
HOMENS QUE
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COMPÕEM AlJDN
Qu�m verificar corri imI:!lÍtçia- ampliar-se nesse setor, tornando

lidade a administração dê IRI- se conhecido entre os grandes
NEU BORNHAUSEN, 'como Go- magnatas da indústria. catari

vernador do E�t�d.o .de Santa- nense e paulista. Recebendo daí,
Catarina, conclUlr� que dos h�- 'inúmeros convites para associar

mens públicos fOI o que mais se a novas indústrias, IRINEU
trabalhou pela sua terra natal. preferiu trabalhar sózinho até

Mesmo os adversários. políticos, que se completasse o S!,!U curso

não escondem a capacidade ad- industrial adquirido atravez da

ministrativa dêsse catarinense pratica. E assim 'o fez. Clarivi-

que, nascendo em ambiente po- dente e honesto, infenso a fan

bre tornou-se um homem po- tasia e otimismo vão, compre

pul�r e tem sido considerado endeu que Santa Catarina ne

em todo o Brasil, corno melhor cessitava do seu conhecimento

governador de .Esta?o que Santa pratico. Convidado pela União

Catarina pOSSUIU ate a presente Democrática Nacional a concor
data. O seu nome é apontado rer as eleições para Governador
como exemplo para futuras ad- do Estado em 1950, aceitou e

ministrações de outros governos. 'logo se fez notar o seu prestí
Financísta emérito, colocou o- gio junto a todas as camadas
estado, que governa, em m��os sociais e proletárias de Santa

de 4 anos, no melhor conceito Catarina. Após,uma campanha
econômico e político da Nação. . árdua, venceu brilhantemente e

Possuidor de um vásto tirocínio, assumiu o governo. Arrancou

IRINEU BORNHAUSEN atende, das mãos' do PSD as rédeas do

80 mesmo tempo, várias índus- governo e fez voltar o crédito,
trias das quais faz parte como a moralidade e a justiça, em

acionista e o governo do estado. todas as posições. Claro está

Dentro de Santa' Catarina, foi que, para o plêno desenvolvi

apelidado de "capitão de indús- mento de uma saudável política'
tria", titulo que bem diz da sua industrial, não 'bastam apenas
capacidadeprogressista. Se Santa as máquinas e os operários. O

Catarina é conhecidapelo paulis- problema vital, está Sem dúvida

ta, carioca e nortistas, .como na administração. O mesmo a

estado industrial, devemos essa contece com a direção de um'

honra a homens como IRINEU Estado ou Nação. Se os homens
BORNHAUSEN. Começou a vida escolhidos e eleitos, não possui
trabalhando como contínuo da rem tino de administração e vi

Cia. Nacional Costeira de Itajai. são industrial, o fracasso será

Dentro de pouco tempo, por certo. Com IRINEU no governo
merecimento, graças a sua ini- assim não aconteceu. Santa Ca

ciativa, passou para o quadro tarina agora está preparada para
dos funcionários. Recebeu inú- enfrentar as vicissitudes do dia
.meros convites para- gerenciar de amanhã, .com. a sua situação

. indústrias. Tomando; ;-conheci- firianceira previlegiada e isso

menta industrial em diversos graças a IRINEU BORNHAU
ramos, iniciou-se então com pe- SEN, e são homens dessa tem

quena indústria, para mais tarde pera que 'compõem a UDN.

Informações de Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

)tA Instituiç�o do Seguro Agrário"
O Presidente da República já sancionou a lei instituindo

O seguro agrário destinado a,
.

preservação das . colheitas e dos

rebanhos contra a eventualidade de riscos que lhe são peculiares.
Estabelece a lei que na concessão de financiamento, a atividade
rural quando garantida por apolice de seguro, este será conside-
rado fatôr de reduçãode juros, de conformidade com o que dis

puzer o regulamento. Ao Instituto de Resseguros do Brasil c�be�á
promover os estudos levantamentos e planejamentos para a insti

tlÍição do seguro em' todo o territorio nacional. Para ísso.ientrará
em colaboração com os serviços técnicos das repartições f�deraes,
e�taduaes e munícipaes, de autarquías e dos estabelec�II?entos
bancários, oficiaes de financiamento dá lavoura e a pecuarra.

Determina a lei, . que 'a comissão de agenciamento de se

guro agrário, não excederá o maximo de 5 por cento sobre os

premios cobrados. .

.

.

Foi instituido tambem o Fundo de Estabilidade de Seguro
Agrário, cuja finalidade é garantir a estabilidade dessas operaçõe�,
atendp.r à cobertura suplementar dos riscos da catástrofe, perrm
tir o gradual ajustamento das tarifas de premios, além de outras

iIiiciativas de aperfeiçoamento e generalisação do mesm� seg�ro.
,Os recursos do Fundo serão administrados pelo Instituto de

Resseguros do Brasil atravez de seu Conselho Técnico, que esta

belecerá as bases dd seu emprego. Tal Fundo constituir-se-á por

contribuições diversas que venham a ser estabelecidas pelo Con
selho Técnico do Instituto de Resseguros, por: uma cota pa_:te

. correspondente a 50% dos lucros liquidos da União, por dotaçoes
orçamentárias anuais durante os dez primeiros exercicios, por ;tJ?a
cota 'de 10% dos lucros liquidos dos estabelecimentos banca:�'I?S
da União destinados ao financiamento da lavoura e da pecuaria
e ainda por contribuicões dos Estados e dos Municipios. O fundo
será aplicado para reembolsar a retrocessionáfias' do Institu�o. de
Resseguros no país, com a quantia correspondente aos preJuI�os
excedentes do maximo admissivel tecnicamente para as. operaçoes
deI retrocessão dos seguros agrários..

A lei autoriza ainda o GovernQ Federal a celebrar &co�d?s
Com os Estados e Municipios para a execução do seguro agrario,
POdendo para esse fim ser instituido junto aos Departamentos
Ad�inistrativos do paí� e ao Intítuto de Resseg;t�os, orgãos con-

.

8ultlvOS ou de assistencia técnica de que partICIpem Estados e

Municípios. .

_ At>ezar 'da lei vir acompanhada de muita burocracia, �0!l-
fusao e garantias tudo a favor do Governo; o seguro agrarlO,
não há duvida, vi;á beneficiar enormemente os nossos lavradores.
Vamos aguardar os acontecimentos. Brevemente receberemos
tambem os efeitos da lei. .

•

I
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Justa homenagem da
Câmara Municipal ao
Tte. Carlos Nogueira
Quem fizer um paralelo da efi

ciencia do serviço de nossa Junta
de Alistamento, dividindo- a em

duas ép-ocas, isto é; antes da vin
da do Tte. Nogueira e a sua ges-:
tão atual, não terá dúvidas em

classificar esta como extraordinária,
tecendo louvores ao digno oficial
que ôra se encontra a frente des
sa seção.
Assim, reconhecendo os eleva

dos serviços que o Tte. Carlos
Nogueira tem prestado e vem

prestando a esta zona, e vereador
Carlos Schromm propos à Câma
ra j\1unicipal, a inserção em ata
de um voto de reconhecimento e

aplausos ao digno oficial, a qual
passamos a transcrever:-

"Sr. Presidente Srs, Vereadores:
\

o- reconhecimento publico é um

dever que se impõe aos que com

justiça o merecem, e.neste caso Sr.
Presidente, ae encontra o ilustre

. oficial que neste município ateu
.de aos serviços de recrutamento

.

militar, o Tte, Carlos Nogueira.
É de se bendizer a hora em

que. esse ilustre oficia! aqui che

gou, pois desde então vem se de
dicando com verdadeira devoção
no serviço de alistamento militar.

Sobe aos militares o numero de
cidadãos que hoje são possuidores
da carteira de reservista de 3a.

categoria, graças a dedicação des
se benemérito e digno cidadão.

Aseim, os representantes do po
vo que tomam assento nesta ca

S8, como prova de reconhecimen
to, propõe que, uma vez ouvido
o plenário, seja consignado em ata

um voto de profundo reconheci
mento ao ilustre tenente de nos
so glorioso exercito, dando-se dis
BO ciencia ao homenageado, e bem
assim, 808 S8US superiores hie
rarquicos.

Aprovado por unanimidade, o

Snr, Presidente Dr. Rivadavia
.Hibas Corrêa, endereçou ao ho

menageado o seguinte oficio:-

limo. Snr.
Tte. Carlos Nogueira

Nesta
Sinto-me honrado em comuni

car II V. Sa, que, esta Casa Legis
lativa, apreciando proposta do ve

reador Carlos Schramm, fez inse
rir em ata um voto de recouhe
cimento pelos seus valiosos ser

viços prestados a. Pâtrià, atravez

de sua dedicada atuação na Jun
ta ele Alistamento Militar desta
circunscrição, fazendo com que
milhares de jovens cumprissem
com o seu dever patriotico, regu-'
larisando sua situação civil e mi
litar.

Carece nossa Patria de homens .

dignos e cumpridores de seus' de
veres, como V.Sa. é um dos.exem
plos que devem ser recomendados

.

aos seus superiores e ao povo em

geral.
É pois com grande. admiração

que faço esta comunicação· apre
sentando.
I Cordiaill Saudações
(Ass) Riv&davia Ribas Çorrêa
Presidente da Câmara Municip.al

o ATENTADO CONTRA A VIDA DO
JORNALISTA CARLOS LACERDA
Noticias e telegramas chegados do Rio, dizem do

.
atentado contra a vida de Carlos Lacerda, jornalista,
Diretor da Tribuna de Imprensa, ocorrido dia 5 do
corrente. Carlos Lacerda, udenista carioca, encetou
uma campanha de moralisação e' tem mostrado ao

Brasil quem são os'homens que governam esta nossa
,

querida Nação. Lutero Vargas, filho do Presidente
Getulio Vargas, está' sendo procurado pela POliCÜl
Carioca, como mandante do crime, pois perdeu a vida
no atentado o Majór da Aeronautica Rubens Floren
tino Vaz, propríetarío do carro em que viajava Carlos
Lacerda. Jornais do-Rio dizem que os assassinos per
tencem a: guarda pessoal do Presidente Getulio Var-

. gas. Correm até rumores que Getulio Vargas será
.

depôsto antes de terminar o seu governo.
.

-

1954 tem sido infeliz para Getulio Vargas. No
começo do ano a morte de Nestor Moreira, o repor
ter que foi trucidado pela Policia Carioca e agora o i'

atentado contra a vida de Carlos Lacerda e a morte
do Majór Vaz.

'

Carlos Lacerda,' autor da campanha de morali-.
"

sação, deve ter suficientes provas contra a deshones- I.

tidade do Governo de Getulio Vargas. Se assim não" l

fosse, não teriam tentado contra a sua vida.

Dentro de uma semana, a Policia Carioca entre
gará os criminosos a Justiça. Daí poderemos saber
quem está com a verdade. Se Carlos. Lacerda ou se

. Getulio e seu filho Lutero Vargas.

o O Deputado ."Jorge Lacerda pronunciou.
.

veemente discurso, na Câmara dos Depu-
tados, focalizando o doloroso, caso dos
funcionários e operários da .. .Lumber

Sr. Presidente, nistério da'. Guerra, para que
Perdura a sítuação dramática 'êste, como empregador, pudesse

.

dos operários da Lumber em saldar os atrasados, relativos ao

Três Barras, no Município de Ca- período de outubro de 1952 a

noínhas. em Santa Catarina, pois agosto de 1953, isto é de onze

há um ano não recebem os ven- meses.

cimentos, que lhes, são devidos Sr. Presidente, agora, de novo
pelo Govêrno. A apatia ofícía I se repetem com igual drama ti
parece recolher com/desdém os cidade os acontecimentos ocor

ecos desesperados das vozes dos ridos anteriormente, Quatrocen-
400 trabalhadores; que; nesses tas farntlías estão experírnen
doze meses reclamam em vão tando duras "privações; pois há
pelos Seus salários.

.

doze meses seus chefes não re-

Famílias há que, com êsse a- cebem os salários. Não diligen
traso, já estão ali pass.ando fome. ciou o Ministério da Guerra,
Urge que o Govêrno se compre- como. devera, incluir no orça
netre de suas responsabilidades mento de 54 qualquer dotação
dando uma solução definitiva a para aquêle fim. E nem cuidou

essa dolorosa realidade. de fazê-lo para o' próxim ano, o

que se me afigura bastante grilO Ministério da' Guerra, ao ve. Não é justificavel que tais 0-
·

instalar na antiga Lumber uma missões se sucedam anualmente
unidade militar, assumira as tI- Não poderão os operários ficar
brigações trabàlhistas, relativas

I
ã mercê das consequências dessa

"

ao pessoal vinculado Aquela em-. desídia, a vida inteira. .

prêsa, até então incorporada
ao patrimônio nacional. Ficou Três Barras é hoje uma loca

claramente, estabelecido no ter- lídade sitiada pelo desespêro.
mo de entrega, que, a partir de Não podemos, por isso, calar a
30 de setembro de 1952, aquêle nosssa inquietação. Daí êste nos';'
ministério tomaria para si tal

80 ap�lo. que endereçámos ao Sr·

encargo. ..
. . .

Minístro da Guerra" para queSegundo o mesmo termo de
entrega, providenciaria para .êste determine as providências ne-

fim, a inclusão no orçamento de cessárías, que 'restabeleçam a

verba necessária, destinada ao tranquilidade aos lares daqueles
pagamento dos salários dos tra- 400 operários catarinenses.
balhadores. Mas, não o fez. Du-
rante meses' a fio clamaram os

operários pelos seus vencimentos
: A Superintfndência das Emprê
sas _ Incorporadas, viu-se então

· compelida a efetuar um adianta
mento de Cr$ 4 000 000,00, em

29 de outubro de 1953, ao Mi-

o dever cívico de todo
cidadão democrata é
fazer uso do voto
çoncientemente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HegistroCivil
Maria Góss Glinski; Escrivã

de Paz do Distrito de Paula Pe
.

reira, Comarca' de Canoinhas
Estado de Santa Catarina.

,..
Faz saber que pretendem ca

sar: Alexandre Stelmach e Elvira
Stolarski, ele solteiro, lavrador

* Vamos' costurar?
/, natural de Antonio Olinto, Esta-

* 3ent� que não brilha do doParaná residente neste dís-
* Que acha você? trito onde nasceu aos vinte ,f! sete

dias do rnes de Dezembro de* Algumas ideias práticas mil novecentos é trinta e tres
* Para você emoldurar filho de Gregorio Stelrnach

�

fa-
* Decalque para bordar lecido e de Ana Stelmach; ela
'* Coisas feitas, que, não fazem solteira doméstica nascida em

'8S meninas bonitas Matão deste Munícipio.residente
* Brinquedos, de erm,ar neste distrito, onde nasceu aos

seis dias do mes de março .do* R,eligiãq d'l' t
.

tmarca,' no corrente ano, e, ha .. " ano e mI novecentos e rIn a

vendo procedido ao sorteio dos Em suas páginas lindamente e sete filha de Nicolau Stolars-
21 (vinte um) jurados que deve- colorídas uGIRANDINHA" pu.

_ ki, e deAna Herzinger Stolarski,
rão servir na mesma sessão; os blíca, ainda, lindos contos, poe-' Quem souber de algum ím
quais adiante não indicados, fi- sias escolhidas, canções, curiosi-' pedimento acuse-o na forma da
cam notificados por este Edital,' dades, ensinamentos, leitura ri-,

Lei. . ,
-

independentedenotificação pes- gorosamente - sadia que 'diverte, '

,

> Paula Pereira.zl de Agostodesoal a, cornpàrécimentó pentuaf; educa e ensina. '

naquele dia e hora e nós demais x x x
1954.

,', '

Marla Góss Glinski - Escrivãdessa 'sessão, até se�em julgados Urna edição <Ia Sociedade. A-os processos que ficarem ,pre·
'

nónima "O Malho" rua Senador
parados para julgamento, na 'Dantas'15-50 �-RIO DE JA
form�' e sob as penalidades pre- NEIRo', b.' F. '

vistas na lei que' regula o ser

viço, do Jurí 'no Territorio da
República, sorteio esse, procedi
do por uma creança Osvaldo
Tomaz Vieira, de l.l . anos ge
idade, recaindo dito sorteio nos

,

cidadãos: Adalberto Nunes .Alla-
...s s••••••• B•• IitI====·:III:::::::::::::::::::::;:=::::::::=:::::::::::::::::=:�:�:::::

�:��ic����n:��is:�:�:��r�' ���;�.���
••

;��;.��.;;�. e (�mérdo de Sânta Catarina S; A, H
nesto Gra,ipel, Erriilio L�mpke, ii Matriz' ITAJAÍ EnderêçÕ telegrafko: OI I N C O. !!
Gil,berto d'Aquino Fbnseca, Har- �i

"

TAXAS DE DEPÓSITOS [ry Scqrc::iber, Hugo, Mayer, Ho- ••

::
racio Costa, Hugo Peixoto, 'Jair', ii

'

.Coniás de Movimento Contas, a Prãzo ti '

Campos Corte, LeQpoldo FlirI- ii A Disposiçã,o 3% a. a. Com aviso de 120 dias, 5% a. a. 5!
gatter, Moacir José Lemos, 01- ii' , Prazo Fixo 6 mêses 5%% a. a. ;e
d,e,mar" 'Mussi, Dtto Friedrich, ii 'Prazo Fixo 1-12 mêses 6% a. a,' 55"

-

Paulo' Fischer, ,RvJf Walter� To- ii Dep. Populares 5% ,: B et.iradas Livr�s - Limire Cr$ roo.ooo.oo 5ã'bias Munhoz d� Lima e Waldé- .
..

, .. '

miror Bubiniak (Dr,) Dado' e ·i! Agencia neste. cidade à fraça Lau!'u Müller, esq. R. Major Vieira !!'
passado "nésta cidade de Canoi- ii ,Abro um� conta no nlnço" e pague com chequ�L,D"'nhas·, aos 30 d;iás dG me s de

I :: �..� ,;..�=•••••••••.••••.•••;•.�••;,•••••••••••••••••••:::::�:::::::::::::::::::::::::Hjulho do ano de 1954. Eu, Ze- •••••••••••••••• 11•••••••••••••••n

"'"
.

no Benedito Ribeiro da Silva, -_iII!I_!liWII__�' --:

ES�i;��� °d:u�:r��::o.
/

'I
�

F a r m',a c í a O I i v e i r a
José 'Pedro Mendes de Almeida '

Está ,êonforme o original e" ,_.Especialidades FarmacetJticas
dou fé: \ Perfumilrias - Produtos ,de, Beleza_de-Helena

D�ta�s':lpra. 'Ru�instéin, Margaret' Duncan, Coty e
,

PlJtras'
o ,Escrivão Zeno Benedito' ,

_

Ribeiro da Silva. ,,' _Artigos de Toucador �tc.
.
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--, Mo�ores a' g"a,JóJina
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Tem. para pronta entreú�,' Atf�fUO <,G'aRpIHD�O.,' ..
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== Canoinhas -'Caixa Postal 'ii

D�!8S!Ck r:rI!R .' ,'ijliIIPIII,qliil1_�lm�.�I�IIIP�ql�,��'j�Pt�!�IL ....'. ..

�������������������.������,.Vende:'se-' '�ORGAHDI �ERMAHEHTE BAH<iÚ �rUm ,terreno em Papand'uva' � 'O �
.

entre as' ruas Tte. Ary Raueri, e � NYLON ESTA'MPADOS E LtS' S �
" '

Rufino Me:ldes,perimetrourbano � FAlllE BROCADO �'
<

ótimo tponto ,pará Indústria ou _" ,L

..

'" �
.

ComérCio;' med'Índo 38.400. 'me-, � D U S ( H E SE, . �
, tros quadradós, ou seja 48 datas: � ,

O referidO' te'rr'e't:lO contem�l casa �" E . f· 'd' d"
,-

d t· '.J �
de mor�dia79xl2 pintad�" todaa'" �'. uma ln I,nl de e e ar 1805 oa �
oleo. ,Preço CJ $'130.000.00. � .c' ItO ... d �Aceita-se' ,contra: �ropo�ia:; �, "

U I ma m<?p d... ". �
Tratar nest� cI�il�� .a�-q;,.rua �" ,EMPRESA'�, FU(K -�(ANOltlHAS �,Senador Sc�mldt, Es ,,�:;le '

�v. '"
, c '�,' '.' '.

"
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,GOVERNO'MUNICIPAL
'{,., ," li,". '.'

Requerimentos despachados
Sofia Humenhuk Malinóski e outros, Requerem transf, 300

2 para Maria Humenhuk Ramos; Hugo Bernardo 'Fai�t, redução
onelagem seu caminhão; Viúva de Teodolino Vilanova, baixa carro

,e"lavoilfa; Artur Burgardt e sua mulher, transí. 55.407 m2 para Ni
colau Burgardt; Otto Rittet.- seja anotado que pintou automóvel Mor
ris cor verde claro; .Teodoro Schroeder seja tornado sem efeito, trànsf,
caminhão Ford' de Edvino Lucas pára seu nome; Artur Burgardt e

sua mulher, transf.' 27.703,50 m2 para Pauliua Koch Seleme; Artur
Burgardt e sua' mulher, transf. 24,303,50 m2 para dr: Saulo Car-,
�8Iho; Pauliul;li Koeh, Seleme, licença construir duas casas de madeira;
çtonio Gréstaoi, transf. para seu nome. caminhão Chevrolet, de
rmelindo Tomazi; Empresa de Transporte Canoiuhas Ltda. transf,

"outo-onibus tipõ ] 950 para Empresa Uuião Catarinense Ltda.; Em
"presa de Transporte Canoinhas Ltda., .Jransf.' auto-ónibus, tipo 1951
para Empresa União Catarinense Ltda; .Empreaa de Transporte Ca-

\'. noiuhas Ltda., transf. suto-onibus, tipo i952, para Empresa União
Catarineuse Ltdaj, Dava Idu Vick.elícença ,. construir 20 metros de cer

ca; Madeiras Canoinhas Ltda. baixa de Mercador de Madeiras; Tobias
,únhoz de Lima transf. para seu nome, caminhonete Ford gue com
rop de Rufino Vieira Bisceia; José Vick, por aforamento, 800 m2

(te terreno, Martinia Ana de Oliveira. licença estebelecer-se Casa de
Frutas e -Legume.s; Júlio Urbanek, licença construir casa moradia e

80 metrôs de cerca; Nestor Novak, licença construir uma garage;
'Adolfo Trein, transf. 800,m2 para Walmor�Astrogildo Furtado; Edy
Huudbuchner baixa Padaria; Osvaldo., Schumann, baixa bicicleta; Lu
dovico Karpinski, baixa carroça: Francisco Schumann; baixa carro

de lavoura: José Adão Schmidt, baixa, caminhão Mercedes: .Fêres '

Coury e sua mulher transf, 800 mz e uma casa de moradia, para
Otavio Granemann Costa: Carlos Spiesa. por compra 5 m2 de terre
no no. Cemitério Municipal: Ananies Betrintcbuk. ampliação fábrica
de c�rtoças. incluindo Esquadrias: Waldemar Stein. transf. .bicicleta

, ," para Waldemiro Dolizu: Eduardo de Souza, trinta dias liêença para�, ;,
tratamento saúde, em prorrogação: Altino Rosa baixa bicicleta: De-
métrio, Moissa�transf. carroça para Waldemiro Moissa: Alfredo de Oli
veira Garcindo baixa automóvel Chevrolet: José Ferreira .dos Santos

, ,,�licença estabelecer-se com Moinho de Cereais, em Rio dos"Arroios
11.
Albett'o Bonassoli e s'ua mulber, transf. �.o40 012 para Tereza Bonas,

H"� soli: "Alberto Bonassoli e sua mullíer, trausf. 3.120 m2 para João
�"'wGa,pski: Alberto Bonassoli e sua 'mulher transf. 1.04'0 m2 para, ADa
\"'., Bor'la!l�oli Ch,agas; Alberto Bonassoli e sua mulher transf. 3.120 m2

�'" ,para Sebatltião> �0I�a8soli: Alber.to Bon?lilioli, tra.[.)�f. 104ô m2 para
� Albe�to Bonassoh FIlho: Cassemiro Kubi8ck modifica, tonelagem seu'
t! caminhão Réo para 4.000 kg: Lidio Wagenczok. baixa �amiubQnete
'Ii;' Che.vi.:olet: Milton ,Alves Nunes, trint.a dias licença, para tratamento
:11" de .[<aúde: Neppel e Piekarzewicz Ltda, 'licença estabelecer-se com
·:10

Serrar,ia em Pinheiros: Sociedade Exportadora Catarinense Ltda.
transf caminhão para Industria Madeireira Kastrup Ltda.: Socieda·

i,. de ExpOltat:for,a: Catarinense L'tda. transf. cllm'ióbão Héo' e outr'o Dod-'
ge pará' !uQústria Madeireira Kastrup Ltda., Alberto Raul. Cazamajou

. ,e Rua mUihal' "trausf. ;459,50 mZ' com uma cl!J3& para Nicolau Côsta
.�:;'''''Furtlirt(): f'r.l�õdo Gãtz, 'Por cornpra; 1m2 de 'terreno Cemitédõ Mu, '

i nicipal: Dal,iia Jlodrigues ppr compra, 5' m2 de terreno n,O Cemitério
Municipal;"Antonio Gapski por compra '5 m2 de terreno no Cemitério

,

Municipal: Zilpla Buss da Costa, exoneração do car,go de Professora.

.. Alberto llaul Cazamajou e sua mulher trauf. t4.5.9!)0 m2 uma
casa de moradia: Maria Freita!!l de Araujo licença estabelecer-se com

quiosque de frutas e verduras: João Wunderlich licença para. abrir
filial seu atelier fotográficos venda de filmes: Demétrio Rudey. licen-

""
ça ampliar sua marcenaria incluindo esquadrias: Paulo Wie!Íe e sua

mulher, transf.. 800 m2 casa de moradia de Alvenaria: Pedro Holler,
trllnsf. motocicleta para Ernesto Hacker: Leonidia Candida de Souza,

,o exoneração' do cargo de Professor: Jor�e Schwarz, baixa de seu bar:
Indústria de Med. Zaniolo S/A baixa de sua êªmionet� Do:lge: Pau-

" "lo Wiese .e sua mulher;, trans.f. 800 m2, uma casa, para 'Geny W.
Stulier: Pe.dro Landoski. licença construir 60 m de .,cerca: Leonildo
Landôsk.i, .licença construir 20 01 de cerca: José Zelner, baixa carro

de lavoura:' Alvirío Kocb e Tufi. Nader, transf. para seus nomes de
Itutomovel Çhevrolét: IvilasiCl' Coelho, pagàmeuto""salário familia l'e,

terente maio a dezembro de 1949:/Ceotro de Diversões Lider, licen
,ça estabelecer.se nesta cidade p'or 30 rlias: Willy Vogt trilOsf. cami . ..,
"nbão Cllevrolft' para Ary Hauffe: Ary Hêiuf(e transf. automovel Ford
para Willy d,VQigt: Esquadrias Sta. Cruz S,A. transf, 8.00 m2 rara
Erich- ,Hedle-r: Elias Curi e sua mulher, transf.· 600 m2 casa moradia.
para Bt,j-ia-G� Schroeder, Zeno Benedito da Silva tran�f. para seu

nome de 'uma' motocicleta que comprou de Uto Willy Dalcbau: Hen·
rique Rempel Filho, baixa casa comerçial sita em ,Rio. dos Pardos.

, Todos os requerirrientQs forim despaéh�dos favoravelmente.
,.

--

.'

. .

Prefeitura Municipal de l::anoinhas, 21 de maio de 195·t

Osvaldo' Ferreira Soar,es - Secretário
, "
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�\CO.N·SERTOS�,E REFORMAS DE BICIÇLETAS
,,;. 'Venda de' Bicicletas,' f?e�às ,-Acess'Órios

Cdixa"Postal,93 - (ANOINHAS _ Sa�ta 'Catarin� "<C!.

...

..,.... ,.�. ',,; t.
,._

Tribunal ido Juri
,EDITAL

c.
, , (,

o Doutor José Pedro Mendes
. de Almeida, Juiz de Direito da
Comarca de Canoínhss, Estado
de Sta. Catarina, .na forma da
lei �etc, ..
Faz saber aos que o presen

te vírern.j.ou deÍe conhecimen
to tiverem que havendo desig-:
nado o dia 30 de agosto proxí
mo' entrante às li horas, na

sala das audiencias, no' Edificio
do Forum, lccal destinado ás
reuniões do Tribunal do Juri,
para ter inicio ao funcionamen
to da terceira sessão ordinária'
do Tribunal do Juri desta Co-

Na
. R'elojoaria Suissa

'de Guilhermo J. A. Souza
'

V. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis,
Rua Eugenio de Souza

"Ci" a o di n ba." ,

,O'p o rt Ir" i ela de
Casas e datas à 'lenda.

,

no perimetro urbano. Pre
ços convidativos:'

.A

Procurem o snr. Feres

Co:ury, nesta cidade.

As meninás tem, também a

"sur" revista! E uma alegria fo
lhear as paginas encantadoras
de "CIRANDINHA", a amiga
preferida das meninas, onde são,
encontrados 0S mais úteis e va

liosos temas, a saber:

V' E N D E- S E

UM ' TELEFONE
, '. ,

Tratar no escritório de

Representações Sul Brasi
leiras a rua Senador Felipe
, Schmidt n. 653. 2x

Tem bom gosto 1,
1'ome Ca'fé S. tereza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vieram de contratar casamen
to no dia 8 do mês fluente, a

Senhorinha Carmem, filha da
Exma. Vva. Ana Messias Davet,
e o Jovem Arlindo filho do Sr.
Felipe e Verônica Martins de
Carvalho, residentes em Butia-:
zinho no Município de Mafra.
"Correio do Norte" ao regis

tar este feliz evento, formula
seus melhores votos de um fu
turo risonho ao Jovem par.

do sr. Darcy Wiese; Jorge Ri
cardo, filho de sr. Alvaro Mal
lon; Ecmínaldo, filho do sr. Lu
dovico Pieczarca; Hilario, filho
do src Donato Haak .

DIA 20:- Charle, filho do sr.

Ervino Wiese; Sra. Nazira espo
sa do sr. João Seleme; Ingrid
Elisabet, filha do sr. Léo Freund;
Jayme, filho do sr. Leopoldo
B,!lba; Snr. Donato Haak.

PARABENS

Aniversariantes da semana' \

HOJE:- Carlos Henrique, filho
o sr. Waldemar Stange; .Snr.

ourenço Buba, do Comércio

ocal; .Sra. Estefania, esposa do

r. Antonio Sconhetzki; Snr. João
apski.
AMANHÃ:- Snr. Vendelino
loch; Sra. Rosa, digna Censor

e do sr. João M. Corrêa; Sra.

zabel, esposa do sr. Honorato
. Pacheco; Sra. Rosalina, espo
a do sr. Alberto Cazamajou.
DIA 16:- Honorio, filho+do sr.

oão M. Corrêa, residente em

. João dos Cavalheiros; Davino
'

oque, filho do sr. Walfrido
onçalves; Snr. Líberato José

onçalves, residente em Barra

Mansa; Sra. Maria, esposa do sr.
Alfredo Mayer; Sra. Bernadete
Mayer, esposa- do Dr. Gabriel
Dequech; Snr. Osvaldo Koch.
�DIA 17:- Sra ..Carolina, espo

sa do sr. Lauro Müller; Maris
bela, filha do sr. Hans Comittí:
Menino Alfredo Heike, filho d�
sr. Alfredo Walter Bach; Snr,'
Arlindo Cordeiro.
DIA 18:- Sra. Palmira, .espo

sa do sr. Carlito Crautchechen;
Divair, filha do sr, Fermino de
Paula e Silva; Sgto.Nelson Aze
vedo Coutinho, residente em

Dionísio Cerqueira; Irineu, filho
do sr. Rodolfo Fraechner.
DI"A 19:- Sra. Norma, esposa

União Democrática' Nacional
ESCOLHE.li

PARA SE�ADORES D'A R'EPÚBLICA
Dr.Adolfo Konder e CeI. Aristiliano'Hamos, '

. '

cataririenses ilustres que já chefiaram o govêrno de Santa Catarina

Para seus Suplentes, os
Dr. João Bayer Filho

PARA DEP.UTADOS

nomes dignos de

e Sr. Genésio Lins

FEDERAIS
'Dr, 'Afonso Wanderley Júnior Dr. Fernando Ferreira de Mello r
Sr. Afonso Ghizzo Sr. Hercílio Decke
Dr. Antonio Carlos Konder Reis Dr. Hermenegildo Corbelini
Dr. Arnaldo Bittencourt 'Dr. Jorge Lacerda
'Sr. Artur Müller Sr. Lauro Carneiro de Loyola
Dr. Celso Ramos Branco Dr. Waldemar Rupp -

,

PAR"A DE·PUTAD,O ESTADUAL
POR 'CANOINHAS E

,
.

-

PAPANDUVA

Benedito Terizio ,de
Carvalho Júnior
maior credor de benemerências
e simpatia dó eleítoredc de:�
C�noinhas e Papànduva

PA,RA VERE·A'OORES
Senhores: Adão Tyszka, Aldo Pacheco 9�S R�i's, Alf�edo Gar

cindo, Alfredo Lepper, Augusto Kornaski".A�I� Jose Seleme,
Basilio Humenhuk, Carlos Schramm, Elpidio Borges, Harry
Schreiber, ldalino Túlio, João A. ·Brauhardt, LUIz Damasó da

Silveira Sobrinho, Otto Friedrich" Ricardo de Oliveira,
-

Dr. Silvio A. Mayer, Sarkis Sdares.
"

po para presenciar este aensacio,"
nal "embate.

Feira de noticias
O Botafogo no intuído de mo

vimentar Q, Esporte Caooiohense
-

oficiou a09 seguintes times pro-
A té que enfim as duas Direto- pondo jogos; Aliados de Lages,

rias chegaram a um aoôrdo para Olimpico de Irati, Flamengo de
a realização de urna série de tres Curitibanos e Baipendí de Jaraguá

,

partidas, devendo ser a primeira do Sul, como vemos está o Bota-
amanhã no Estadio Municipal. fogo pretendendo dar mais brl-

Partida esta que 'cremos atrai- lhantismo ao nOS80 futebol.

rá uma boa assistência, não só Tambern o Atlético oficiou ao

pela rivalidade que há eutre 88/ Op_eyário de Mafra pata a efetua
duas equipes, mas devido .a situa- ção de um amistoso nesta cidade.
ção que se acham os referidos es- F.,azemos votos que o Atlético a

quadrões podendo proporcionarem compauhe a marcha botafoguense,
aos espectadores, urna boa tarde assim teriamos um amplo reitera
'esportiva. O Atlético apesar de mento das atividades das nO!lS8S

não se achar cem por cento pre- agremiações.
parado, pisará em cancha CDm tôo ., O São Luiz doe Joinvile telegra- ",
dos seus titulares. disposto a re- íou" ao Botaíogo local, propondo
petir seu feito á meses atrás quan- duas partidas nésta cidade. por
do abateu o time do "Quarteirão" dez mil cruzeiros e estadia, o que
por 3 a 1. o Botafogo não, poude aceitar de-

O Botafogo esta pronto para o vido as fracas arrecadações que'
que der e vier e Acácio Pereira, obtemos.
,-está confiante em seus pupilos, Em Mafra o 'Peri venceu o 0-

�
devendo por em campo urna equi- perar]o pela contagem de 4, a --3.

'

pe cap�citada- de, suplantar seu Marcaram para os vencedores Hai-
entagomsta. _ nha 2 de penalti, Silveira e Sadio
Portanto. amanhã todos ao cam- Para os vencidos Cordeirão as-

sinalou o, primeiro tento 'operária,
no, com um forte cem. pulo 'de fo
ra da area, Tião e novamente
Cordeirão desta feita. de penalti.
Jogando em Béla \listá do Sul,

o Bela Vista do Toldo derrotou seu

aD�'nimo 'pela contagem de 4, a 2.

Convidàudo o Botafô'ge ;- exej
hir- se em São Bento do Sul- a

convite do Figueirense. dia 26 de
setembro. "Nesse sentido foi envia
do um oficio aceitando esse hon
'rosa convite, pois naquela data
São Bento comemora mais um

ano de fundação. Será oferecido
a embaixada cenoiuheuse um gran
dioso 'baile e outras surpresas.

t '"

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje ,
.... ás 20 horas Improprio até 14 anos

Garotas e Melodias
em Technicolor

com Virginia Mayo, Dennis Morgan e Gene Nelson.

Amanhã· ás 14 horas. Censura Livre

Garotas .e' Melodias
Amánhã • ás 17 horas

_

- Censura Livre
,

'O Poder da Mulher
Tendo como principal astro o famoso Robert Taylor.

Drama de grande realismo, repleto de lances emocionantes.

Amanhã - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

Dois grandes filmes da Metro, Goldwin Mayer

O Poder da Mulher
com Robert Taylor-

, e Em Nome do Direito
com Walter Pidgeon, John Hodiak, Andrey Totter e

Paula \ Raymond.

2a• Feira· ás 20 horas • Improprio até 14 anos

O Poder da Mulher
38• e 48• Feira. ás 20 horas • Improprio até 14 anos

Cupido Sempre Vence
e Amores de' Uma Viuva

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

Um vingador invisível, na sua incontrolavel âncía de
matar, abalou os nervos de homens' afeitos as
lutas e aos perigos. Eil:i o que veremos em

Cidade Negra ,

com Lizabeth Scott, Viveca Lindfors e outros. �I
-,,-------------------------'

ESPORTES
Direção de Rubens R. da Silva

Finalmente teremos a

manhã o tão esperado
choque entre Botafogo E.
C. e Club Atlético Canoi-

nhense

,
'

Votar é defender os Idireitos da Democracia

Aniversarios 'de Casa,menIõ
Registamos 'com, prazer os"

aniversários de casamento do
Sr. Bernardo Metzger com a Sra.
LinaMetzger residentes em Mar-

�

cílio Dias, e do Sr. Agenor e

Sra. Dna, Laura �railing, resi
dentes em Agua. Verde, e que
em data de hoje vêm'passar
mais um ano de feliz' consorcio.

Ao ensejo aqui vão nossos

parabens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i\SSUNTOS MILITARES
�" ' ,i:

'

E D I T A,,�,�,
ARR,IMOS 'DE FAMILJA

''"'
A viso n. 708 de 11 de agosto

�'>ae 1953

<" '. (Diário Oficial de Í3 -agosto 53)
�" Considerando que a Constittfi

, ção da Republica, em seus artigos
"163 e 164, 'determina o amparo

. da familia - pelo Estado;
êonElide�ando que (j arrigo . 31

da Lei do Serviço Militar vigen
. ,�, autoriza a uispeusa de incor

poração de cidadão alistado resi
!pente em Municipios que apresen
,jf'tem excesso sobre os. totais <neces-,
,��rios ao preenchimento de claros
"rias . glllirniçõ�"s federais; •

Considerando que se torna ne-

, sário. estabelecer uniformidade
de credito"'entre as diversas auto
,idades militares,

Resolvo, -de ;cordo corri o PIl
er do Estado Maior do • Exêr

to�' Raix�r as normas que' se se

uem para a concessão de dispen
.sa de incorporação de cidadãos
residentes nos municípios a que
se refere 8 letra ·'e"•.do art. 37,
da Lei do Serviço Militar:

,
1. Quando em determinada He

glãocMilitar o efetivo convocado
pará prestação de serviço,militar

'" inicial, for superior à� 'neces�ida
.f, ,des,da incorporação. deverá o Co

.

.'

mandante da Região dar priorida
de pap;� .âispemia de incorporação
80 convocado que comprovar:

� 8) }ser filho uniro de mBlhp.r.
viúva ou solteira, da abandonada
pelo';,�ari'do ou da deequitada:' às
quais sirva' de único arrimo ou o

ql!e",e1a,· escolher quando tiver
mais de um, sem direito a ou-

etra_ opção;
b-) o filho de homem fisicamen

te incapaz para prover seu sustento
e a quem serve de único arrimo;

''!
"

,

;, c)o viúvo que tiver filho me-

nor (legitimo ou legitiúlado) iJe fôr
,

o único arrimo; .

, d)'o casado que tiver filho
-'"

menor, desde _que seja o único Il!'-

ri�o do casal;
.

e) o irmão. órfão de pai e mãe
que' sustentar irmão menor, ou

maior itivalicto ou interdito, . ou

ainda;' irIllã sl,lteira. ou viú va que
viva em sua, compaMhia; �

f) o filho ódão de
�

pai e mãe

que ser v'i r-: de único arrimo a uma

de·\suas avós.ou avô decrépito ou

vàletudinário,. incapaz de prover
os meios de�;subsiBtência;,

.

g) o casado que sjrvá de úni-
co arrimo à esposa. �,

2. A condição de arrimo só
prevalecerá quando o individuo
não disponha de recursos, para
,efetivar aquela função, caso seja
incorporado .

3. O convocado que alegar ser

ânimo deverá requerer ao C�man
dante da Região Militar, a tem

po útil. sua dispensa de incorno-
,ração, Esse requerimento deverá
especifice'r o caso em 'si e nele o

requerente prestará todas as in
formações que' permitam compro
var o alegado, por .parte das au-

.

toridades competentes. Ao reque
.rimento deverá ser feito juntada
dos documentos que se seguem:

o) Em todos, os caS08:
- .atestado de autoridade po-

, licial 'do' Distrito 'em que reside.
comprovando ser o convocado ú
nico arrimo e residir em compa
nhia dos que carecem do' seu au

xilio;
- declaração; sempre que pos

.sivel, do Prefeito Municipal e do
Juiz de Direito, confirmando o

alegado pelo convocado;
t-

b) conforme 'o caso:

certidãogde óbito;'
certidão de naseiuiento;
certidão de casamento.

:J:

4. O. requerimento e demais
docuniéntoa deverão ser apresen
todos:

,a) a�, Chefe da Junta de Alis-
.tsmeuto Militar, até o inicio da

I épücà de seleção;"

,. b) ao Chefe da Junta de Sele
. ção, t!e já houver sido iniciada
aquela época;

c) ao Serviço Militar Regional.
s? não foi feita nos prazos ante
rIOres.

Em consequencia, os cidadãos
que declararam arrimo de familia
deverão compar�er na Junta d;
Alistamepto. até 20 de setembro
do COl'rente ano, com os reque
rimentos e demais documentos exi
gidos pelo avi80 acima" cítados
afim de serem encarni�hados a�
Exmo. Sr. General Comandante
,da Região·. �m temp'o op,qrfuno.

Canoiuhas,.3 de agosto de 1954-

Benedito Terezio de Carvalho Jr.
Presidente da J, A. M.

"
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Defende a tua"" liberdade, cQmparecen
do ás eleições de 3 de Outubro

)!,
.

CA,vNOINHENSE
Assembléia" Geral Ordinária

,

São convidados os !le�lÍores assúci:dos para a ASSEM-
• BLÉ[A GERAL ORDINARlA, a realizar-se, em sua séde social,
dia'?9 do cor.renté mês, às-l4 horas, com a seguin�e ORDEM DO DIA.:

J{"
.'

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E C:ONSELHO FISCAL
ambos por 'término ele mandato. ..

'

� '.. ",,:,
-

-. ".
-:

,,-

:, ,00s.: Não havendo número legal, a Assembléia funciona-

rá� meia hora após a' priméira convocação, com qualquer núme-
,

1'0 :de sóciós,- .de acordo com� õ Capitulo IV, Artigos "�O e 31 dos
Estatutos., �

-

�
-

As Chapá!. cont�ndo (l� nome� dos resp�ctivos_candidatos
e ��m a anuência, dos. mesmos, dever�o ser �gistrªdas na séde
socIal', com o Sr. Seçretário, rio minimo cClm 8 (oito) .dias de an-

�.cedencia, ou 5eja, í:l'té' o
.

giá 21 do corrente, às 18 hon�s, de'

bn�ormidade com que estabelece o Capitulo -IV,- Artigo 25; § II
dosS'Estatutos. .' , .' "

�

'Canc:iinhas.ec4 de Agost(, de 195,4.

. SEÚ�NIE ISAA c.., 'SEL�EME
. 1 0. �ecretárlo

'"

Em breve os comboios da
RVPSC correrão no trecho
trafegavel at� o kilometro

;

110 da' F�rr.ovia
.;;. Ri9 Negro. Caxias
Não é de hoje que o Sr, Lauro

.Carneíro de Loyóla, prestigioso
"candidato a deputado Federal
'pela UDN, vem se dedicando às
cousas do posso progresso, mor
mente naquilo que diz respeito
ao tr&nsporte. Agora, conforme
artigo estampado em o jornal
"A NOTICIA" de Joinville, nos

é dado com prazer verificar que
, aquele industrial" teve a mais
destacada. 'atuação na feliz �on:
clusão do acordo elaberado en

tre o
t

digno'Comatido do 2°.

Batl., Ferroviarío de Rio Negro
e o ilustre Gal. Iberê de Matos
digno Diretor da R. Viação Pa- "

raná - S. Catarina, para que os
comboios da' Rêde possam cor

rer no trecho de 110 klms, da
nova FerroviaRio Negro-Caxias:'
É sem' duvida. uma' noticia

alviçareira para os �ssos ma

deireiros e hervateiros, uma v�z
,que se abre mais um meio de

'-transporte,em nossa .zons.
'i' .""-,._:

Igual atuação teve o destacado
industrial na consecução do con

venio telefonicb entre a Rêde
de Viação Paraná - S. Catarina e

â .Cia. Telefonica Catarinense
, ,

permitindo aIígação ,telefonica
entre Joinville, Mafra, Canoinhas
e Porto União, ',facilitando des
tarte ,as ligações telefonicas com

outros municípios do Estado e

mesmo do 'exterior.
'

Posteriormente, soubemos por
íntermedío 'do Sr, Loyóla, d�
que possivelmente no mês cor

rente' já Seriam instalados os

aparelhos de alta frequencia.
Considerando, esse elevado

alcance, o ver e a d o r' Carlos
Schramm propoz a CamÇlra um

voto de congratulações ao ilustre
homem' público, o qual foi aco
lhido por toda a Casa, endere

çando, o Sr. Presidente por
esse mpt�vo o �eguinte telegra-
ma ao Sr. Loyola: ;

Sr. Lauro Ca eir.o_Ldyóla_,...
,� Join.ville

Atendendo propb::.ta�vdeador
Carlos §ch�!l.mm vg tenho pra-

I
zer comunicar este Legislativo
\ aprovou vóto congratulações e
aplausos vossencia vg na feliz
conclusão convenio Rede com

2° Batalhão Ferroviario vg per.::'
mitindo trafego comboio trens
até klm. 110 Ferrovia Rio Ne
gro Caxias vg de incalculaveis
Qeneficios escoamento predução
madeireira etc. desta zona. vg
bem assim

_ vg por motivo tam
bem coriveqio telefonico Cia.
Telefonica Catarinense e Rêde,

lO Saudações
Rivadavia Ribas Corrêa

Presidente;Camara Mpnicipal
.

.

\

Bujãosinho "WALITA"
"PEQUENO MOINHO'"

Adaptavel ao LIQUIDIFICADOR

;)
" ,

-II�I

125 s

Ano 8 -

"t\';·

LIBE'R TACÃ'()
.

•

,'"
"

'.. ,,' x

. Existe?a federação um Estado tituída pelo P,S,r) 'e pela acces.

sItu�do entre � A tlantic_o, o Pa- sibilidade tarifada de alguns Co

rana, a Argentina e Q, RIO Gran- laboracionistas., presididos todos
d� ?O Sul, q_ue viveu t. durante por um tra'nsfuga 'que" atend�
varras geraçoes, amordaçado ás pelo nome de Ssvaldo Cabral
e�ploraçõ€s

. oligarq�,li"c�i, ,se_?}, pretend_e renascer das cinzas, co:
que o povo tivesse+direito smao mo se fora nova Fenix da fabula
a ser miseravelmente espoliado.

.

Há pouco, como afirmação do
,O Estado se'cha�'â, Sta. Cata- maíor escandalo adminístrative

rina € o chefe do clan sr. Nerêu de .que existe notícia no. Estado
Ramos. es�a Assembléia. ainda que pa

Acontece, entretanto, q li e, reça incrível' recusou recursos

por volta de 1950, um homem, normais para 'o Governador. a
'feito no trabalho diuturno e sem

tender a numerosas obras em

fadigas, resolve enfrentar, ven-« andamento no interior.ao mesmo
éer e derrotar essa prolongada tempo em' que se jogava contra

organísação oligarquica, convo-

.

o Tesouro, para arrancar dinhei.
. cando o povo, nas cidades e nos

1'0 do, povo, dínheíro nosso, com

campos, nas escolas e nas fábri- o qual, através de uma reforma

cas, para' uma arrancada de' li- .do quadro legislativo, pudesse
bertação. ingressar rias barganhas políti-

cas, contentando e satísfszendo
alguns correlígíonaríos indóceis,
etc.

E esse homem se chama. sr.
Irineu Bornhausen, cujo tn�ior
merecimento consiste na Certe
za que teve, e tem,}1€ que o seu

P9vO járnaís lhe faltaria, porque
ele livraria, como efetivamente
Jívrcu, a dignidade e a altivez,
do berço comum do descalabro
de uma falencia,

.

Era o povo a- concorrer para a

cobertura financeira da eleí
ção do sr. Nerêu-Ramos, e com

o voto' do, deputado Fernando
Osvaldo de Oliveira. através da
arbitrariedade inominável d'fossa
reforma inútil e desnecessária,

Mas o povo se prepar,8 para
reagir, perante o podert Judícíá
rio, que tantas vitória� vem nl'\n
do ao �(lvernador, valt>nrto· se,
par� tanto, rie ação sua, tipll!a-

. mente popular, consagrada peJo
texto da Constituição da Renú
blica, porque. o' Governador e o Ipovo querem salvar o Tesouro.

E, graças a esse trabalhador
vigoroso e vibrante, as massas
populares, anestisiadas pela>pu.
blicidade demagógica pa oligar�
quia Nerêu, se reergueram� para
a rec6nquh.ta definitiva de StA!!S

prerrogátivas e direitos,

Infelizmente, a oligarquia, valen
do�se de uma Assembléia, cons-

Ao PúblicoIMPUREZAS DO SANGUE
� /:

.'

,Iii, nlXIR Df H�bU�IHA
� AuX. TRAT. SiflLlS

O sabão aqui na praça sem mar

C8, não é da minha fabricaçãO.
Aconselho pedir sempre pelos
nomes s,abão Prjncesa, ,,' Borax,
Ligia .ou Tupi. São sabões
econômicos, baratos e bons.

#
.

-,�.

TA'MBORES VASIOS
()l\.1POS "E BONS

Podem ,se!";- àtfquiridos por
preço �azoàvel"" (áté" C r $
70,00) na Fábrica,deSabão,
em Camp'oxd'AguÃ"Verde..'I>

•

APROVEITEMf - l:x

QUílsi �500 inil elei- /

tores em santa
Vatarina·

ALWIN F. G. BEULKE 4x

Rua Campo d' Agua Verde

Dos'pital . Sauta CrUz.
Do Hospital Sta.· Cruz, rece-

. pemo.s>q !i!eguinte: .. ' ;,

'

'Canoinhas, lO de agosto de 1954

IlfQo, Snr.·
.

. D.i,retor do '�Correio do 'Norte"
'N/cid�de'

.

c.ordiàes Saudações
A Diretoria do Hospital Sta.

Cruz, tem a maxima sátisfacão
em éOllyidar V,S, e Exma FtH�i
lia,

. para assistirem a SANTA
MISSA SOLENE a rE'alisar-se:no
dia 15 do co"rr��te ãs 1 O hor�s,
ocasião em que será inapgurada
A' CAPELA NO NOVO EDIF[·
CIO DO HOSPITAL SANTA
CRUZ.

Contand9 com a preseriça de
V,S. e Exma. família, manifes
tamos os .nossos sinceros agra'
decimentos. ' .

HÓSPIT�L SAN,TA CRUZ';
,

.

Joãcr�S'eleme - Presidente
?jf����� :$k'i'" ,,;'i'� ;::;',', t-"

P:S,,,'-"'!\;- Missa Solene se "rea-
lisará na CAPELA. NO'NOVO
EPIF!CJO 00 HOSPITAL.

.

Gratos pela' deferência ,do
con'Vite.

'

O Tribunal Regiofial Eleitoral
,de Sarita Ca�adna infOJ mou ao

Súpremo Tribünal Eleitora!'que
atÉ: o ,mês de juJhó foram regis
trados no. Estado 420,32geleitores.
Esse total 'devt:'rá ser acrescido
ainda com elevado número. de
inscrições, que foram efetuad�s
a partir daquela data, 'até: o dia
4 de agôsto corrente, sendo que
nos ulitmos dias., houve verda
deira corrida aos cartórÍC's eleito
rais, em tod.o o territórÍo barriga.
verde. Todavía, há a deduzir'
cerca de 29,000 titulos eleitorais
canC'elados pelo Tribunal H�già
nal e ,que constam da?cifra aci
ma citada. Mesmo assim presu-

'

me-se que o total de eleitores
no. 'Estado ultranasse a cifra de
450000. É possi�el, que denÚo�
de trinta dias já se conheça o.

número de eleitores em Santa
Catarina.

.

A'LUMINIO
bom "e barato :'

(!,4d,4
' .�I,titã,

c"

0\;.-
s

Yende�se .

f,POR MOTIVO DE 'MU.
OANÇA, MOBILIA DE

<';

• w.

.

COYA/ COMPLETA�
Trátar nesta "Re'dàçãó.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO' NORTE ,

14-8-1954

RODOVIÁRIO GUAIRACÁ
Transportes dirétos de São Paulo a Canoinhas

Agente em Canoinhas
. DAVID NOVASKI

Rua Paula Pereira, 1.146

Agencia em São Paulo
Fone, 225

Avenida Vautier, 572

Snrs. Comerciantes' e Industriais, enviem suas cargas pelo
RODOVIAItIO GUAIRACA

Uma organização que dia a dia melhor serve a
coletividade Canoinhense 2x

Pontualidade, Rapidez e Honestidade
===::::::::::111:::::::=:=:=:=:=:::===:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::;::::::::
• .

g
u _

i Dr. .João Carlos Ramos I�
= u
! Promotor Público 55
I Ad C I C ii
B v�ga no ive e omércio II
- -

! Rua Vidal Ramos, 843 55
I . g

= 'CANOINHAS
. -:- Sta. Catarina SE

II ••

===:::::::::::::=::::=::::�::::::::=:::::::::::::::::=,::::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::

ALFREDO GARCINDO
.

Representações, Corretagem,Seguros,Conta Propria
Tem' para pronta entrega-:

,

, Maquinas para descascar - debulhar milho, trigo, arroz e

todos os cereaes; Motores a gazolina e . 'moinhos para quiréra
manual e eletrico.

Deseja-vender o seu imóvel? Procure' Alfredo Garcíndo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure, Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar s requerimentos,
petições e etc.

Tem' a venda em Felipe Schrnidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e' outras; benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organísade criação de abelhas com 40 cai
xas e uma força hldraulica para carregar baterta.Preço de ocasião.

Um bangalô de madeira, construção nova, e mais
.

duas
datas e meia, localísadas . defronte ao quartel dá Polícia Militar.

4 datas urbanas tambem em frente ao quartel,
...

45 datas no Alto da Tijuca (estrada Marcilio Dias), com

duas casa, de madeira e paiol
.

I casa de madeire, com instalação sanitária, a rua CeI.
Albuquerque.

48 data-s. e uma casa de madeira, em Papanduva, no

perímetro urbano.

Gaitas
-

Todeschini
só na Ifiir

· Empreza ruck
�AEROPO,RTO HOTEL

DIRIGIDO PELOS PROPRIETARIOS

':':om restaurante.' á la Corte, apartamentos
e quartos com água encanada.'

Grande estoqu� de bebid�s nacionais e estrangeiras
Rua João Negrão, 585 - Fone 2539
Com Garage - Curitiba, Paraná

/

DR. SAULO CARVAL,HO
Advogado ,

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque slt: Fone 2Q2

Canoinhas ,
S. Catarina

,{

,

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE' (ANOINHAS.
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de M.lrço de' 19-54

Códi�o"
Local' TITULOS

8 942
9 .

9 O
9 00
9 00 1
9 002
9.1i2
9:;24
9"'/24 1
9'3
9 30
9 30 1

9 31
9 311
9 34
9 34 1

9 342
9 343
9 4

9 44
9 44 1
·9 442
9 8
9 84
9 84 1

9842
9 84 3

9 84 4
9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I ·00 mês I Total

Aplicação da taxa de conservação de estradas
ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

Pessoal fixo
A,posentados
Funcionarios em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
Despesas diversas
Restit. de ímp. e taxas de exercidos 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 INDENIZAÇãO
POR ·ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho

.' Seguro de bens moveis e ímoveís
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas
Contribuições a institutos de aposentadorias,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial 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,
telefones

9 94 2 Despesas imprevistas
9 94 3 _.

Pensão à família de Alinor V. Corte

9 94 4 Pensã() á Vva. e filhos menores de Augusto Caíssler
9 94 5 Pensão áVva, e filhos menores de Agostinho T. de Lima
9 94 6 Pensão a João Florentino de Souza
9 94 7 Despesas policiais. e [udícíârías
9 94 8 Aquisição de placas

'

Nas Intendencias

FUNDOS VINCULADOS
Nu Banco N. do Comercio
No Banco "INCO"

DEPOSITOS
Na Tesouraria 18.214.00

] ]3.489,10
Canoinhas, 3 � de março de 1954

Reinaldo Crestani Benedito T. Carvalho Jr.

correios e

Cr$
Restos 8 pagar de 1952
Restos a pagar de 1953

.

SOMA CR$,
Saldo para Abril

. SALDOS' DISPONIVEIS
.

Na Tesouraria
No

�

Banco "Inco"

RESPONSAVEIS •

Contador . Prefeito

. Adquira boje mesmo
um Rádio Philips,
uma máquina de costura

ou móveis estofados e

pague em suaves prestações
mensais ao Escritorio de

RE-PRESENTAÇOES
SUL I\RASILEIRAS

Rua Senador Schmídt, ao

lado do prédio Mussi
.

Vende tambem terrenos em

Curitiba - Vila Rose Mary
Jabão e em Canoínhas ao

lado do Itiberê. 2x

Uma casa corri frente de

\ alvenaria, edificada em ter-
Procure no seu forn.cedor reno de 20x40, situada à

Rua .. Paula Pereira n. 430,
o .sabã� Princeza, Lygia, pegado ao novo prédio dos

B 'T
»: Correios e. Telégrafos. e 'em

-
orax ou

.

upy , frente á Farmacia Oliveira .

Um produto ,bom, Ver e tratar com o· sr.

I h I Ludovico Bóra, no escritórioespécie e canoin ense. da Ind. União Madeireira. 4

Venda-se
Uma maquina SINGER _,31-15

(INDUSTRIALj
Ver e tratar na Casa das Ca-

semiras,
ESTEFANO BEDRITCHUK

_.

"

CONTHA "CASPA, .

QUEDA DOS CA

BELOS E· DEMAIS

AFECCOU DO

COUR'O.•i�UDO.
.....,I;k.-.:.. ',..�, ..

' ,I

12.888,00
7.800,00

8.&92,00 4.296,00
5.200,00 2.600,00

e .

3.900,00 3.900,00

1.783,00 1.783,00
�

'"

9�421,40 15.965,40

9.030,00 28.390,0,0

.6.544,00

19.360,00

491,30 4.91,30

1..829,90 L82Q,9o

3,000,00'
.6.000,00 3.000,00

3.000,00
9.00.0,00

10.242,00 . 1.318,UO 11.560,00
1.000,00 500,00 1.50.0,60
1.000,00 500,00 Lâoo.oo
1.000,00 500,00 . .1,500,00
1.000,00 - 500,00 Lâoo.oo

7Q,OO 70,00

453.341,00 362.102,90 815.44:�.40
2650õ,oo 26.500,' '0

9654.1,60 .95.400,70 191.942,30
549,882.60 484.003.60 ']033.886,20

32185,30
1066.ó71.50

25.834,10 �

859,10
,/

5492.10 32.185,30

42.307.90
52967,20

,------'

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

RENNER
A BOA RQUPA

Vende-se por preço de ocasião

.PA R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
CO'CEI�AS,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'União Democrá.tica Nacional

PARA VEREADO'R,
VOT� EM

'AI Fredo '.' 'G à rc i ndo
, QUE 'IDEALISA E EXECUTA

.

Idealisou � 1" Exposição "Agro AV1cola
�,

". Indústrial' e" executou-a <,
•

" :;,�, :.' ..,��. ',":
. _':te

9atá'lhâdOf :'pelo'desenvolvimanto da
�gricm.tura .no 'Município, será, na

iCâmara, o defensor ativo dos direitos
'rê

do' homem do campo

�-------,�--------"-����-,,,�-�® JBt �.� JBt JBt JBt JBt JBt JBt .�. � � JBt � fti, JBt.$ � � <ih» � � � ,
�r� ���
�§�"l P�rtldo Social Progressista "jff��
�ô!� Para Deputado Federal �
�� �

.� �
� �
�

�

�
�� �
�*�, 'o; �
� �
� �
� �
�� �
� �
� �
h :�

Recebemos do Diretório Re:' �§� ��
gional do PRP., de Santa Ca- �§� ��tarina, o seguinte comunicado: � "'��

--, ' �§� "'�
O Diretório Regional do Par- �� ��tido de Representação Popular, �.,;� ��Secção de Santa Catarina, dían- ,,'

�
te da deliberação tomada, de �§� "'-�

acôrdo com as-disposições esta- �§� �,
tutárias, pelõ. DiretórioNacional, �§� �*i
pelu Diretório Regional e pela �§� �
Convenção Regional. realizada 1?;� ��no dia 10 do corrente, em Flo- l!l3't.
rianópolís, com a presença do �?;� ",.�

Delegado Especial do Diretório �!I� � "" ��
Nacional, Sr. Vicente Meggíolaro, �,';(.-# R b C Ih R' .tt;.#��
Vice-Presidente do Diretório Na- t:l�*�. u ens arva O

-:

auen �§�l�cional e portador da aprovação � �..:� � � � � 1íi' 1l! � � � � � � .�I � � �<�. �. � � l�desse .lto orgão, vem recomen- ,..j<"/""',;rfi "'.»'6".)1',< ,,/S"/S ",/''''/S"",..''/. ".;rl/P:r."/" *'j<,.._r-;,../.,..j< ..,X ..._,,_. "?""./",..j<,,..

dar aos seus' correligionários os

seguintes candídatos para o pró-
ximo pleito: .:

PARA DEPUTADOS
ÉSTADUAIS

..�. •• •• •• ••.•• .!":'"'J.••:.+ ;:::....•.....:!••••••••• _
•••••::••••••�••.: ::••••••••••: :••••••••••••••::.:cct'

,:lí ,', "

.Unij;:Re;O��;��DN�;ional "

!�

':r- CARLOS SCHRAMM
: .\ S',

" i � Já deu provas do que é
.

�h. F
para mostrar o que vai ser .l:.j,

.c8».... . .. .. .. .. ·...-feSt·
''''.

•

•••.c:.::: :: ••••••••••: :-- -:---::••••••••••::•••••••••••••• ::•••.••••••• : :.:;:. ••••

Partido de Represen
tação Popular

/'

Carlos Goes Bessa, Daniel Brü
ning, Elia Willy Fauth, Dr. EH
zíârío Camargo Branco, Gercino
Nicolau Duarte;'Honorato Torne
lin.. José Trento, José, Water
kernper, Dr Luiz de Souza, Li
vadário Nóbrega, Oldemar Vei
ga Magalhães, Vicente Joãc

.

Schneíder, Vagemiro Jabloniskí
'e Waldemar Paost.

,
PARA DEPUTADO FEDERAL

Dr. Jorge Lacerda

PARA SENADORES E,RESPEC
TIVOS SUPLENTES',

Dr. Adolfo Konder e Genesio
MIranda Lins (Suplente)
Arísttliario Ramos e Dr. João

Bayer Filho (Suplente) ""

Florianóp�li�, 12 de, julho,,,,de
1'954.

•.

�

(as.) Carlos Goes Bessa,
PRESIDENTE DO::DIRETÚRIO

REGIONAL

,- DOMINGOS COELHO E lDUCE pnu-I
instalaram, para bem servi-lo uma completa

Oficina Mecanica
à Rl:'a Paula Pe.reirc1 (lado Agencia J. Seleme) e

I oferecem seus préstimos 8x

CANOINHAS Santa Catarina I1_' -

iiiiiiiiii-

, União Democrática Nacional

PARA VÉREADOR
VOTE EM

'8arkis
'

Soares
o Véreador qú�; já

'

,'demonstrou o que ê o

VereadorAúe trabalha

-ti 'A TENÇÃO. MO TORIST AS
.... 1

Está em pleno funcionarnc:nto a'

VULCANIZAÇAo
OURO /PREIO lTDA.

Modernas instalações, maquinário",noll� --",:-ryossut,n,Ao uma
•......................................................................_..................... Um presente (omprado na �«�

...........�•.� ��••••••••••••••••••••••t:•••••••,................. forma para cada bitola de pneu. S.�mJ)f;e' á di�:posiçãoii _ Compareça "às eleiçôes de 3 deXoútubro, � C,asa Erl.+,ta dos motoristas uma ,�quipe. d7�"�rpf!ss.ionâis &'
5i depositando nas urnas, o nome dos" homens ii competentes-e atencíosos. "'!"�'" 3x
ii i que já prestaram serviços à tua terra ii

-

sempre agrada Rua 'Mare(hal �,I.o"riano,<," '�?,::,•. l,aflo"da Fábric1:','� de Irmão! ZugmanDcIIDII
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••_••••••••••••••••••••••••••••••••••iBlI ....... �

_�. BtII _••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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,Vende-se
Um automovel Chevrolet 6 cí
iíndros 1930 Maquina Zéro Stan
dard. Preço de' ocasião. Ver e

tratar na �OFIC[NA FO-RD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


