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o Brasil é um paiz cheio de pro
blemas, ninguem o duvida. Mas o

que ninguém acérta é em definir

a importancla desses problemas.
p�rque cada um tem o seu m?do
de escolher o seu problema, Isto

é
. diagnostic�r o

o mal do grande
e�fer.mo, para, é claro, indicar o

remedio que há de salva-lo E não

será o abandono da roça pelo
brasileiro o grande 'problema que
todos nos teremos que 'procurar
resolver? Diante de todos os fa

tores que conspiram contra o in

terior,
'

do abandono criminoso a

que o rele�"ram, .enquanto. nas

cidades são introduzidos constantes

e dispendiosissimos melhoramentos,
nada mais lógico do que esse ter

rivel problema que vive a aguçar
a intelegencia do homem politico.
Fazemos permanente apologia das

cidades, Empregamos néla todas

as rendas orçamentárias. Tornamo-

las confortaveis e fi1scinantes. 00-
tamo,las de um regular aparelha
ménto de saúde e educação Cons

truimos uma serie de palacios suu
tuosos, enquanto isso, o campo
-permanece esquecido, E depois
nos admiramos dé que os roceiros

prefiram imigrar para outras pa

ragens, vão para o exercito, tomam
contacto com as cidades, com o

conforto e não querem mais vol
tar, porque na cidade há luz, há
calçamento Na roça, a luz é mo

vida a lampeão dr' querozene e

as ruas são um lamaçal de atolar.
Nas cidades 'teu! agua encanada,
esgotos e muitas benfeitorias que
proporcionam conforto ao ser hu
mano. Muitos foram os politicos

que se interessaram pelo homem
do campo, porem não tanto como

ANTONIO CARLOS KONDER

REIS, que como um simples
,Secretário de Ministro; apai

, xonouse ',Pela causa e procurou
dar solução ao mais importante
problema da Nação: proporcionar
conforto e colocar no lugar que
merecia, o homem que

'

planta.
, Trabalhou com denodo e patrio
tismo para suprir com maquinas,
o homem do campo. Moço, advo
gado, inteligente, durante sua bre
ve estadia no Ministério da Agri
cultura, fez em poucos rnezes o

que Secretários e Ministros não
fizeram em muitos anos. Neto de

colonos, ANTONIO CARLOS

KONDER, sentiu ao tomar con

tacto com os problemas -do homem
do campo, que estes necessitam
ser melhores assistidos. Foi consi
derado o melhor Secretário, que
até hoje possuiu o Ministério. da
Agr-icultura. Seu conhecimento a

grico.la foi tão elevado que Getulio
,Vargas, então Presidente da Re-
publica, chamou-o certa ocasião
em seu gabinete e lhe disse: Se
você não fosse tão jovem, eu lhe
entregaria o Ministério da Agri
cultura. Jovem r1\paz, o seu co

nhecimento e o seu modo de resol
ver os problemas do homem do
campo, estão a iluminar toda a

agri�ultura brasileira.

ANTONIO CARLOS KONDER

,REIS', é Candidato a Deputado
Federal. Votar .nele é ter arnôr a

Santa Catarina.

Informações de Utilidade
A 'cargo de ALFREDO GARCINDO
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Abalado o

inesperado
Presidente

Com a inesperada morte do
Presidente Getulio Vargas, ocor
rida na manhã de terça-feira,
dia 24 do corrente, no Palacio
do Catete, perdeu a Nação, ine
gavelmente, a sua figura de mai
or projeção política e que car

reava:para si a�maior popula
ridade.

Teve S. Excia. certamentera
zões "profundas para lançar mão
do recurso .extremo, qual seja
o suicidio. Certamente os histo
riadores

.

honestos esclarecerão
ao povo brasileiro, em futuro
proximo, as razões desse ato ex-'

tremo. A historia de Getulio

Vargas ocupará para sempre o

,

seu capitulo mais extenso e mais

colorida, .na historia do Brasil.
Foi ele sem dúvida uma das fi

guras mais .rveneradas e mais
discutidas

_
de' todos "os tempos

em nossa Pátria.

,A ele, deve o povo Brasileiro

'serviços inestimáveis, entre
�

os

quais avulta a' legislação de as
sistencia social. Decretou leis que
garantem a estabilidade do tra
balho e outras regalias correla
tas. Enfim, mudou completamen
te o panorama político, econô
mico e social do país.
Diante da morte cessaram

todas as divergências e o povo
brasileiro, unariime, curvou-se

diante jdo corpo inanimado do
grande brasileiro, cuja lembran

ça continuará viva em todos os

corações.
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brasileiro pelo
Falecimento de" seu
Dr. Getúlio Vargas

Com o amadurecer das pinhas, chega a ocasião .de colher
os pinhões em diferentes regiões do Paiz, onde é nativo o conhe
cido pinheiro do Paraná e Santa Catarina. As sementes desse ve

getal de grande importância econômica, .são o elemento essencial
para a plantação dos futuros pinheirais, uma vez. que é esse o

unico meio de multiplicar o pinheiro. Utilisados com frequencia
na alimentação popular, que o aproveita cosido, assado ou como

farinha, o pinhão é no Brasil de muito maior interêsse como se

mente - isto é, como germe de uma das mais procuradas arvores

que temos.

Diminuindo de densidade, do sul para o norte, os pinhei
rais tem o seu ponto extremo de distribuição setentrional no

vale do Rio Doce, sendo assim de diminuta área a geografia déssa

planta. O pinho é madeira apreéiada nas construções em geral, DADOS BIOGRAFICOS
sendo considerável o comércio de exportação e elevado o con-

, Getulio Dornelles Vargas, o gran-sumo interno da produção brasileira oriunda, em maior volume,
do Paraná e Santa Catarina. O extermínio das reservas naturais de estadista brasileiro, nasceu em

de pinheiro, não é correspondído pelo plantío em""escala crescente São Borja, Estado do Rio Gran

de novas florestas, apesar do interesse e Ido estimulo que a ques-
de do Sul, a 19 de Abril de 1883.

tão. dá o Instituto Nacional do Pinho. Importante pois, ,é apro- Após seus estudos secundaríos,
veitar no momento a quéda dos pinhões, para estimular a sua

sentou praça no Exército, che

colheita e encarecer a importância de plantação de novos maci- gando em apenas um ano ao

ços pinheiros. Os pinhões medem de 2 a 6 centimetros de com- pôsto de segundo sargento. Cur-.

priménto por 1 a 2 centímetros de largura. Apresentam cor aver-
sou a Escola Militar, mas aban

melhada quando expóstos ao sol e ficam claros se mantidos em
donou- a carreira das armas pa-
ra estudar direito em Porto

Sombra. São necessários de 105 a 130 pinhões para o peso de 1

quilo. Colhidos os pinhões, são guardados por 2 mezes em local Alegre. Formou-se após um cur-:

arejado numa camada horizontal, para podermos seleciona-los so brilhante, sendo o orador da

quanto a sariidade, Durante este longo tempo, se houver bróca _

turma. Durante os tempos aca

na amêndoa, notam-se pequenos orifícios no pinhão e por onde dêmicos, fundou e dirigiu o jor
sáí um pó branco, No período de observação da semente, 60 dias, nal politico «O Debate». Termi

ha perda de 100 gramas pór mez em quilo de pinhão em conse-
nado o curso de direito, exer-
ceu a advocacia em sua terra

quencia da perda de umidade da semente. Este fáto não preju-
dica à germinação, que, apresenta melhores médias nos plantíos natal, São Borja, sendo eleito

de"junho a julho, descrescendo até se tornar núla. O pinhão de- mais tarde deputado estadual.

Vé ser semeado diretamente no terreno em linhas distanciadas Tempos depois candidatou-se a

de 1,50 entre pés, devendo a semente ser posta na cóva deitada. deputado federal. Eleito, assumiu

lia posição horizontal a percentagem de germinação são neces-
a pasta da Fazenda, a convite,

sário� 120 dias para acusar 100%, nascendo ainda neste caso,
de Washington Luiz, que aban

defeituosos os novos pinheiros. Em cada cóva, colocam-se 2 a 3 donou para' se candidatar' ao

pinhões, eliminando-se e deixando-se 1 pé por cóva aos 60. dias gov.erno do Rio Grande do Sul.

de nascimento. ",
,Conseguiu se eleger e promo-

veu um govêrno de sadia recupe
, Com 'crescimento não consideravel até ao terceiro ano, ração econômica' daquele Estado

os pinheiros crescem dai em diante, 1 metro por ano. sulino, favorecendo o desenvol-

Os melhores terrenos, para o plantío dos pinheiros, são vimento da agricultura, constru-
" os profundos e secos. O pinheiro não gósta de umidade. indo estradas. e amparando a

,

. .,

'

. , ."
assistência social e a instrução

.

O BraSIl a.m:Ia poss�e m�ensas areas fl(lrest?lS, area� pro- c pública. Em 1930, formada a

pflas para a plantaçãó de pinheiros. Mas, quem ainda mUlt�:,se Aliança Liberal Libertadora foi
lnte I'

..

I t h-
.Ót

�
,

'

ressa pe a nossa maior riqueza, quem p ar. ,a sempre, c ova- indicado pelos Estados de Minas
ou f 'I'" "G Ih"

-,.' , '.'
aça so, e � ,r� a.

,

" Ris Grande do Sul e Paraíba,
, Devemos dar todo o apoio ao In;tituto Nacional do Pinho" candidato à presidencia da Re
,POis a ele 'cabe a responsabilíd,�de;,"lFã,r)5erp,etuàçãó ';';àâ��éspécie, pública. .Derrotado nas eleições
para o futuro.

"
'

' "

e�:/y'irtude de fraude, organi-
:... "

povo·

outubro de 1945, recolhendo-se
.ao seu Estado natal, onde per
maneceu' durante cinco anos.

Em 1950 candidatou-se nova
mente ao govêrno da Repúbli
ca, vencendo o pleito com lar
ga margem, de. votos sobre os

outros candidatos. Eleito, gover
nou o país dentro dos preceitos
constitucionais, mas teve de lu
tar contra a desorganização .ad
ministrativa, do, que resultou
forte oposição de correntes con
trárias e íntranquilidade 'geral
do povo. O conjunto de circuns
tâncias ainda não perfeitamente
explicadas forçou o grande es

tadista a tomar a deliberada e

trágica atitude quando, nas de
pendências do Palácio do, Cate
te, pôs fim à própria vida.'

zou-se a revolução que ini
ciada, a três de outubro viu-se
vitoriosa a 26 do mesmo mês.
Assumindo ã. chefia do' país,
Getulio Vargas, com poderes
discricionários, agiu serenamen

te, realizando um govêrno pro
veitoso para a Nação. Assegu
rou a liberdade individual, com
bateu a desorganização que im-

"perava no govêrno e permitiu
a realização de novas eleições
em 1934, depois de ter promo
vido, no ano anterior, a instala=

ção da Assembléia Constituinte

para elaborar uma nova cons

tituição do país.
Candidatando-se à eleição de

1934, Vargas venceu com gran
de maioria, continuando o pro
grama de govêrno iniciado em

1930. Em 1�7, premiao por di
ficuldades de várias ordens, ten
tou e levou a têrmo o golpe de
Estado Novo, plano corajoso e

'audacioso, efetuado a 10 de no
vembro daquele ano: Implantou,
então, o regime ditatorial no

país que perdurou até 1945.
Durante êsse tempo governou
com grande visão administrati

va, preocupando-se mormente
com os problemas sociais. Ado
tou diversas medidas em bene
ficio dos trabalhadores, intensi
ficou a produção nacional e fa
voreceu a economia. Reorgani
zou as classes armadas, deu no

va estrutura ao exército e à
marinha e organizou melhor a

aeronáutica. Na politica externa
adotou a passividade com rela

ção aos outros países do hemis

fério, entrando em estreita' co
laboração com os Estados Uni-.
dos e as outras nações do mun
do ,livre., 'No segundo conflito

mundial, declarou guerra aos
países do Eixo, Alemanha, Ita
lia e Japão.
Pressionado pelas f,Qrças Ar

madas, renunciou ao poder em

Grandes homerAgens
prestadas ao 'Governador

Irineu Bornhausen

em Tubarão
Tubarão. lo. (Especial) - Ontem

à noite esta cidade recepciouou
condignamente o ilustre Goverua-

Continua n'outro local

Tem Canoinhas novo

Delegada Especial'
de Polícia

Por recente ato do Governador
do. Estado, vem de ser nomeado
Delegado Especial de Policia, o

distinto oficial da Força Publica

,Sub-Tte. José Fernandes Guedes.

M�çO' dotado de inteligencia e

capacidade, temos certeza- tudo
f<:lrá para corresponder no espi
nhoso cargo que vem de ocupar.
"Correio do Norte";agradecen

do a comunicação, deseja ao .no

vo Délegado feliz exito em sua

missão.
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DISCIUMINAÇÃO

o 7

o 73
0131
074
0,74 1

,09
o 94

�,{
o 9,1 1�� ..

I '

��
, 1 o

1 00

1 ,00 1
1 00 2

ADMINISTRAÇÃO G�RAL
EXE;��UTIVO GOVERNO

Pessoa I fixo
Subsidio 80 Prefeito
Hepreeentáção ao Prefeito

Despesas diversas
Custeio de veículos, moveis e

utensilioa
Déspezas de transporte do Prefei
to quado em viajem administra-

I
tivs
Diarias 80 Prefeito quando a ser

vlço fora do município'
ADMINISTRAÇAO SUPERIQR
Pessoal Fixo
Secretário - Parirão K
Material de consumo

Conservação de moveis e utensilios
Despezas diversas
Serviço Postá I

Serviço Telegrafico
Publicação do Expediente
Assinaturas dei Jornais oficiais'

SERVIÇOS, TÉCNICOS E

ESPECIALIZ!\DOS
'Material de Cous�mo
Li vros e ímpressos
Despezas diversas
Despesa de transporte de Iuncio
nários em viajem "a serviço

'

Diarias a funcionários em viajem I

a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

Despezas diversas

S(�rviçq iLilP,peza prédio da Pre-
feitura,

..

,. '

Total Serviçô Administração Geral

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA,
Administração .superior

- l ',' o'.

PESSQAL FIXO
Tessoureiro Padrão .J

'

Quebras ao Tessoureiro

1 o;_ " MATERIAL PERMANENTE
I: o: L, Aquisição maóhinaB, moveis, uten-

silioa
.

,1 �03, 1 Material de Expediente

1 24:
1 24 1

294
2'�94 1
% :94,,2

Jf.. ,'�- >:�-��

2.'94 �3
2 94 4

. �,...' "'_

��
�;�,;
i

SERVIÇOs'bE. FISCl\LIZAÇÃO
Despesas Diversas.

"�
,

'

Viajens de intereses do serviço

,Total dos Serviços de Fis_c.alização I(
Segurança PÍíbl.icE:l e Asaistencia '

Social, '

,

ASSISTENCIA, SOCIAL
iII>. ,', ','"'' ," " '

Desp�spesa8' diversas '

'

Esmolas Ii" indigentes
'

ASlisténcia medica, Iarmaceutica
a indigentes ,

,

I Sepultain:r:it�' de i?digentes, .

Amparo a maternidade, e a m-

fancia
'"

,

Total dos Serviços Sego Púb." e

Assistencia Social .

'

Educação Públjea
' �'

ENSINO PRIMARIO, SECUN-
I ':- ......

DARIO';e COMPLEMENTAR,
30 Pessoal fixó
30 1 Veneimeutos � de Proíessores de

Eacoles Isoladas,' sendo norma-.
,

.
listas' Padrão 'F, Cr$", 1.100Q,oo;
Begente <!o ensino primário ou,

ginasiano Padrão' E Cr� 1.000,00
Conrplemeutariete Padrão D Cr$
,900,00;

"

Com habilitação Padrão C Cr$.
800,00;
Não titulado Padrão-B Cr$ 700.00
Vencimentos"de Professores auxi
liares Padrão'A'Cr$ 60.),00
Gratificação de professores efeti
vos que regerem cursos desdobra
dos, correspondente a terça par
te dos resCpeti:v.;os vencimentos ;>1

3 3i'c�1! �<'" PESSOA'L VARIAVEL ,

TOTAIS
Dotações

Serviços
Sub-divisão
Serviços

"18.000,00
4.500,00

4.000,00

2,000,00 29.500,00

'14,400,00

1.000,00

400,00
400,00

3,000,00

200.001

.'

19.400,00

..

500,00 5.200,00 ;;-;5,4..1oo,,?D "

.54.10:0,60,

13.500;00
500,00 /

12.000,00
Io.ooo.oo 36.000,00

4:500,00

500,00 õoo.oo! 36500.co
-----------1------------

.' 36,500,00

1.000,00

1.000.00
500,00

4.500,00
"

4.500,002.000.00

81.000,00

5.40ó,00

Código
Loca], Servi�8

-i.. (Continuação 'do número anterior)
, .'

� 'Artigb 2' - À despeza geral do Municipio de Papanduva, para o eXf'rCIClO
" de 19'54� é fixado em 'Cr$ 438,000,00, a qual será efetuada de conformidade com a

tl:,; clessificação 'seguinte:
'

�,*" ,

�

h Codigo
�>
[� Local
�
�"
�A' o,
�,' ';"'i

� 02

�.'." 'O'" 20��
�" o 20 1

��,O'20 2

I e 2,t

�� o 24 1
""

� () 24 2
11:�"",

�" (} 24 3�,,,
r'\', ;;
!',

�"c",O' (,
�
:J,'" o 40
�� o 40 1
..,�
i o 43

Ir �:: �
>,,>iI

o 44 2�.
o 44 3t�·�

� 0,'44 4

TOTAIS
DISCRIMINAÇÃO • Dotações Sub-divisêü

Serviços

cipais
8 73 Material de Consumo
a��73 Para serviços de proprios muni-

cipais ,

8 94 I para aplicação especial em hene
ficio de ordem rural consoante" o'
art. 15 § 4° da Consto Feueral !

"

D8 construção e conserveção "qe
,

Hodoviâs
8 94 2' A plicação da Taxa de' Ocnsev. de

Estradas , . ,,"(,""
.

.

'., ", Total dos Serviços de,ii,íUtilidade '�,�---=--'

Pública ;;; ��/
, Encargos Diversos' '.�
" IN DINtZAÇÃO; REPOSIÇÃO
e RESTITUIÇÃO

<'

-

3 8

3 84-
3 84, 1

4
4 9

,

4 94-
4 94 1

5
5 1

5 11
5 11 1
5 13
5 13 1

.

5 2

Pe�al Variavel
Opera rios ser viço fomentô.vegeta I
Material de Consumo
Materialserv. fomento prod. vegeto , 3_0_0,_0_0,
, FOMENTO DA 'PRODUÇÃO
ANIMAL
Pessoal Fixo
Opersrios serviço fomento produ
ção animal
Material de Consumo
Material serviço fomento produ. I
ção auima I

1 3_0_0..:..,o_0_, 6_0_0_._0_01._,� 1._20_0_,_001_,
Total dos Serviços de Fomento 1.200,00

,

' I',",',6" , �Serviços Industriais
.. I

6 9 ,,; SERVrçO DIVEHSOS
'6' 91

'

Pessoal Variavel
.. 6 91 J' .l Zeladores de cemitérios

,

Total jios Serviç� Industriais

Serviços de Utilidade. Pública

CONSTRUÇÃO E CONSERVA-
'çÃO DE 'LOGRADOUROS
PUBLICOS
Pessoal Variavel
Opera rios, serviços. ruas. praças
e jardins

I -Material de Consumo
Para serviços ruas, praças, jardins
Despesas Diversas ..

Transporte 'de material para ser

viço nas praças ruas e jardins

CONST,. e CONSERVAÇÃO DE
RODOVIAS
Pessoal Fixo"
'Dois Fiscais padrão" G J I

Pessoal Vàriavel
Opera rios. serviço estradal! pOU.:
tes do Município de Papanduva
Material Permanente
Aquisição de ferramentas
Material de Consumo
Para >ser�jços eatradas e põntes I :'__:'___I�

5 23 '

5, 23 I

8
8 I

8 11
8 11 I

8 13
8 13 I
8 14
8 J4 I

8 2

8 20
8 20 6
8. 21
8 21 I

822
8 22 I
8 23
8 23 I

8 7

·8 72
8.72 I

9 24: ,

9 24 I

Substitutos de professores licen
ciados .sendo a metade dos ven

cimentos mensãis quando for pro
fessor de outra Escola, a Cr$ 2600
24('0; 22,00; e 20,00 por dia de
trabalho, de acordo com 8 Lei
O. 72 de 11· 5-50, e alterada pe
Ia Lei u, 239 de 23 11,1953

SUBVENÇÕES, CONTRIBUI-
ÇÕES e AUXILIOS
Despesas Diversas
Ao Estado para manutenção do
curso complementar anêxo ao Çiru,
po Escolar "Alinor V. Côrte"
Total dos Serviços de, Educação
Pública

I Saúde Pública .'
�

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas Di versas
Drenagem de terrenos alagadiços 1 2_,,0_0_0-'-,0_0,1

'

_2_,º=-0_o_,_00, 2_.0_p_o_,o_0
Total dos Serviços de Saúde Pú
blica

"
'

97.230,00

2,00.0,00 92,400,00

97.230,00.4,830,00
.,------

300,0('

2,000,00
I

. 1-"
I

Fomento
FOMENTO· DA
VEGETAL

PRODUÇÃO

300,00

600.00

CONSTo e CONSERVo PHOP.
PUB, EM GERA L'
Material Permanente
Para serviços de próprios mUDI-

27,000,00

-.;;..;- .,;.'

1.000,001.000.00 1.000,00
1-----'--1

l.ooo.oo

\

15,000,00

10,000,00

�
. I;)00,00 25.500,00,

10.000,00

5000,00
•

500,00

500,00 , 1.000,oó

.208.500,00

208,500,00
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POR MOTIVO DE MU
DANÇA" MQBILIA DE

'COPA, ,COMPLETA.
Tratar nesta Redação.

TAMBORES VASIOS
LIMPOS E, BONS

Podem ser adquiridos por,
, preço -,,!razoavel (até C r $
70,00) na Fábrica de Sabão,
em Campo d'Agua Verde.

APROVEITEMl 2x

Na Relojoaria__; Suiss·a
de Guilherme J. A. Souza

"

v. S. poderá comprar re-
Iogíos, bíjouterías, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza s

r®®®®®®®®®��®®®®®®®�;�®�®®®®®®®®·®®®®®®®®�®®®\
� U�lao Democratlca Nacional ��

I Para y:e,r,eador pelo �

�
"distrito de Paula pe�eira I
I �Ipidio Borges da Silva �.
� -: i, Antigo Funcionário Ferroviário "', .. ; q

�®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®�®®®J

Procurem' o snr. Feres
•

Coury, nesta cidade.

Vende-se
Um automovel Chevrolet 6 ci
lindros 1930 Maquina Zéro Stan
dard. Preço de ocasião. Ver e

tratar na OFICINA FORD.

Rádios PHILIPS

,
.

, i!::;:e:::::===::am:::::::::::::II=::.:::::::I::e::::::::::::::::�:::::=i;::::::;:::I:::II:=::II!!
".1 ••

II Banco Indiistria e Comércio dé Sânta (ete�in·a o SAo H
" -

Matriz: TTAJAÍ Enderêço telegraüoo: « I N C o . ii
TAXAS DE DEPÓSITOS n

••

. Contas de) Movimento Contas.;;j p(azo- 5:

A'�Disposição. 3% a. a. Com-aviso de 120 dws, 5% a. 8. ii
li Prazo Fixo 6 mêses 5%% a. 8. �

:: Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. ii
:: ,.,�,: ,

__
'" -'

' <. ••

ii Dep, Populnrcs 5% . Heí.iradaa Livres - Limite C�$ 100.000.00 ii

0111 Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. ft· Major Vieira ii
.

"

y Abra uma conta no "lnco" e pague coro chequei Ü
" H

:::n::::III::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::1:::::::::;::::�:: :!:=::��:�i::::::::::::==I::
\

EmpreZd Fuck

Discos BC 4 VtUTOR
Casa Erlità

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

ALWIN F. G. BEULKE 2x

Rua Campú d' Agua Verde

ALUM�NIO
.

bom Ir barato
e4d,fl, �ttit4

Procure no seu fornecedor
o sebâo 0rincezá, Lygia,-

»:

c:
Borax_ou ,Tupy

Um / produto bom,
especial e canoinhense I

Vende-se
u na.caminhonete Fórd.ínglês

'

ano 1950, 4 peneus novos,
maquina 'retificada, pintura
nova, 'carroceria furgão.
Informações C9m o. sr, João
Werkal nesta cidade. Ix

A.dquira a sua

. "Revista do Globo"
'publicação quinzenal

'Mistério Magazine
,di�tribuição mensal na ',"-"

Impressora �"ODro. Verde" Ltda.

União Democrática Nacional

PARA VEREADOR
VOTE EM

Sarkis Soares
, o Vereedor que já
demonstrou o que é o

Vereador que trabalha

"

DOMIN60� COELUO E ADUCE PEIXI
instalaram, para bem servi-lo uma completa

Oficina Mecânica
....

-

'. 7"

à Rua Paula Pereire (lado Agencia J. Selerne) e

oferecem seus préstimos Ix

CANOINHAS Santa Catarina

.

,

AERO'PORTO HOTEL'
DIRIGIO'O PELOS PROPRIETARIOS

Com resteurante á 'Ia Carte,. apartamentos
. �

- e. quartos com água encanada
Cirande estoque de bebidas nacionais e estrangeiras

.,
"

Rua João Negrão, ·585 - Fone. 2539
."��..

Com Garage Curitiba, .Paraná

,/

União Democrática Nacional

Votando em

. /

I,Ricardo de' Oliveire
Votarás em

. * /' . [2(, ��""3.....a�
..
_.. IIIIIii-.I...

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
--------------------------------------

Codigo
Local

\ .

9 9
9 94
9 94 I
9 94 2
9 -94 3
9 94 4

TOTAIS

12.000;00

2.000,00

2970,00

..�. . ..__.-... '.. .. .� ..
•-A.. ••••••••••••••• ) ••�•••••••&o•••••••••• (" "",,"'.

H1'�'
..' ..

o

•• _ •• ••

'�'r'\

-li' .
União Democrática Nacional' . 'ii

i" PARA VEREADOR ir
: : I

:r CAR·LOS SCHRAMM .L
:

.

:

'1. .

i 'i:;
Já 'deu .provas

.

do que é. i
lt� para mostrar o que vai ser )J.j
:.�.?::: =::•••••••..• :�=;:.. :� ; : :: :: : ::!.c8a.:
Ilr�"""'''

.

• .�--_.... ... .• • _.,.••

.

Votar . em ALDO
o

PÂCHECO
DOS REIS, para vereador é as-

o

-,.
•

segurar' na Câmara um homem
.do povo, simples e honesto!

Código
LocalDISCRIMINAÇÃO Dotações

28-8·1954

DISCRIMINAÇÃO Dótaçõea

�

Prefeitura Municipal de� Papanduva
Sub-divisão IServiços Serviços

TOTAIS
1-----

Sub-divisão
Serviços Serviçoi

'2,000,00
]0.000,00

aquisição respeotivos terrenos

9 34 2 Salário Família

9 4 PREMIOS DE SEGUROS e IN·

DINIZAÇÃO POR ACIDENTES
9 44 Despezas Diversas
9 44 l. Seguro contra acidentes no trabalho
9 44 '2- Seguro de bens moveis e imoveis

9 8 SUBVENÇÕES, CONTRIB_ e

A'UXlLWS
9 84 Deapezas Diversas
9 84 I Contribuições a Institutos de A

posentadorias . LBA. e SESI

l.flOO,OO
-

,
1.000,00

•

2.970,00

DIVERSOS
Despezaa Diversas
Aluguel prédios, Intend., Cadeias

correios e telefones
Despezas Imprevistas
Pensão a Fimilia de Agostinho
T" Lima '- 4.500,00
Despezas Policiais e Judiciarias

o'

500,00
I-�-__:_-

Tota I dos Euoargos-Diversos
Total Geral da Despeza

Artigo 3' - Revogam-se as disposições em contrario
Prefeitura Municipal de Papanduva, 12 de Abril de 1954-

Esmeraldino Maia. de Almeida Lourenço Mateus Fidos Junior
Prefeito Municipal Secretário

{

500,00 .

10,000,00

.,

as__1_1 P.•

I I .

i
!

, 't

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL I

Para. Vereador
/

'João A.ugusto· 8rauhardt

.

SAULO eRAvALHO
Advogado ..,

.'

Eserítorío e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n Fone 202

Canoinhas � r, S. Catarina

Vende�se
Unja maquina SINGER 31-H�

(INDUSTRIAL)

semiras,
ESTEFANo. BEDRITCHUK

Liqufdificadorés
"WALITA" • 3 Velocidades

... -

J_ C Ó R T E

Uniào Democrática Nacional

-

Veja." que segredo I

Q teu voto vale por doisl

vctsnde em Harry Schreibe',o
Para Vereador

Un.fão:,Dem9cratica NacIonal

PARA. VEREADOR
VOTE EM

'.

A'lfredo Gerclnde
- QUE IDEALISA E EXECUTA'

Idealisgu c1 1" Exposição Agro Avico,la
; .. .

Industrial e 'executou-a I�...

Batalhador pêlo desenvolvimento da i�®®@®®@)®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
Agricultura no Município, será, na O!, ELEITOR DE CANOIND4S.

o I
Câmara, o defensor ativo dos direitos . � m Se achares que não mereço teu voto paral�'.do homem do campo �� o vereador, pela U O N, Vote então em

.

.����������I�����I����������������� ii �utro det� confiança.
.

.•G::::::::m�m::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::c:::i�:::mm:::. ; Vende�se: flOr preço de ocasião :I.� � Lembra-te porém, que é teu dever votar. I
'.

ii' Compareça às elelçôes de 3 �e outubro,' ii Uma 'cã'sa com frente de ® m B ·1· UO h k
I

55' depositando nas urnas, o nome' dos homens 55 alvenaria, edifi�ad� em ter- miO a S I 10 um e n D' �
ii 'que [á prestaram serviços à tua terra ii ®

: __ o'

•

�renó de 20x40, situada à

I
....

•::::::::m;:::.m::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::=::::::::::::m{�:mll·. Rlia 'Paula Pereira n. 43O, ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�
pegado ao novo prédio d'os ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®I»®®®® •

Correios e Telégrafos. e em

frente á Farmácia Oliveira.
Ver e tratar com o sr.

Ludovico Bóra, no escritório
da Ind. União Madeireira. 2

Ver e tratar na Casa das Ca- to tiverem e interessar possa
que, de acordo com. o decréto-Iei
número cincoenta e oito (58), de
10 de dezembro de 1.937, Milton
Buba e sua Mulher 'dona Elzíra
Busato Buba, propríetártos resi
dentes em. Caçador deste Esta-'
de, fizeram o depósito dos do
cumentos exigidos pelo art. 1., n.
I, letras a, b, c, 'rr, IH, [V, e V,

-

do citado decréto-Ieí, relativa
mente a propriedade Jardim Es

perança, pertencente ao aludido
senhor, situado nus arrabaldes
desta cidade, e que estão sendo

vendidos em lótes e a prestações
Todos os documentos estão em

devida ordem e a disposição dos
interessados, para exame em meu

cartorio. E para conhecimento de
todos, afixo o presente edital no
lugar de costume extraído quatro
cópias, uma para s_er juntada aos

respectivos autos, outra para ser
publicada no "Diário Oficial do
Estado" e outras duas nc jornais
locais "Barriga Verde" e "Cor
reio do Norte" de 'conformidade

Caixa Postal 76 _ Fone 125 com o que preceitua o art. o 2.,

CANOINHAS -t-: Santa Catarina § l. do mesmo �eoréto-Iei, pro
cederei ao r" .. ró de terreno

I
acima mmci .Ó ncr caso de

Votar é defender os -

não haver imp ração rl�'ltro de

direitos da Qp,mocrac. ia trinta dias âepols iiA p,,f"'licação
no último editaL,,'.' rio 0-

Registro de Imóveis.
·EDITAL.
Nazir Cordeiro, Oficial do Re:

gístro de Imóveis, da cornarcá de

Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei etc.

Faz saber aos que .0 presente
edital virem ou dêle conhecímen-

RENHER
A BOA ROUPA

AVISO
]fica terminantemente pre
bida a caçada � I invasão 'dl
Um terreno situado em For
quilha (terreno que pprtencia
ao Dr: Clemente Procopiak)

Teodoro Borek 21

o dever cívico de todo
cidadão democrata é
fazer uso do voto
c.oncientemente

TOSSES t BRONQUITES r

VlHHO [REOSOTUO
(SlLV.".,

GRANDE TONICO .

LINGIR"tE ETAM.
de fama mundial,
distribuidor exclusivo

CasaEElita
o,

ficial do Estado". Eu Nazir C0f.
deiro, Oficial do Registro de

móveis, que escrevi e assinO.

Canoinhas, 26 de agôsto de 19�
NHZil' Cordeiro
I 'f'ci>') rio Rpi!i"trn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RECEITA ORDINÁRIA
rr Tributária

�

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial' .'

'0 .12 1 Imposto Predial-
.'

0.17 3 Imposto sobre Industrías e Profissões
O 18 3 . Imposto de Licença '

';.';0 25 2 Imposto sobre E�ploração A'"gricola e Industrial
.:1....9..• 27 3 Imposto sobre Jogos' e Diversões
"'"

' b) Taxas . '

<'1 11 2 Taxa de Conservação de Estradas .

1 15 4 I Taxa de Assistência Social
1 22 4 I Taxas e Custas Judiciárias � Emolumentos
1 23 -t I �axas de Fiscalização e Serviços Diversos

A 24 1 ! Taxa de Limpeza Pública
". I .... PATRI;M0NIA.L
2 01 O I Renda 'Imobiliária

-c

'2. 02 O
,
Renda dê.Capitais' 'J

.

RECEITAS'DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota':'parte imposto federal sobre- combustíveis e

lubrificantes
Quota-parte imposto federal. sobre a renda

Quota prevista no art. 20'da 'Constituição Federal'

Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal
/C RECEITA EXTRAORDINAR.IA

6 12 (r Cobrança da Divida Ativa
L

6 14 o Receita de Indenizações e Restituições'
6 20 Í) Contribuições Diversas-e
6 21 (I Multas
6 22 (l Operações de Creditá
6 23 O Eventuais

Saldo disponível do exercício .de 1953'

-"

12L861,80
191.170,OQ
]30.796,40
56.654,60
8.716,50

� 1:249�0�
l.Ó20,00

232.484,7
301.479,00
- 38.412,30

50,00

123.110,80
192.190,06
363.281,10
353.133,60 ......__•• ... .....

'"

IIÍIIIII__�,"'"
47.128,80

. 'I."·50,00

2,704,00 .: 6 92'f.,90

., 42,298, 10 �ltlll!II!IIII!lllllllllln"'�ml.II�lImmhIOOI.�lIII-lI!IllIIIlililllmllllh11lblÍllhmlC
1.659.290.4:0

.'
"

.

.

+.
.

.

-.
.

a
13 282;40 � � Maquinas :Agdcolas'para desces- <: � �

1.672:572,80 =-

'b
,.. .

.�,' .:::
,"

� cer - de ulhar e ventilar ,todos os: i'ê'!i.
Edgard Mayerc .� • M'

'

h'
." r:

, �"
,",

cereal.S -

_..oin] os para "quiréra -.�.. 'I!'\;
,'c Prefeito> 'qireto'r da Fazenda -

- .

=-

��-A-'T�E-·�-:Ç��A-���.. -.����t-�-.-R-I-S�T�,S'���-ã��-�-�-i�-,h-�-���-.·�-�·L-i-�-��: .� �otores _a gasolina
.

�,:
,Está em. pleno, funcionamento a

: c<..-"PEQ��N:O;��)INHO\ .: §ii

T�m para pronta.. entrega ALFREDO GARCINDO.,. ��.
Ada'ptavelaoLIQUIDIFJCADOR -=

� �:::: Comércio" de Representações ;1:=

"

.".

.

- ,ii :
,. �, Canoi��as - Caixa< Postal �6,.- �. Catarina :'1 �"

Ilfll!llllllllllllliimllll.'lll1IIIIIlIIImIIIlIWlll!lllllll'lmIlIIW'l.lt�llIIilllmIlIm;llIIllllllllllllllij�, y'

37.41)8.10 :4,800,00
SOMA Cr$ 1052.789,10. 606,501,30

, 8071,00 I. 2.873,00 10.944.,00
10.492,50 2·102,50 12.595,00
16.184,70 �

.. 1.673,50 17.858,20
65,00 13.382,50 . 13.4-17,50

H..J?6!,20 5.290,00 19.854,20
�

12.682,60 12.682,60

2026,00 154,00 2,180,00

104291,80 104.291,80

9.963,40
258.033,90.

: ií;
4_;.-220,'90

13742,'f.O
318.577,4.0

3.779,00
60.-543,50.

...j)

ReiQalde> Crestani
Contador

Canoinhas, 3D. de abril ·de 1954

Benedito T.,Carvalho Jt..

VUlCf\��IZAÇAO
OURO�, PRET,Q LTDA.

ModerQgfs ,d: ín�talaçÕe� .'rhaq�in�riq 'no�To: possuindo uma
,,'- ,., ' ,c. ej.', • • ., .<>J. -r: :!' '" "',

forma para cada bitola de pneu. Sempre á· disposição
.dos motoristas uma equipe de' profissionais

.�

. .'

competentes e atenciosos. .�.
. ,

,Rua" Marechal, -Floriano - A� lado da Fábrica de Ir�ão8 ZugmannI . " ,-

,

'·Oficina Relâmpago
"JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMÁS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

. Caixa Postal/�93 - CANOIHH,AS, - Santa C'ata;fi1a
-c..
ç:

E I e i t
": I 'Defende'? tua' libe-rdade" comparecen
O r . do ás eleições de 3 de Out\}bro

:::::::II••••••�••••••••••••••••• II � �•••• II!••••• �••�CI•••••••" ••••• I!I••••••••e.t!! •••.: O�.IIC1I1•••
•• •••••••• IIB••••a"II., •• IUI�.IIIII;;'"" I2.II••• lla•••• IIs: ••g••••••MII:l..IiI"'."C •••_••••• Q: •• óitllll ••• ,.. ..

.. ' -...., ..
Q • ,u
Q "
•• -.I!!

II Dr. João.' Carlos Ramos. ��.
H -::

ii < P;��otor Públ!co n
Q ."
Q � -

I ""'"Advo'ga" QO _Civel :e -c. Com·ércio U
=1" ...

,

::

..fi ';;\;'i-
.

Rua Vidal Ramos, 843 ii
.

� ""'CANOINHAS'" -.- "

. Sta. Catarina ii
::.....

•

, -_7;_.'
.

,/ 'k _ �:
.�••:c:::::::::::::::::::�:::::::: :::: :::::::::::::::�::::::::::: ::::::::: :�::-::::::::::::;:;: ::::

.,,� �'<) :;:"oi."

2x

Tem '·b
..
om gos'to??:

Tome C'afé 8. Tereza

Far m a ct a Olfveira

-IIII

Especialidades "Farmaceuticas
Perfumarias - Prodü<tos de Bele'za de Helena
Rubinsteín,' Margaref D.uncan, Coty �.

outraS''''''1Artigo.s de Toucador, etc. .�
.,,"

Manip-ulaç�o escrupulosa] Preços' �ódicos I

J_ C Ô R T c::

Caixa Postal 76 .. Fone 125

CANOINHAS �- Sam» Catarina

Gaitds . Todeschini
I

�,SÓ na "�"

Empreza Fuck'

ALFREDO G,ARCIN:D'O�"
Repre:H.ln'tações,Corretágern.,Séguros,Contâ Proprla ;

-
'" .....

Tem' para pronta 'entrega-: P, '

.'.
,

I '

••

' Maquinas "para descascar - 'd�bulhar milho, trigo, arro2';_ e

todos os cereaes; Motores a gazólfna e moinhos para qUÍréra
manual e eletrico.

• • •
_

., ,
.:.v:';tJ ",.�

Deseja vender o se'u [móvel? Procure Alfredo 'darcin'd;.
Quer' comprar 'um terreno' ou casa? Procure Alfredo Garcindo .:
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Gareíndo. Se
encarrega junto "ás Repartições de desembaraçar requerimentos,

:etições'e de. �

. "

'

,� v'

", ,7"1
. Tem a venda' em �Eelipe Schmidt, 5 alqueires de terra .

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

mesmo terreno, temurna organisadé' criação de abelhas com 40 cai-
.

xas e uma forçajhldraulica p'àrãcarregar bateria. Preço de oClisião. 1!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Cu;fiola Independente A Volta:��deCarljtos em "LUZES D� RI8ALT
de Joinvile em' CaÍloi�h;s. . . li', 1. '. ;cC, i'

Andam 08 fãs em al,:orôço. E não é para,'menos.' pois já
.
Recebida corn grande en-R anuncia a próxima estréia de LU�ES. DA RIBA{,TA. 12i�: 'um no
tusiasmo"a nov�l equipe que, há quarenta anos, se projeta nas telas dos cin'ema;!' do. mUQ
Seriám aproximadamente 17,30

inteiro e que coutinua elogiado, aplaudido e querido pela"\elba
nova' geração de' admiradores de cinema.horas de sábado' ultimo, quando '

o piIlpcar'dos' foguetes poz , em Como sempre, Carlitos escreveuvprodúeiu e dirigiu a sua última coméd'
polvorosa' a cidáde. Comicio poli- . ,� .

"":",,, '

",,- tico? nãot"algu,m.,procer fluente LUZES DA RIBALTA, começa a ser exibido a 'partir

'G,f'ande'8. homenagen \Conclullão que est�;v��,�c"hegar? tambem não
'dia 5 de setembro ás 17 horas 'no CINE VERA CRUZ.

.

'" "-;,
.

.

S... E de su.bitQ""deu entrada pela Rua

;". d��' d?Estado, sr :lrioeu"Bornhau- valho, ambos salientando o ines ti- Vidal Ramos uma filá de mais de
e

�:l,'se.n �i1sua' distiuta scomitiva. maveí valor desse empreendimento: 20 a�toni�veis, todos erribandeirav
..

•. I 'dos, o 'primeiro ostentando uma
Depois de visit;r o"distri-to da A seguir visitou o governante sugestiva saudação dos Joinvilen-

Madre, onde inaugurou o Grupo" estadual es obras, bem adiantadas ses a nossa térra. Era a caravana
"i Escolar "Tulio Boppre", chegou da construção dos Grupos ESCQ- do simpatito clube" do Cmriola
'�S. 'Éxcia�' a esta eidad!Jto,��rca das' lares "Henrique Fontes", localiza- Independente .9a cidade de [oin

,

, 19 horas. sendo ruidos!T'mente re- do na margem esquerda do rio' vil�' que' nos visitava; a-fim-de dar.

c�b.ido .na .Praça Centenario �por' Tubarão, e "Tereza Martins Bri- combate aos veteranos locais. Re
. cqnsideravel massa populare- Do "to':. sediado na localidade de Bai- cebidas coq'll grande entusiasmo
palanque adrede preparado e ou- xo Capivae], pelos esportistas ,de nossa cidade,
de. 'se �iam o Governador 'e sua

_

'c ,Em São Martinho teve lugar que já foi espera-los no km, 6,
co�itivà cerca?os,'pelas alta.8 aQ- o lançamento da pedra fundamen- foram os curriolanos 'levados ao

toridades locais e numerosos ado tal do Posto .de Suinicultura, se- Clube Canoinhense, onde lhes foi
mira dores, falaram ao povo. em guido de uma graude churrascada oferecido um aperitivo. Em segui
eloquentesimprovisos, os srs. Wal- em homenagem -ao sr. Irineu Bor- da foram tõdos á Associação Rual.:
·ter Znbliok, ,dr.� José rle Lerner nhausen onde aee.fizerarn ouvir onde um saboroso churrasco os

Hodfigues, deputado Volnei :Coia· varias o'radores."
.

aguardava. Num ambiente' de gran-
',' eo de 'Oliveira, "e '�o ,Governador" ,;, de camaradagem, alegria e bom

, Ainda com a presença de S. ' .

Irineu-Bornhausen ..OB quais se-re- , humor, foi servido o aludido chur-Exoia. e numerosas pessoas de
portaram ao momento politico ca- rasco, apos o 'qual varies orado-.
tarinense, concitando o povo a

.

destaque, foram inaugurados, no
res se fizeram' ouvir, os da terra

união sincera e indestrutivef em Aeroporto A:oita Garibaldi. um saudando e brindando os visitan- FAZEM ANOS Petchow; Sra. Dna. Hulda, e
'W"1'no d.,s homens de "'Gov'Ürnl�, artist.ico busto da Heroína dos

t t d d
.

d C I B k" , ,

Dois Mundos, e a Escola Profis-. es e es es agrar ecen o as rnam-. HOJE:- OS Srs. Oady Nader; posa o sr. ar os .en endo
para que o n08110', Estado possa .

.

1 "F'
..

',

1\'/1' K d Festações .e propugnando pelo'Cr'és- Oswaldo Piotrowskí: Braulío RI'-' Maria da Luz; filha do sr. MelSlOn3
..

eininiqa ,.anil·
,.

on erprosseguir em sua caminhada de
B h L M' I

cente intercarnbio entre Ioinvile e base.Menino José,'""filho do sr.
chioros Ichoros; Sra. Dila. Ma

iít9gre8Bo, encetada a 31 de ia, °dl'll f!l�se?, a drua fJU�OI �hul er, Canoinhas ""em todos os setores. Roberto Koch.,' M-enino Darcy, 'ria, esposa do sr; João Müller
neir« de, 19,51. ou e (lI presta a especta orne- As 22 horas' recolheram-se "os

", na'gero .ao Chefe do Executivo e .filho do sr. Afonso Gugelmím; DIA 1:- Dna. Herta, espos'. ' ,
"

, .' curriolanos ao hotel afim; de des- .,.
"

Todos os oradores' foram calo- a sua dignissima esposa. Snf. Oscar Wérka do sr. Moacir Tabalipa; Sra. Ju
rosamente aplaudidos dando"assl'm" cansarem parél o grande, jogode, dite mUI' díg d" .

' 'AMANHÃ:- O Jovem Gusta-
'

, .,." na esposa o sr
, c.,Fiualment.e" encerrando ..

as Ies- domingo, marcado para as 10 ho- .

Bento M T' h 'filho"pov,.o testernunh,.,o, eloquente'da· ". ..

d h R I h vo" filho, do sr. WI'lly� p'rI'ebe,' O en o enezes;, ereZIn a,
.' _. tividades q'ue assinalaram a pre- ras a man ã. ell mente, na 0- •

d
.

G b
.

I N' d
.

I k', 81,la s()lida,riedade. a08 seus 'gover- t t
.

d
.

sr. Abdo 'Ossa'I'f,' Srta. Ana Do- o sr, .? ne.
.

fe ZIe s 1.
. . .... sença do Governador do Estado ra exa a, en raram os OIS con·

nantes,
.

,; eoi Tubarão, realizóu-se, as 20,30 juntos no gl'u.mlldo do Estadio rothéa, filha cio ,sr. SiegÚied . DIA 2:- O M;enino'Milles, filh
, "�Na Casa.d�,Hósped��:'da Com- horas. grande banque,te'na �eli,�- Alinor V. C&rté, assim formlldos: OIsen. ;Ke 'do sr. Milles 'ZaQiólo;' Sr. L'

panhia Siderúrgi,ca Nacional, onde" sima série do Clube 7 de Julho, Curriola: Maoolo Floriano e CaCAU. ,DIA 30.:- Menina Silvia. filha" Doerlitz; Sra. ?ab��ela; di

se, alojou a comitiva goverr;lamen. ao qual cOJ..llpareceram os elem\m· Chico Zaboti,Henrique, Dr. Boga.- d-o sr. Dietrich Siems; Dna� Mar-
'

,esposado s:. Joao Furst; Jo�e
tal, realizou· se um jaotar intimo, tos m,ais representativoll da sócie- do. Cochinha-Colin-Dr, Hercilio Dr. '

:,ta, esposa do sr, Rod?lfo Knopp; ,No�b�rt�) f�lho d� ,sr
..
FranCIS

nó)' qual t9fI1aram parte vádas dade local, sem distinções de oro Santa Rita-� Tertuliano, Entraraín Os Jovens Arno. fIlho do sr VOlgt, Mana LUCIa, .fIloha do sr,

peJBoóalidades locais, dem, política.
'

depois Aldo, 'Wiegando, DjólIIla; Kurt 'Wolter' R��hid filhô d� José Guzinski; Srta. Hildegard,
B tt t Ed 'N' A t

.

h sr. An'ton/I'o, S'eleme,' S'ra. S·I·b'·'la,· filha do sr. Guilher.me Gros·
. , OferecendO o dgápe, discursou a a a, .

y;,. aIm, n omo o e
�

1

;';r,Durante o dia de hoje partici· .

L O t' d C
.

h dI'gna esposa.do sr. ErvJ'n'o"WI'ese, kopf; Srta,. Jea}1ete, fllha do sr,
., . eloqlll�ntp.mente o Prefeito Muni- auro. s ve eranós e anl(ltn as,. .

.

.

.

....

pOtl o· Governador
.

lriueu Bor- J 'AI T't Ed d resI'dente em 'MarCI'II"O D·.l'as,· Srs. ,Leopoldo. ",BlJba.
,

cI'pal dr ,4rnaldo Bittencourt o
com ose

" age, I o e gar,nhausen de Um"extenso programa �
T I K I' p" p' Th d' S h d F

'.'
DIA 3 "s' , L= d d'

.

'. '.
.

quâl trAçou um restrospecto .das I'e a, .iI empá:e ,.ereIra.. �xo- eo oro ,c roe er;' e. ran-.�. .." .. :-., [a.. a· y, Igna e�
c{\m Q qual"8 prefeitura' e ó poy(} mu'Itl'plae obr!:ls corn que o gove"r.· to, Alcidio- Dulêidio� Pires e Cres. ciséo 'Bail. ", posa do sr.' Hélio Bastos; Sra
de Tub�rão qúiseram a�"inaI8res·" >.

t d
. d"' W 'I

'

"

M t
J�
dE'

ta gua visita oficial ao MUllicipio. no do Hr. Bornhallseu tem distin· ;tpanf;. ehn raAn o am a. a mor e DIA 31:- O Menino Wande;r�, argo, espôsa . o. sr.". ugemo

guido o 'sul catarihellse. edrm �'. pos um }�go com. a�- ley, filho do sr. VendelinQ. Kloch; Brüs!{.e, resident�. I�m Joinvile

Às 8,30 horas assistiu o ilustre "pio dommlO �os locaIS no prIJllel� Srt�. ,Leonot Seleme; Srs. JQà- Aos aniversariantes. ntissOl
Chefe do Governo,o Santo Sacri-

.

O Góvernador do Estãdo, em r,9 tempo e eq'uilibrjo de áções no quimO Fernandes Luiz e";João parabens e votos de felicidades
fic�o da 1\1issa. cl)lebrada pelo vi. agradeciment(}, proferiu su�stan. 'segundo, venc.eram os curriolanos

, gáiiô da paróquia e a' seguir ao cioso discurso, 'por 5 a I:., Cois�s do futebo'í 'e a .

grande desfile dOR tlstabelecimen-. APÓ8 o banquete, s�guiu.se ani. manhã pou:có)nspirada do goleiro . ,.I•• II!II__••••••,,,. ••IiIllllll.....
tos de. ensino primário é secundário. (ll"ada Boiree, 'José Alag:ey.eis (j motivo da sur- "l '

'

prendente derrota dos canoinhen- . Cine ,: �reatro ,�··Véra�. 'Urw::rz:'$ê!:1,. Dirigiram o encontro os ar-' �.

�bitrós'Múrara e Dr, Cubas, com 'A P R E S "E N TA:
'

"

'grande a.eerto. Antes do embâte os
.

.

'\
.

. Hoje ás 20 horàs Improprio até 14 anos
visitantes ofereceram uma flamu-
la a equipe dos vet,era)1os, falan
do na ocasião o dr, Norberto. A
pos o encontro, já ao meio d'ia,
novo churrasco foi oferecidQ à C8"

ravana joinvilense, novarnimte num

ambiênte de bôa camaradagem .

A tarde os visitantes. assistirâm
alguns minutos do dassico Atlético
e Botafogo e ru�ararri para seus

pagos,_sendo levados por um g'rupo
de esp:,1rtistas até' o km, 6 onde
novamente fpram recepciohCldos
na despedida, Pelo brilho e exito
da vinda do Curriola Independen.
te, cumprimentamoS! o patrocina
dor dessa .temporada;'''srr Ialú Ri.
beiro, c()nsul joinvilense nesta ci
chicle. li:

No" di» 'seguinte às 8 horas, o
, Governador partiu-para a Capital,
via Imbituba, em tre,m éB:pé'Ci:a'1
de Hllxo" posto a sua di!'pósição.
peln d ír ..:tl)r da E. F. Tereza Cris·
'tilia, ellgenheiro A nnes Gualbertô
que s_e e!ícontrava ..

entre ."os nn·

I
merosos amigos e àdrniradóres que
fOl'am levar a S. ExCia, ·os. seus

I ,votos de boa viagem.

Logo degoiB 'reali'zou, se' a sole
nidade do lançamentô da pedra'
fundamental d'O'IDagestoso edifici(J
ôe d(Jis'" pavimentm!, (1f�.t!tinar1O ao

forum ele Tubarão qué o Estftdo
vai"alí construir.. durante a qual
discurs.8l'am o promotor" público
dr:c.Atàliba Cabral Neve!! e o Se
<cretárío da Viação.e Obras Públio
c'a� dr. Aroldo Ca['ueiro de Car-

. ��
-

. .
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r"� Capas Impermeaveis
...

"
" I ""li ti N O 8 ,E L -. �
®
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1. Para Hom,ens e Senhoras" �
�; Recelleu a E�'PREZA FUCI\ '�
�®®@®®@��®®®®®®®®�®®®®®®®@®®®®®®®®@@®®®®®®®®®®�

C L ,O� B, C A N O I N H� E N S E Venceu a
"

Assembléia Gerál Ordinária '

. E!ll Guaramirim. bem como em

sã� convidados os sel;hor}:'s a�súcia.dos para a ASSEM-": eeis Outros muoi'cipio8 catariuellses
BLÉlA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se. em� súa séde social, foram realizadas ante·cintem 'as e·

dia 29,dQcon'ent� mês" às 14 horas, Ctlrp à seguinte ORDEM DO DIA: leições para prefeito municipal e

,,' '��itIÇÂ'O'DÀ NQVA'DIRETORIA E r:ONSELfiO 'FISCAL; vereadores�,
ambos po(término de ,mandato,

.

"�' Segundo conseguimos apurar em
"

.. " . Guaramirim saiu vitorioso o'can,
Obs.: Não havendo número legal, a Assembléia funciona-

Jidatb aa UON'! �r. Rodorfo Jaho
. J; meia hora"apõs a primeira convocação, com qualquer núme-

'que 'totalizou' 2 0,28 voto�. O sr:
'trB•."d,e.,s,ócios".de a'cordo.com (J Capitulo".lV, Artig0s 30 e 31 dos" Alberto Kinas, candidato,doPSD.�f'nóvos,i;Estatútôs·. . ",

"

'. 'á Prefetura. cónsegqi\l 1065 votos;..

As' chap�"s contendo os nomes dos respectivos candidatos Houve uma' absten' de 45 por
e.."eom aia�uência :;los mesmo!;, deverão ser registradas na 'séde '''cêif, ':;

�Jlcial, ,com o S,�, Secretario, no mínimo com' 8 (oito) dias de an- >',

os munieil'l;i0 .

. lfl!tubà.e
técedência, ou �eja, até p dia� 2'1 do corrente, às' 18, horas, .

de Taió vellc�FIJ.m>t�lD.l>é�j;t>s- ca?diconforrni?ade, com, que estabelece o Capitulo IV, Artig? 2q.1� § II, Jliltos Si. UdeGl.stas '�ao, executIvo.
dós Estatutos.

.

.

�
�

<

Nos quatro ,''!lutrôs' InllóipipÍos,
C�,�oinhas,:4 �;. A'gg,s!(" de, 19.5�p

"" Ituporang8,"�íãngara. Capinzal, e

'''''''SELT<�ME ISAAC SELEME': '
.. , TVrv:., ;e de��onhce'in, até a'gora o

"10.Secretflrio
.�,

�['eillí!I.I.I.·
r:;';{"'}ii(

....,

UDN

União Democrática Nacional j �

PARA "VEREADOR

I O' AL I N O F.·· TU]_ ro
Percorre e conhece todo q município, podendo
na Camara defender teus legitimos anseios

,.

An'iversariantes da semana

· O�CÃNTO DO MAR,
Film�'Nacional, produzido e dirigido pelo fam'oso

" ÇAVALCA;NTI �
,,,.,

'e Terror do ACrízona·
cmo ROKEY LA,NNE
----,_'_

. Amanhã - ás 14 hQ,ras - Censura Livre

�Terror dó Arizona
• ��m ROKEY LANNE

Amanhã - ás 17 e 20 horas - hnpr�prio até :J4 anoS'

Degradação Humana
Grandiosa produção da .Warner Bros, estrelada pelo

insuperavel James Cagney'
/.

.

2", Feira - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

Degradação Humana
?><.:.;

----_.

3a, e 43, Feira - ás 20 horas ,� Inipióprio' até 14 anóS
4

Luar do Sertão T�'xan,o"�,

Movim�ntadissimcttF�r-West, com Roy Rogers.

�

.':c.;';� -'-.:�_-'-' <";'"

5a, e 6", Feii'a{- ás 20 "horas Im;;��ri6 '�té 14 anoS
��q

.' �
': . v

,�g®r E? ri nci"pe "'Ri rata,; .. ;"
�, ,;A'_i' ::S:.;b'" '��r!:1 . ;� :,'{\

o dramà" da lma entre Normandos' e Italianos' no séculO
I.X, filmado pelo",Cinema Italiano. Estrelando Vittorio

.�
.f passrriànn - Wil�y Vitale e outros.)!.

, J�o P'Ê�:CAM��ÂRÁ 5 e.:6 DE SETEMBRO
'"O FAMOSO- RILMK.r; LUZES DA'R1BALTA

::;"-<' ��., .. ,;;.:- '"-': )..� �- ��it:2.:. '.'{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


