
Estàdo sem

almo-ço realizado no Clube Recreativo Cruz dê
'

Malta em � Lauro Müller, fizeram uso da "-'p�
lavra,' entre outros, Lerner Rodrígués é'Manoel
.Bertoncini. Depois de elogiar a' notável obra
.

governamental doGovernadorBornhausen, disse
o primeiro que estará ao lado do seu. governo
de qualquer forma e em' qualquer circunstan

cia, deixando ali 'a seus amigos a sua palavra:
"Com Irineu Bornhausen estarei,

.

esteja onde
ele .estiver". O sr. Bertõncíni, depois de his
toriar os antecedentes do lançamento da can-

didatura de .Bornhausen, �o governo do Estado,
declarou, como Presidente do PTB

_ de Orleãs,
que acompanharia: Leriler �Ródrigues� e Irineu

Bornhansen, 'para o progresso de Santa Cata
rina e do Brasil. As manifestações desses pres-

tigiosos proceres petebistas foram recebidas com
estrondosa salva de palmas, numa impressío-.
nante demonstração de apoio aqueles líderes
trabalhistas. Mais tarde, no ato "inaugural do

Posto 'de Saúde, coube .a- Lerner Rodrígues
falar em nome do Govêrno do Estado.

o núcleo PIais forte e mais expressivo do
Partido Trabalhista Brasileiro, no sul ca-

tarinense, que é o do município de Orleãs, a
caba de hipotecar irrestrita solidariedade ao Go

vernador do Estado sr. lrineú Bornhausen, resol
vendo apoiar nas/eleições d�, 3 .

de 'outubro os
, �carídidatos da: União Democrática Nacional. To-'

"\ -,
'.

,

r

dos os seus principais líderes nesse município co-
rnÓ'José d� Lemer Rodrigues, Manoel Bertoncini

h e Luiz Maron marcharão' com o gov�rno do

que lhe
-

consagraram o, nome,
não obstante .os exíguos recur

'sos financeiros de que dispunha
o Tesouro Estadual naquela épo
ca. Foi entusiasta incentivador
da culturâ' do trigo em nosso

Estado, através de uma propa
gânda clara, e magnífica, com

Dotado de vigorosa e previ- fundamento na estrutura econô-'Ügiada inteligência, Adolfo Kon- mica de nossa terra. Via Adolfo

�:�e�::P��t��!�a��V�la��r:� Konder, no desenvolvimento da

dos princípios democráticos, en- cultura d9 trigo, um auspicioso
contrímdo::-se na .vanguarda de futuiõ para Santa Catarina, cujo

prognostico aí está' 'a atestar a
todos os movimentos cívicos que

sua ésclarecida visão de homem
têm empolgado os brasileiros
no sentido 'do fortalecimento, público,
cada vez maior, das ínstítuíções AD01;,.FO KONDEE, candida-
democráfícas.

. '

to a Senador pela UNIÃO DE-

C�táterimpolutQ, de uma hõn- ' MQCRÁTICA NACIONAL, nas.
radez ínvulgarque-tanto o ele- eleições� de 3 de outubro 'gróxi- Vem "0 Diretório Municipal do "Fracassado" 'PSD con
va e'enobrece Q-O conceito de mo, hem merece o nosso sufrá- vidar o povo em geral para um comício a realizar-se hoje a noi
todos,' 'Adolfo Konder se cons- gio, a nossa mais 'viva. simpatia te, nesta cidade. Até aí tudo muito bem. Mas, acontece, porem,
titui hoje, màisdo que nunca", e a nossa mais decisiva solida- que na falta de outros argumentos, faz .�le a seguinte pergunta:
verdadeira. BANDEIRA-e"gran- .riedade .. Ele, não há negar, é

-. "Afinal para que serviu o fabuloso aumento de imposto têrrito

di6sa ÉSPERANÇÀ' da gente" uni dos malares' catarínenses
�

rial e .a vergonha dos Postos Fiscais?" E'c afirma: "O sacrificado
catarinense, que, como em-todos vivos, e tem dado sobejas e el97 contribuinte não pode suportar mais. o impiedoso aumento de im

QS "tempos, vê em Sua Exce- quentes próvas de . sua grande postos que o Governo pretende cobrar após as eleições".
lência o amigo. sincero e leal - admíração

'

pela nossa "querída Pará' melhor orientação ao povo e para o beIn da verda-'
o advogado 'culto e vigilante na Canoinhas.

.

,

de, d�vemos tornar públiico o seguinte, em resposta àquelas ale-
superior e patriótica, defesa de Canoinhas inteira, por' isso, gações destituidas de todos e qUai'squer fundamentos e portado-
seus;.iimpottantes problemB:s. com. a sua inquebrantàvel gra- ras da má fé que sempre norteiou e norteia os .atos daquele Di-

Iniciando sua carreira políti- tidão, e que sempre soube dar retorto, que, com mentiras, com calúnias quer fazer o, povo vol

ca no Govêrno . do eminente. e valor �o mérito; consagrará nas tar aos tempos em que os dinheiros públ�os eram desviados para

saudoso HERCILIÜ PEDRO DA. 'urnaS de, 3 de out?or?t I:ara outros fins-dos que o destinado. ,.,.
�

LUZ,' com.o" Secretário da Fa- ,.�:n����� o��:::fn�o_ l����l�l�� Enfim;:'�itai'emos abaíxora tabela' da cohra�ç�,do Impos-.
zenda,. Adolfo Konder',ocup�u, 'dignidade e de-amôr ao trabalho

to "Territorial, tabela essa em vigor desde 1931:

post�rlOqnente, os elevados car-
'honrado e construtivo, Até o valor de. Cr$" 20.000,00 1,150�o"

gos,a�d5iésidente deBanta Ca-
.

. Até o valor de Cr$'<30.000,00 1,20%
tarina, Senador e. Deputado Fe- No Rio, onde vive, tem um

..._ Até o valor de Cr$ 50.000,00 1,25%
deral, tendo deixado no 'desem- modesto escritorio de advogacia, Até o valor de Cr$ 100.090,00 1,30%
penha desses postos, traços in- onde, durante muitos anos tem Até o valor de Cr$ 250,000,00 1,35%
deléveis e luminosos de' acriso� servido de interprete aos, neees- Até o valor de;' Cr$ 500,oqo,00 1,40%
ladO p,at,riotismo, honradez e tra- sitádos.

.

Até o valor de Cr$ 750,000,00 1,45%,
-

balho'ed}ficante e construtivo. Votar em ADOLFO KONDER ·Até o valor de Cr$ 1.000.000,00 1,50% - taxa máxilha.
�'Com'o

.

Pr�sidé�te de Santa para Senador da República. é Perguntamos agora, houve aumento?.

CatariÍia, Sua Excelência reali-' dever de gratidão de todos os

zou 'empreendimentos notáveis Catarinenses.
. Os Postos Fiscais foram criados para, proteger os comer":

;>' ciantes hone__.§_tos e fazer com' que os inescru�pülosõs paguem ao

Estado o que lhe é devido." "Dai a Cesar. o que é de Cesai:' e a

Deus o qtle é çle Deus".

"Os sonegadores são como o membro apodrecido de um

corpo a contaminar de gangrena os outros órgãos". (Transcrito,
do Boletim da A. C. I. R)

.

�

Homens -que compõem a UDN.
DR.' ADOLFO KONDER'

.1

. Adolfo Konder é, incontesta
velmente, um,' ,'grande e bene

mérÍto catarlnensé, cuja perso-'
nalidade é sobremaneira estima
da e acatada -nas mais elevadas
ssíéras politjco-adminístrativas
do Estadb e do País.'

,

de UtilidadeInformações.
A' cârgo c:Ie Alfredo Garcindo

_,
."

,A higienisa.ção do Leite de Consumo
o leite é o alimento de todas ciente a ser tomada para evitar

as idades, dos· sãos e dos doen- a transmissão de molestias por
tes,' porque é· dos mais comple- ele veiculadas, e essa operação
tos, ,e o de mais facÍl digestão. não altera o valôr alimenticio
A saúde' humana depende, em do produto. A higienüiação do

grande parte, de um abasteci-, leite propriamente dita, consís

Jílento de leite puro e saudavel· te em fíltrar, pauteurisar, res

e, para garantir a sua pureza e friar. e depois enfrascar ou en:;:
salubri<:lade, é necessario proce- garràfar. A filh:ação do leite tem
der-se à sua higieni-sa�ão quan- o fim de eliminar todo e qual
do destinado ao consumo publi- quer détrito" que porventur�
co. Pela complexidade da sua possa ter caído no leite duran

exploração, que compórta:, a or-' te a.ordenha ou· transporte do

denha, transporte, manipulaçã� produto. � A pasteurisação é o

e distribuição, pode-se avaliar tratamento do leite pelo calôr,
nitidamente o val(>r' que repre-' isto é, a submissão do leite a

senta a ,higienisação do leit�. um aquf'cimento tecnicamente'

Os consumfdores devem ficar ' controlado, afim de destruir a

resguardados, examinanqo per- flóra microli>iana (germes) nele

feitamente o leite que tomam. contida, sem contudo alterar ou

Nas cidades grandes, diariamen,;. modificar a sua composição. A
te, os jornais trazem' noticias pasteurisação é, assim interpre�
que crianças são envenenadas tada como processo de canser;"

Com leite adulterado.' O fim',da vação, sem alterar de modo al

higienisaçãcí do leite, nO"'cel'ltro gum, o produto de origem . .;
de distribuição, é b de prolon- pasteurisação não renova ou al

gar a cpnservação e qualidade tera um mau' leite, é apenas u�
,do produto, porém, não a rege- recurso de natureza industrial,'
Ilera-lo. Na distribuicão do leite para prevenir ou retardar' a sua

para o consumo pubÍico, a paso.: deterioração. �O resfr!am_:nto do

teUr-isação é a medida mais efi- ,<, "Jeite, após a pasteurlsaçao, tor-

Canoinh.s,

mlc-t�r: �ROlnO C. �A��U�O
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

�coator. até a�nsto O� m��: �UIl�fRM[ ��RHA
CIRCÚLA AOS. SABADOS

MENTIROSO
Diretório 'Municipal

Democrático' de
do Partido
Canoinhas

,

"

- -

, �ercntc: nHA�S �mM[

Aos associados e 'autoridades
Recentement� nomeado pelo' present_es, -foi oferecido ao meio

Exmo. Snr. Governador lrineu dia Uma suculenta _churrasca__da, á
Bornhausen, vem >de, assumir o co- qual çompareceu crescido nu!l'lero
mando da 3a. Cia.' de nossa Po- de pessôas. Tem agora -os sindi-
licia, com 'séde nesta cidade, õSr. calisados, sua séde" propria, aequa)-'

, 'Cap. TeseQ El?mingos Muniz.' a"pós ingentes esforços de alguns �.
na-se necessário, para prolon- Trata-se de' oficial experimen- abnegados, 'tornOlJ,·se'uma realida-
gar o benefício da pasteurisação ta�:lo e.. de larga fólha de serviços de. Teve o ato, a presença de aI
pois vem retat:dar a acidificação' prestados"'à. nossa vàlorosa Policia tas autori<:lades, notando-se entre
do produto pela ação dos germes. Estadual, por isso que está de pa;. elas o E.kmo. Snr. :Brefeito, de-

" O cQnsumo de leite em. Ca-. rabe'as a nossa cidade com essa p!:ltados e vereadores. Fizeram-se

IÍoinhas ainda é pequeno. Em
. àcertada,,� designação, mormente, ouvir d,iversos' oradore.s toqos enal-.

futuro'--proximo, precisamos cui... sendo o ilustre oficial elemento
q s·tecend'o o v�Itlr da�,'wobra que se

_dar e d�dícar"mais ,atenção' na dotad� d:_ ,fi�a e.du<:ação e espiri- estl1ya <.i��ugurand<:. ,

higienisaçãô do leite,- par.a que' to mUlto comUnicativo. Correjo do,Norte, c_ongratulà-se
não aconteçaJo, que vem aéon... Ao Sr.. Capitão Teseu e seus "'�l' esse àpspicioso, ac6ntecimento

, tecendo naS"capítais e nas' cid,a-' dignCJs comandados, as felicitações, cpm � digna Diretoria e valorósa
des com bastai:íte

"" qe Correio do Norte. c}á�e: de trabalhadores.
.

�'

o

Social

c
'

Merecem ouvido àquelas alegações? Dê onde partem?
Simples é a resposta., Parte. de ulIl dos dirigantes pessedistas e .

que ainda a alguns dias atraz vendeu- um terreno .nesta cidade
por' Cr$ 40.000,00 e, lançando mãos de process6s hábeis,' passou
o -pata " comprador por Cr$ 7.Óoo,00. IstQ, senheres, é #0 'exem-

plo que querem 'nos dar? ..

E, por último, solicitariamos ao PSD local que trancre:
vesse no seu orgão oficial, o jornaL "Bàrriga Verde" a portaria,

.

o decreto, a lei que manda-' cobrar ou aumentar impostos após as

eleições? Mentiras ·tem pernas curtas ...

'�"

O' dever cívico de todo
cidadãp democrata é
fazer u,so do voto
concientemente

Cap. 'eseu Domingos Muniz

Notavel feito 'de
um filho �de
Canoinhas

Vem sendo divulgado com des
taque pelos jornais do Paraná, () .,�

que' "foi o 3° campeonato de tiro",
I
ao vôo, que levou ao. stand do"
Atuba os· mais renomados cam

peões de tiro nesse gênero do país.
O Club de Caça e .Pesca "Major
Tornaz Vi�ira, fez se representar
pelos amadores Srs. Dr. Segílndp
Osvaldo» de Oliveira,' Sr.. Miles'
Zaniolo, Herbert RifzmamÍ, José
Allage, Srs> Alcid,io e 'Altavir Za
niolo. O obj�tiV:Q 'de nossa

.

valo-
, rosa�'e,quipé':, fói' disputar a prova
"Wiegando -Olsén'�, em homena
gem a .esse entusiástae amigo de
Canoinhàs, 'qu�rno ano passado
levantou brilhantemente o titulo'
de :Camp�ãQcjidoCentenáriQ". Com
'á partiCipação :;��: 58' "atiradores
dos .mais afamaC:Jq§ do país,> real i
sou-se sàbado' di!Í 14� essa prova
á. quªhatraiu ,grande essistencia,"
Apó,s reÍÍhi�� porfia, tirou ,0 pri
meiro, higaJ; o nosso atirador Snr.
A},GIDIO ,ZANIOLO, com o qu�

. Canoi-nhas levantou brilhantemen
te ,essa próva. Está .pois de para
'bem� o qespórto de Canoinhas e

especialme�te o Sr. Alcidio Zanio-
,

.

lo a quem� ·endereçamos 'nossas
,

sinceras e entusiàsticasSelicitações..

-"

'.. .)�:� '�-;

Inaugurou-se brilhan-
temente a s-ªde - do

Si�di�,ato dos ·Oficiais
Marc.�nei(os e Tra-, '

balhéidores"Jlas, Indús
trias' de ' Madeira

Peranté'grande assistência, inâu
gurou·sé domingo' dia 1,5 a novi
séde' ·do : Sindicato dos Oficiais

. �.
,_..

__ :;".:n:._.
Marceneiros e Trabalhadores nas

,,"

,

Industrias de Serr�rias e' de' Mo
veis de Madeiras de Canoinhas.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de

DECRETO N. 2. DE 12 DE ABRIL DE 1954.

"
Esmeraldino Maia de Almeida, Prefeito Municipal de Papandu-

va, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conside
rondo não estar o Municipio em condiçõee de pagar snbsídio e repre
sentação de Prefeito, iguais ás da comuna de que é originária sua sêde

.

corno determina a Lei Estadual n. 133 de 30 de Dezembro de-1953
resolve; DECRETAR:

'

"

-

'

.

Artí�� l '
- À partir de 12 de Abril de 1954, até a data em

que IJ Câmara Municipal fixar o subsidio e representação do Preíei- ,

to, ficam eatabelecldos. que 08 mesmoe serão. os abaixo descriminados:
Subsídio Mensat Cr$ 2.000,00 Anual Cr$ 24.000,00
Representação Mensal 500,00 A�ual Cr$ 6.000,00

Artigo 2' - Revogam-se as disposições -em contrario,
Papanduva, 12 de Abri] de 1954.

Esmeraldino Maia de Almeida Lourenço Mateus Fidos .Junior
Prefeito Secretário

Padrão
A
B
C
P
E
F
G
H

1

1
1

�
l
1
1

E
D
C
B
A

10('0,00
900,00
800,00
700,00
600,00

.DECRETO N. 3, DE 12 DE ABRIL DE 1954
Esmeraldino Maia de Alm�lda, Prefeito Municipal de Papandu

va, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
D.ECRETA:
Artigo l' - Ficam criadas, Escolas Mixtas Isolatlas, nas se

guiot�s, Localidades: Cabeceira ,do Canoinhas; Carijo8; Gramado�; La
geadinho; Poço Grande; Rio Guarani; Rio da Prata; Rio Prstinha;
Rodeio; São Tomaz e Ta-quaral.

Aitigo 2' - 'As' despesas para manutenção dessas escolal corre;
rão, pela verba do orçamento vigente.

Artigo 3' - Este Decreto entrllrá em vigor na data de ilua

publicação, revogadas as disposições em contrario.
·1,

•
- ,

Prefeitura Municipal de P8pàDd�va, 12 de Abril de 1954.
"
Esmeraldino Maia de Almeida Lourenço Mateus Fidos' Junior

Prefeito
-

Secretário

21-8·1954

apand�va
NOMEAR:
De Acordo com artigo 15, item IV,' do Decreto Lei D. 700 de'

23-10.19,1.2, Lourenço Mateus Fidos Junior, para exercer o cargo de

Secretário, Padrão K, do Quadro Uuico do Município, para desempe
nhar ás funções na Prefeitura Municipal de Papanduva.

"'-c Prefeitura Municipal de Papanduva, 12 de Abril de 1951

Esmeraldino Maia de Almeida Lourenço Mateus Fidos Junior
Prefeito Secretário

O senhor Esmeraldino Maia de A lmeida, Prefeito Municipal de,
Papanduva, no uso de suas atribuições, resolve,

Nomear: - De acordo com o artigo IS, item I, do Decreto
Lei n. 700, de 28-10-1942, Pedro Derneuico, para exercer o cargo de
Professor Auxiliar Padrão A do Quadro Unico . do Municipi« para
ter exercício na Escola Mixta Isolada de Rodeio.

Nomear: - De acordo com o artigo 1;) ítem 1, do Decreto Lei
n' 700, de 28-10 1942 Sibila Furtado, para exercer o cargo ele proles
sor Complementarista, Padrã D, do Quadro Uuico do Município, pa
ra ter exercicio na Escola Mixta Isolada de Lageadinho,

Nomear: -: De acordo .corn o artigo 15, item II do Decreto
Lei n. -700 de 28-101912, Alexandre Zaranski, para exercer o cargo
de Teesoureiro, Padrão J do quadro Uuico do Município.

Nomear: - De acordo com -O artigo 15, item III, do Decreto
Lei n: 700 de 28 10-1942, Octávio Pechebela, para exercer o cargo
de Fiscal Padrão J do Quadro Unico do Municipio.

Nomear: - De acordo com, o artigo 15. item III, de Decreto
Lei n: 700, de 28-10-1942, Olímpio Bueno da Silva. para exercer o

cargo de Professor, com habilitação, Padrão C, do Quadro Uníco do

Municipio, para ter exercício na Escola Mixta Isolada de Gramados.'

Nomear: - De acordo com o artigo l5 item IIL-do Decreto
Lei o' 700, de 28-10-l942, Warida Thereza Kaczmarek. para exer-cer

o cargo de Professor Complementarista, Padrão D. do Quado Único
do Municipio, para ter exercicio na' Escola Mixta Isoiada de- Rio
Guarani.

Nomear: - De acordo com o artigo l5 item III. do Decreto
Lei n: 700, de 28 10-l942, Edeny Coelho Demenico, para exercer o

cargo de Preíessor Complementariata, Padrão D do Quadro Unico do
Municipio, para t.er exercício na Escola Mixta Isolada de Rodeio.

Nomear: - De acordo com o artigo 15, item IV do Decreto
Lei n' 700 de 28-]0 194,2, José Francisco Gorges, para exercer o car

go de Professor não titulado, ��àtJ.fã,o B do Quadro Uuico do Muni,
-

cipio, para ter exercicio, na Escor;· Mixta Isolada de Cabeceira do

Canoiuhas.
Nomear: - De acordo Com O artigo 15 item IV, Decreto Lei

n. 700 de ·28-1o·1942� Evaci Wormsbecker, para exercer o cargo de
Professor não Titulado padrão 6 .rio 'Quadro, Unico do Município,
para ter exercício ria EscolEi Mixta Isolada de Carijos.

Nomear: ..:_ De acordo com o artigo 15 item IV, do Decreto
'Lei n' 700, de 28-10.19{2, Araci Barros de Sá Ribas, para exercer o

cargo de Professor com habilitação,· Padrão C doo Quadro Unico do

Municipio, para ter exercício na Escola iylixta Isolada de Poço Grande.

Nomear: - De acordo com o artigo 15 ite�l IV, do Decreto
-'Lei u. 700, de 28-10.1942 Odete Futado, para execer o cargo do Pro
fessor com habilitação padrão C do- Quadro Unico do Municipio pa
ra ter exercicio na Escola Mixta Isolada 'de Hio da' Prata.

Nomear: Estanislava Kososki, para exercer o cargo de professor'
com habilitação, padrão C do Quadro Unico do Municipio, para ter

exercicio na Escola Mixta Isolada da São Tomaz.

No�ear: Adolfo Antonio dos Santos, para exercer -o cargo de

profesaor .Ginasiano, padrão E do Quadro Unico do Municipio, para
ter exercido iú. Escola Mixta Isolada. de Taquaral.

" -

Nomear: Gustavo Cordeiro de Andrade, para exercer o cargo de
professor com habilitação padrão C do Quadro Unico do Município
para ter exercicio na Escola Mixta Isolada de Rio Pretinha.

Prefeitura Municipal de Papanduva, 12 de Abril de 1951,
Esmeraldino Maia de Almeida Lourenço Mateus Fidos Junior

Prefeito Secretário
'

DECRETO N. 4 DE 12 DE ABRIL DE 1954

Orça a Receita e Fixa -a Despeza do Municipio
de Papanduva, para o exercício de 1954.

O senhor Esmeraldino-Mata de Almeida, Prefeito Municipal
.
de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de -suas atribui
ções, de acordo com o artigo 74, item I, da Lei Organica dos

Munícípíos,
DECRETA

Artigo l '

- A Receita Geral do Município de Papanduva
para o exercicio de 1954, é orçada em Cr$ 438.000,00 (Quatro
centos e trinta e oito mil cruzeiros), a qual será arrecadada de

conformidade, com a Í.egislação em vigor, e obedecida a seguin
te clasificação:

C"odigo I '
"

.. Designação da Receita
Geral' I Efetiva TOTAIS

DEÇRETO N. 1 DE 12 DE ABRIL DE 1954
ESMERALDINü"'MAIA DEl ALMEIDA, Prefeito Municipal.

de �apanduva, Estado de Santa Catarine, no uso de suas .atribuiçõea,
:'conslderando a impossibilidade, de fazer vigorar em seu território a

"Lei D. 240, de 23 de' Novembro de -1953, referente a vencimentos de
funcionários públicos municipais, da Comuna de que é originária sua

J!éde, conforme reza o artigo 8' da Lei Estadual n: 133, de 30 de

pézembro de 1953, que "ALTERA A ORGAN-IZAÇÃO ADMINIS
TRATIVA DO. ESTADO DE SANTA CATARINA, NA CONFOR
MIQADE DO PRONUNCIAMENTO D,\.S CAMARAS MUNICI
PAIS, CRIA MUNICIPIOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

"" resolve, DECRETAR:

Artigo 1'· - Este decreto fixa os vencimentos, dos funcionários
publicos municipais, á partir de 12 de abril de 1954, até 8 data em

que o município possa decretar suas leis propriae, com 8' iustalação
de sua Câmara Municipal,

Artigo 2' - Ficam criados os cargos constantes do quadro anê
xo, com os vencimentos nele especificados, o qual constituirá o QUA
DRO UNICO DO MUNICIPIO, e parte integrante deste decreto.'

Artigo 3' - Fica adotada'a ESCALA PADRÃO DE VENCi
l\1E�TOS constante da Tabela anexa a êste Decreto, do qual fica .

tambem fazendo parte integrante,
.

" Artigo 4' - A Gratificação dOI professores que regerem os

cursos desdobrados será de um terço de seus vencimentos.
Artigo 5' - Este Decreto entra em vigôr na data de sua pu-

blicação, revogadas ás disposição em contra rios. -

,

Prefeitura Municipal de Papanduva, em 12 de. abril de 1954.
Esmeraldino Maia de Almeida Lourenço Mateus Fidos Junior

Prefeito Secretário

ADOTADO PELO DECRETO N. 1 DE 12 DE ABRIL ..DE 195i

�SCALA PADR�g DE VENqME�TQS
Vencimentos Mensais Vencimentos Anuais

c-s 600.00 Cr$ 7.200,00
700,00 8.400,00
800,UO 9.600,00
900.00

'-'

10800,00
1:000;00 � 12 QOO,OO
1.100,00 13.200,00
1 200.00 14.400,OQ
1.300,00 15.600,00
1.400.00

I

16.800,00
1.500,00 18000,00

K 1.600,00 19.200,00

CARGOS ISOLA-DOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO
UNICO DO MUNICIPIO.

Secretário Padrão K Cr$ 1.600,00
Tessoureiro· J 1 500,00
Fiscal J 1.500,00
Fiscal G 1.200.00
Professor Normalista F 1.100,00
Professor Regente, Ensino
Primário ou Ginasiano
Professor Complementarista
Professor com .Ha:hiliíação
Professor não tit�lado
Professor Auxiliar

/ Papanduva, 12 de .Abril de 1954
Esmeraldino Maia de AI�eida Lourenço Mateus Fidos Junior

Prefeito Secretário _

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1954
Esmeraldino l\1aia de A,lmeida, Prefeito Municipal de Papandu. ",O 2'7 3

va, no uso de suas atribuições, resolve,

RECEITA ORDINARIA
. TRIBUTARIA

a) Impostos /

Imposto Territ<�rial
Imposto Predial
[mposto S/indo e- profissões
Imposto de Licença
Imposto s/explóração agrícola
e industrial· o

Impos�o s/Jogos e div�rsões
Total dos Impostos

0111
O 12 1
O 17 3
O 18' 3
O 25 2

10.000,00
lã.OOO,OO
60000,00
20.000,00

5000,00
100,00

l(15.oo0,00 l05,ooo;oo

Rádios PHILIPS

EmpreZd_ Fuck

LIN6ERIE ETAM
de fama mundial
distribuidor exclusivo

Casa Erlita

Vista-se de acordo com

a estação, escolhendo
agora o seu traje

de inverno

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Exclusivista no Município
João J" Pereira

,

-, Rua Vidal Ramos s/n
Caixa Postal 97 •• Fone 299'

CANOINHAS

Ao PúblicO
O sabão aqui na praça sem mar:
ca, não é da minha fabricação.
Aéonselho pedir sempre pelos
nomes sabão Princesa, Borax,
Ligia ou Tupi. São sabões
econômicos, baratos e bons ..

ALWIN F. G. BEULKE.. 3.x
Rua Campu d' Agua Verde

ALUMINIO
. bom e ·barato
{!,flfl,4 �tlit4
Vende-se

POR MOTIVO DE MU"

DANÇA, MOBILIA DE

COPA, COMPLETA.
Tratar nesta Redação.

TAMBORES VASIOS
LIMPOS E BONS

Podem ser adquiridos por
preço razoavel (até Cr $

\

70,00) na Fábrica de Sabão�
em C,,!mpo d'Agua Verde.

APROVEITEMl 3x

'I
-

II' 0. dev�r cívico de "to�o
cldadao democrata e

faier uso do voto·
concientemente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tSOCIEDADE BENEFICENTEl! OPERÁRIA
t �

rMl;�i
.. CONVITE -:- BAILK'

São convidados os snrs. associados e exmas. fam!lias, para
o gran4e baile s�ciar a '�er realizado em. d�ta de 28 de

MÔsto corrente,
.. nos sa�oes do. Clube .

Canomhense, com

inicio pelas 21 horas. Sao .convidados, Igualmente, os srs.

�
..

:. sócios do. Clube Canoinhense e da
.. " -

, Sociedade Esportiva Erval. ".�
,

Banda "Fúriósa" de São Bento. do Sul, de
20 figuras.

7\. "

Reserva de mesas: na séde Social da S. B. (\., com o Sr.

Hugo Mayer, a partir de 23 do corrente. _

Servi�á de�;: ingresso o talão-mensalidade .

de

Junho; pessôas estranhas. ao quadro social,
deverão procurar seus ingressos com o Snr.

Tesoureiro da .Socíedade.
, ".;.;;'

-:

A DIRETORIA

.; IREGISTRO CIVIL
"

Alois Karasiuski, Escrivão de
Paz e Olici»l do Hegistro Civil do

. muuicipio de. Pepauduva. Comarca
de Canoiuhas.

'

Faz 8i.�.Lel· que nreteudfJu) casarr
'Miguel Ju'ugles, -nascído em-Arroio
Fundo, neste !municipio. aos 8 de
Dezembro de: 1923, operário. sol
teiro, resid'ente e' domiciliado em

Papanduva, nesta �id8dé. 'filho de
'Valencio Jungles e de Mãtia Mor
van, e Dejanira Kulczykis natural
deste, Estªdo,' nascida

..
aos 3 de

'Maio-de 1925, ,viúVIl, z�l�dora re
.idente'é domiôliade eUí Papandu-:
va, nesta cidade, filha" rle' Claudio
B,ibas de S()Uz� e d.e Esteliua de
Souza �,

, Faz !<ll:lber que pretporl("1H casar

Mil1:uel Feren8, natural de� Riu do
Engano. deste municipio, nãscido
80S 13 de Janeiro de 1932, solteiro
lavrador, residente e domiciliado
em Rodeio, neste municipio, filho
de Pedro Feren8 e de AlIa cFerens,
é ADnita raóiski, oatural dé Rio
�o Engano, de!lt� municipio; n;s
,.cida I:IOS 18 de marçf' de 1929,
,solteira, domê8tj�a, residente e do
miciliada em Rodeio, neste muni
cípio, filha de Andrê lalliski· e de
Tereza, Vasselik.

.

: Faz saber que pretendem casar

:Manoel BueIlII dos San�os. natu-

ral de Papanduva, nascido aos H
,

de Setembro de 1930. solteiro, la
vrador. domiciliado e residente em

Papanduva, neste muuicipio, filho
Candí.to.Josê ·dos Santos e de 1-

,

j,:zaud BuefJo,' 'e Gracinda Hibas da
'Souza natural de Papanduva nas
cida aos 23 de fevereiro de 1938
solteira doméstica, residente e do
miciliada em Pabanduva, nesta cio
dade, filha de Osvaldo Hibas de
Souza e de Francisca do Espirito
Santo ·Souza.�
Faz saber que pretendem casar

Euclides Vieira Simões. natural de
Rio' Claro, municip�o de Canoinhas
nasCido 27 ,de março de 1930;- sol-

.

teiro. mec8nico, residente e do-

miciliarlrl em 'Residencia Fuck nes

te municipo; ·filho d� J�aquim
Vieira Simões'"' e de Maria Rosa
Simões, e Rosalia Izabel Medei;os,
natural de. Rio da Serra, oeste

'municipio, nascida a 21 de Setem
'
.. bl'O de 1929, solteira" domést.ica,
residente e dorrii�iliada emResideo
cia Fuck, neste município, filha de
Anna Medeiros Lima, falecida.

Aprêse.ntaram os dócumentos e

xigidos pelo Art. 180 1 á 4 do
Córljgo Civil Brasileiro. Si alguem
souber de àlgum impedimento, o

ponha-o na forma da lei. Lavro
o presente p'ua ser afixado; em

J..

A'ten�!aO
.

R�sérvistas '

.,

CONVITE
Convida-se a todos os RE

sERyrsTAs de la., c2a. e 3a.
categoria, afim de tomarem
parte no desfile no· "DIA
DA PÁTRiA".
Pará, melhores esclareci

mentos, 'os mesmos deverão
se dirigir ao Ten. Carlos N0-

gueira, na Prefeitura .Muni
cipal,

.

no período da tarde,
das 14 ás 16 horas, até o

dia �O deste mês.

Canoinhas, 16 de
de 1954.

A ÇOMISSÃO

Um presente (omprado na

CaSa Erlifa'
.

sempre agrada

Instituto de Aposentadoria é'
_ Pensões dos Comerciários

A v I S o
o Delegado do Instituto de

Aposentadoria a-.Ó,Pensões" dos
Comerciários, .no Estado .de San
ta Câterína, ccrnuníca ao povo
,de Canoínhas e principalmente
aos srs Comerciantes e Associa
dos deste Instituto que foi ins
'talada nesta Cidade, à rua Ma
jor Vieira, n. 490, a Agencia
desta Instituição.

AssiÍTI, solicita aossrs. Comer- WILMAR VAZ E eu provarei que ê' mentira;
cientes e demais contribuintes E o nosso Ertado; entre todos E ê: ê�se governador de ferro o

deste' .Instituto a se' dirigtrern à os da União, o que apresenta mai- único em Jtuda a nossa, historia
referida' Agencia para o fim de s or, estabilidade- econômica,' com que, há quatro anos, sofre dó po
recolherem as' suas contribuí- um' labor agricola e industrial a- der legislativo urna oposição sis- "'

ções, como também, aos associa- cima de tôdas as estatísticas es- temática e despeitada . .Imaginem
dos em gozo de auxílio- doença, peradas.

.

c'
o que não teria feito esse gover-

segií�0-inv8lidez e pensionistas :E-em tudo se vê a capacidade nador extraordinário com â coope-
j

para receberem os seus proven- indômita e o trabalho pujante de iàção do legislativol
tos, durante o expediente ex- um "homem de ferro", que, alheio "Mas, muita coisa aindaterno da Agência, que será das 'ao destroçado exército que lhe faz para vim: �

P.Qr um ano e meio12 às 16 horas e aos sábados, crítica, constrói, determina, dirige ainda felizmente o teremos, à tes-dás- 9.> ás 11 horas.
.�

.

b Ihe �ra a a. ta dos negocies do nOS80 Estado
';"Cano�!lhas, 12 de agosto ge ] 954 Qualo dIrigente,

�

ante!! dele, que por von'tade de Deus é
.. "do Povo.

, Ftancisco Câmara Neto semanalmen�e viajoú a u'm ponto .·E êsse mesmO poy;o �ue o' ele-
Delegado longinquCl do Estado. para çouhe- geu' em 50 saberá. ti:mbo,�erteza"cer as necessidades do povo em esc<:lher uma I:ts'>!embléia "'racional"eeija proprios m tinicipios?

capaz de cooperar e de se, colocar
Quem antes dele, conseguiu tan- à altura de um "poder".

tas - verbas, ajudl! .�o,s, "!jqi8��ri�s ..r '.

•

Nas) n�8s�--,.'lutas e ,reinvindi
e do. governo federal, sen�o bOle caçõeii. jamaiii fomos atendidos
o nosso _:E�tado u.m dos baluartes

em tanto.
<

da colheIta' do trigo � .

Somem os' grupoll escolares cô�s-Quem antes dele, construiu tao'-
tas ,pontes ou rasgou mais estra- truidos de 1950 para a frente, � "

das, dandÓ,. transpórte .fácil e se-
verão que são ,em nlimero maior

guro alugares outrora inacessiveis? que os �dificad03 pelo. govêroo
.

É' negar Deus fazer crítica das paiisado. Nãõ'estou contando com

chuva!!.
ús 10 grupos e,ê��!láre8 e os pORtos ,:'

para a pesca, que a Prefeitura
construiu no interiór da Ilha. Ieto
ia seria as,mnto para outro artigo... �r, :�;

Çito, tamberp de passageIl)' o '."

Palácio das Seéretarias, obt'a pri- i;.
morosa e ,.indispensavel, ,:rlõncen- ,

trando t()do o, trabalho burocliá
tico, que fíxará a nossa Capital.
O Palácio das Diretorias. 'COIP' 12
pavimentos já em acelerado·a"naa
menLo, significá' '�trâbalho''., se

'nho�es, trabalho pujante e coos- ,{'
trúiivo.'··

"
'

", ��

O "homem de ferro" foi OJais' ;;:<.�?
alem. Alargou. �upiic6ú e solidi�;":'i
ficôu as finanças (lo nosso labo-' .��
rioso Estado. São redolhídos antll:ll�

,<��

mcnte aos éofres d� Tesou'rfl' 50U '

Cito faLos e,não argumentos! As milhões, contra 230 r'Dilbões, a

!)entenas de máquinas aí estão! maior cifra" arrecadâpa"" pelo go�
É necessário lembrar tambem, ·verno anterior. ',:("

. que as estradali entre São Paulo Honesto e capaz, ''gênio atila'd;Jk.
�hO Paraná, E@tão int,ra:nliitaveis, e moderno, trabalhador incansâ.";
com centenas de caminhões pa�a-· v�l, lrineu Bornhau·sen.é realll')eÍl�'<
lizados, na "Volta da 'Ribeirã" e te um gov.erb8nte modelo"'�p.·
na "Ponta ..das Pedras'�., Como muitos que �o Brasil 'está pf�Gi-
v,êêm,. o flagelo se estenile aos três sando.

.

�c

'Estados.
.
". ;",.'

....
'"

'. . Que:;,Deus guie os destino� �é8-Oc:mtlldo?"eü lhe� gara'Dto: em se, , ..homem, que nós, o Povo, sabe.
me�os d�,duas ,semanas. de bom'" rem'os cumprir a nossa parte. }, <�

,témpo, 1..tJs(!;lremos com 'f,odas �s ", ,>
.

f�, /.

. ...

.

n08sa8 rodovias desimpedidas. �

Qual o govêrno. em'toda a his
toriã de Santa Catariná, que mais
_cºmbateu a, corrupção �

",.' ,'" Apontem um" seu parente'" OC\h,
.

3.000,00 6.600:-0'0 "pando um cargo públlê,o!'
:

--�---- ,'Apont.em .. lIlgu,em; �m. ·.'.•...todo o438.000,00" E d h'..·· ."

'd àBta o. qtJe'ten 1:I:,enhg!1i�dl o'
custa dos fOrre!! df) :réRr,'flfO'!"

,

·

...

�F
,�

�-,�A:

-cartório no lugar de costume.,'e
publicado" no joroal "Correio do·
Norte" da cidade de Caooinhas.

Papanduva, 2 de agosto de 1954
�

Alojs Karasin.ki
Oficial do Registro Civil

Prefeitura. :3�Municip.al de Papanduva Continuação

EFETIVADESSIGNAÇAO DA RECElTA

b) Taxas
,

Taxas de conservação de estradas
Taxa de· assistencia Social
Taxas e custas Judiciarias e emolumentos
Taxas de fiscalização e serviços diversos

'Tc,tal das Taxas

Total Geral da Receita Tributária
Patrimonial

Renda Imobilia.ria
Renda de Capitais.

Total �i-a Receita !Patrimonial

1 11 2
.1 r5 4

1�22 4
1 23 4

)�. �,

20.00ó,00
250.000,00
,20.;000,00
2'10300.00

30..000,00
1000,00
1.000,00
2.000,00

34.000,00

1.500,00
500,00

2000,00
Receita�.Diversas

Receita de :Ce,�iféFio,s
'Cota parte Imposto Federal si
combustiveis e 'lúbrificantes
çota·; parte imposto Federal· sobre 8;.renda

. C.o!�. pr,evisla' �l',!igo 20 da constituição .Federal
,

Totàfda Receitá Diversa .

':l.:;i;;. To.taÍ" da'Receitâ. o'rdinária
�\: Receita t:xtr;or'dinârià

,-.'
�\

Cobrança da, divida ativa < ,

Rect'ita deAndênizações e restituições 500,00
" Contrib,uições qiversas. '"

"

100,00
Multas :;� )�'

�"
.

2 000,00
Eventuáis '"

' ". ". 1.000;00-

;<�
-'

�t, -:;>,'
_'

-fi�':7.,. :_,-� ,_
_ ..

- -

.

�,�.:-' . ':, .

'�otal1*dâ 'Ite"eeita Extraordinária 3.600,00
j;"';;;;Totál.Geral"da;,;-ReceitA 'J
:'';'::,' � :'1-;;,;.' :'!j0. '.':; ,:,. ", �r :J_

�\ - ,

',X� ',.

éContinúa ,no' 'próximo número

Mutaçõf'S
Pa trimoniais.

300,00

3.000,00

Totais

34.000,00
13.9.100,00

2.000,00

®@®@®�@t�®@o. o®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®@®@@@

� ��1�@®®®���@��@®@I�®®���,,?�@�� m
11-�'i; , ��'(;"E I T , R" , � I

;

�. C 4�N O I N;B '4 S éC,·l,r I �.��

m � Se ilchares que nao."mereço� te�_ �oto para � � ,':" �

;�� :,v�reaJJor'.opela U O N� V?tf:!;,egjao erp '''Í I�.®� "outro de tua.confjança; ' . _' �®
i ii Léinbra-te porém, que é !eu. dever vot�t.·:: � I
II Basilio UDme�hD� II.
�®®®®@®@@®®®®®®@®®@@®@®®@®®®®®®���®®®®®®®®®@��
®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@®®®®®@®®®®�®®®®®®

Soçiedaíle
_
-:Beneficente:- Operaria ",'

;CONVITE :-:- FESTA:"!,-'!',
.

� :'
'

Convidamos ó povo em geral para á grande: festa popu
lar que será realizada 'em data de 29 'deste"mês.vdomíngo,
no salão "Bechel" no Campo d'Agua Verde.; �uja -r�nda
reverterá em beneficio da construção dk- séde .:�9"'·;""'" ,'"

,_-' .if.; �". '-': ·1.�.;rw��
Grande churrascada (rêz especialmente adquirida) Galinh
assadas, leitão, buchada, café e .docês. Tiro 'ao alvo, �.,

ótimos prémios; bingo. com premios., especíaíã..... �",. .Cómpleto serviço de botequim, ", �.'

Dansas abrilhantadas "pela, magnífica banda 'iFURI08-A"
de São Bento do Sul, de 20' figuras. .

.

A COMISSÃO

I

O homem ·de ferr'o

Temporais incessantes por me-.
ses. e meses seguidos tornaram imo
praticável a conservação de nos

sas rodovias.
Mas não era iS80 obstáculo ca

paz de deter Irilleu' Borohausen: .

atacou este sdor adiantlindo-se
na compra de toda "8 maquinária
necessária. >,

Centenas de máquinas moder
na8 e do tipo justamente, ad_ap,tá
vel às nossas estr!ldas;" tão'tlogol
firme o tempo, estarão trabalhao
do com horário dobrado para, em

_menos de duas semanas, desimpedi
rem as nossas vias de comunicação.
Não teóharn dúvidas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.(®®®®®®®-:!l®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®,®®®®®®®
m,

União Democ�,ática "N,·aCional·" "

.

I
Para Verea·dor pel�,

® distrito de Paula PereJra
, �. . '

:::a. :r���;';����:as31�:: . t EIPidiAot. DFo�QesF d.� SilV8J.

. l n 190 uncroneno errovrerrc ,
,_. semlras, �

ESTEFANO. BEDRITCHUK ®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®@ri)®®®®®.®o

'procure no seu fornecedor '-VótaÍ' ê'm AL·ÕO PACBECO
o sabã-o �'rl.�ceza, .. 'Ly�ia/ DÓS REIS Para vereador é as-

. Borax ou:.Tupy , '-
,

"

: .

.'

'. Um,.'produto; b()m, .segurar na Câmara um, homem
especial e 'cânoinhense I

d
'..

1 h to l�,

' .

° povo, Slmp es e ones o.
','!Vende;"se .

�uma caminhone'te' F,ord,ing-lês .1
.ano 195:0, 4,. :peg.eus ,nÇ>vos,
'maquina" retificada, pintura
,

nóva, carroceria. furgão.
Informações com o sr. João
Werka, nesta cidade. '2x

'UnU�� Defuocr�·ttcà�N>ã�lon�l �';i, ,�.
,� -�('.::.:

',pARAi,? ,tVEREAO'O.R'_'.\ . :e 4'- ,'.
.

'''':"'..;. ."

'V-i'OTE EM
.

��. ��:'r j.._f"�." •

A�,fredQ' G<ar�i'�do
�, 'QUE IDEAllSA E EXECUTA'{
'ldealiso� �'t' E>$posição" Ag�o Avicola

;'lndustrial e executou-a'
.

Batalhado? pelo.ríeserwotvimento da'
:".

'r Agricultura nc;>, M unicípio, será, na'�

:� Câmara, Ó, defensor ativo dos direitos
do homem do campo

Ver e tratar com o sr.

Ludovico Bóra, no escritório
da Ind. União Madeireira; 3

UNIÃO DEMOCRÁTICA N�ACIONAL

Para Vereador,

Brauhardf

���. •

I
, ::', ,�':'.>:;;� �

'�'.

':,', ,�Ano 8 - C�NºINJIAf?s:- S. Catar iuu, 2L de �g08tO dp,;lY54 . N. lIS

').

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciprios
DELEGACIA EM 'SANTA CATARINA"

A V I S o

'GONCURSb PARA OFICIAL
ADMINISTRATIVO .E

DOMINGOS COELHO, ,I ADUe'! PEIXI
• •

._

:....
.:

\_'� '. .' :'l.p*.;t,,::, •

instalaram, para . bem. servi-lo uma completa
:-".;."

Ofieina- Mecânica
à Rua P�ula Pereir� (lado Agen�ia J: Selem�) te

oferecem seus préstimos '�, '; 8x

I�ANÔI�HAS, "Santa catafr�1
-

União Democrática Nacional
,

�. '�'.
'1"1'_

PARA VEREADOR.
VOTE EM

Sarkis Soares
.,>•. , "

.'" , o Vereador que Já
demonstrou o .que é o

Vereador que. trabalha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\A'ERQPORTO H0TE'L
DIRIGIDO 'PELOS PROPRIETARIOS,

�;ftom � restauraot'e "á, la�. Carte, a�artamentos
:�t' 'e quartos com água eÓ�ana_da,,,. .

",

Gtaij:�e��' estóque",d,e bebidas naciOlfais e estrangeiras'
,;�� J dão, �

N egrãh. ,5'85 .;;. Fo ne 2539 ,.

:��Ccrm ,Garage>':�r b,udÚba. "P�ran'á
----------�--------------.-----��--�

�,,' �:(,
,.

,._,_
11 � _

•

'

"

��:jfC'L U B ';'C,A'li'N'O IN H'E N'S'Ê'
Asse�bléiá Geral Ordinária, W

",
�'"

.

-�
,
.

...,. ��. � .
',. .

,

São convidados os senhores assocíados, para a ASSEM

BL'�[� GERAI>ORmNÁRllA, 'a reaUzar"s'é:plefn1�sua -séde, social;
dia 2-9 do corrente �ês;,�s 14, horas, «�m a ,��g;Jtese ORI)EM no DIA:
"._ � ;;. 'r' i .,,-_ �'\ -�, > -"�";:;•• : 'Il".-.: _ � �

'

.....

',�:,;; ELEIÇÂ9�DA ,NOVA DI:RET;º�JA�'� G:ONSELHOi.FISCAL,
ambos, por �érminb de mandato, ,:�,: <"i"�c , ,,J\ '

"f
c' d:'� ''ic

i:_,?:�,C ,_

"

_ <;i'. ;�-,,'. -.' ,\":-' 'i',
. ",.:.. =. Obs.: Não havendo. número legal. a Assembléia funciona-

rá ':, meia hora após a primeira convpcação, com qualquer núme
ro de sóció§, de acordo com o. Capitulo IV,. Artigos 30 e 31 dos

�iOVOS Estatutos.
"

,

,

'.'

!�, •. As chapas contendo (IS nomes do'�'resI>�ctivos candidatos'

e·"com a anuência dos mesmos, deverão 'ser reglstradas- na séde

sÓCiaf, com o Sr.' Secretário, no mínimo com 8 (oito) dias de an

tecedência, .ou seja; até o. dia 21 do corrente, às 18 horas .. ele

conformidade com que estabelece o Capitulo IV,' Artigo' 25, § II

dOs Estatutos.
GarlOinhas.· 4 de Agosto d� 1954.

SELEME ISAAC SELEME
1°. Secretário 3x

@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@,)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
® . * "r c, ®

·1 .Cápas lrnperrneàveis i
® " �
I NOBEL, �
® ®

� Para Homens e Senhoras
. �,

• @ , ,
,

�'
® ..'.e"

i .' Receb�u a EMPREZA FU�CK "I
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®(€i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
.........................�••••••••�•••••••••••••••�•••

,
•• Ii' �•••••�.iI•••

_ :=••••••••••••••••••••••DIt•••••••••••••••••••••••••••• •••••• .- III•••••••••••••••••••••!•••••�........ • .....

II Banco Imiústr'ia e (omércio� de Santa Catarina S. A: I�
ii Matriz!. ITAJAÍ

�

-' 'Enderêço telegráfico: ,cit N C O;> ii
':: -. ,t .,. •

••

:ii . '. TAXAS DE DEPOSIT,OS ; 55.. '�"'.
-

-

--

'"

..

i! Contas de Movimento' , Contas a Prazo :5i
51 A Disposição " 3% a,�. Com aviso de 120 dias. õ% à', a. ii,
ii ' , "

," "Prazo Fixo ,,6- mêses 5%% a. a. ;;
,ii ' •.

�, '. ' :;P.tazo,F'ixoj2 'mêses ,,' ,6% a: a. ii
.ii Dep: Populares 5% " Retiradas Livresr- Limite Cr$ 10.0,00.0,00. 'ii
G - "

li, Agenci� nesta cidadeà Praça Lauro'Müller, esq. R. Major Vieira 55
n "'1\",9rõ ums cO'1t�'i:'no "Inçb�, e pague com cheque! Ü
::••�••�'•••••••••• II iilii.,•• j�•• iií .-li::
•••••••••••• '!!I•••••••••••••�••••••�••••• II••••••••••••••••••••••••••••• �••••••••••8••11••••••••••••••••

I . {"F a:r�m .� C i a
r

O I i V e i N�
,

:

' �:specialidad�s Farmaceútic::as "y ".

'Perfumarias - Produtos de Beleza' de Helena
� ,,'

Rubtnstein, -Marqaret Duncan,: Coty e outras

,AJtigos de, Toucador. etc.

\�hi�ulgç:ã9 ;e�scrupulos�J Rreços, mód.ícps !
,�

" �

. �"�itds Todeschini
..... , só�'Íla ..� ,

,

ilnn·reza "Puck
.�.<;,�,

"

�

.

'"

�' '",

SAULO CRAV,ALHO"
,Advogado,

�.

,Escritorio. e residenciá

Rua �oiOÍ1el ,Albu,querque s/n .... Fon'e 202

'Canoinhas " S. Catarina

�:y -,)t��':��'_ :, Y;

..

_�,� ';?

De�'Ó�':áti�a, ,'Ná�iónal ..

""....
•

.Ó» -:\,�. �'" ":-:<�\''c'

....·

.. 'Ese6LHEU��: ,
-

0";'1. :1>�

"

'PARA"SENÀDOwRES DA REPÚBLICA
'.

-

"

'." '��' �

:"Dr.Adolfé),Konder e CeI. Aristiliano Hamós
.-

. ,
�

" .'
�

._-_

J�atârinensés :ilustres que já chefjararn o govêrno de Santa C�tarin� ,

2'
v � ��' '"�:�
-'

�
':to

Para seus-Suplentes, os nomes=dignos 'de ,,',�

,'Uf. João'. Ba.;ef
.

Filho e "S�. Gep.ési(t.Li��'
_
.' " f<51'

PARA DE'PUTADOS FEDERAIS,'
,-' . .:...' .\ I:':'

�"

� Dr. Afonso Wanderley .JúniorDr. Fernando Ferreira de Mell
Sr'. Afonso Ghizzo _ 'Sr. Hercílio decke -

,;

Dr. AntohioCarlos Konder ,Reis p�. Hermenegildo Oorbelini
Dr. .Arnaldo- Bittencourt

'

í:Jr� Jorge Laéerdà. ':, -
�i

:'!>
� -'.-::.' _;1' .,;..__" --', ".:- ,'-," ••

-

Sr. Artur Müller Sr. 'Lauro Carneiro' de Loyola
,_' I .,

I, "

Dr. Celso Ramos Branco: Dr. Waldemar Rtfpp. ,,'

PA'�RA: DEPUTAD"O ESTA·tJl:lAL/
··.POR CAt\JOINRAS:'{' .
"'1�"

,',

�·","·PA·2P'"A'i""N"D'U,��A';;/ ,:':, c
,I v- +. -, ;7V::-, ," ...

)., .... '.,'�:::.,,' �

B�rie�lt�';Têjiiió�\�·e··
\ · "Car;�I�Ó �;���'{ .

� �� ;,
� �

�

�

�

-
'

,'. � � �
"

r:
e

:1� s. ,"

O ,rnajor,� 'crê,dbr' de- benemeiêilcias
e simpatia' cio eleitoredo: de '»,

'Canoinhas e' Papandwa' ,

PARA VEREADO'RES
Senhores:�Adão'T.yszka. Aldo PacHeco dos Reis. Alfredo Gar

"cindo:, AJfredo_ Lepper, Augusto Kornaski, ,Aziz Jo�é S�leme",
;,: Basilio "Humenhuk, ,Carlos Schramm, Elpldio Borges. Harry'
,Schreiber. Idalino Túlio, João A. Brauhardt. Luiz Damaso ,d�r
�, ..' i ,,",'.

'� ,l, fi"

.. Silveira Sobrinho., Otto Friedrich. Ricàrdo de, 0tiveira. '

'1,�

,�. Dr. Silvio A. Mayer. Sa'rkis 'Soares.
' ::<!""'�' ii:

,- ;'-.1-' • -.
• ..

- , • :r-<-

,_.' 'Y ,: Ve.l'de�se
: ".:

.

!-:",,_ ��i_;':;i)�:,�
•

'.: t'/ .:"c'-

. Urp �utoinó,:,el:.Chevrol� 6, ci-'
,

lirtdvo-s !�'30 l\1aquina Zéro Stan
êlàrô', Preço "'qe ocasião: ,Ver.,e ,ii!i
�", tr,á(ar:na�.QFrÇrNA FORO."

t,

._y,

P A RA F'E R IDA· 5' ,
, ' ,,' I,;

E C Z E' M 'A 5''!;
,I-NFLAMAÇOES,
C O C E I R A :S�

,

." �,

F R, I E�l � ,/f;. :s�
f !I '"" ';,_ _

. I
.

,;E,5 P I N H A S, E T C:�.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

....

·'_"R'egistro Oivil
.• Sebastião Grein Costa, Etlcdvão' ..' .A, Comissão. patrocinadora daCampanha PtÓ Cons,
de "Paz-e Oficial do Hegistro Civil trução do Asilo', -recebeu, até, Q dia. 30 do ,; corrente; as
de Major, Vieira. Muni'êípio'e Co- ':

seguintes contríbuíçõesr-
o.

/..
'

..." �.'
-.

.
.

�'irna�êa de 'Canoiulias, Estado de' .
' .

c, .' .••.• ,
'

"
o " .�

Santa Catarina,etc.··· Parte já /publléadâ ,
'..
.'

<,Cr$ 3L181,OO' :,1

-Ó,
Faz saber que��ret,endem casar:� .'. s-. Laúro-"'de Carneiro 'Loyola '_ 2.000,00 . '>i

_________IIIIiI..__II!iÍII �-(-�---.. -Pedro Szurnanski e Cecilia Walatek cC' Sra., Mà�t�.:·Mvller'.'· l.OO,o,O_O� <ê

,.._ Ele' natural deste Estado nascido '
_ Sra. Elzá Trevisani .'_

Looo.óo.. '.",
em Itaiopolis ria d'iá 28 de julho' de .. " . Sra. Maiía Mayer .1.000;'00

..

�;
1926;'lavrador, solteiro, domiciliado Sáldo�t�hurràscQ 'oferecid�.ao Doutor

.' 'ê

e residente .neste distrito, filho'de .,.. .
. 't"t"..' ." .'

•

'Estanisíau Szumanski e de ji';'àua '

: Secretário de-Viação e Obras Públicas. 450,00
.. Zein] resideutes nesté disttito.iElà

.:Jur6�:' /

r- .
.

.

�'�20,5'o": ,.'
.

�'8turàl deste Eatsdo nascida em,
"

'

c.Ó: TQTÀL- ,:Cr$. 36;(f5(50.' .'

Iracema no dia, 19 de Noverfihro '

, .'.' o' '.
.

..

". " .•....
. ""

-..
.de 1936

. dO�léstiêa, solteira. do- '.'
.

';. 1:' ��pórt�ciq' acima es'tã';:'depositâi;léi na '·C?�
miciliada e, residente neste distrito Econômica : )rederal ,- caderneta, n. ·.6(3.68.5; da la; se'ne,

; filha de Pedro Walatek e d-e Ma· -: A Có'NIISSAO' :;
ria Gmach residentes neste distrito

_ �(3:>,,::/·�m)Jr.essor�.,.hOurô Verdoe'" ·Ltda.. pe�:b,';�V��rdo��ea�::���d:"L�t�:�' AV'ISO,,'

�;it��,'it1:::;��1:.�'�.i'�'�.�'.���/'l.'��.1:�� ... �;���Ê:;tJ�::,����:lE�. ·��t�rzi:if::�::�ã;!�.,,,,,,,.: .•�., �:' '.�- .. 4. : ..•l.rmaos· ·P.·roconlak & �Ja I·td-B/·· ' �. diatrito. filho de Joã'ó' Alves de. ilhi (terr.
, o . .

'"r;;->;, "�...á .", H \I. u. ��
.

qUI ,

a terreno,que,p.(;>,rtenóa)i':-:' )C • ..,«1;;1 '

.. � ->: .:,-'. 0;"
,

o. • •

•

'

�. Carvalho e de Rosa'Prestes l\iíedei- '

(".... '" ',' .....

d
,

h"
_

��.. . ',�. ao pr: Clemente Procopiak.)'.;::,.-;" ),§�.' N écessitarn . e operarios.: omens··· .roeresidentes neste distr.rtQ:�EI.a na- ..

f:"�:;, s��: ��; tural 'deste' Estado ·rias«ii'd�' neste Teodoro Borek 3i
;:,: r:.': �§�. " e moC'a_s,· mal'ores e menores

.
�� distrito no, d�a .2 de .oe�em�r??e

:r",��� ,:�. 1925. domes�JCa_solt:Jra;d9mlcJha;
Ç;::<i�l.I. '. Tril·:ta.r no ,Escritório.' '.���" d�. neste 9H!t�ltofl!h�._de.o Jose
;; ;,.' ""�.. '. " .....

.
. � Socalesky e' de Pauliria So_calesky

,:';::> ���,., ,á "rua 'Vidal Ramos �'n .. 69 . 3x, � .residêntes- neste distrito...
" .

f;i� : �� �
>. � .

•

;...:._� .
' '.'..... ., c

•
'

� ,

•• '.

�/� { 'Í]J'�,"Nl � � '�.�. � ..� .. � �.� �c� � � � � � �.�. � �,'lV1.�'f., Sebastião GJein Co'sta,�E�cri-
�;i:r .".y:ç ,,"j!ç,,".JI:� ";'.l1' ..J!;; ".._,..& ..._".< ""_"'& ..._".< ......... #'j'&"..fi"....... �>-$"....... ,,"_"'&"'/$ ,,"/$ "".fi tt:f ".<�:� "'.fi� AI .vão· de Paz' (. Oficia 1 do .��gisiro, .

I'
.:.... Civil de"Major Vieil��r' .Muni-CfpiO:�,

.

'J'
" '.'

Di ·t' l'd' 3
'.

Z·o·n.··:a-·· '-.' 'e Comà:rC8 de Canóinhas,Esta'do
.

" lilZO . ri el ora.. a. a.' ,de,�ánta Catl!rina: et�., o,
�- �

.

'<C,

,c·
.

. .'

,.

•

-.,.

Faz 's�ber que :�ret@miem'ca-
�J!iIIJ.:�.;;�,,:.. '��":Ca.noin.has' Sta.Catarina \

.

sar: José Ribeiro da Silva:e Ma-
'.'

,. .

.
.

".
. da ,Neusa dos sàrít�s,' Éle natu-"

-'E' D' I' T'
.

'A" 'L'
.... ,

-c '

' ral ,deste Estadq nàscidQ em�, .
,':. ..' .' .•.. _

"

:. �.' , Campina Santos no dia 28�.�d:e. "

- l' .

I Dezembro de 1918 :de t)r.ofi�sãO" ..
'

.

O Doutor José Pedro �endes de Almeida;. "opera rio sQlteiro domi�iJiàdo
'

e'
.

Juiz,'Eleitoral da 8.a Zona _ C'aridinhas ..,
resid.mte neste· distrito ':fillto/de

Sànta Catarina, na forma de lei, etc.;. Fràneisco Ribeiro de Lima e'de
Dona Conceição Alves Próencio

< ,. '.. FAZ SABER � todos qúe o presente edital virem, ou dêlé residerib's,neste distrito. Ela na�
�<>.cQnheêimêiito· tiverem que, alégando haverem extraviado', a pd- tural' deste E�tado nascidã e,m,�

.

;:i::� meifa: via' de �:�us titulos. eÍeitorais, reqUereram � .êste Juizo�' ex- Cochos no dia 26 de julho; ',de- .��;.- pedição de. �eg�nda via, os s�guintes eleitor,es: ,,," 1936 dé�profissão doméstic-a--::-�ol-
,�':r =,

o

,�'. � À�fimi(J Lat6ch;QllÍn'tino"Alan�, 'José Alves, Olivia Ve.iga . teira domiciliada e residente -

.

'" Conceição'; EdÍl�id6 :de�;:Ahneída, Pedro Allage Filho, Luiz Auer�
. 'neste distrito, filha de Joaquim'

{f>:� bach, . Julià Alberty; Herçilio de Al�eidal Jolanda �h,es, Antonio' Hiládo nos, Santos. e ,de: Dón.a
�\�:: Maron 'Becil; Elvirâ-Blale:skí; Vâldemar Baranoski;'Virgilio Tabprda' Maria Pa'dilha resiâentes nest�
�:(téde_�;,Cãrvalho; Mar�à José' ,da: Silveira Chãgas, Lôuiença :Colago ,da 'distrito,

.... .

�.!--:'}Grtii, �Frandsca de Assis ;Cesé'onetto, ,Carlos ConceiçãO, Emilio, ,*'Apresentaram os documentos
'.

� '\�TáJiorda' de' C�rval4..o; Seo.àstião�Grein 'Costa, Mateus Taborda'de. exigidos 'p�lo, Código Civif'art.,'
�,. :' Cái'Yalho, Joa'quim J..osé de', Carvalho, Migqel B�cker Creado, An- 180. Si alguern tiver conhed-

; sel.wo-_��Fer.réira das' .Ch':;lgas, Theophilo ChupeI," Adão ;Cailos de' mento:d!; existir .jl.lguÍ? i._rqRedi,X'".Castrô; Marcelirio:'Carvalho, �Serafim' .DéniS",ES..�anislâu Demetrio: menta .legaL' '!,!cusfo para' fins
'.

�;:<> Anair Duffek, Ánà Roesler Erriidio, , Victor Emidio, OQdiua rMar- ,de direjto: E para const!?r e che
��;:>"'·tiris:·Fónta:na,. Juventipo: Fernandes, , AI�re:�o'�Càhdido Figura, Le- 'ga,r este ao conheCimento â'�:to-:'
:....:,: .oDor Clara, Flores, Arthur José Fagundes, 'Al.!guste M�uie Sach- dos 'lavr_ei o presentê' qué ...·será '

�'::�::veh. GraF, ·Sof!!:l. Labas Ge?;iski, Leonés Greipel� João" Gevieski,
.

aJixado no lugar de costume e

r:�Z;�L ."" , 'tín�en� ;1nt,enor Back, • Joaquim):érréir� ,Jungl.es, .�a�se_' publicado no' jornal "Correío' do·
�"-'; '1m RG"i, arek,��Leopoldo Krauss, ..

Jose Xova.lko, :Bol�§latll.�1;.IJcz:-.' Norte"· dà cidàde .de 'C�ilOihhas,
.

bias lV.húl,hqz ·de Lima, :pedro' La'da.ni'nski, Fp.:Ury de· '.. .

- .

,'" . �tit LfldeI'�1;;,,�stanislau Latoch,eski, José C;ubás de Lima,. 'Major Vieira 2 de a�osto de 1954

�1i�/-ViG , ,.,;:AlYes.. ,de�bimã, Leopoldo L.ang·;· Elpidio Teixeir,a, Lisbôa, Sebastião Grein Costa
;.;; '':i i GuHhérme.'lVI:.ónr,.: Er.rul. Bertha Adelaide Maer'schner, Carlos Mil

�.:�cheskí,· Leo.rt'ór: Fúrtach?,. Müller, Anibãl'Màr�B:�, �ylvío. Alfredo>
;f�:�;:,;Mâyer, .Gr.ego:u..io.M'atipski, Miguel Ma�io ki, �éreili!:lno' Alves de.
'.>-:�: Miranda, Jovino' Schugues Martins, Argemiro Soares'Martins, J0-
e'}::r�an�I,l Neves, VaientHn Niedzelski, Carlos' Ostroski, Miguel Orchul-',

bJiél:(, Nez:,�sla:u<Orat�: �uvenal Martin� de Çmve�ra, Ep4minOlida.s
j,mões· çl:e Qlivelra,. ,Jo.sé Per.eira .d�<Oliveira, Le6poldo Padilha

'

,·�·t:SIiI)fQs,.· Leonora SO.ares Padilh�) �Gregorio Pinhefrº;� Emilio . "

.

g)'drigues :Pach�co, Orland6 Postó}; Ot!:lcilio de·Paula, . Gonçalo - "

itor -:-Pódes� Acilio Cezádo da Rosa, Zalina 'Góss Radke, Paúlír:ia.
i,)o ��#timênhuk Rudólf,- Nerêy Rot;nais, Mano.el Lopes Sai1f'Ana, chga'
�:,:�:o:":ào�5!;:Sah:fps, Zí1ê Cliagll.s da Silveira, Maria da:, Luz: sdlfli'mm; 'E':'
r<'�'m�lio, dâ<�Hva.; Maria

"

.José. Chagas' da 'Silva/""Antonio Hezerjtlé.
�

.

�i-:� ,:8am""
.

çar da Silv�ira, Adão Martins de &ouzâ; Ernesto 'Sc.Qli-:' ,�..
[��<�irià� .é·Gonçalves.. dos Santos, António.�S.iJ;hoes, d6s",Santos;;> :.
�f,JhÃ,rí(

.

�ddS' 'Santo�, �ercmó Li�boa 'd,os, §:aht6s,;·'tr<jvino Tá};>��:. '

.

;tl> -ripa:, i,C:Màrcilio . Veiga, -Estahislau 'Visdii1ieski; Alcides Vieira,
.

.j�'. _�
, '-;�','.-'�... �

_ ...; •

'""\ -'.,;; • : .. -", �.r.j."_·�· '. '.- ._ :�"�." t ••. ..:,. .. '
•• ,.. '.'

:�r.;:,".,:t;'Ydovl.c,o,:V9,uzençakI,'.JQaÇ>' Vicente,' Nathal,fa' oWalko�f,' J ao, VIS-
.• ..".- ,-- .! � ,- .,oi> I

.v."' . �v .. -
. . . ......, .

.. . <_..." t.;.� '.

3"}::'-:nievskij�Norina Seleme Wiese,' Antonio'·Wieczorkievicz, 'r&intonio'.

�_é:sóIQski e :Wªlde:irÍirQ� Zà'dQtósrty;> Faz sáper: ainga', qú�,. filidd·�o .•

raso .dê cirlêo -

, dias, é' nã& havendô. reCl�:ú:naçªo, serãi:)," deferidQ��
s�'pedidoi::dos 'mencionados�'eleUorés: E;,ó;para" qrie cheglle aó' é'Ó:0'

I'fi..:.�,h.êcirrier,l.tbê de' tÔdos:.núindei passàt�Oo present��· edital que será
i'�:�t;;'6x;a4Q . lló : Wgàr do:, costume e publiéa'dó nos, Jornais "Bai;rjga'i-.:. ".'

'�rge" ê;;:���rreJq_' :dÓ :Norté" ·locais. Dado e passadb .n"está cig��
'jCánQinhas; ::..rio

_

Cartorio da 8.a Zona Eleitoral, ',aos;' 16 dias: ifõ�
"·fli�i<i.g��.t<i�'!i�' í954. .Eu, Zeno. Benêdito �13(b'�li.ó;: da..Si�va, �s:-:

�:ªi;): ··Ele�t6r�r que'�o Ehitilografei.· . c-;;;:':',.:.
"

. <
.:'

.:� : ,���(,' "iOSE: 13EDRO MENDES DE A.LMEIDA .• ,.�
.....

•

J
� ).:",. ..�, -

"\
_ ••

_

,."
':.... ".,

�'i",;
. "

::',Adquira a �ua·
,,'
." �1.. '.\

t,n .' •.

t
.

d '�l" b "

,"�ÇV!IS a
.
o '�, c '.0'-

,:publjcaçã'9 ,

.

qJinz�gS\l � :,
f.

. Mi�tê,H3 1Ylagâzme·,.,,'. -........ ..
-

.,

,'�ist�iQuição mensàl.ma'.

"

Enceradeira Eletrica
.

.
w ..\LITA>.� i�EscoV"ã8

\ .

-.

: ';'.1
'E<

'

.,�
\. .

..
' :

..

'.

;
..

� ,
, :'

o dever cívícó de todo
�cidadão demociàta'. é'
. fa��r

.

oso, doo�-:to�o:'.:
� co'ncie,ntarn�.nte.

J. :"':êj>IlTE ,c:: �,' .,\
. Caixa Postal 76 - 'Fone 125

'CANÓfNIIAS -� Santa' C'atari�a

Qficial rio Registro r.ivil

:LiqQidific';dores, �.

.HWALlTA" - 5, Vel�cidades ..

í
-

/RENNf.S':.
'

.

A BOA RO@'F?A .. 4

�. .

'.'� -<":;.. ,"1
.',:" ,

I--_.--------------�--�--.,.,.

':-�. ':

-

'.

_:-,", .�.
--

.,

. Cihe;'� T,�atro' .<Vera.Cruz'
-: ' ,A -..p R E S<� E N T A' :

.-;: -, __ o

,-'• .,_- .'
"

Hoje '.> 'ás :20 horas' ;'';
'. Improprio- ate 14, a�os,

"

Oois, gralld!!�''fÍlmes por· .�penas .qrS.' {>.oo�·
Aí é que �stá"c�r .coisa, _"

.-: ',,::' com' ó: falÍlosc{ CANTINF:tA-S -.
•

•

'. '.'
o

,;,A\'. '.' ': .. :'c· .•
·

.._,"

�..C�alei;r� ,N����? .' _.�

movrmentaêhs'SlmO farwest .em' Techmcolór� 0,0

.... ,r\.�,--:·., . '-�'. ,.
....

-

�.

._:\ .•... : .:)

'_ Amanhã. - �s l4 'hora� -, Cen�u,r.ã'Livre " .'�::
Aí é' que está_a c.uis·a ,'� :',"; ':':',

éom CANTINFLAS'", ' ",�

':�;:���-.-'.�._.�,:.�>� .!. :! iti��
"

.'

",

Am'anhã -' ás 17· choras' \
_

.

'êepâ'��� . Livre
. ...

,
_ O':'Am6r'Nascew. em; Pat.is�

belíssima 'revista músical_em' T��hniccilo.� da Meb.:&; te�do CO'r;no
astq;s�K"8thryn Grayson, Red' Achélfon;.,é lIo-v\iard' Keel'

'

... -
-

.

-._
..
_

.. ----_.-_ .

." '.

.

.
- "'-

�. .�

A·��n}jã -"ás 2Ó hor-as" ; Iruptopt:i9 at� ,14 �n��
.

O Amôr N'as'ceu em Pªrts:'
,":';'

..

'

.

. e� ·-Eu····SoU .. ':�do '��AIl1',8r
.

'comédia M�xiéana. com ��Tan'
-

•• 1 ,

J ,.. •• f
••

_'. "'". �,
.!-.

2�. Feira -' ás 20 ho�as - Improp;rló ate 14 anos

Ç)'Amo/ Nasceu' e,m P'aris
'., ---_._.

3a, e 4�. Feira � ás 20 hor�s - Imp��pr�� até Ú./anós .

.. ':).1..;::. )�
-

� . �'. ,

. Por U:m�\_Amàr",,' � /.
"

,
•

" • ..;;-,. '1 •
- �

,,"I � �

com Ricardo Moptalbaiú� Jiín'e .,Allyson ';:e 'l)ick Pqwel"-
,

"

� '"
. .r::' .;�.. ''': ....

-
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C.ORREIO DO NO:_R:_T�E ,;,_.
� __",;:...__2�)_-8_-1_9_54____;

A lOJA D,AS NPYIDADES comunica que

'��ias' de- casimira da dfamada marca RENNER
recebeu belissirnes blusas �e malha, e

Loja das Novidades, Rua Paula� Pereira,. Edifício Sples

Junta de Alistamento Militar
de

.

CariOinhas

Será convocada para a prestáção do Serviço Militar em 1955'la classe de 1936.

_Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1936 serão ainda chamados, para
.

o mesmo fim:
.Óc

os convocados de classes anteriores ainda em débito com o serviço militar,
inclusive os incapazes temporariamente - Grupo "C" - da classe de 1935;

os cidadãos que tenham optado pela nacionalidade brasileira, desde que o ato

oficial de opção tenha sido publicado no Diário Oficial entre 7 de junho de

1953 a 7 de junho de 1954; .

os brasileiros naturalizados, menores de �Ó anos, cujo. ato de naturalização

tenha sido publicado no D. O. também dentro do período citado na letra b.

A ínspecão de saúde �. seleção será realizada nos dia?
�.

�

21 a 30 de Setetnbro ·de 1954
,'para os Municípios de CANOINHA$ e· PAPANDUVA.

para evitar-se o inconveniente do acúmulo da 'apresentação de convocados num

mesmo' dia, a inspeção e seleção 'fica assim distribuida: ,

• ,

,p

. Município de Papanduva: nos dias 21 e 22 de' setembro; ,

Di$irito de Major Vieira: no dia 23· de setembro:
Distritos :c'de: 'Tf'es 'Barras e Paula Pereira: no dia 2:4 de setembro;
'j ",&'

Localidades '(1'9: Barreiros, Encruzilhada, Paciencia. do Rufino, Rio

dos ,Poços, . Bela Vista do Toldo, Arroio Fundo, Gralha e Entre 'Rios'

a./,
.

".:
, .'

.

no dia 25, d� setembro; '!

. ",

'27
Transportes dirétos de São Paulo a Canoinhas

Distrito de Felipe Schmidt: no dia de. setembro;, , '. , Agente em Canoinhas

Localidades-de: Pinheiros, Serra das Mortes, Bqrra�ansa,: Tlim�ó-" DAVID", NOVÀSKl-
linho, Sta Emídia, Imbuia, Rio Bonito, Rio d'Areia, aquanzai, a- Ru� Paula Pereira, ,1,146\ :., Fone, 225

'i

manduá, Rio d'Areia de Baixo, Rio d'Areia do Meio Agencia em São Paulo 'Avenida �autfer, 572 '"

'i' ., ��."flO dia 28 de setembro -

." . " .Snrs. Comerciantes e Industriais; enviem suas cargas pelQ
Localidades" de: -

Arroios,' Salceiro, Palmital, . Caraguaté, Fartura,'
,i, :.•

u" R.OD?VIAhld� GUd�IRA�Ah'
-

J

'. i._ - M '1' D'
'.

ma orgamzaçao que la a la me. or serve a ,

. Serrito, Mata0, Ca pao do Erval, arei 10. Ias.' _ coletividade Canoinhense 2x ''M.

�

(.

'

.

no dia 29 de setembro: Pontualidade, Rapidez e Honestidade

Cidade, Agua Verde, Salto d'Agua Verde, Piedade, Sereia,' T�u·
n"ay, Sta. Haidê, Parado e Xarqueada no -dia 30 daeeternbro,

b) - A in'speçQo e seleção será realizada DO Qoartél da 3a. Cia.
Isolada, COIÓ inicio 'às Shoras damanhã, DUS dias acima previstos.

I
.

1
2

a) .

I
b),

�,.,.
,

3-

Canoinhas, 14 de agosto de 1954.,

'CARLOS NOGUEIRA
2° Ten. Del. 14a. D. R.

'ALFREDO GARCINDO
. \

Representações, Corretagem,Seguros,Conta Propria
Tem para pronta entrega-:
Maquinas para descascar - debulhar milho, trigo, arroz e

t\)dos os cereaes; Motores a gazolina e moinhos para quiréra
manual e eletrico.

'
..

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo .Garcindo.

,Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo,
'Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e e te.

"

Tem a venda 'em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra"

de cultura, com. casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No

mesmo terreno" tem uma organisada criação de.abelhas com 40 cai- ;

xas e uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião."

.

Um bangalô de madeira, construção nova, e mais .duss
datas e meia, localísadas defronte ao quartel da Policia Militar,

4 datas urbanas tambem em frente ao quartel.

.

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

duas casas de madeira .e' paiol.
1 casa de 'madeirá, com instalação sanitária, a rua CeI.

.Albuquerque.
' . .

.

48 datas e Uma "casa de madeira, em Papanduva, no

�rimetro urbano. "

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

ou móveis estofados e

pague em suaves prestações
mensais ao Escritorio de

.,. ,:lo

REPRESENTAÇOES
SUL BRASILEIRAS

Rua Senador Schmidt, ao

lado do prédio Mussi

V�nde também terrenos em

Curitiba - Vha Rose Mary
Jabãore em Canoínhae ao

lado do' Itiberê. 2x

VENDE-SE

U1,\1 "TELEFONE
Tratai-' no

,'.
escritório de

Representações-Sul Brasi
leiras a rua Senador Felipe,
Sch�idt n.. 653.� 2x'

·\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!�II)lllllllmllmlmumll�lII.lIIItdllhlmllm�mlllllllmüllllllllll.ll!hllffiãillllldlllllmllml�"�
=

==to.

=
::=:;:;;

� Maquinas Agricolas para d�scas- i,
� car;' d�bulhar e ventilar todos os '�

cereais
-

- Moinho's para quirêre - ;, .

.

= Motores a gasolina .

�
. .. �.

=

Tem para pronta entrega ALfREDO GARCINDO ! tJ
:m

,

Comércio de Representações ! 1
Canoinhas - Caixa Postal 56 -,s. Catarina ".� �

ffilillllllllllllllllllllllllli5111!IIIIIIIIOOllUl!lm!lllllmlll�IIIHI1IIIIIIIIIilll�lIIllIIloolmlll�lIlij1l!lIlllllml�Wlnm��I��lllm5imWWI1111M111mliliir. �
�
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� \ ,
�

..� ORGANDI PERMANENTE BANGU �

� NYLON ESTAMPADOS E LISOS . �
� FAlllE BROCADO ti

�

� D U S (H E S E .�
'� E uma infiniqade de artigos da �
� 'It'· \ d �
�

u Ima mo d... � ',i

-� EMPRESA FU(K - (ANOINHAS � .,�
�BBBBBBBBB�BBBB••�B.BB.B� 1

RODOVIÁRIO GUAIRACÃ
-

. ';

,=::::::::::::::::=:;::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::1:==::::::::::::::::::11:::::::::::::

�

,..
. .-

". \ ..

:: ;
II -;'

".. '

.. -�

ii .Dr, João' Carlos Ramos ii':
-

-

..

p
� . ...

55 romotor Público ir
4

-
-

ii .Advoga no Civel e Comércio" g 'á;!
:: II
..

..

55 Rua Vidal Ramos, 843 3:

ii CANOINHAS -:- 5ta. Catarina li �J
;5 à••�;•••••!: \<i-�

.:11
"••••••.•••••,............................................... 1

j
,

.'
,

.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::u::::::::::=::::::::::::::::::::::,::::::�::=.:

II.
••

� 3 .

�� Dr- �ristides Díemor Ü
:: CIRURGIÃO DENTISTA ' ::

:: o >'
:�, .:=

:: ::

ii Raios X - Pontes Moyeis e Fixas, ,H
�, E

ii , Dentaduras Anatomicas ii ,,�
..

..

5! Rua Vidal· Ramos 55 �
-

- .

ii CANOINHAS -. SA,NTA CATARINA <ir:
=1'

.
.

�
. ,i'! ::_'J

::=:::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::=:::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: ;'>í�

, "
.�

Oficina Relâ.mpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

J
CONSERTOS E REFORMAS. DE'alCICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e· Acessórios
!'fi

.

Caixa Postal, 93 - CANOUfHAS .; �Sõn�a Catarina

:1.:
•

,
, ( .

.

.

�

E I e i to r I i),Detend� ,.�' t�a�Hberd:de, compa;ecen- j
.

'.

..
do as eleições de �. d� Outubro

�� 1
"

..!::. ,'P, 1;,

6",""","-"";;Jl)'...�,',���>�� ._,�, .ti·",
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a I - Deveni;;éº�parecer �na
, Junta da Alistam�nto Militar de,

--- IIÍ, ... filllÍilllI!'lII__..�--..ElI� � Cl\noid�âsd)S 'êid'adãos abaixo,

,"�', ;;",'� ::fMinistérió �:ga A'gri,cuIJu�ra-' v> "�!i�s d�e r��i;:lf��ta�:us certifi-:'
"

'

>' Serviço -de E_xpansão d,o Trj'go
r

·."ti'" ,':' II - ÓS cêrtificados não' pro-
,Inspetoria�' étri� 'S"ànta' Cátar.1na j ;,. '" ourados no prazo de 30 (trintà) ,

dias; serão restituídos á 168. c.a.
" (Ru�'Niscopde de Ouro Preto, 51 - Florianopolis) ,,.,," onde serão arqúivádos.'

"

\ :::

'r�dó" d� aivec� rev�rsiveí, 'timão de madeira Cr$' 880;00 �", 3a CÁTEGQRIA:
'

"

'II!radó' ,COCKADE, '39, tipo UW·4-2 rodas, reversivel, :' ,',
•

:' êom',bico sobressale,ntes c: .r >, ;' '�'Cr$rl'.800,00 Jóã� Paulo de LaI'8�""Frar;cis��" ".', L
"" "

"

J dos Santos, Pedrá Szernek, Jose 1 :'�:
ado COCKADE de 1 disco reversivel, nr. 24, roda Ue Martinevsky, Pedro Dziedricki., :'

'1;,
•

guia e' alavanca .reguladora.e-s,
-

""
'f'; s

:" 'Cr$ 1.260,00 Eurídés , Pereira; , José Pedroso i
,rado, C,OCKHUTT de I 'disco .reversivel, nr. 24 Cr$ 7.830,00 Sobrinho;'Adão Alves ':Laçlislau ;
"rado"ç.:O(��HUTT,'üa'ção a!,li!p�I, nr. J6x' Cr$ 1600.00 Vatras, Alípio Rodrigues, ..João I �
radó,:UDER, révêrsivel, timão de fer-ro Cr$ 1.300,00 Baptísta "de Morais, João Balan, I ;::
',radé,: de dis�os GASE

_ '.

'

c-s 7.500,00 P 'd' R'b" J
-

M A' h" I: I'
' e ro 1 elru, oao , n aia, . :

Jovino Cavalheiro dos .sáiüos, i·
José Soares, José de Souza, Her- .:!
cilio de Oliveira, Max Maros, ,':iAdão Kicheleski, Altre;do Alv'E-s;: , I;

,

Alfredo Manoel do Nascimento, :
Antonio Ferreira Prestes.. Ben-

' I � -,

rjarilin Francísco de Oli;eíra, Ce': : i;
lés tino Preto, Darci Borges Mu-»! :
niz, Estaníslau Eiekúz�wisçz, E.:: :'
duardo Veíga.Estanislau NIà-cha-/ :
do, Hugo Schuvitski, Ízi:�oro ro- :1 �:
banski, Ignacío Voginhe k, Igna-, �
cio Novak. João Martins Ribeiro, :
João Massaneiro, Joaquim Hila- 'i
rfo Santos. José Stelzner. ,.João ': I
'Pinto, João Sant'Ana, 'João Gqu- ,'::�

.vêa.. João, Antunes, 'José Barnabé
Bento, José dos Santos,Martins,:
José Pires de Lima, Luiz Izidoro
_Camàrgo, .Osvaldo Carvàlho da
Rocha, Pedro Chikoski, Pedro

Franco da Silva, Pedro Menegolo,'
Paulo Tkacz. Sebastião Correa,
Sebastião Vieira de Carvalho,
.Scbàstlão Santos, Sebastião Fer
reira' Chaves: Tomé Rodrigues
Calístro, Vitorino José Silveira,"

IS-ENÇAO: '

Gentil Maciel Ferreira: Adauto
.Ferreira de Lima, Antonio Veiga,
Bento Xavier, Fernandes, Casse-r
miro Slugovieckí, Estanislau N�:
.jekovski, Fredolim Alves, Gene
sio Nascimento, Hermes Schu
bert, João Maria Jungles, ' Joa
,quim Bueno, José Carlos-de Cas
tro, João Alves David, Nailorde
Oliveira, Nereu Medeiros, de Li
ma, Pedro Lechon, Paulo Pali
voda, Hicardo· Alves.

,

..

,

-;

cf'

'União .Democrática Nacional

Veja, que segredó I,
CD teu' .voto· vale

"

III· ::':_' Devem comparecer na

Junta de Alistamento Militar de
Canoinhas, 'os: cídadâos abaixo,
afim de regul8rizá-r sua 8ituação
militar. �

"" '

,Àntorüo Martins, Ermelino

"Torqúato, Eduardo_ Maseika, Ar-'
n,aldo Torres, Gabriel'Antunes
de Lima� Sebastião Calistro, Za- DIA.23:- Menino Gasfiío Ma-

rio, filho -do Soro Mit'czes'lau Bo
. cbfias�Leopoldino dos Saritos,Oc-

J'arski,' ,S:t�. 'Eline", "filha ,do Snr.
,
tavio de" Oliveira,. �atalio da .

Silva, 'Lourival' Fen:eira; 'Uosé Joã�.,Wisnie:ski. '

'padilha, Gdnça'lo Lourenço, � DIÃ 24:- Sra. Anita: mui digri'a
Raul Rodrigues de Lima,

,.

Osval-· esposa do' "Srir, Sergio Gapsl,i;
d::> de Goss, Da\rid. Fira�vski,

.

Eliane,'fillia do,Sor. José S�hmi,dt;
,E.lpidio 'Vicen t.e 'de Limá, Hy�, Sra. Olga. digna, consorte d'�, 811r.
polito Fernandes' Xavier, Ra'uJ Mario Ferraresi;

..

Snr.· Jórge
Gomes dos Santos, Bortolin Ga- Schwarh; Sor. BertuHno Tiséhler,
parel" 'Anfonio, Bereira de AI· residente em Be,la Vista d6 Toldo.
meida, Dionisiú Barbosa,' José DIA ,:25:- Lbiz E IT!!;l r, filhorQoWaldemiro Munhoz, José Fran-, Snr.',Berhardo WeÍ1dt; 'Sor" AD:
cisco 'Ma;tins, Euclides Alves da," tonio· de. Barros; Srta. Dirce, filha
Silva, fgnaciQ Zaporo, Pedró, das 'do Soro Eduardo Almeida; 'Sor.
/Santos�Ljma, João Maria Alves, Jacob Seleme; Te'rezinha, �ilha dó'

. ·.!"JÓsé� Augusto Cavalheiro" João Snr. Antonio da Silva; Snr. Abi
Maria Vicente, João Francisc.o,

.

liú Halzman; diretor' da Rêde Pa
Malitins, João Maria F. de Sôuzà;'" ranaense de Emissoras; Sra. He
,Joaquim Fernandes dos Santos, lena, mui digna 'esposa do. SilT
Benvirido Ribeiro, Ant'onio do Otto Klosterl;lOff; Srta Doldi, filha "

Pradó, André Debinski, Sebas- do S�r. -Max 'Râok; �
,

,'j

(ião Vit;U'a Gritten; Porfirio ' "

Préstes, Francisco 'Silva. DIA 26:,.. Sra, Eroa, digna, es- ,

J"' , "

, .,., posa do Snr._ Wili�Gorzel!z". Snr, ,

CaI)oinhas, 11 'de agosto de,1954 Vitorino Ferreira;' Ovaod�, 'filho' do.
Ludomila aOJarski, �:recl,'e!ári,a �:; .i -.

'

,..;;:u' 'ii .,
------�---------------------------

Y Aniversariantes
_

da sem���:-
"

" "
".

. ''':< 'Ul
'

"�,,
, ,

" HOJE:; [overri'Herbert filho do� Sol{ Ang�Io_ 'Albérti;' Sor. M_il,t;:..oD.
Snr. Guilherme Groskopff Alber- Zaguinii.Jovell}\Dãri José, reftãen
to, filho do Soro �jguél Durek," "te em Paula "Pereira,
Gervasio, filho do Sm:'Wjlly�,Pl'ie
be; Sra. OdeU;" dign� c�nsorte do
"Snr. Oady N�dér:

,
"

AMANHÃ:. Snr .. Ant�nio Lean-z.
·'dro. Gon'çalves; Na�ci Terezinha,
filha� do Snr. Jósé Ioaciü '\iSantos
residente_em Pulador;, Sra .•Geny,
digl)a consorte do\ Snr. Ageoor J.
Kr.a�ling. "

'Parabens aos:, aniv:rsár.i'án�s:,�
,".. '.; . ,)'. !!'

"

� Noiv-ados s= :;

Na �isinha �i'éfade dl� Rio Ne·
.gro, acàbàm"de ajustar'suas l1Úp�
cias o :jovem,,\,A:gyj p�iulo.�Seleme,
doutora�ido de,':'rtredicin'�. 'filhQ;' do
Snr. João e de Dna, NélZil'ét S�le
me, �om a senhori�l1a Ceeilia; filha
dó Snr, ,Ad'íb 'peq�ech; e de Óna.

,�,:�,�e D\�'9)lec�., ,f.<�:, '':,' '\ "

, -,

. .Ajustar�1l1 "casa;�e11to�ia ;''lf>,ul
timo a Srta, t'Nilir filhâ do casal

.
Snr:'Ahtonio e AI1a 'Pazdà, ,·com
o' Jóvem "Adeíino, "'filho do 'casal
Snr;'Alois,e Maria Br�ndeL

":�os 'noivos os cun��p�rrieri'to� do"

Cor.rei�: do �orte.
�

c.<. _

,-.

<.
.' ,"- ,',?

/ .:Nascif11enIOS_�'::-".
" Acha-se em ',fe;tas o lar d'o'�Sr.
Edgar'd e Dna. Hildgard SchwÕlk
com o nascimeuto, ocorrido em

Joiovile, de uma robusta garoti.nba
que, na pia batismal ";receb�[á ,�:.'
nome de Eliaoe Mara.

, � �-' � ,:
Pâ,rabens do Correio 'do Norte.
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