
j)!Canoinhas jubilosa hospeda o Exmo.
írí '.;.

'

seu dileto filho, augurando-lhe
·Secretário de

feliz desempenho

�

e� Obras Públicas,;
suas altas

Ano 8 Canelnhas

Dr. Jesê Pedro Mendes' de Almeida
Por áto do Exmo. Sr. Governador do Estado, foi recen

temente promovido por merecimento a Juiz de terceira entrância,
o Dr. José .Pedro Mendes de Almeida, tendo dia 12 do corrente,
ás 9 horas, assumido as elevadas funções de Juiz de Direito de
nossa Comarca.

.

Em São José, onde residiu por alguns anos, deixou larga
folha de serviços prestados à Magistratura Catarinense.'
-,

QUàndo o espírito de independência domina o pensa-
mento do homem, está criada a livre iniciativa e todas as gran
diosas coisas podem ser realizadas sem obstáculos. S. Excia., por
onde Passou, deixou um rastro luminoso de independência dentro
do dever' que sua espinhosa missão exige.

Procurando sentir as palpitacões dos corações dos hu
mildes, conquistou a todos que tiveram a felicidade de conhecê-
lo e gozar �de sua convivência.

.

Quando deixou a Comarca de São José, o pôvo 'lhe
tributou a mais sincera e entusiástica homenagem, demonstrando
grande jubilo pela sua merecida promoção e, ao mesmo tempo,
derramou copiosas lagrimas pelo afastamento daquêle que,' pelo
eumprimento fiél do dever, pelo espírito de justiça e de equi
líbrio, pela sua maneira simples de viver e pela amabilidade
natural de tratar a todos, soube grangear, em pouco tempo, a

estima, consideração e respeito de todos.
"Correio do Norte" que, desde há. muito admira e preza

o íntegro Ml1gistrado, almeja-lhe inúmeras felicidades no desem
penho do nobre cargo de defensor das instituições democráticas
e do' Poder Judiciário de Santa Catarina.

Informações de Utilidade
A cargo de Alfredo Garcindo

ERVA-MATE
A retificação dos nossos ervais é o mais importante problema

.de nossa economía ervateira. Constituindo a nossa maior riqueza, báse
definitiva do progresso de' Canoinhas, os ervais não estão recebendo
o tratamento adequado, tanto por parte do Instituto Nacional do

· Mate, como dos proprietarios de grandes areas ervateiras, Se hoje
ainda podemos fig;urar como um dos grandes Municipios produtoresw"

de erva-mate, devemos isso exclusivamente. a pródiga Natureza. Um

nt!mero limitadissimo foi plantado. A retificação dos ervais corresponde
· t� um reflorestamento de nossa zona ervateira, procurando transformar
de maneira economica e natural, um erval nativo, em um erval plan
tado, dando ao mesmo tempo a vantagem de tornar mais facil a co

",lhelta, o tratamento e, ao mesmo tempo, isenta-lo dos perigos de
�erosão. Em 1944, o Dr. Carlos Gomes de Oliveira, então Presidente
do Instituto Nacional do Mate, visitou as zonas érvateiras dos Estados

"�de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com a intenção de
,,:incentivar o plantío de erva-mate. Localisou os grandes ervais, mandou

· "'examinar as terras e fez um relatorio minucioso de tudo que viu e

,.observOU. O relatorio foi apresentado ao Governo Federal, para depois
.

de .ouvir as clásses interessadas; opinásse .. á respeito e concedesse ver
\'-bat' para atender os estudos preliminares afim de ser feita a retifica-

, :ção
.

dos ervais e plantío. Dez anos são decorridos e até a presente
data nada foi feito em beneficio da "Ilex Paraguayensis".

Ao observarmos o que faz a Inglaterra com o chá, bebida
que muito se assemelha ao nosso mate, verificamos que devemos olhar
com mais carinho para. essa riqueza de nossa fl6ra. Incentivar por
todos os meios o plantio da erva-mate, com sementes selecionadas;
procurar dar uma unifórmidade ao produto; dar ao erval trabalhado
e plantado, uma simetria possível. Isso não deve ser trabalho exclusivo
�o Instituto ou aguardar iniciativa do Governo, todos os que possuem
terras que se adaptem ao plantio da erva-mate, ou os que já possuem
ervais nativos, devem procurar melhorar a 'qualidade, aumentar a

produção e fazer a propria seleção de seus ervais com as melhores
sementes.

Se até aquí a erva-mate nos fez caminhar pelas estradas largas
da prosperidade, não podemos nem devemos abandona-la. Precisamos

� de, sete folegos para que não deixemos perecer a maior riqueza de
nosso Mlwic·ipio. A procura que ultimamente tem tido a erva-mate,
está ultrapassando toda a expectativa e já penetrou no fertil terreno

.

"da realidade.

O futuro de Canoinhas está em nossa frente, dependendo
apenas da nossa vontade e da nossa firme determinação de construi-la

t. cada. vez maior. Os"fracos 'e os incrédulos que fiquem a margem da
estrada, porque o futuro pertence aquêles que, com coragem e sacri
ficio, marcharão sempre sem se deter ante os obstáculos. Cuidemos e

plantemos erva-mate. Our.o Verde deve continuar a ser a bandeira
de Canoinhas, É ingratidão esquece-Ia.

:�Delegacia de Policia
Oficio, n? 181/54 narem carteiras de Indentidade

Canoinhas, 13 de julho de 1954 para Estrangeiros eBrasiletros.no
Ilrrro. Sr. Diretor do Jornal dia 25 dêste mês, Impreterível-

"CORRElO DO NORTE" mente. Documentos nece�s�rios;
. Nesta'"

.

.

" Certidão d� nascimento ou certi-
, ',SoliCito de V. S., no sentido ficado de reservista para bra-

,de ,que' seja pUblicado por in- . sileiros. Certidão de registro de

tet�édio de vo.sso cGcp�roso estrangeiros para os estrangeiros.
Jornal;:':a �eguinte nóta:

. Valho-me da oportunidade pa
"" "'AvIso aos interessados, que es-

ra apresentar a V. S., os meus

<tarão neS:lta cidade (Delegacia de ptot(Jstos de elevada estima e

Polí�ia), os funcionários do Gabi- distinta consideração.
neté de 'Identificação,-FHi"al de WIEGANDO WIESE
:Porto União, àfim de confeccio

�

de, Canoinhas

Delegado Especial de Policia

mr�tor: "�R�W� C, C�R��l��
CAIXA -POSTAL, 2

A UM PASSO DO FIM ...

Sob o título acima o Cine
Vera Cruz exibiu .quínta feira
interessante film da MGM, es

trelando � Spencer Tracy. Não
estamos a cumprir contrato de
publicidade, não, desejamos, ape
nas, assinalar que o título "A
UM PASSO DO FIM", do car

taz cinematográfico da semana,
serve, tambem, e se ajusta como

uma luva, -ao fracassado PSD de
Canoinhas na atual conjuntura.
O que há de novo no front

pessedista é a concretização da
cisão que já havíamos anunciado
mezes atraz, Olivério Côrte, o

popular "seu" Verinho, ex-Pre
feito Municipal, ex-Presidente do
Diretório Municipal pessedista,
figurà de real prestigio em todo
o interior do município, político
de inegavel valôr pessoal, está
profundamente descontente com
a atual orientação dada ao PSD
local, ex-glorioso. Vai daí que
o sr. Olivério V. Côrte já teria
assentado a deliberação de não

apoiar a candidatura do Dr. Fer
nando Oliveira à reeleição, pre
ferindo indicar aos seus inúme
ros amigos do interior o nome

do Coronel Lara Ribas à depu
tação estadual. Verinho, não a

poiará, tambem, Leoberto Leal,
candidato de Fernando Oliveira,
AlbínoBudant e Tarcisio Schae
fel', preferindo· indicar o nome

do Dr. Aderbal Ramos, candi
dato à deputação federal por
outra zona.

O descontentamento e o afas
tamento 'de Olivério Corte' do
PSD de Canoinhas, significará,
por certo.rígual atitude de pon
derável ala política que lhe é fiel.

Tem-se como certo, tambem,
o descontentamento de outros
elementos de real projeção, fi
cando o PSD local reduzido ao

famoso triunvirato "Fernando
Budant - Schaefer ". Evidente
mente "A UM PASSO DOF:::M".

LIQUIDAÇÃO FINAL
Circula insistentemente pela

cidade, com visas de verdade,
a notícia de que será retirada
nas próximas 48 horas a can

didatura do Dr. Fernando Oli
veira à deputação estadual. Fer
nando em desespero de causa,
convencido de que não poderá
obter siquer 800 votos, deseja

. ser candidato à.Prefeítura Mu
nicipal em' 1955, com o apoio
do PTB, dando aos trabalhistas,
em troca, o apoio .do minguado
PSD para a eleição do Dr.-João
Colodel à deput�ção .estadual.

Resta saber se o Dr. Haroldo
Fer:r:eira, que se' encontra au

sente, em gôzo de •. ferias' e a

cuja revelia estão seprocessan
do tais entendi�entos, concor

.dará com a fórmula "milagrosa"
encontrada desistindo de sua

candidatura à Prefeitura no ano

que vem.

OPSD está disposto a apoiar
J��? Colodel desde que o "tra-
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balhista" concorde em ser can

didato pela legenda do partido
adversário. Colodel corícordará,
evidentemente, uma vez que se

interessa, tão sómente, pela pro-
pria eleição. Restará Saber se os

trabalhistas de Canoinhas, os

autênticos, os verdadeiros, con
cordarão com a traição.

O GENERAL SEM
EXÉRCITO...

Nereu, o famôso parlamentar
brasileiro, o titã do legislativo,
vem aí verificar se há possibi
lidade de recompor o PSD de
Canoinhas. Há de puchar as o

relhas a alguns comandados; de
"descompor" os mais recalci
trantes "criadores de caso", de
ameaça-los com o conhecido

DEDO EM RISTE. Nada conse

guirá, entretanto. Como diz a. ivoz do povo, "não há xaxim que �

tape" o rombo aberto pelo "Bar- ':�
riga Verdé" no casco da nau 1

pessedista de Canoinhas.

ro· .��,� .�
, � 1

, '" �

�
:>�'4

.

I �
R��ator até o�o�t� �� m��: Gml�tRM[."��Rm' -:- G�m"t�: Jm��S �mMt:: �

; FONE, 128 .
- CIRCULA AOS SABADOS
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�
Aqui, Dr. Nereu, não há s01- j

dados para preencherem os ela- '�
ros verificados no seu grande í

exército de ontem. Houve urna
debandada geral, ínsanavel, ih..

curavel, sem' remédio.
I',

Em todo o caso, receba . o

grande co-estaduano, homem
que tanto engrandece Santa Ca
tarina no' cenário federal, as
nossas melhores e mais caloro-

"sas bôa� vindas. Nereu, efetiva-

l
mente, e General, falta-lhe, á-

. penas, o exército... �
I . � �

Sim, senhores, _ nome aos
�

bois.... �
l
fi
"

�
1
<

�

O Governador, nos .domíníos
I de nossa vida Iinanceir'a, depois
I de espanar, varrei', lavar e lim.

I par a casa, atingida pelo tempo
ral da oligarquia, que tanto e

1 tão prolongadamente retardou o

I desenvolvimento econômico 'ca

tarínense.Iogrou consolidar subs
I tanciais saldos orçamentários,

'1 decorrentes de duro regime de
austeridade, imposto pelas con

I dições lastimáveis em que en

controu a coisa pública, nos idos
de 1951.

Contando com a força do e-

"
rário e sem malabarismos de or

dem financeira, encaminhou, há
mais de tres meses, uma men

I
sagem ao legislativo, pedindo a

necessária autorização legal pa
ra a abertura de um crédito es

pecial de. 18 milhões.
Com esses recursos normais

do orçamento, estaria s. exa. ha
bilitado a reparar e reconstruir
estradas de rodagem, séríamente
atingidas pelas vicissitudes da
estação hibernal em que vive
mos, e tambem lhe seria possí-

..

vel atender a várias e inadiá
veis "solicítações no setor de o

bras públicas.
Acontece, entretanto, que não

contando com maioria parlamen
tar para Cobertura administrati
va, a iniciativa do chefe do Exe
cutivo vem sendo sistemática
mente sabotado na Assembléia,
onde o P.S.D" acrescido dos me
lancolícos deputados trabalhis
tas, dominados pelo sr. Saulo
Ramos e pela subserviência do
presidente Osvaldo Cabral, só
preocupado em arrumar a famí
lia á custa do Tesouro, exerce a

.

ditadur2 do oportunismo, em

flagrante- desserviço aos legíti
mos interesses da c01etivijade.

Assim, em face do exposto, €o

em louvor á "verdade, ,devemos
consignar aqui, �p, ,mais sincero
preito de justiça', 'que si a� es

tradas se encontram no estado
por todos conhecido, devemos
lançar tudo.isso no conta- corrente
da malsinada, egoísJica e perso-

I. nalissima oposição parlamentar
.
!que desgraça Sta. Catarina, di- ..

: fícultando-Ihe a expansão eco;"
I nômica.

'

Dentro em pouco, todos os re
cantos de nl)8S0 município se
rão batidos pelas caravanas do
sr. Nerêu Ramos e seus irmãos.
inconforrnados com a derrota de
J 950 e engolfados em reviver a

qualquer preço a oligarquia des- "!
apeiada do poder, no qual- se ,�
locupletou, que haverão de a

cusar, com voz soturna de trom

bone, ao Governador do Estado
pelo mau estado das ,.!:odovial. ..1
É necessário, a esta altura dos

acontecimentos e a dois passos
da campanha eleitoral que se

dêm nome aos bois, isto, é, que'
se diga. com voz franca e des
temerosa, que os únicos culpa-
dos por esses males são OS

deputados do P.S.D., do P.T.B.,
com a apendice supostamente in
dependente 90 sr. Osvaldo ('a- .;.

b.ral, um dos maiores' oportuniS�... .

�
tas de todos 'os tempos, agasa- .. �
lhados pelá política catarínense. �']

. ,�%l
, ,.J

Gratidão ;.'J
João Teixeira e, sua sra, Níl-

.�

tI
da, tendo esta sido recolhido em �.'.,'estado de coma, ao Hospital 11

Santa Cruz désta cidade de on- 1de, graças à Deus, restabeleci- �

da retornou ao' seu lar; vem, J
Por um dever de .concíêncía eJ '!

�
reconhecimento, render um prei- >'i �

to de gratidão. atravéz das pa- �
ginas de o "Correio do Norte!', ". �
&OS abalizados clinicos, Reneau

.

Cubas e Segundo de Oliveira,
'pelos esforços'envidados erri prol
de seu restabelecimento .

.

Quero tambem patentear meus
sinceros e leais agradecimento;
as bandosas Irmãs de caridade
do referido estabelecimento, pe_,.
10 zelo e carinho que 'dispensa
ram á minha, senhora, atenden
do.:a com muita preteza, e pron
tidão, votos' estes extensivos as
demais enfermeiras do Hospital
acima -falado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ( CANOINHAS
da' Despesa Orçamentaria referente,· ao mês de Fevereiro de 1954
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TITULOS

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
Aposentados
Funcionarias em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTiTUIÇÕES
'Despesas diversas
Restit. de imp e taxas de exercicios encerrados

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
.

Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal varíavel
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 fio trabalho
Seguro de bens moveis 'e imoveis
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas ..

Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas' Oficiai Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas 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 a VVIl E' filhos menores 'j�, Augusto Caissler
Pensão áVVH E' filhos menores de ,'\gi,')tinh� T, de Lima

.

Pensão a João Florentino de Souza
Despesas policiais e. judiciárias
Aquisição de placas

Cr$
Restos a .pazar qr, 1953

- SOMA CR$
Salr'» para Março

SALDOS. DISPONIVEIS
, Na Tesouraria

No Banco "Inca"
RÉSPONSAVEIS

Nas Intendencias

FUNDOS VINCULADOS
No Banco N, dó Comercio
No Banco "INCO"

DEPOSITOS
Na Tesouraria

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I, Do mês I Total

�

4.296,00
2.600,00

235.971,60
6l.381,00

'297,,352,60

23.158,00
460,30

23.875,70
1----

I

3'900,00

2.000,00

10.290,00

8.592,00
5.200,00

.3.900,00

6,544,00

19.360,00

1.829,90

6;000,00 .

10,242,00
1.000,00
Looo.oo
Looo.oo
1.000,00

491,30

C3ovêrno Municipàl

."",

Canoinhas, 27 de fevereiro de 1954

Reinaldo Crestani Benedito T. Carvalho Jr." EdgardMayer
Contador Prefeito' Diretor da Fazenda

4.296,00
2,600,00

4.544,00

9.070,00

3,000,00

47.494,00

.453.341,00
96 541,60
549.882,60
47.494,00
597.376,60·

42.307,90
61.027,20
18.214,00
12l.549,10

Requerimentos despachados de 15
de março a 24 de abril de 195-4

'Comércio e Indústria Germano Stein S.A, Requer retificação
do lançamento referente ao calçamento, visto haver constatado dife

rença de 3m2, Hetiíique-se deduzindo 2,70 m2, no valor de Cr$ 405,00;
João Pius e Donaldo Raul Schindler,' transf. área 1.600 para Epami
nondas Muchinaki: João Pius e Donaldo Raul Schindler, transf. área
16uo m2 para Miguel Klempous: Osvaldo Schindler baixa carro de la
voura; Luiz 'Doerlitz e s/mulher transf. 3,200 m2 para os menores Os
mar Henrique, Lúcia Helena, Marcos Dartagnann e Athos Aramis
Scholze; Marcílio Müller e a/mulher transf. área 452 m2" para Adão

Lopes; Crespim Cordeiro Padilha haixa carro de lavoura; Avelino
Vieira baixa carro de lavoura; Nilda Pienkievski transf. bicicleta pa
ra Maria de Lurdes Wojniack; Waldemar Carlos Stange licença cons

truir aumento 9 m2, sua casa para depósito lenha; Oto Rading e· sua

mulher transf 800 m2- para Edite Weber; Erfrid. Edler Mohr. traasí.

hicicleta para Ricardo Loth; João Seleme licença construir casa de
dois pavimentos; Odilo Otto Voigt licença estabelecer-se como Mer
cador Madeiras; Ely Cordeiro licença demolir casa madeira Paula Pe

reira; João Dranka e s/mulher trauefLfioo m2 para Otávio Sudoski;
Rodolfo Hengst baixa automóvel Ford, tipo 1937; Yvoue Brügmann
Leal, licença realizar festival, pedindo i s p, n-ç ã o taxa de diversões;
Alvaro da Cunha, Bompeixe, licença demolir um rancho; Jovino Pa
dilba transf. carro de lavoura para Otto Maia; Werner Kelner servi

ço de terraplanagem para construção de prédio; João Tomachitz apro-

vação -loteamento de seu terreno suburbano; João Sabatke baixa de
sua aranha; Ney Soares 'Machado 2a via cartas aforamento nrs. 131

e 132; Rodolfo Baukat transf. bicicleta Arlindo Cordeiro; Edmundo

Uhlig, licença construir prédio de' alvenaria; Irineu Constantino Pe�
reira, transf. bicicleta para Zeno Maliuoski; Helmuth Prust; transf.
caminhão Ford para David Novaski: Johannes Hothert, transf bici
cleta para Herbert V. Toennernann; Carlos Fre�ericó� serviços Moto
niveladora em estrada particular; Waldemar Arthur Welmuth cance

lamento.308 m2 expedição carta de 'aforamento; Francisco Komoche
na trans]. 1800 m!?, uma casa: moradia, barracão para Leopoldo Buba;
Alferi Manoel. Costa tranf. 2.350 rn2 para Francisco dos Santos Veiga
Alvino Koch, transf. lançamento automovel particular para de aluguel;
Arlindo Cordeiro, transf motocicleta para Rodolfo Bauhat: Moacir
Ramos de Paula. uma bolsa de estudos no Ginásio ."Santa Cruz";
Bertulino' Tischler e Cia, licença estabelecer- se com serraria; Sílvio
de Lima Ferrari, transf. carro lavoura para Otácílio C. de Mi:do; Eu
gênio Endler, licença construir prêdio de alvenaria ê madeira: Irmãos

Zugmann, licença construir 'prédio de Alvenária para Escritório; Abrão
Mussi. licença construir prédio de alveuâriá para garag� e oficina;
Circo Teatro Nh'Ana., licença estabelecer-se P!H' triut.a dias; Alcyr
Woitexem licença construir muro e cerca, solicitando alinhamento;
João Seleme, licença ocupar trecho tia RUji Paula P .reira, material
de construção; Nicolau Tadra, baixa carro lavoura Teodoro Tadra

dispensa Impôstos; Martin Mundt , licença construir casa moradia na

zona suburbana; Cooperativa de Produtores de Erva Mate, licença
demolir uma casa e barracão: Benedito Primo Ferreira, transf. 800

m2 para Artur Gaisler: Nicolau Gonçalves e s/mulher transf. 1950

m2 para Bernardo Watsko; Al'y Hsuffe transf.. automóvel, Ford para
Helmuth Prust: Augusto Haensch licença construir prédio de alvenaria

dois pavimentos, Catarina Zalêski, transf, C8IToça para 'Es.t.anis]aú
Zalêski: Salvador P. da Silveira, baixa' hiciclets ; Walfrido Witt, li

cença construir 50 metros de cerca; Nelson Marzall baixa bicicleta;
Dorival Cubas Machado transf. bicicleta para Miguel P. de -\ lmeida;
Orlei Moreira, transf. bicicleta para Nelson Marzall: Gran Circo Sul

Americano, licença estabelecer-se uêsta cidade; Estelino Rudgero dos

Santos baixa carro de lavoura; Joaquim Gonçalves Filho baixa carro

de lavoura; Francisco Bechel baixa casa comercial, Ciro José Varela

transí. Escola de Campos dos Pontes para Pontes do Tamanduá;
Otto Wagner e sua mulher, transf. 800 m2 para Oto Hading; Féres

Coury e sua mulher, transí. 1.032 m2 para Francisco Hib-iro da

Costa; Fêres Curi e sua mulher. transf. 1.600 m2 para. Iraci Ribeiro
Costa; Féres Coury e sua mulher transí. 1.600 m2 Julio Urbaneck;
Zilma BUBs da Costa 30 dias 'licença para tratamento de Saúde. em

prorrogação: Germano Schultz, licença eatabeleeer-se casa comercial;
Simão Seleme licença demolir um rancho e construir novo 40 m2;
Despasiano Crestani, baixa caminhonête Chevrolet; Ludovico Reszko

transf bicicleta para Josê Stankievicz; Eduardo Jankoski, baixa car-
.

ro de lavoura; Boleslau Fereus licença demolir uma casa em Paula

Pereira; João Severo Lopes, baixa carro de lavoura; João Lopes, bai
xa carro de' lavoura, Lauro Ribeiro. transf. bicicleta para Vitoldo

Rekssua; Bento Bernardino Furtado, iransf, carroça para Manoel

Hauen; Severo de Almeida. baixa Olaria. sita em' Papanduva; Floria-
< no Zorek, baixa biác1eta: Belmiro Heidel'l baixa carroça: Rufino Car-

valho transf. carroça pal'a Virgílio Worrel: Arnoldo Gruber. transf.
bieicleta para Narciso Bartnik: Euclides Ferreira baixa hotel, sito

em Monte Castelo e transf. bicicleta para André Matióski: Marceli
no de Lima baixa carro de lavoura: Osvaldo de Souza, licença esta

belecer.ee caS.a Comercial. em Papal)duva: Reinhardt Krieck transf,
bicicleta para Celestino Saskoski: Waldemar Baranoski, baixa carro

do lavoura: Alcides Cubas. licença demolir uma casa de. mi'deira· em
Paula Pereira: Guilherme Prust, transf. cami!,lhão Ford, para João

Fontana Júnior: Michel N. Seleme. transf. camióhão Réo para José
do Nascimento: Ermil Diori Camilo t-ransf. bicicleta para Crestiano
Kanzler: José Sautoer. transf. bicicleta para Egon Jarschel: Alvipo
dos Santos. licença tratar de interêsse particular por 90 dias: Elvira

Munhoz de Pa,ula, transf. para seu nome do automóvel que recebeu

por inventário de seu finado marido: Edu:Srdo Souza. licença 30 dias,
à contar de 31-3·1954: Dercílio Furtado, licença estabelecer-se com

Boteq�im e Mesa de Snnokel·. em Papanduva: Antônia Cordeiro,
exoneração do cargo de Professôra: Caroli�a Babiretzki, exoneração
do cargo de Professôra: Féres. Coury "sua mulher transf. 440 m2·

uma casa mixta, para Antonio Moréski: Carlos Soares de Andrade.

baixa caminhão' Internaf.:ional: Clemente .Procopiak transf. 800 m2
.

uma casa de morada para O·menor Miguel Fontes Procopiak: Hen·

rique Schmidt e sua mulher transf. 800 m2 para Júlio Schindler.
"i-;;.

Continúa no próximo número

491,30

1.829,90

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

4.121,50
500,00 .

500,00
500,00
500,00

217.369,40
.

35-:1'6Õ,6Õ
252,530,00

LUXO I C-OI\}ÍODIDADE I EFICIENCIAI
COMPRE agora o seu

"Modernissimo Refrigerador

BRASTEMP
. 6,5 pés cubicos - congelador horizontal'

Perfeito aproveitamento de espaço
'-'. Em exposição na casa de,

LOURENÇO SUBA
Rua Paula Pereira, 771 Fone 275

Ix

Gaitas Todeschini
só na 1fT

Empreza Fuck

I
"Diário de Noticias'! ..........

o matutino de maior tiragem da
Capital da República
"A CARETA"

A revista mais popular do Brasil

A venda na "Agência Lotérica",
Praça LatIro Müller'

vindos do 'Rio por avião .

(Coatribuiçâo voluntá.ria do ·'Correio do Nort�"
�m favor da bôa impreoaa)

ALUMINIO
bom e barato'

ea.�4 �t,tit4

Na lelojóaria' Suissa
di ,Guilherme 3. A. Souza'

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, an�is _em geral,
por preços razoaveis
Rua Eugenio de: Souza
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REé�ITA ORDINARIA
" '

"

Tributária

:228.õ:n�o
194.640,49 '

28.277,80
5{,,00

1.249,0,0' "de',AZEITE E' "TOD
,1.o20,09� �'23�:���:�� 'COMPRO QUALQUER QU'A!\fTJ"

3��::g:�,�� "lnforrriacões corn Alf�eqb- ,G��r50,00 - , ' v.:» '�:, '" ,

I
,_, ' 'e,' ,

'

, • " ',"': ';',

" F'a r 'hi a c' i' a: ,';' () r� r\té 'i':'f:'éf
'

,

.

<:"" '�'.�Jsp"icia1i�á'd,�i�· ,Far�fuufic:�'��- ',: �>" >�,'
" �erfumaria,s--:; F?rodutos ,de, .Beleza de Helerià'
Rubfn�tei:n; ·Margaret' Duí,:can, 'eoty e ';: �Jtr:a��\'

,

_':> ;:-Ar,ligQs' de,:TõucÇidp'r ,etc.'
,

-

"

,��,,..:'.;
•

_",>' •

:. ':.";", ..

• "::- ,...> '. �:, • \, i.

" ,MânipuJaçã'O: escrupulose'l Pr�çós} môdicos.] ,,'.
�,' �
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f� PElHS LA.RES
" (!.IIa O <D�e§ ,�

o Sabiá:
�'1$ SabillQ de Paula Freitas

, �:' É tempo agora, sabiá cantante,.

.

Deixe que vibre os teus sentidos ais ...
Teu companheiro outrora, fui constante,
Sou triste ainda, mas não canto'mais ...

,
A primavera se apresenta ovante,

Verde e florida, de esplendores tais,
Que põe em movimento palpitante .

"Os alacres cantores - teus rivais.
'.�'

..

Mas eu gosto do canto da saudade
Pelo esto

I

de tristeza e paixões .

"'Que me prende a velhice à mocidade.

Tenho pois em ouvir-te ansiedade:
Revive-me o teu .canto as ilusões <,

No sepulcro de minha soledade ...

9' de outubro' de 192 i. Vila Paraopeba.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
o menino Elias, filho do sr, An
tonio Sconhetzki; o sr. Rodolfo
Wibbelt, residente em Taunay.
DIA 21: A,sra. dna. Ana, es

posa do sr. Pastor George Weger;
II menina Hilda, filha-do sr, Wal
frido Gonçalves; o sr. 'Luis Flores;
o menino Roberto, filho do sr,

João Augusto Brauhardt.

DIA 22: o menino Helcio He
ros, filho do sr. Brasil Fagundes:
o Ir. Jacob Tremel; a srta; Ma
ria, filha do sr. Frederico Werdan;
o menino Teófilo, filho do sr. An-

o tonio Sconhetzki.
.

,

DIA 23: A sra, dna, Rosa, es-
,

posa do sr. Ithase Seleme; o jovem
A.lirio filho do sr. Antonio Dias;.
II menina Cléia Denisse, filha do
sr. Emílio Lemke; a srta Nancy,
filha do sr. Leonel Barcellos; o

menino Jair, filho do sr: . Paulo,
Müller.

" HOJE': O menino Illelmar, fi
lho do sr. João A. Seleme; o sr.

Aleixo Brenny, residente em Curi
tiba; a srta. Babeté, irmã do sr.
Pastor George Weger;' à sra. doa. '

� Lauricy, esposa do sr. Carlos Dolla.

AMANHÃ: A sra. dna, Vero
nica, esposa do sr, Miguel Lessak
e sua filha Edite; o menino Car
los, filho" do sr. Max Koehler, a

sra. dnà� Alvarina, esposa do sr.

Braz Vieira.
� b·

DIA 19: A srta. Maria Silvia,
filha do Ir. Jorge Stoeberl; o sr,

, Elias Seleme Netto; a srta. Fany
dos Santos, residente em Pulador;

"

..
'j,
o sr. Sergio Gabski; a menina
Madalena, filha do. sr. Henrique
Gouçalves Sob.

DIA 20: O sr. José João MIJ
ziol Júnio ; a srta':, Maria Julia,

'" filha do' sr" :rQsé .Inácio dos San
tos; o j'o.:vem .,JÔsé Bonifácio Fur
tado; o meríiuó Paulo Henrique,
filho do sr. Brno BU8s; a sra. doa.
Elisa esposa do sr, Paulo .Dehner;

..
-,..

Cumprimentamos (ls aniversari
antes, augurando-lhes felicidades.�.

��������������������������� �.. �f�, � ORGAHDI 'PERMANENTE BAH<iO M:
I

t� 4� NYLON ·ESTAMPADOS E LISOS' �
�. � FAILLE BROCADO M:

� �� DUSCHESE �.
�; � infinidade' ,de artigos da �
t :+l" última moda... �
�:! EMPRESA FU(K - (ANOINHAS !
··�B�.m•••••BB�B.B.�•••B�BB

Vende-se'LIN8EBIE ETAM
" de" fama mundial
distribuidor exclusivo

Urna maquina SINGRR 31-15
> (INDUSTRIAL)

.

Ver e tratar na Casa das Ca
semíras,» ,;

. ESTEFANO BEDRITCHUKti;:CasaErlita
w

-

rkTat�rsall -

Canoinhas me

rece um futuro
melhor,:'"

I\no.8 - CANOINHAS - S. Catarina, 17 de Julho de 1954 .. N. 310

Foi esta a "manchete" com que
o "Barriga Verde" apareceu na

quarta feira. O pôvo conhece a

história do esfacelado PSD e

melhor aínda os seus personagens.
É triste, lamentável e mesmo

desagradável, voltarmos a apon
tar o que realizou o governo
do PSD, nos últimos cinco anos
de sua gestão. Conseguindo em
prêgos, instituindo novos cargos,
protegendo os afilhados dos Ra
mos, obedecendo a urna única
mentalidade, escondendo a ver

dade, a razão e a justiça, dei
xando as finanças do Estado em
situação desesperadora, esses
homens falam que Canoinhas
merece um futu.ro melhor,"

O que fizeram por Canoinhas?
.

O que fez Albino Budant?

Pedindo opiniões e procuran
do saber novidades, usa o seu

jornal para fomentar intrigas e

tirar o incentívo dos. homens
que querem cumprir um honesto
programa de ação. Mas, isso não
acontecerá. A UDN composta de
homens que lutaram por dias
melhores, na corrigenda de erros
e, na extinção da demagogia ba
ratá,' contará no próximo pleito
com a maioria do." eleitorado -

êsse eleitorado que sabe perfei
tamente

. que promessas não pa
gam dividas e que Canoinhas
continuará com' o seu melhor
govêrno.

'

Os homens do quási extinto
PSD já estão convictos que to
das as tentativas para se apos
sarem do govêrno fracassarão,
e, estão agora, lançando mão.
de uma. propaganda deshonesta,
mentirosa e até culpando o Go
vêrno Municipàl do máo tempo.
Desesperados com tantas reali
zações em pouco tempo de àd
ministração udenista, tentam lu
dibriar os eleitores, alegando
que contamos com máiores ver
bas, mas não dizem que o ele
vado padrão de vida assim o

exige.
'-

O "Barriga Verde", bóde ex

piatório do PSD tem sido infe
liz e incoerente nas suas injus
tas acusações. Hoje afirma que
para- haver progresso precisa
haver bom góvêrno. Acolá diz

,

que o progresso de Canoinhas
é admirável, estupendo, nunca
visto. Depois esquece suas asser

tivas e péde ao eleitorado que
vote no PSD para que Canoí
nhas tenha um futuro melhor,
para que retorne ao seu pro
gresso.?!?!
Não possuem os homens do

govêrno passado dados posítí
vos ,para apresentar. Como po
dem desejar um futuro melhor
para Canoinhas com um govêr
no pessedista, se o passado foi
repleto de inércia e de pregui
ça? Diz velho "adágio" que na

arena onde se' trava a luta, o

destino se vinga dos inertes.
O pôvo através do vóto, vin
gar-se-á mais uma vez dos ho-

Rept_o a um cidadão. de "Monte Castelo"
Havendo determinado cidadão

aqui residente, veiculado boatos
e comentários desairosos sôbre
a aplicação do dinheiro arreca

.dado para auxiliar a construção
da ponte sôbre Q Rio Canoinhas,
na estrada para o «Rio Novo»,
repto o mesmo a provar o que
têm afirmado e o convido, em

caso de duvida, corno a qual-

quer interessado, a examinar
todos Os comprovantes de des
pezas feitas (recibos e notas) em
poder do Sr. Miguel Heuko, re
sidente na Vila Velha, com

quem se encontra,' também Q
saldo disponivel.
Monte Castelo, 16-VI-1954

José Jõão Gonçalves da Rosa

Cine CruzTeatro 'Vera
APRESENTA:

Hoje. ás 20 horas. Improprio até 14 anos

F lo r de II usão' Com Maria Antonieta Pons e

O Fugitivo Vi ngado r Com Monte Hale
-----

Amanhã. ás 14 horas -
_ Censura Livre

Protetor da Di I igencia
Com Rockey Lanne ',�

o Fugitivo' Vingador
Amanhã • á� 17 horas. Censura Livre

O Filme Nacional

FATALIDAD.E Com Angelina Hauff,
Guido Lazzarini e Lisca Aide
-----

.,(

As 20 horas - Improprio até 14 anos

FATAf'LIDADE
2a• '�eira' � ás- 20 horas • Irnp, até 14 anos • REPRISE

-,---- '-

3a•· e 4a• .Feíra • ás' 20 'horas • Improprio até 14, anos
..

Aprendendo a ser Homens
Com o famoso astro Robert Newton e Tom Browns e outros.
É

.

um film baseado na vida real, emocionante e educativo,
é o film que deve ser assistido por todos .

"

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

Outro grandioso filme da United Artist

CONTOS DE NATAL
. .

,� .' qorri' A\astair Sim "'.
Para domingo proximo o _grandioso filme da MGM

O VALE DA DECISAO Com Gregory Peck

, ------t--_�

A LOJA DAS NOVIDADES rcomuni�a . a sua

distinta freguesia, \ que mudou-se para Rua Paula
Pereira, PREDIO SPIES, onde espera continuar
merecendo á preferencia que' sempre lhe

foi dispensada. 2x

mens do PSD que tentarem as

sumir o govêrno. ".

Canoinhas tem um presente
melhor do que seu passado '--e
terá, se Deus quiser, um futuro

promissor.

,_,TOSSES r BRONQUITES 1

VIH'HO [HEOSOnDO
'<SILVIIRA)

GRANDE TÔNICO

.0 '�ole,t
-r:e sensa�a-o D'If1IL·· ;,

·VENDEDOR EX'CI4USIYO
\I

_ la \I U\lll C�4..SA FISCHER��,
------------------------�----------------------�--��----

..,;;Melhores tecidos menores preços, Casa Fischer
PARA FERIDAS,
E C Z·I MAS,
I N F L A M A.e O E s/ .l
C o C E I R AS"
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC..
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