
Barbosa:
b) Rua Almeida Cardoso a que

tendo início na rua Barão do Rio
Branco, ségue paraléla à rua Du
que de Caxias;

c) Rua Duque de' Caxias a que
tendo inicio na rua Barão do Rio Bodas de Ouro ooBranco, no final da rua Vidal Ra-
mos, ségúe em direção a Estrada venerando, casal' CeI.
Dona Francisca, passando pelo
CemitériO' Municipal; Severo de Almeida-
d) Rua Ministro Vitor KO'nder Transcorreu, sexta feira; dia

a que atualmente tem a denomi- _18, a passagem do cínquentená-
nação de rua 6 de Dezembro, rto do feliz consorcio do esti-

,1 mado e distinto casal CeI. Se-e) Rua Dona Francisca a que
tendo início na rua Paula Pereira vero . de Almeida e Exrna, Sra..

nas proximidades da Associação Dna. Severiana Maia de Almeí

Rural de Canoinhas, ségue peja da. Data essa sobremodo. festi
atual estrada Dona Francisca, até ,va não tão somente paraa grano
encontrar a rua Duque de Caxias; de família Severo de Almeida,

como tambem para o povo de
f) Rúa [oão da Cruz Krailing Papanduva, onde os [ubílandosli primeira .paralela a Benjamin desfrutam de grande amisade e

,CO'nstant;
.

admíração.
j

g) Rua Princesa Izabel a que É o CeI Severo de Almeida
tendo inicio na ponte do rio Agua velho militante. da politica' de
Verde ségue . em direção ao Salão Canoinhas, na qual sempre se
Bechel, passando pelo Estádio Mu- destacou pelo seu elevado espi-'
nicipal Alinor Vieira, Côrte; rito democratico e 'justo, tanto

h) Avenida dos Expedicionáeios assim que, em tantos anos de
.a que. tendo início à margem do 'luta politica jamais' criou inlmí-

'

rio Canoinhas, ségue em direção .gos, sabendo conduzir-se acima
ao lugar Agua Verde, passando de facções partidarias. Daí a ra

pela Escola Rodolfo Zipperer;
" zão porque, o dia] 8, foí um dia

festivo tarnbem para Canoinhas
i) Rua Doutor Lourenço RO'-

e seu pOVP, que por certo de-lando Malucelli a que tendo ini-
dicará ao venerando -,casal oscio no quadro da Estação Ferrea
seus vótos de sincera felicidade.de Canoinhas. ségue em linha ré-

ta, transpondo as ruas Rui Bar- ", Possue o casal os seguintes
bosa e Anita Garibaldi.' filhos.- Severiano, Nivaldo, João,
Artigo 2° _ Esta Lei, entra Severo, Dejanira;Maria. Joagui

em vigor na data de sua publica- na, Francisca, Reacilva, Concei-
disnosi ção e o atual e primeiro prefeí-çãõ :r�,:ogadas as isposições em

to de Papanduva, Sr. Esmeraicontrário,
dino Maia de Almeida Grande

Prefeitura Municipal de Canoi- devia SH a felicidade desses
'nhas, em 9 de junho de 1954. filhos em poderem assistir, ven-

Ass: Benedito Terézio de, Car- turosO's, as Bodas de Ouro de
valho Júnior. seus vemrsndO's pais,' os quais,

ainda cheiO's de saude vir�m'sePref�itO' Municipal ,,...cercados de inumeros netos e
Publicada a presente Lei na'" bisnetos inundando-lhes o cora

Secl:etaria Municipal aO's nóve dias ção de aiegria e satisfação.'
do mês de junho do anO', de mil
novecentos e cincO'enté! e quatro. Na Igreja matdz de Papan-

duva, celebrou-se sO'lene missa
. 0ss: Osvaldo Ferreira Soares em açãr. de graças, após a qualSecretáriO' recepcionaram 'seus cO'nvidados

em sua residência, onde a ale
gria tomou cO'nta de, todos.

. Por. intermédio de nO'ssO gran
de arr.igO' Prefeito EsmeraldinO'

��

Carta aGetúlio sobre caminhões-
,

..

-Cada çaminhão-cdêsses, como

se fôsse um lindo carrinho de
ouro importado diretamente do
forte Knox Q.,nde os Estados U- '

nidos guardam o tesouro do
mundo; deixa o lucro de duzen
tos mil cruzeiros. Armindo Mou
ra está recebendo as primeiras
unidades de uma remessa -de
463. É facil a conta: cento ,e dois
milhões e seiscentos mil cruzei
ros de lucros.
E tudo isto em nome das ne

cessidadés do Nordeste que pre
cisa de transportes como preci
sa de água. Tôda a sua econo
mia estrangulada, canalizada pa
ra o bolso de um só homem

,

pelo grande, grave motivo de
ser êste homem protegido feliz
de dona Alzira Vargas, a quem
dá presentes, e adversário de
Etelvino Lins que recusa, altivo,
os presentes do govêrno federal.
Duzentos mil cruzeiros de lu-

,

CI'O em cada caminhão que im
porta Armindo Moura através
de uma licença de importação
ilegal que o favoritismo politico
lhe concedeu. E a COAP se es

conde para não tapelar êste imo
ral mercado negro com que se

estrangula a, economia do Nor-
deste.

.

Pode dar presentes; pode, á-:
varo homem que os dá tão pe
quenos para pagar tão fartos
lucros.

E amanhã, senhor Getúlio
Vargas, lhe direi sôbre a ilega
lidade da licença.
(Transcrito da "Tribuna da

Imprensa", do Rio, de 8-6-1954)

Conclusão
soal do ministro Osvaldo Aranha
ao deputado João Roma.

Armindo Moura não cumpriu
o compromisso. E diz que não
o cumpre. Não vai largar meta-s
de do seu-lucro, mais da meta
de, para uns comerciantes que
nunca. viu mais gordos, quando
poda deixar de faze-lo pois que

, é protegido de dona Alzira, a

quem dá presentes, Quem dá
presentes, cobra os favores.

Diz que não cumpre e não
está cumprindo. Sessenta.e oito
caminhões pelo menos já rece

beu êle nos ultimos dias.. E fi
cou com todos. A todos vendeu
em Pernambuco" nenhum wan
dou pará os redistribuidores.
O beneficio é dele, só para

ele, duzentos mil cruzeiros de
lucro em cada um, homem feliz,
protegido por um govêrno que
-esgota a sua moralidade apenas
em palavras',' sem ação.
_.

Está certo isto? Pois então
isto está certo? O Nordeste in-
teiro, suas associações comerei-
'ais, seus governadores pedem a

revogação de uma medida que
estrangula a região nas suas e

normes necessidades de trans
porte e isto serve' apenas de
motivo para que Alzira Vargas,
moça feliz e poderosa que re

cebe presentes," dê a um dos
�" seus afilhados comerciais e poli

tíeos..o privilégio de ganhar, só
nos primeiros arrancos do ne

gócro, cento .e 'dois. milhões de
cruzeiros?' .

'

Então está certo isto?

Minuta do têrmo de contrato. ..
inclusive serviço de escoamento
de água e tudo o mais' que se re

ferir a profissão de 'engenheiro,
observando na cidade a Planta

, =----
Cadastral, confeccionada pelo enge-
nheiro Vitor Dequech, depois de
devidamente .aprovada.

2a ,:_ Est� cO'ntrato terá a du;
'ração de dois anos,' podendo ser E, por estarem de pl�no acor-

renova'do a critério dO' GovêrnO' do, lavrou ·se êste instrumento

Municipal, nãO' ,podendo o Enge- particular de cO'ntráto, que lido
nheiro abandO'ná-Io ou rescindí.lO' em presença das partes e das
sem avisO' de sessenta dias, nO' mí- testemunhas, e achado cO'nfO'r
nimo e perd;endo a remuneração 'me, vai as&inadO' por tO'dos, sen
do último mês, " do a primeira via selada com

uma estampilha federal de Cr$3a - A Prefeitura Municipal se' 1,00 e um sêlo de educação e
O'brigará á pagar aO' Engenheiro'a' saúde. Eu, Osvaldo Ferreira
remuneração' de' Cr$' 4,000,00 Soares, Secretário, que escrevi
(QuatrO' mil cruzeirO's) me'nsais, po- e assino.
dendO' designá-lO' para exercer o ,

cargo de Diretor do D.M.E.R., Minuta aprovada pela Câma-
sem O'utra remuneração qualquer. ra 1\1unicipal, em sessão de 4

de junho de 1954,
4a - O Engenheiro. desde que

esteja registrado cO'mo cO'nstrutor Publicada a presente Lei' na
"

R E A sa R'- d' Secretaria Municipal de Canoi-no c. . .. eglao, po era

estabelecer-se com firma nO' ramO' nhas, em nóve de junhO' de mil
de constru"çãO' pagandO' os impO's. novecentos e cincoenta e qüatro.
tos devidos, ficando as plantas Ass: Osvaldo Ferreira Soares
que confeccio'nar, sujeitas ao exa· SecretArio
me e :visfO' de Engenheiro já le-
,galizadO'.

.

5a - O �l'Igenheiro estará su

jeito ao exp=diente normal da
Pre.feitura isto é, seis hO'ras dia-,
rias,- exercendQ suas atividade�

Conclusão conforme necessidade do servi
ço, em expediente interno' ou

externo,
6a - O Engenheiro reserva o

direito de, durante os primeiros
cinco mêses, ausentar-se men

salmente, no máximo déz dias,
a fim de ultimar trabalhos con

tratados e iniciados em Curitiba,

RENNER
A BOA ROUPA

À/LUMINIO
bom e barato

.

(!4ft4 �ttit(J,

I' "Diário de Noticias"
I

I
o matutino de maior tiragem da

, Capital da República
'. "A CARETA"

I ,A revista mais popular do Brasil

A venda na "Agência Lotérica",
Praça Lauro Müller

vindos do Rio por avião.
(Contribuição voluntária do uCorreio do Norte"

em favor da b6a iptpreosa)

Amor Desfeifo
Quando a vi, pela primeira vez querida ...
Senti pulsar, alegremente, o meu coração;
'Confesso: Feliz momento de minha vida;
Jurei amar-te eternamente, e ... sem ilusão.

Embora sendo você, para mim desconhecida.
Não prócurei saber quem eras, nem tua posiçã
Amei-te: Pará mim a questão estava resolvid
Dependia únícamente de tua palavra a decisão

Recordá-te quando perguntei se me amavas ...

Declarando: Como estás encantadora e formdsa!
Respondestes: Forasteiro, sou doente, tuberculosa.

Partistes, sem dizer adeus, nem ondo moravas...

Resignei-me, pensando naquela .. frase 'milagrosa:
Aos infelizes existe o céu, morada. suntuósa!

,Jo'SÉ FREITAS JÚNIOR

Procissão -de ' Corpu
Cristi e as chuvas
Quando todos os católicos d

cidade se preparavam para I

tradicional procissão de Corpo
de Deus e, quando grande parte
das ruas já se achavam condí
.gnamente enfeitadas, eis que
mais uma vez, desaba grande
temporal de chuva, impedindo
que Canoinhas pudesse assistir
e acompanhar com devoção '8

esse ato de relígíão tão apreci
ado, no mundo catolico. Resta-
.nos pedir a Deus para que faça
cessar esta chuva inclemente,
para que Canolnhas POSS& reto
mar seu ritmo normal de tra
balho, pois que, grande são ,OI

prejuízos que vem causando ,à
índústría e lavouras do raunící
pio, .quiçá de todo o sul do paíz,
haja visto que SãQ Paulo se en

contra isolada por via terrestre
(rodovíaria) do sul; em suasfron
teiras ruíram pontes de concre- I

to e, na zona de Apiay encon

trarn.se mais de dois mil vei
culos paralisados.
Em nosso município está pre

judicada a lavoura do trigo e

praticamente todas as serrarias.
estão por sua vez paralisadas,
pois que é impossível fazer-se
::I coléta de tóros nas rrratas. As
estradas, como é natural, estão
quasi todas intransitàveis. Dizem
os velhos moradores que à mais
de trinta anos' não se observa
temporal igual.

t

Oportunidadê
Casas e datas à venda:

fiO nerimetro urbano. Pre

ços convidativos.
.� 'Procurem o snr. Feres

Coury;-n'esta cidade .

Maia de Almeida, transmitimo�
ao jubilosO' casal e seus filho�,
netO's e bisnetO's as mais efusi
-vas felicitações.

,
,

Compre seus remedios e perfumes bara
to comprando na

Farmacia Oliveiraf'
CONFIE NA SUA FARMACIA

Acabamos de receber grande sortimento de homeo�
patias da afam·ada marca Almeida Ca�doso

Compre homeopatia mais saiba comprar. A melh<;>r
é a Almeida Cardoso

FARMACIA OLIVEIRA a sua Farmecia

PA R A F E R,I O AS,
E C. Z E M 'A S, -

INFLAMAÇOES,
"COCEIRAS,
'F R I'E 1 R AS,
ESPINHAS, E'TC.NUNCR,EXISTIU IGURl

CONTRA CASPA, '

QUEDA DOS ca

BElOS E DEMAIS

AfECC'OES DI

COURO CUnHOO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO 0'01 NORTE
--------------------------------------

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

Dr Arotdo Carneiro' de -CarvaAlho
ADVOGADO - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,'

. Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 360) Q

Inventários, cobranças, contratos e outras causas cíveis e

, comerclais - Direito industrial é legislação do trabalho - Na

turalísações e títulos declaratórios - Causas �riminais
>

Escritório e Residência:
I

Rua Vidal Ramos - Canoinhas \ - Santa Catarina
\ '

.; I

DR. SAULO CARVALHO
'-

Advogado
.r Escritorio e' residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 202

Canoínhas . . S. Catarina
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i Dr, Aristides Diener li,
ii " CIRURGIÃO DENTISTA· ii-
II Raios X - Pontes Moveis e Fixas li
Ü � H
ii Dentaduras Anatomicas ii
c . 3

fi Ru� Vidal Ramos / ii
II CANOINHAS _' SANTA CATARINA iii· �
1=:::1:::::1:::::::::1:::::::::::::1111:==:::&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MOTOCICLETA
Vende-se uma: Ótimo negocio. Tratarnesta redação. jx

�

::1:==::::::::::::::::::::::::::===:::::::::11:==:::::::::::H::::::::=II:::::::::::::�III::::::::
:: _;,

I .

-:1
H "

ii Banco Indústria e Comércio de Santa (atarlna �s. A. H
fi Matriz: ITAJA.Í - Enderêço telegrafico: c I N e o � ii
ii

-

TAXAS DE DEPÓSITOS ii
" "

'5! Contas de Movimento Contas .a Prazo ii
H A Disposição' ) 3% a. a. Com aviso de 120 dias 5% a. a. Si
5

.

Prazo lfixo 6 mêses 5V2% a. a. 5
U A Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a, 55
ii Dep. Populares 5% . Hetiradas Livres

\
- Limite Cr$ -100.000;00 ii

i� Agencia n�stli cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vietra SI
!i ,A,brô u�a conta no IIlnco". e pague com cheque! U
" . -

;iiii-ii:::I:;:iiliiiiii==::;i:::�;Z::j:::::::::::::ii=:�::�ii:���i�;g��i;;�:��:;:�g;=::::::::::==:::::
, '

IFarmacía, Oliveira. Especialidades Ferrnsceutices
Perfumarias' _ Produtos da Beleza de Helena

Rubinst�in, 'Margaret Duncan, Coty e outras

IArtigos de Toucador etc.

Manipulação escrup'uiosa! Preços módicos!
,

Oficina Relâmpago
JOÃO .FREDERICO SIEMS

CON§ERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas, Peças é Acessórios

'"

Caixa Postal, 93 - (ANOIHHAS - Santa Catarina

Gaitas /Todeschini
só na � -

Empreza rock
'- '

,

....

19-6.1954

Governo' Mun i c fp a I
cargo de Intendente Exator do
Distrito de Felipe Schmídt,

Artigo 2° - Este Decreto en
tra em' vigôr na data de sua

, publicação revogadas, as dispo
sições em contrário,

, Prefeitura' Municipal de Ca
noínhas, em 20 de abril de1954

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito.
Osvaldo F.�Soares, Secretário

Decreto de 20-4-1954.
Benedito TerézÍÕ de Carvalho

Júnior.PrefeitoMunicipal de Ca- .

noínhas, no uso de suas atribui
ções, resolve; Nomear:

Mieczyslau Staskowian para
Decretos de 17-4-1954. exercer o cargo de Intendente

Benedito Terézio de Carvalho Ex-ator do Distrito de .Felípe
Júnior, Prefeito Municipal de Schmidt.

Canoinhas, no uso de "suas atri- Prefeitura Munícípal de Ca-

buições resolve: Nomear noinha, em 20 de abril de .1954
Leonidia Candida deSouza pa- Benedito 'I'erézío de Carvalho

ta exercer o cargo de Professor Júnior, - Prefeito
com Habilitação padrão F, do Osvaldo F. Soares, Secretário
Quadro Unico do Município, na
Escola Mixta de-Serraria Davet Decreto n? 81 de 22-4-1954.
distrito de Major Víeírs, . Benedito Terézio 'de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal. de
Designar: Canoinhas, no uso de suas atrí-
João Flávio Fedalto, regíona- buições, Decre-ta:

lista, para substituir a Professô-
ra 'I,'erezinba Corrêa Agostinho, Artigo 1° - Ficam suprimi
regente da Escola Mixta de Ar- das as Escolas Mixtas Isoladas

roia Fundo, durante o periodo ,de: Cabeceira do Ganoinhas,
de 24 de março a 22 de abril do Carijos, Gramados. Lageadinho,
corrente ano, com gratificação Poço Grande, Rio Guarani, Rio
diária de Cr$ 24,00. da Prata, Rio Pratínha, Rodeio,

Sãorrromaz e Taquaral.v' porPrefeitura Municipal deCanoí- estarem localizadas no ex-distrí-
nhas, em 17 de abril .de 1954. to de Papanduva, hoje Munici
Benedito Terézio de Carvalho piQ,A'S contar de 12 de abril. de

Júnior 7- Prefeito. de 1954.' • c,

Osvaldo F. Soares, Secretário Artigo 2° - Este Decreto en-
tra em vígôr na data de sua

Portarias de 2Q-4-1954. publicação revogadas I:IS dispósí-
Benedito Terézio de Carvalho ções em contrário.

Júnior, Prefeito Municipal deCa- 'Prefeitura Municipal de Ca-
noinhas, no use de suas atribui- noinhas, em 22 de abril de 1954:
ções resolve: Designar Benedito Terézio de Carvalho
Carolina Babiretzki para subs- Júnior -

Pt-
'efeito

tituir a Professôra Terezinha ,.
.

Corrêa Agostinho, regente da
Osvaldo F.

\
Soares, Secretário

Escola Mixta de Arroio Fundo' Decreto d�'22-4 1994.
durante o periodo: 22- de abril a
30 de novembro do corrente ano

Benedito Terézio dê Carvalho

com agratíftcação . diária de Cr$ Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas no uso de suas atri-20,00. buições resolve Exonerar

Dê acôrdo com o artigo 92,
parágráfo 1°, alínea a do Decre
to-Lei n? 700 de 28/10;1942.
Jo�é Francisco Gorges,ocupan

te ;do cargo de Professor não
Titulado, padrão D, do Quadro
Unico do Município, a contar de
12 de abril de 1954.

Evací Wormsbeker, ocupante
do cargo de Professor não Titu
lado padrão D, do Quadro Unico
do Município a contar de 12 'de
abril,"de!;1954. .

, Olímpio Bueno da Silva, o

cupante do cargo de Professor
com Habilitação, padrão- F, do
Quadro Unico do Município a

contar de 12 de abril de 1954.

Arací Barros de Sá
.

Ribas,
ocupante do cargo de Professor
com Habilitação padrão F. do
Quarro Unico do Munícípio a

contar de .12 de abril de 1954.

Venda 'I'hereza Kaczmarek,
ocupante do cargo de Professor
Complementarísta, padrão H, do
Quadro Unico 'do. Município, a

contar de 12 de abril de 1954.

Portaria de 6-�-1954.

Benedito Terézio de-Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina. no uso de suas atribui
ções, resolve: Conceder Licença

a Eduardo de Souza, ocupante
do cargo de Porteiro Contínuo,
padrão L, do Quadro Unico do

Muni9pio, por 30 dias, a contar
de 31 de março de 1954, com

vencimentos integrais.
Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, em 6 de abril de 1954

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário

Exonerar

João Augusto Brauhardt do car

go de Encarregado do Pôs to de .

Arrecadação de 'Felipe Schmidt
a contar de 20 do corrente.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 20 de abril de 1954
�

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário
-

Decretos de 20-4,-1954.
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, .Prefeíto Municipal de
Canoínhas, no uso de suas atrí
bufçÕ'es resolve: Exonerar

. -

Otávio Pechebela do cargo de
Fiscal Exator da Intendência
Distrital de Papanduva, a con

de 10 de abril de 1954,

Exonerar:

.
Jovino Tabalípa do cargo de

Intendente Distrito de Papandu
va, a contar de 10' de abril de
1954. por haver o Distrito pas-
sado a .Municípi�. . . JPrefeitura MUnICIpal de'Canoí
nhas em 20' de abríl de 1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior - Prefeito,

•

Osvaldo F. Soares, Secretário "

Aviso -que � terminantemente proib�
da a caça e pesca nos meus terrenos SI
tuados na Fartura.
.

'N '1 I
.

. Decreto n; gO, de 20-4.1954-
,

ão me responsabi ízo pe o que acon- Benedito Teiézio de C!arvalho
teça aos transgreSSQ,res dêste aviso pois que:. Júnior, Prefeito Munic�pal de

tenho guardioes com ordens severas. ;���ie����c��ta�So de suas atti-

,OTTO FR I E.ORICH 3x Artigo 1° - Ficã criad,ó li

Odéte Furtad0,· ocupante dó
cargo de Professor com Habílí
tacão, do Quadro Unico do Mu
nicípio a contar de 12 abril de
abril de 1954 ..

Gustavo Cordeiro Àndrade o

cupante dó cargo de Professor
com Habilitação; do Quadro U
nico do lVlunicípio a contar de .

12 de abril de 1954.

Edeny Coelho'Domênico, o
cupante do cargo de Professor
Complementarista, padrão H, do
Q\.ladro Único do Município a

contar de 12 de abril de 1954.

Estanislava Kosouski, ocupan
te do cargo "de Professor com.

Habilitação, do Quadro Unico do
Município, a contar de 12 de a

bril de 1954.

AdolfoAritônio dos .Santos o
cupante do cargo 'de Professor
Regente do Ensino Primário ou

Ginasiáno, padrão J, do Quadro
Unico do Município, a contar
de 12 de abril de. 1954. ....

Pedro Domênico, ocupante do
cargo de Professor Auxiliar pa
drão B, do Quadro Único do

Município, a contar' de 12 de
abri] de 1954.

Prefeitura Municipal de Ca:
noínhss, em 22 de abril de 1954.

Ass.: Benedito Terézío>- de
Carvalho Júnior - Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário

Vista-se de acordo' com
a estação, escolhendo
agora () seu traje

de inverno

.

", yp���
ALTA QUALIDADE IE OiSiINÇÃp/ ,

. Eiclusivtsta rio Município
Joã-o J. Pereira
�Ud Vid,aT R.mos 5, n

Caixa Posta! 97 •. Fon� 998
Cl'\NOINHAS

Na Relojoaria .

Suissa
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re- .

logios, bijouterias, ali
anças"

.

aneis em geral,'
por preçosrazoaveis

\ Rua Eugenio de Souza

Procure no seu forneced'o,r
o sabão, Prince�a, Lygia,

.

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Dis�cos. R C4 VI'VTOR
Casal Erlita

Proibição
Proibo terminantemente à en- ....

trada de pessôas estranhas em

minhas propriedades, quer para
caçadas e outros afins, situados
em Tuneira, Lagôa Seca e Pa-
<panduva.

-

Nãq me responsabilizando pe
ln que possa acontecer a08 con-:-
traventores'.

-

Papenduva, jllnho de 1954.
- ALEIXO KMIEClK Ix

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIAM-SE
Hoje: o sr. Altavir Zaniolo, re

sidente em Cuririba; dna.' Iracy,
'esposa do sr. Ludovico B6ra; a

menina Rosicler Maria, filha do
sr. Jair Damaso da Silveira, de
Papanduva.

pressor desta folha, jovem Frido
lino A. Mayer; as meninas Olga
Iracema, filha do sr. Antonio Sco
nhetzki e Maria Izolde, filha do
sr, Belmiró Alves.

"Correio do Norte" cumprimenta·
os aniversariantes, augurando-lhes
perenes felicidades.Amanhã: a sra. dna. Her�ilia,

esposa do, sr. Emilio Lemke.
FALECIMENTO\

Segunda feira: a menina Lidnéia
filha do sr. Pedro Paulo Portes;
as srtas, Laurici Righeto, de Rio
Negro e Yolanda Trevisani, pro
fessora do Grupo Escolar; o me

nino Alceu, filho do Carlos Mül
bauer, do Salto d'Agua Verde.

'Antonio B.,Massaneiro
Repercutiu dolorosamente em

todo o nosso município o faleci
mento do benquisto' cidadão An
tonio Bonifácio Massaneiro, ocor

'rido no dia 2 do corrente em 'Rio
Bonito, onde o lpesmo residia.

O extinto, que era o mais an-,
tigo morador do município, faleceu
J!,OS 95 anos de idade, deixando
diversos Filhos, genros, noras,.,ne
tos e bisnetos.
Durante a campanha do' Con

testado prestou êle, como guia,
serviços ás forçàs legalistas. Alem,
disso prestou diversos outros ser

viços exercendo funções as mais
variadas em vários setores da
administração.
:o

'Terça feira: a srta. Silvia, Paulina
Linemann; dna. Maria, esposa do
sr. Artur Bauer; os srs. Ladislau
Cubas, de Paula Pereira e Pedro
Carlos Negromonte, funcionário do
Banco do Brasil.

,Quarta feira: dna. Ana, esposa
do sr. Gustavo Radke; dna. Selma
esposa do sr. Alfredo Carneiro de
Paula,' residente em Ponta Grossa;
o sr. Norberto Fiedler; dna. Izabel
esposa do sr. Antonio da Silva,
de Santa Haydée.
Quintafeira, dia, 1. de julho:

dna. Leoni, esposa do dr. Romeu
Ferreira; o menino Teodoro filho
do sr. Antonio Sconhetzki.

-

Sexta feira: o sr. Alcides Schu
macher; o' sr. Alfredo Carneiro de
Paula; sr. Izidoro, Kretzef; o irn-

O seu desaparecimento causou

profunda consternação não s6 no

seio de sua família como' entre
seus inumeros amigos.
"Correio do Norte" com pesar

r�gistra o infausto ocorrido e a

presenta condolências ,à família
enlutada;

CONVITE - MISSA.
Será celebrada no dia 2 de julho, .sextà feira, ás 7 horas,

missa de sexto mês do falecimento de

IDEMIA VILELA NUNES PIRES

AEROPO'RTO HO'TEL
"

DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS
Com restaurante á la C�tt�1 apartamentos

e quartos com água encanada
• Grande estoque de bebiclas nacionais e estrangeiras

Rua João Negrão, 585 - Fone"2539
Com Garage Curiti ba, Paraná

A MAIS fAMOSA
NoveLA RAVIOfO·
�'CA DO SBCUlO
TORNA es
RtAU'DAD6

,

NUM FILMe,
QUE HONRA
o CIN6MA

.

,MUNDIAL.

VineTeatro Vera Cruz
,APRESENTA

Hoje -ás 20 horas
.

A grandiosa comédia nacional

Fantasma por Acaso
com o, in8u�ravel "Oscarito"
Impróprio até 14 anos

Amanhã ás 14 horas

Fantasma por Acaso
CENSURA LIVRE

Amanhã ás 17 horas

O Direito de Nascer
CENSURA LIVRE

Ás 20 horas
O Direito de Nascer
Impróprio até 14 anos

2a. feira ás 20 horas
O Direito de. Nascer
Impróprio l;ité 14 an�s

...

Ano 8 - CANOINHAS - S. Catarina, 26 de Junho de 1Y54 -

Tamanho acêrvo de condições
escapam á precariedade de com

preensão daqueles que, vida a-,
diante, nada mais conseguiram
sínão viver reacionariamente do
profissionalismo político, sob o

primado de famílias numerosas
e exigentíssimas.

-

i) sr. lrineu Bornhausen, au
têntico homem. de indústria, fá
zendo do trabalho sem fadigas
razão suprema de independencia
econômica, trouxe para a públi
ca administração o senso da ob
jetividade, sem maiores preo
cupações de estadismo, antes
vivendo e se identificandõ com Oportunid�deo drama das - populações a que VdI' RI"O' dIen e-se no ugar:governa, retardadas no mereci-

Serra, perto de Rio-Novo de -Cí-• do desenvolvimento pela íncúríaI:
ma, um te-rreno de "'eis e meiodos que o precederam, subor-
Alqueires, sendo deis e meiodinando-se, nas gradações da
terra de planta e quatro caívaação governativa, ás peculiari- com bom herval e com 37 páusdades € carateristiéas das zonas de madeira de lei.

'

em que se divide a terra cata-
rinense, Tratar com Gregório Malil
Visualisando o exercicio do cheski em Major Vieira. 3x

mandato no rumo da coisa pú
blica, apartado do isolacionismo
de um ângulo, conduziu a com

preensão administrativa. em fun
ção de conjunto, para o terreno
franco e aberto da realidade.

A Política

3a e 4a feira ás 20 horas

O Homem das. Sombras
Eis aqui uma impressionante

História em que o movimento de
ação e o suspense atingem
proporções consideraveis..

Estrelando os famosos astros
Joseph-Cotteu e Barbara Stanvyck

Impróprio até 14 anos

58 e 68 feira ás 20 horas
O famoso filme da Paramount

Cinco Covas no Egito
com Franchet Tone. Anne Baxter

e Akim Tamiroff

'Aguardem Os Miseráveis

RENHER
A BOA ROUPA

AvIso
Pr�ibo . terminantemente ca

çadas em terrenos de minha
propriedade situados em Bela
Vista do Toldo e Lageado.
Não me responsabíliso pelo

que possa acontecer aos con

traventores do presente aviso.

Canoinhas, Junho de 1954
3x LOURENÇO BUBA

-

Explica-se o envolvente pres-
tígio pessoal do Governador do
Estado, no seio dê todas as cate
gorias e grupos profissionais e

das massas populares, em fun
ção de receptividade que se sente
nos nossos quadrantes e latitu
des pelo seu roteiro administra
tivo, traçado com mão firme, sob
as imposições da estrutura eco
nômica geral e das novas ten
dências políticas.

do Go-vernador.

'Apelando, �s mais variadas o

portunidades, em nome do ínte,
rêsse do povo, para os eacanzí,
nados advesarios, concitando-os
á rendição pela evidência, para
podermos realizar, govêrno e o

posição, ·.8 consolidação da esta
bilidade econômica do Estado,
não conseguiu o sereno e impes
soal chefe do govêrno concretí
sar empreendimentos, reclama
dos pela expansão de nossa que
rida terra.

Os chef�s' adversos tomaram
como capitulação .ditârnes de
patriotismo e de acendrada de
dieação a Santa Catarina.

-,

A despeito de negativas, con-
substanciadas na continuada e

-dissoLvente obstinação do Poder
Legislativo a iniciativa yri�ada
em todos os municípios tem
contado e continuará a contar,
até 31 de janeiro de 1955, com

a desvelada assistencie do Go
vernador.

A despeito de extremada o

posição parlamentar, surda ao

atendimento das rein vindicações
coletivas, o Governador, na me

. dida do possível e com as res-

trições decorrentes dessa po
liticagem sem entranhas, realí
sa o progresso de Sta, Catarina
embora esbarre, vezes sem con

ta, nas muralhas chinesas do
obstrucionismo da Assembléia.

O povo se divorciou para sem

pre dai tutélas oligarquicas,que o

P.S.D. pretende reviver, naque-
1a formula que o fE'rrête da .crí
tica jà denominou de "dobradi
nha" (para o Senado, Nerêu e

Saulo; para a 'Camal'a, Saulo' e

Nerêu, ambos Ramos), porque os

imperativos da conjuntura exi
gem e reclamam serenidade de
ação e diuturnidade de trabalho

Vende-se'
Uma casa de madeira, á Rua

Major Vieira, (prolongamento,)
com 800 m2. casa recentemente
construida, tamanho 8xlO metros

Tratar nésta redação
.

,,2x

( Prefeitura Municipal
de Canoinhas

O Govêno Municipal lembra
a todos às canoinhenses que é

,

expressamente proibido por Lei:

é) O trânsito de bicicleta sô
bre as calçadas e passeios;
- b) estragar a cerquinha que
circunda a praça �Lauro Müller
ou quebrar fócos ou globos da
iluminação elétrica;

c) passar por cima dos
.

can

teiros das praças ou arrancar
flores ou plantas alí existentes;

d) prejudicar de qualquer
fórrna a limpeza das ruas e 10u-
gradouros públicos.

-

É passível de penalidade por
infração, além das de ordem
criminal, tôda pessôa que arrui
nar ou depredar obras públicas,
marcos, taboletas ou quaisquer
objétos de utilidade e uso público,'

\

o Baile do Algodão
Conclusão

nas apresentações germânicas.
Conaterrnos ainda \

com varíos
elementos de nossa radioforria.
Assim é qUf o Baile do Algo
dão dêste ano, será pelo que
tudo .índíca, mais uma vez o or

gulho de nossa cidade e de nos

sa gente. Aguarde-mo-lo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


