
GRANDE AMIGO DE
'

.

..

Auxílios do Governador Irineu Bornhau

sen ao município de Papanduva, concedidos

graças aos esforços do sr, .Benedito T. Carva

lho Júnior, Prefeito Esmeraldino 'Maia' de Al

meida, 'o
Revmo. Padre Tadeu, sr. Waldomiro

Ratuchinski, MíguelHeuko e Ernesto Fernandes:

.1 - trator de, esteiras, marca Interna

tion�l, TD6, no valor de Cr$ 205.000,00;

Cr$ 50:000,00 em dinheiro para auxiliar

a instalação do Município;
, Cr$ 50.000,00 em dinheiro para a recons

trução dê' boeiros 'e pontilhões, danificados pe
la, grande 'temporàda de chuvas;

Cr$ 30.000,00 em dinheiro destinados à

reconstrução da estrada Papanduva-Pínhal;
Cr$ 20.000,00 em dinheiro, auxilio à cons

trução da Ponte sobre o Rio Canoinhas, ria

estrada que líg, Monte Castelo a Rio Novo.

Cr$ 355;000,00 de auxílios de Irineu Bor

nhausen e Papanduva em apenas 5 mezes de

existencía do novo e futuroso município!

'p A P A N D U V E NS E!

Descreia e repila com veemencia as pro

pagandas "VERMELHAS" dos comuno pete
bistas inimigos da religião e da familia, di-

Chega, isto sim, de mistificações de fal
sos 'profetas, pregoeiros da desordem e da
subversão!

Informações "de Utilidade
'A cargo de ALFREDO GARCINDO

liA Raiva no cão"
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ELEITOR'ES1
. -

ATENCA'O
,

Para votar na chapa compléta, deveis votar com cinco cédulas.

EXEMPLO: ":inco Cédulas
Uma para Senador: Adolfo Konder

Suplente: Génésio Lins
Uma para Senador: Aristiliano Ramos

Suplente: João Bayer Filho ,

Uma para Deputado Federal: Antonio Carlos Konder Reis

Uma para Deputado Estadual: Benedito T. de Carvalho' Jr.
Uma para Vereador: Alfredo Garcindo

'

Ou outro de sua confiança.

Pode o EleitOr votar somente com UMA cédula para

Vereadores, ou corri uma de qualquer das outras;
Ou com DUAS, sendo uma para Vereadores e outra para

Deputados Estaduais;
,

Ou com TRES, sendo uma para Vereadores, outra para
Oeputados Estaduais, outra para Deputados Federais;

Ou com QUATRO" sendo uma para Vereadores, outra
para Deputados Estaduais, outra para Deputados Federais, ou-

tra para Senador; ,

Ou então na chapa completa, com as 5 cédulas. Isto é

�ue o eleito'r deve Jazer.
'

, Que- o EleitoF vote certo, votando com uma até cinca. 'Se
-rotar com mais de 5, votará errado.

,
NOTA: - Não se pode votar para DOIS Vereadores,

d�eln para DOIS Deputados Esta<;{uais, nem para DOIS Deputa-
"os ,Federais" O voto será nulo.

"
,

.,

,',';� Só se pode votar par�'DOIS Senadores, com Suplentes
ou .sem eles, porque ha dois' candidatos e prevalece o principio
maJoritário.

.

<voreístas teorica e praticamente ...

A 3 de outubro, pelo bem de tua terra

vote nos candidatos ,populares:
Para deputado estadual, BENEDITO TE

REZIO DE CARVALHO JÚNIOR.

Para Prefeito Municipal JOSÉ GUIMA

RÃES- RIBAS.
Homens simples - e honestos, afeitos ,ao

trabalho, dedicados à Deus e a família.

Ano 8 Canoinhas Santa Catarina, 11 de Setembro de 1954 Numero 318
------

----,-,-----,-,----
,-,-- .. _-

--'------------------

A raiva no cão pode se apresentar sob duas -fórmas clinicas:

a fórma furiosa e a fórma muda ou paralitica. Entretanto, trata-se

da mesma moléstia, pois anirnaes 'portadores de uma forma podem
transmitir a outra e vice versa: A fórma furiosa predomina quando
a afeção se localisa no cérebro, e a fórma paralítica, quando a afeção
se loêalisa na médula espinhal. Contudo, o curso da molestia nem

sempre se apresenta com o mesmo quadro clinico, antes pelo contra

rio, muitas vezes todos os sintomas são parecidos com os sintomas m[�t�r: ��mo� �. �ÂR��l��
da raiva e não é. Aí, é necessário recorrer-se a um exame de labora- CAIXA POSTAL, 2
fu���do����dern�.�M�fu���demoo�R"u F_O_N_E_,_1_2_8__-------C-I-R__C_U_L_A_A_O_S__S_A__B_A_D_O_S
treis fáses, que em uns casos são bem distintas, 'mas em (outros im-

precisas, Na primeira fáse, que costuma durar de�io a 2 dias, há O DEMOCRATA
uma acentuada mudança de costumes; o cão torna-se excitado, medrô- Acabamos de receber o primei-:
so, arrasta-se no chão ou troca frequentéménte de ',posiçãq; Alg1!h� ro numero deste sernanârio edita.
éães conservam o apetite no começo da enfermidade, sobrevindo de: do �nest8 'Cidade, sob a-proficiente
pois acentuada alteração do gosto, que os leva a engulir terra, pedra direção de Michel Seleme, jovem
pedaços de madeira, pedaço de ladrilhos, ou ainda suaa pr.oprias fé- jorpalísta., que -demonstra a sua

zes, Tambem varios 'objetos e não raros, seus propcios orgão genitaes, capacidade enriquecendo 0', jorna�
Uns, uivam e apresentam vomites, tosses, de"asfixia -<iu �ái�da, .dificul- 'IiSIDO' catarinense" Súrgindo sob
dades na deglutição. A sede aumenta, mas o cã9. nãô conségue beber

,os auspícios dó Par�,iao Democra

devido a paralisia da faringe: o termo "hidrbfoBi�" não. tfaclu,z a ve.r�
.

. tá Cristão, 0 Democrata será por
dade, pois significa aversão a agua, e no entanto o cão raivoso' tetn' certo, 'fiais um iornár'à l)stalhar
sede. Enfia o Focinho na agua, mas não córrsegue beber, ,.1\ latido' do .ssÓ: � -' .,',

.

pelo pro'gres80 de Canoinhas, San-
cão raivoso torna-se de um rouco tipico, terminando sempre- por um C B

'

1
' d

ta atarina �,e,_�,',do r8sil_.
" pngo uivo, isto se da devi o ao começo ' •. de 'paralisia das. cerdas VQ-

baes. O olhar denota medo e fica fixo em . uut-determinado pon�p., ��rato� pel.á 'temesse ..

As pupilas se dilatam e alguns animaes apresentam +siútomas de es- .

•
-. '-.

trabismo. -Muitas vezes, aparece Iogo 'um� 'grande depressão ficando ,O'OUGtlS 'OENKENDORf'
o animal sonolento, inser��ivel ao que se passa e!D .redor.j

"

'
,

A

A raiva ataca todos os animaes. O que dev�mós ',fazer é va- Assu�ill: 8 gerenciá 'di'ímp�e8-1
cina-Ios todos os anos. Não deixar para vacinar o nosso cão' ou outro sora Ouro Verde Ltda., Ó DOSEIO

animal, quando o do visinho estiver atacado. As vacinas 'são encon- amigo Douglas Benkendorf. 'que

tradas 'no Postos e quando não, qualquer farniaceutico pode telegra-" ,passl,\_a acumular \a8' fÚQções de

far aos Laboratorios pedindo. Somente atravez da vacina é que esta- chefe de oficina, e gerente.
eemos- contribuindo eficazmente para exterminar de nosso meio; esta Certos, estamoa que s�herá de-

t�rrivél enfermidade que é a raiva.
,_

sernpenbar
.

a contento 0-, novo car

go para o qual foi escolhido.

Grande Festival-
-Em beneficio da E'Icola. Normal
Sagrado Coração de Jesus e ,da!!
Missões Brasileiras, domingo, dia
12 de Selembr-o amanbã.

.

CONVITE
A Direção. Corpo Docente e

Alunos do "Sagrado· Coração de
Jesus" convidam V. S. e Exma,
Família, para assistirem aós fe!l'

trjos que serão realizados naquele
E�tabelecimento de Ensino. em

benefício da Escola Normal e das
Mis�õe!l Brasileiras.

Prngrama: Ás 10 horas, Santa
Missa na Igreja Matriz Cristo Rei.

Das 11 boras em diante. Chur
rasco, Galinhas, Mayoneses, Bebi
da", Empadinhas, Sandwiches. etc.
PESCA PRE:'I1IOS - Salão Mis
terioso: A Grande Feiticeira e

Sortista do Ori�ote. Eleição da
Rainba dãs MisRões c de suas'

Princezinbas, Palácio de Cristal,
dedicado ao Exmo. Sr. Prefeito.
Barraquinhas de Bebidas, Salga
dos. Duces, etc. A viãozinbo, Roda,
Jogos de toda espécir, Ás 15 ho
ras- - Café no Pavilhão São Jotlé.

O Bom Deus queira abençôar
a todos 'que de qualquer maneira
contrihuiram pelo maior brilho de
nossa 'Festa.

'

'10.

Será providenciado aCQmodação
suficjente 'para almoço. Pede·se,
porcm. que tenham a gentileza de
traz'er OI talheres.

",_
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- ITHASS SELEME
�®®®®®®®®®�® , ®®®®®®®®®®®®�
� Inspirad?s nos pr?p.?sitos e nas constantes realizações, que �
® caracterisam as atividades, humanas, que, visam objetivar o I.� áperfeíçoamento e á ampliação das grandes cáusas, atravéz

.

J

,� do trabalho. da -assiduidade, da perseverança e do modo co- .�

� mo se pode fazer as coisas, é que se póde conhecer o valôr l0® do homem: Quando. na sua fáse mais agúda, o «Correio tio ,!l

I� Norte», e a Impressora «Ouro Ver4e» Ltda., necessitavam

-l0
'�

@) de um homem para controlar as suas finanças e colocar em
® d"

o

'� la �s seu�.compromlssos,-d�correntes de suas atividades co-

J5 mo Jornal Jovem. ,A luta se Impunha e recrudescia dia a dia.,.�
" �. Com ela surgia a necessidade de valorisar essa luta digna WJ

'� ,da irn�ren�a l?ras,ileira e isso ocorre na vida de todo o jor- ,�
® .nal: Ar mais -do que nunca, é, necessaria a orientação, o di- �
® . rigístno criterioso e honésto. Foi quando Ithass Seleme as- ®
,� sumindo a gerencía deste jornal, mostrou a sua capacidade, $
� a sua maneira cativante' de resolver os impásses, sem ofender �
,� quem quer que seja, recebeu a gerencia com um saldo de- @

�,vedor. e
.

no périod� de um ano; já
.

as cífras estavam de- � ,

� mon�trando quem era esse extrangeiro de, nascimento, mas .�
@ canoinhense de coração. Foi aí então que os acionístas da �
® Impressora Ouro Verde, melhor passaram a conhecer Ithass ®
� ,S�leme. ��o fôz::os apenas nós que recebemos os efeitos de �
'�' sua administração, de seu modo de resolver os complicados
� problemas, mas tambem todos os associados de sociedades

®. das quaes ele fez parte como membro de diretoría. E foi o

,� mais longe o éco de sua administração. A visinha êidad� de' :
® Mafra sabendo o que Ithass Seleme fez em beneficio de Ca

�,noinhas, a :flirma Bernardo Stam cQnvidou-o para a "'sua ge-
'

o

� rencia. Vamos fícar privados do seu trabalho, do .seu tiro

� cinio comercial, do seu ce:ébro inteligente, mas, «A Impres
® sora Ouro Verde e CorreIO do Norte», continuarão vivendo .J

� sob os inflúxos deixados atravéz de sua mente iluminada.

® Nós do Correio do Norte que sempre tivemos em Itliass Se

� leme u� amigo, um companheiro. das horas diffceis que a- ®
® travessamos, receberemos de braços abertos, se algum dia �
� ele retornar a esta casa. Bom e:xÜo e felicidades, são os vo- (€I

� tos que .formulámos na �ova taréfa impósta pela sua missão. �
,® 'Que a fIrma Stam, mUlto breve receba os efeitos de sua

®

� administração construtiva e profícua.
- �

� ALFREDO GARCINDO m
� .

Do corpo de c�l�boradores do «Correio do Norte»: i,
®®®®®®��®®®®�®@®®®®®®®®®®®r�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Clob Canoiobense - Seu 32. Aniversário
Pur MARIO ELOY

32 Anos de belezEl. de capricho
e de ternas recordaçõe-l" 3!! Anos
de venturalil, 32 Anos de festa, 32
Anos de alegria scm par, 32 Anos
a vibrar nos corações!

Os n08S08 pagos ultimamente,
vêm colhendo os mais sugestivos
e encomiasticos frutos, apoz as a

presentações, que se nos dão a

conhecer os idealizadores esporti
vos das diversasAntidades e agra
miações, ou então os idealizadorea

..dos Bailes nos meios sociais cita
dinos.

Sinão vci�mos: dia 7 de Se
tembro. Canoinhas viveu h(lras

illt.eres!lantes outorgadas aos seUi!

filbos ou aos seus visitantes ilus
tres.

Bela tardc, 7 de Setemhro de
1954. Cloriu-se de inicio com

uma cambiante milohã. onde a

bruma imperou quasi que inces
santemente, trauforrnando-se logo
mais gradativamcnt.e. até se 110S

Jarem a coohecer o nectar dos
deuses OlimpicoliI, numa tarde des
portiva deveras brilhnnte.

Amigos leitores, sei que muito.
de vocês hão de extranbar mioU
delineação para o esporte, quando
o título dessa croniquiElha 'disllo

(concilIe n'outrn local)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-ÁLFRED.O GARCINDO" -Vista-se de:acordo cóm
.

,a estaçâo, escolhendo,apresentações·;Corretageni,SéguJos,çon)a Propria agora o seu tra]e,"

:/rem para pronta entrega-:
" ,,' de verão

Maquinas para descascar - debulhar milho, trigo, arroz e

odes os cereaes; Motores ,á gazolína 'e'� moinhos para quiréra
anual e eletríco.
�" c', <,

•

,: 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 etc.

•

Tem R vende em Felipe Schrnidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com càsa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, ,tem uma organísàda criação de abelhas com 40 cai
'xa_s, ..e, uma força hidraulica para carregar bateria, Preço de ocasião.

"'i, ,Um báng'aJ'Ô, de"'�àd�ira, constl'uçã� nova, � mais duas
aras:te meia, locali�adas de-fronte ao

_ quartel da �ojlcia Militar.

4 datas urbanas tsmbern em frente ao quartel.
, 45 'datas no' Alto da Tijuca (estrada Marcilio' Dias), com

duas casas de madeira e paiol.
'

,

--

1 casa de madeira, com instalação .sanitáría, a rua CeI.
,Albuquerque., ;"

48 datas e umà casa de rr.�deira, em' Papanduva, no

perímetro urbano. ,'c

==�====�=================.
União' Democrática Nácional'

Veja que ,s-e,gredo I
'"

O teu voto vale por dois,.J

� •. votando em Harry Schreíber
Para Vereador

1==========================•

-I.. DOIIN808 . COELOÕ- É ADUCE PEiXB-
, instelerem, para bem servi-lo uma completa

-

Ofici-na 'Mecânicá
Rua paul� Pere_ira (lado Agencia' J. Selerne) e

-
'

�

: oferecem' seus préstimos õx

'11�AN',OINHAS ' �������J
, , ,

•......................................................................._ eII)••••••••

\

••••••••••••••••••••••

�

•••••••••••�•••••••••••••D•••••••••••••••••••••••••� ..

5;
.

Compareça às eleições de 3 de outubro, ;5
ii âep_osHa.n.do nas urnas, o. nom,� dos homens' ii
55 -que )a prestaram .servrços a tua terra 5:
mJ.I

•••••I••••••••� e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l1li- 1111••••••••••••••••••••••• iiI•••!I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••• iiiIJ

Adquira a sua

"Revista do Globo""
,�,' � .,.

"

-publícacão quinzenal"

7,�' "Mistério, Magazine
.

• 't� .,' distribuição,mensal na'

"',,::_, I�pr�ssora "Onro Verde" Ltda.
,

. '{
"

',União Democretica Nacional,,

�
.

PARA- VEREADOR
VOTE EM·· "

::AlfretJo' Gercindc
..... ,,'1', :é""��-l1"=� .\":.";,_'� '- '; /

"?'

,:'J;' 'QtJ ,DAELISA E:: EXEGUTA
'

�ídealjsou"� '1;: Exp�sJÇab' A.gro: Av:jçofa
f

'. Industrial e .executou-e: .: .,'-
, -

Batalhador pelo desenvolvimento da
Agricultura no Munfc('p'io, será; na ,

Câmara, o' defensor ativo dos direitos ",
,

do ,::horpem do campo '

,
.

'

" (i)
.Yr,,1:1 kJe,:(;� -, L,

ALTA QUALI�4DE I '

. E DISTINÇAO __j
Exclusivista no Município
João J.' Pereira
Rua Vida I Ramos s/,n

Caixa Postal 97 .. Fone 298'

CANQI NHAS,
,

I Votar é defender os
,

direitos da Democracia

ALUMINIO
bom e barato «,

ead-4 ��tit(L
. Vende-se

- Um automóvel Chevrolet 6 ci
lindros 1930 Maquina Zéro Stan
dard, Preço de ocasião.' Ver e

tratar na OFICfN A FORD..

RádiO$ PHILIPS

EmpreZd Fuck-
,

A V I S O
'A. FIEDi,ER & .Cl A .. L1'D.�,

Proprietarios da OLARIA STA.
-

'MAIÜA �:::IT.-'\ EM TRE�
BARR AS, proíbem ter rninante
mente, caçadas, pescarias, e tran
sito de pessoas, ou veículos,' em
seus terrenos no lugar denorni.

,

nado Barrínha, em TRES BAR
RAS, não se responsabilisando ,

pelo que possa acontecer aos

infra tores, 3x

p p A FIEDLER & cts LTDA.
Pedro Merhy Selem e

..."''''._----- Empreza ]ock

,
,

111111I11111I1111!i��I�m:lIlIHlllbllfullm�I�I!lIIllrnillllhlmlll!ml!!11��llImllllllmllllmmlhlllllllmmlll!ruHI�Ii5imlllllllililllll

_
Maquinas Agrícolas pata desces- !

�
-

cer - debulhar e ventilar todo-s os, i
'cereais -, M�inhos para quirêre I

. -: Motores a gaso!ina !
�\

�
.

I
. Tem para pronta· entrega ALFREDO GARCINDO I
m: Comércio de R�presentações I

'Canoin-has - Caixa Postal 56 - S. Catarina �
-:.=::

t.illillllllllllllilllllllllllii!:llllijl�lllIIlmi!IIÍiillllllll!11i1111!!lIIIII!IIIIII!IijIIIIIII11IllliIIIIIIIIIIlIIIIIUm!111Ililil!lj�mlllllilllilmiimlllllllllllllllll
-.:

I F a r m a c í a on v e i.r a
Especialidades Farrneceutices

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstei�, ' Margaret Duncan, .Coty 'e outras

Artigos de Toucador etc .

Manipulaçã? 'escrupulosa! ,�ieço'� 'limódicos!

Gaitas .. rodeschini
, '

..

, só' na"fI:T,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Justiçe
CONCLUSÃO

VI '1. mesa rio Eduardo de Almei

d:, 2. mes, Francisco. Furtado de

Souza.
41. Secção: Rio Novo, 'Distrito

Major Vieira, Presidente Boleslau

Wojciechowski, I. mesario Leonar-
.

do Apolinario Ruthes, 2. mes Sal

vador Fernandes.

42. Secção: Estação, Paciencia,
Presidente Oscar Pfa�, I. mesa=

rio Saul Zugmann, 2. mes. Julio
Corrêá.
43. Secção - Cidade de Papanduva
Presidente: Alois Karazinski. L

Mesário Leonilda Teixeira do Nas

cimento, 2. Mes Jovino Alves.

44. Secção - Cidade de Papandu va
Presidente: Ester SObres de Car

valho, L Mesário Irmã Euíêmia

Miqueli1l8 Candeda, 2. Mes. Irmã
Carolina Modesta Lavandzk.i.

45 Secção· Cidade de Papauduva
Presidente: Gilberto Silva. L Me
sârio fÜlda Teixeira do- Nascimen
to, 2. Me:;!. Domingos Cunha
Schrnidt.

46. Secção· Cidade de Papanduva
Presideute: Sergio da Cunha Hs

mos, L Mesário Sebastião da Cu
nha Schmidt, 2. Mes. Cessémiro
Zeliski.

,.

·47. Secção - Patmitos - Mun Pa

panduva.
Presidente: Francisco de Assis
Silva. L Mesário Aracy de Bar
ros Sá Ribas. 2. Mes. Dulcídia
Durvalina Martins.

48. Secção - Hesidcncia Fuck, Pa
panduva.
Presidente: Waldomiro Camargo,

.

L Mesário Pacifico da . Silva Li·
ma: 2. Mes. Silvestre Bess,

49. Secção - Arigolandla, Papan
duva.
Presidente: Emílio da Silva, 1.
Mesário Gabriel Simões de Oli
veira, 2. Mes. Pedro Silva.

50. Secção - Arigolaurlia. Papan
dUV8.

.

Presidente: Coruélio José de AI·

meida L Mesá�iõ Sebastião' Bec
ker, 2. Mes. João Kurchiuil Filho.

51. Secção - Viaduto di; Leão,
Papauduva,
Presidente: João Sartori, 1. Me
sário Valentim Faquin, 2. Mesá�
rio Clemente Klutska

52. Secção: Monte Castelo, Pa
panduva, Presidente Sebastiã� Al
ves dos Santos: l. mesario Anto
nio Medeiros do Nascànento, 2.
Mes. Tufi Kalil.
53. Secção: Monte Ca'3telo,Ps

panduva, f'residente Delv Con
c�içãQ. 1. mesario Setemb�ino da

<;unba Ramos, 2. mes. Terezi-

Eleito ral
. nha Oracz Veiga.

54 Secção: Taiosinho, Pa' andu
va, Presidente: Constantino Silvei

. ra, I mesario Alcides Ribeiro, 2.
mes. Olímpio Bueno da Silva.

55. Secção: f inhal-Papanduva
Presidente: João Gualberto Vil- o

chinski, l. mesario Wanda Tere
za Rekssúa, 2 mes. Manoel Rauén.

Outrossim, faz saber que
de acôrdo com o art. 69, § � I'

da Lei Eleitoral, não podem, acei
tar o cargo de Presidente ou me

sário:
a) os candidatos e seus parentes .

ainda que por' afinidade, até o se

gundo grau, inclusive e bem as-

sim o conjugue:

b) os membros de diretorios de
partidos politicos devidamente re

gistrados e cujos nomes tenham
sido oficialmente publicados;

. c) as" autoridades e agentes po
liciais, bem como os funcionários
de cargos de .confiança do Exe
cutivo;

d) os que pertencem ao servi

ço ele itoral.
Ficam convocados os cidadãos

acima mencionados para constitui
rem ás mesas receptoras no dia
:3 de, outubro 'proximo vindouro
ás 7 horas, nos lugares já desig
nados por Portaria deste Juizo.
sob as penas da Lei.

Ficam também convocados para

comparecerem a séde do Juizo
. Eleitoral desta zona no dia 30 de
setembro, ás 14 horas, a fim de
receberem instruções para o fiel
desempenho de seus cargos, bem
como

..

o
. material designado pa�

a eleição. E, para os devidos fins
mandou expedir o presente edital

que sera afixado e publicado na

forma da lei. Dado e passado nésta
cidade de o. Canoinhas, aos três di
as do mes de setembro de' mil
novecentos e cincoenta e quatro.
Eu, Zeno Benedito Ribeiro da su,

va,Escrivão Eleitoral o datilografei,

José Pedro M�nde8 de Almeida
Juiz Eleitoral.

Esta Conforme o original e dou
fé Data supra
O Escrivão Zeno Benedito Ri

beiro da Silva.

Para. VEREADOR
Votem em

GARCINDOALFREDO
Idealísa e Execúta

As suas cédulas podem ser en

contradas em sua residencía a
-rua 6 de dezembro 13 - na Re

lojoaría Progresso - Loja das
Novidades e Bar e Café Expresso.

Governo Municipal
Decreto n. 83, de 22- 6 - Ui54.
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de
.

Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atribui

ções, resolve:
DECRETAR:

Artigo 1. - Ficam fixados
em Cr$800,OO (oitocentos cru

zeiros) mensais a verba desti
nada ao transporte e diárias do

Inspetor Escolar::Municipal, a

contar de 1. de maio de 1954.
..

Artigo 2. - As despesas de
correntes dêste Decreto corre

rão, no corrente exercício, pela
verba 3-61-1.

Artigo 3. - Este Decreto en

tra em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as dispo
.

sições em contrário,
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 22 de junho de 1954.

Ass: Benedito Teréziode Car
valho Júnior, Prefeito.

Osvaldo F. Soares, Secretário.
(

Portaria de 5- 6-1954.

Benedito Terézlo de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de

Canoinhas, no uso de suas atri

buições, resolve:
Conceder Licença:

De acôrdo com o artigo 155,
do Decreto-lei n. 700, de 28/10/
1942, a Iolanda Nepomuceno
Pinto do Vale, acupante do car

go de Professor Complemente
riste, padrão H, do Quadro U
nico do Município, por séte dias,
para tratamento de saúde, a

contar de 3 de julho - de 1954,
com vencimentos integrais.

o

Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, em 5' de julho de 1954.

Ass: Benedito Terézio de Car
valho Júnior, Prefeito.
Osvaldo F. Soares, Secretário.

Portarias de 8-í-1954.

Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de
Carioínhas, no' uso-de suas atri

buições, resolve:
o Designar:

De acôrdo com o artigo '89,
o

do Decreto-lei n. 700, .de 28- d:e
outubro de 1-942, Angelina Ca
valheiro d05 Santos; para subs
tituir a professôra Maria Júlia
dos S. Zaczéski, regente da Es
cola Mixta de Campina do Ta

r,nal?duá, di!!�,rito de Major Viei
ra, durante 90 dias, a contar de
L de julho de 1954, com a gra
tificação diária de Cr$20,OO(vin
te cruzeiros).

Admitir:

Cornélia W. Müller Schramm
para,na qualidade de extranu
merária mensalista, referência X,
prestar serviços ao Juizo Eleito
ral da 8a Zona, a contar de 22
de maio de 1954. com salário
mensal de Cr$l.OOO,OO (mil cru
zeiros).

Conce-der Licença:
A Maria Júlia dos Santos. o

cupante do cargo de Professor

não,Titulado, padrão D, do Qua
dro Unico do Município, para
assinar-se: Maria Júlia dos S.
Zaczéski, em virtude de 'haver
contraído núpcias com o senhor
Otávio Zaczéski.

De acôrdo com o ar tígo 163,
do Decrete-lei n. 700, de 28/101
1942, a Maria Júlía dos S. Zac
zéski, ocupante do cargo de
'Professor não Titulado, padrão
D, do Quadro Unico do Muni

cipío, durante 90 dias, a contar
de 1 de. julho de 1954�com ven

cimentos integrais.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 8 de iulho de 1954.
"

J ••• '

Ass: Benedito Terézlo de Cae-
valho Júníor, Prefeito. ..-

Os�aldó F. S�ares, Se�retário·;
.!' �:"i ,-..; �

LOUÇAS � mais LOUÇAS

Casa Erl.itana

União Democrática Nacional

Votendo em

Ricardo de Oliveira
Voterés em teu Verec1dor

Club Cano inhense Conclusão

difere indubitavelmente: porém
abrangendo assim a tarde volu

mosa, teria eu então inaiores

. inspirações para desfechar o ata

que da pena com maior firme
za no rumo desejado. Nesse es

tilo proprio, apoz alguns anos
. de . estudo e prescrutações das
Letras, o melhor de tudo mes

mo, é delinear tudo aquilo que
nos dita a consciencia, na hora
de

. pegar a pena e traçar no

papel o fluido da inspiração das
musas.

O mundo se compõem de di
versas transformações que coti
dianamente se lhe é dado cci-·
nhecer na suá tragetoria. Assim
como parte diminuta da mate
ria mundana, vou seguindo em

pensamentos tudo o que. nele se

encerra, com vagar, porque si
não fora ser assim, a luminosi
dade consciente jamais se me

apresentaria, num intelecto a

vantajado.

Com essas pequenas. bafora
das filosóficas, amigo leitor, pros
seguirei palmilhando o papel a
travez da pena. Não. quero em �,,;
hipotese alguma, fugir deste meu

.

,

campo, mas quero, sim, antes
de mais nada externar meus

parabéns sinceros a Diretoría do
Club Canoinhense,

-

pelo fato de
nos ter proporcionado a bela
noite de aniversário onde o Club
Canoínhense viu-se <engalanado
deveras, num suntuoso baile, ri-

. camente ornamentado pelas dis-
o

tintas Damas e Senhorinhas de
nossa mais representada Socie
dade.

No decorrer do Baile, abri
lhantado pelo Jazz Marajó, fez
uso da palavra o Senhor DQ.,��or
Antonio Carlos Konder ·Reis,. o
qual discorreu entusiástícatnente
aludindo a data aç seu real sig
nificado brasiliense, no dia do
grito do Ypiranga.

União Democrática Nacional

Votar é fácil
Saber votar é que é dificil
Votando para VEREADOR em

Vestidos bons! Vestidos bo
nitos! Vestidos baratos!

sempre na

Casa ErlitaH48RY -'SCHREIBEB
estarás votando acertadamentel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Benedito' Terêzio de
.

Carvalho Júnior

,

União Democrática Nacional

PARA V�EREADOR
VOTE EM

�
,.;" -s.

CORREIO DO NORTE '

Para Vereador -

""

Amanhã, às 20 horas:

1'0 Despert,ar �o Mundo"

·1 João 'Augusto'
.

8rauhardt On;e� n:�T��:::d���so,
� I

. ._'
c
_

_ História e Fantasia .se unem
�>

;...,. .

, para apresentar o Homem
�

<.
-

das Cavernas, aprendendo a

:ck Votar em ALDO P.ACHECO viver em sociedade, 'à custa
�'lI'! -.,,- .

'

de lutas impressionantes.
,DOS REIS, para v-ereador é as- -'. ...__.-------

'segurar na Câmara' um homem
do po VO, simples e honesto!

CasaErlita

.

).
. .;

-'

UNIÃO D.E�OCRÁTICA NAC,IQNAL

, -

Cin-eminha "São Francisco"

LIN8EBIE ETAM
.

de fama mundial
distribuidor exclusivo

,

União Democrática Nacional

ESCOLHEU
-PARA SENADORES DA REPÚBLICA

Dr.Adolfo Konde� e CeI. Aristiliano Hamos
catarinenses ilustres que já chefiaram o' govêrno de Sanfa Catarina

, �

_
i

/ Para seus Suplentes, os nomes áignos dá, _,'
_ ,

Dr. João Bayer 'Filho e Sr. Genésio Lins
PARA· DEPUTADOS FEDERÀ:IS '7 ,:

-

�. --. . ,.
.

Dr. Afonso Wanderley Júnior Drr Fernando Ferreira de M.ell�:
�

Sr. Afonso Ghizzo Sr. Hercílio Decke .

.

Dr. Antonio Carlos Konder Reis Dr. Hermenegildo' Corbelini' :
-

,

Dr. Arnaldo Bittencourt Dr. Jorge Lacerda -.'

"

Sr. Artur J\.�Óller
, ,

< Sr. Lauro Carneiro de Loyoiá -,

Dr. Celso- Ramos Branco Dr. Waldemar I Rupp

PARA DEPUTA,DO ESTADUA'L
POR CANOtNH,AS E

PAPA.NDUVA

o maior credor de benemerências
e sirnpetie do eleitorado de

/(' . �

Canoinhas e Papan-duva
'�i
,- �'-:�PARA VER'EADORES

J-<:.
,�

Senhores: Adão Tyszka, Aldo' Pacheco dos Reis, Alfredo: Gar-
cindo, Gilberto Ritzmann, Augusto Kornaski, Aziz José Seleme,
Basilio Humenhuk, Carlos Schramm,' Elpidio Borges/ Harry
Schreiber, Idalino Túlio, João A. Brauhardt, Luiz Damaso da

Silveira Sobrinho, Otto Friedrich, Ricardo de Oliveira,
: Dr. Silyio A� Mayer, Sarkis Soares;

Sarkis' Soares·
o vereédor �

que já
'

demonstrou ,'q .que é o

Veredd;�_;_,q1e Jrabalha
,'� ,..

-

E I I Defende a tua' Iiberdade, com parecen"
e i t o r . do ás eleições de 3 de Outubro

®®®�)®®®®®®®®®®®®®®®(€J(!J(!)@(!)®®!@f��j®�@®�®®�
� ®®@)®@®®®®®®®®®®®®®®®'êl®®®':!;''!ji@'JIS-®®®@®®®®®®®®®lêl®-:2)®� �
li ELEITOR n CAN,OUDif' ii,�_� Se acha-res que não mereço" teu voto para @�
� I vereador, .pela U O N, V�te então ,em ��
® � outro de tua: confiança. ��

. i � Lembra.,te porém, que e. t.u dever votar. i�
fU Basilio' Bumenbuk IIt®1 �.

r �i®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
r ®®®®®'.:!J®®®®@)®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®. �;!l

_
..

� , • c
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Nacional

PARA VEREADOR
Q_. . � .

;.

ADAO
,TVSZKA
Bela

To/do

Vista .do

te/á: nele o

que

sempre tem 'lido a
- -- ., .

mais (je 20�.anos

.' Na' Relojoaria 5ÍJissa
,

,

de Guilherme J. A. Souza
v. S. poderá comprar re

, Iogios, bijouterías, ali
anças, anéis em geral,
ppr preços razoáveis
Rua Eugenio de Souza

l

"Uuiã'o 'Democrática Nacional

PARA VEHEADOR

Ano

J ust'ié�
,

CONCLUSÃO,

•;n:r:::: ••••• tI •••• : :••• :;o ••••.;;:.:;::; � r"� .: :::::::::::::::: :::::::::::::: : to ••• ::-:::-Ã_••

,:0'.;.-0.----
...,-...;...� ..

:--.--
...

--"-,-_... 'é' .�-:-:.\·l,r '

'

União Democrática Nacional 1i·
· .
� .
· .

l Pl\.RA VEREADOR ., i
· .
· .
... �.

T �'CARL'OS S'(HRA�M' !!:
:!: j d d i
:

� � (eu 'proves o que é' :
I i - � . -..',. :

'\ii. pere mostrar o que vai ser' .lJ.j
.cS»\---'--'__·_a., •. ..---.. •• ...-tcg,.•....c::.::••••••• Cl� �.e.,., •••••..................Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : :.:;:,. ••••

, A.' FIEDL:ER & CIA. LTDA .

. Proprietaríos daOLARIA STA:(
MARIA CITA EM T,RES :;.;/.

BARRAS, proibem terminante
mente, caçadas, pescarias, e tran

'1'
sito de pessoas, ou veículos, ern=
seus terrenos no lugar denorní ,

_

nado B rrinha, em TRES,,-BAR':
RAS, não se responsabílísando
pelo que possa acontecer aos.
infratores.

'

2'5
p.p. A FIEDLER & erA. LTDA.

Pedro Merhy Selem e

�-----------_/ IR, Secção o Cidade de Canoinhas: .

Presidente: 'Casemiro Sberze, 1.
Mesário Orlando Vieira, 2. Mes,
Adolfo Voigt. -r-

2. Secção - Cidade de Canoinhas:
Presidente: Osvaldo Miguel Müller,
1. Mesário Ántoni6 TaOlJs Isphair,
2, Mcs. Edmundo Harger.
3. Secção - Cid!l�.e de Canoinhas:
Presidente: (Ismar" Nascimento,

. 1. Mesário Wól(riôo Ric'hter, 2.

'T'em bom gosto 7; Mes. Nilt.on José Bayertorff,
4. .Secção - Cidade de Canoinhss:

Tome Café S. Tereza -, Presidente; Arildo Sihia Teixeira,
1. Mesário Alcsón Machado Tei-
xeira, 2. Mesário. Auri Ferri Pe
'drassani.

5: Secção - Cidade de Cauoinhas:'
Presidente: Benedito Alberto Pas
SI'S da Silva, 1. Mesâr io Silvio
Bauer, 2. Mes. Luiz Elgarter Ma-
chado.

.

6, Secção - Cidade oe Canoinbas:
Presidente: Pedro Carlos Negro
monte, 1. Mesário Dna, Juliêtã
Machado da Silva, 2. MC8. Hugo
Peixoto.

7. Secção: Cidadede Canoinbas 7

Presidente: Zeno Carvalho Zipp'el
1. Mesário: Rosa Seleme,
2, Mesário:. Leonor, Seleme

8. Secção: Cidade de Canoinhas
Presidente: Frederico' Rodolfo

Scheide, 1. Mesário: Waldemar
�

� Soholze, 2. Mes. Pedro Bayertorff.
9� Secção: Cidade de Canoinhas

Presiderite: Dr. Milton de Olivei
ra Ney, 1. Mesário: Alcides Shu
macher, 2:"Mes. Nelson Bayertorff

I O� Secção: Cidade de Canoinhas
Presidente; Dr. Benigno Cerdeira.
l. Mesário: I vanita Schivinski, 2.
Mes. Pedro Falcão.

'.
" 11. Secção: Cidade de Canoinhas

Oiscos B V 4 VICTOR Presidente: Jorge Patruni, 1. Me-
sllrio Lêda Stulzer, 2. Mes. Ana-

,Casa E ri i ta dir Santos.

12. Secção: Urna Especial·ciJade
Presidente: Dr. João Carlos Ramos'
1. Mesario: Adauto Nunes Allage,
2. Mes. Waldemiro Õlsen.

.

13. Secção: Agua Verde - Arra
balde dé Canoinhas, Presidente:
Celso 'Zippel, 1. Mesal'io: Maria
Amália Correa, .2. Mes. Harold
Nunes. . " 34.:Secç�(): . Sarit�rLeo�ád.ia Pr,e�.

14. Secção: Piedflde - Arrabalde sidepte: Joié A:llage, 1." mes4rió
de Canoinhas, Presidente: Ialú 'Osvtildo_ Koc�, Zm�s��qneu Roe-\,;, :
Alfredo Ribeiro, 1. Mesario: Al-. der. '. �.,

.",..
- \':!: ',.

� ';�j
merindo' Alves Nunes, 2. Mes: -·35. Secção:·Major. Vieira Séde, 1
Argerriil'a Possamai. Pr�siderte,:�_ !?S't �a.ria_'Furt�tlo �,�

15. Secção:, !V1arcilio Dias, Pre- Pnmo" I. mesano LUIz Gapskl,2.
sidente: Dr. Roldão de Castro 'mes;' Jos� P�i·�[ÍI. ,', �; _.,�
Barbosa Câmara, 1. Mesario: E- , " ,36. Secção Mi.j'or Yiç.�ra, Pi'e-�",
valdo Kreiss, 2. Mes. Antonio. .

sidente NcaéjO: Perêir�, 1. mesári-
, Costa. Wald'emár K�opp� 2. mes. Edu�(

16. Secção: Marcilio Dias, Pre-, do Klodzinski.' ;';'\'��
sidente Alfredo Ernesto Lepper, 37. Secção Major Vieira, Pr�:i:J�
1. Mesário Wiegando Fischer,. 2. sidente S�b!tstião Grein Costa! J: �
Mes. Guida J.osé Janscb.

,

mesário: S?dy Seleme, 2. lries;��
17 Secção: Taurlay, Presidente Afonso Koch.

Dç, A)fredo Scultétus Juriior, l. 38. 'S.ecção Río Claro Distrit
Mesário: Belal'mino Vieira, 2. Mes. Mlljor Vieira, Presidente: Gustav
Adernar Morara' Knoll, I. mesário Sydnei Peters
.

18. Secção Fartura, Fre;idente 2. mes. Odacilio V!eira de Lim�.
Orlando Olsen, 1. Mesári�: Orlan- '39. Secção Paiol Velho Distri
do Treml,2. Mes_ Leopoldo Corrêa to Majúr Vi�ira, Presidente Pa "

19. Secção! Salseiro, Presidente lo Knabem da Silveira,,1. mesa

Dr� Cezar Amim Ghanem Sobfi- rio�';W.flldemar Brande�" 2. �
me

nho, 1. Mesário: Arlindo Cordei;o Míirià<'Teix$ir; Kra�\s�i-' "i,:;�'! ,

2. Mes. Francisco Lader Filho. 40 Secção São' Sêbastiãô'td
20. "8e�ção: Palmifat, Presiden- Fer�eiras, Preside'nte Nelson €e

té:"Hu�o Schmidt, 1. Mesário Jo- 'CONTINUA'�
N

. .
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D Díeme-r>]ii r, Aristides, iener' ii
ii, � 'CIRURGIÃO DENTISTA

. '1.5

ii Raios' X - Pontes Moveis e' Fixas' "I�
" "

ir Dentaduras A natomica:s
' li

- -

ii Rua Vidal Ramos '.,
� ii

I CANOINHAS .. '

.

SANTA CATARINA ii
". "
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��,.l Par�ido �ocial Progressista ,.'!Â �§�

t Para Deputado Federal I� ::� :João 4. Branbardt
� M..�,;

. I.

� �
� �
� �
k �
�. �
� �'��. Procure no seu fornecedor
k �
k �
� �
� �
k �
k �
h �
k �
�� �{� LiqlJidificadores
�§� �;;;� ,.,

ct UWALITA" � 3 Velocidades
k �
�� (jj'�� "

� �
h. �
� �

�

".'; "" ..�
k �
�� ,

'" €(?�

'tI�*z R'ube�s C'�{fval,ho Rpuen ���l::�
�t. t> �f � �9J 1YJ � �'-� .� �gr"� �? �'� 1l.f �. �,-1'l,�, �_ � 1'2 ������-�--�--�-�----������--�

RelâmpagoO{icina

o .. saQ_âci Drinceza, Lyg.ia,
BOrdX ou Tupy

Um produto bom,�
especial e canoinhense I

_,
,�,
��--

J_. C Õ R T"E
,

:" Çá;a"'PQstal '7'6 • Fene' l25 ",

c.��ÓIN'HAS -;- Sa�t� C�tarina
;i' !i�

.JOÃO FREDERICO !SIEMS
, CONSE'RTOS ,E REFORMAS' DE' BICICLE!fASI

� ii'_' ,;-

V�oda. de ",Bicicletas, Peças e Aces'sórios
·

Caixa Post�I/93 '

•.�AHÔ!HHAS ': S�nt� C�t�rina,
, ,

d
-

r '�l
·

t 'I �

I,' ora' :1
I �, !

sé Campestrini,' 2. Mes. Jüão !
Wunderlich. i

�
!
,
�

Ele
.

21. Secção:' Rio dos Poços, Pre
sidente: Julio Budandt Junior, 1.
Mesário: Milton Alves Nunes, 2. 'í
Mesàrio Mieczlaw Bojarski. �
22 Secção J�io dos Poços, Pre-

,

sidente :,Timotio" Bójar�ki, l. Me

sârio Celso' Bauer, 2. Vitor Mo-" �
�reschi, . �

'23;' Secção Pinheiros, Presideil-
'te Jair Campos Corte, L Mesário
Walmor, Astf,ogiÍdô 'Furtado. 2.

Mes. Walter Tensini,

,
24 Secção. Bela Vista do Toldo

,.

Presidente Nelson Scheidemantel,
1. . M.'!sário; Alfredo Ludka, 2. mes.
Olimpio Murara. o

25. Secção", Barra' Manila
Presidente: Moacit José de Lemos,
J. Mesário Evelasio Coelho, 2 •.

Mes, 'Edgàrd Schõlk.
'

26. 'Secção - Três Barras Séde
Presidente: Carlos Felipe Homajs,
1. Mesário Waldemar Bischopp,

. 2. Me8. Feliz Kalempa.
27. Secção - Três Barras Séde
Presidente: Dr. Claudio Lassance
de Oliveira, 1. Me;ário Levino
Janatch, 2. Mes. Irajá 'Pires. ''{i
28. Secção - Três Barras SécJe;,
Presidente: Sezinarido de Audradé,
1. Mesário Eicil Euri Camilo, :2.
Mes. Feres Mansur.

- '

29. Secção - São João dos Ca-
valheiros -Distr. Três Barras

Presidente: Ernesto Rieke,' 1. 1
Mesário Sebastião Manoel de Sou-. I
za, 2.' Mes. João Pedrassani.

30. Secção - Felipe Schmidt \

Presidente: Ervino Fleith, 1.
Mesário Reiualdo Cl'estani, 2. Me'!!.
Moacyl' Novack.

31. Secção. Felipe Schmidf
Presidente:, Alberto d'Aquino Fon-�, '

seca, 1. Mesário Gilberto d� A- c:-l í
quino Fonseca, 2. Mes. Carros @"!
Bayestorff. '

í

32. Secção ':.. Paula Pereira' ,,��

Presideute,: Afon�o Guilherme LUd- �
'ke. 1. Mesário'- Maria de GÓSI, I
Zelinski. 2. J\!les"Nivaldo Hoedér.: �,�

, 33. Secção o: P3ul� Pereira
.

,; �IPresidente: Leopold() Falgarter, 1. "f'·
Mesáriu' Car'6liol} PostoLda Silvá, !<?�
2. l'vles. DG�li, Coroeiro �B�xig8.·

�

','
." -:;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade de Auxílio aos

Necessitados- de Canoinhas

tYbião Democrátiça Nacional

GOVERNO PESSEDISTA EM
5 (cinco anos), 1.830.403,00

com s�eus amigos em cinco anos.

•

,\._ ".

-./ ,�"J '::.;. ,

"

União Democrática"'';Na'éional

Para Veread'or,,'�"
"

Carlós Schramm
Já deu provas do que é
para mostrar o que vai Ser

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

�- - "

VIBHO, tRfOSOTADn
(S_LVIIIA)

GRA�IDE rÔNico

Para

TITULOS

•.....
' : ···•··•••···········..··IU········II.·...•••••••••••••••• iI••••••

·

II!••••••••••••••••� •••••

ã5 Compareça 8s"eleições de 3 de outubro,
.

=
ii depositando nas urnas, o nome 'tlos homens II
ii que já prestaram serviços .à tua terra I
�

,
' "., .. t �";o .. �q;' .••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••_ ..

....... Ia;. _••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �••• 'I••••••••••••••••••,_••••

EL EITORES'�\
-

ATENCAO
, .

votar na chapa. compléta, deveis votar com cinco cédulas.
,

EXEMPLO: Cinco Cédulas
Uma para Senador: Adolfo.Konder -

Suplente: Genésio -Lins
Uma para Senador: Aristiliano Ramos

Suplente: João Bayer Filho
Uma para Deputado Federal: Antonio Carlos Konder Reis
Uma para Deputado Estadual: Benedito T. de Carvalho Jr.
Uma para' Vereador: Alfredo Garcindo

'

Ou outro de sua confiança..
Pode ° Eleitor votar somente com UMA cédula ,,}?ara

Vereadores, ou com uma de qualquer das outras;
,

Ou com DUAS, sendo uma para Vereadores e 'nutra para
Deputados Eseaduaisj �'.

'"

.

Ou com TRES, sendo uma para Vereadores. 'outra para
Deputados Estaduais, outra para Deputados Federais;

Ou com QUATRO, sendo usna para Vereadores, outra
para Deputados Estaduais, outra para 'Deputados Federais, oü-
tra para Senador;

.- -

.' ,

Ou então na �hap� completa, com as 5 cédulas. Isto é

que � eleitor deve fazer."

" Q.lJe' o' Eleitor Y9-te certo, votando com uma "até cinca. Se
votar com mais de 5, votará. errado.

NOTAi· -" Nãó se pode votar para DOIS Vereadores,
nem para DOIS Deputados Estaduais. nem para DOIS Deputa
dos Federais. O voto será nulo.

Só se' pode votar para DOIS Senadores, com Suplentes
ou sem eles, porque ha dois candidatos e prevalece O· principio
majoritário.

.

i'
.

í!_�
_ .

-\ , ..

, o.'o_

A Comissão patrocinadora da c'ampanhanha Pró Comi-'
trução do Asilo, réce6eu,' até ° dia 8 do atual. as contribuições
seguintes: .' _

. ",' ..,,,
,

-: Circo Teatro "Nhana' '- renda festival C�$ 1.437,00
Sra. Rosalina Fernandes "Cazamajou 1.000,00
Sra .. Nereida Cherem Côrte 1.000,00
Sra. Irmgard Rauen. Soares . 1.000,00
Sra. -Noemía Rauen Remais, 810,00
Sra. Diva Go_!Úes,. C:;

1.025,00
,Sra. Olga 'I'revisâni _ 500,00
'Sra. Luíza .Malucellí 1.000,00
Sra. Noemia Vieira Côrte .

1.oqo,oo
Sra. Zilda Soares Corrêa 1.000,00
Sra. Dirce Carvalho Dienner 1.000,00
Sra. Rosa Belém ".

690,00
Sra. Dalila Miranda .Líma 120,00
Sra. Frída "Humenhuk 600,00
Sra. Wilma. Cordeiro. " 262,00
Sra. Irma Trevísaní". 200,óo
Sra. Rute Bading Colodel 1.200,00
Sra. Amélia Cazamajou Bojarski .472,00
Sra. Maria Gomes 1.000,00
Sra. Deolinda Rocha. "', 15ó,00
Sra.•Dolores,Weinfurter ',<

'

1.000,00
Sra. Júlia Zaniolo

, 1.odo,oo
Sra. Carmem Dannemann Nader 1.000,00
Sra. Maria Costa 76.0,00
Sra. Julieta, Machado Silva 1.150,00
Sra. Gertrudes C. Carvalho

. 1.000,00
Sra. Célia Braga Trevisani "-.1.000,00

'"
Sra. Ema Flôres 500,00
Srta. Hermínia Gerne Gãrtner

.
, 1.000,00

Sra. Otília Nunes dos Reis 1.000,00
Sra. Bruguide Pacheco dos Reis 1.000,00
Sra, Iracy Buba Bóra 1.000,00

. Sra. Ephígênía Bub 1.'000,00
Sra. Cecy Allage

-

1.000,00
Sra. Adelina Pacheco 1.000,00
Sra. Divair Carvalho 1.000,00,
Sra.' Argentina Rosa Nunes 305,00
Saldo Churrasco oferecido Sec: Viação e

Obras Publicas 450,00
Sr. Lauro Cafneíro de Loyola <2.000,00
Sra. Marta Muller

.

1.000,00
Sra. Elza 'I'revísani 1.000,00
Sr. Genésio Lins - Diretor Gerente do Banco
INCO, intermédio Sra. Julieta M. Silva 1.000,00
Sra. Selma C. Píeczarka 300,00
Sra. Maria Mayer

.

.

1.000,00
. Juros 20,50

�
TOTAL Cr$ 37.95f,50

I' A importâncía-acíma está depositada na Caixa Econômica
Federal - caderneta nO. 66.685, da la.' série.

A Co·m issão

Dizem os números, abai- JUNIOR, ao setor de Estrádas

�, xo alinhados, e.rn sua eloquen-
/ de Rodagem.

te simplicidade, do carinho dis- . Despesas re�lizadas:
"', pensado pelo Prefeito J3ÊNEDT�' "Ar1O de 1946 Cr$ 136:058,10

TO rsaszro DE CARVALHO
1947 {liI8.2'41,80
194.8 1261.566,60
1949 296942.00
195"0 947.594,50

. ADMINISTRAÇAQ GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

·

�.essoat,variavel. .

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara

M!\terial permanente
.

1 Aquisição de móveis, utensilios, etc.
· Material de consumo

-Mãte�al de expediente, livros, etc.
q,espesas diversas _.

Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assínatüras de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

·.EXECUTIVO - GOVtRNO
Pessoal fixo
Subsidío ao Prefeito
Representação aó Prefeito
Representação aos Intendentes -Dístrltaís não exa

tores
O 23 ,Material de consumo

O,. 23 1 Aquisição de combustívelpara automovel
O 24 Despesas diversas "

O 24 1 'Custeio de veículos, moveis e utensilios
O 24 2 . Despesas de transporte do Prefeito, quando 'em via-

Ano de ] 951 Cr,$ ,729.609,10 gem administrativa
.

1952 761.06l,30 O 24 3. Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni-
1953 806.272,30 cípío

.

li

(Motoniveladora) 450,000,00 O 24:4 Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

90VIj:RNO UDENISTA EM viço no interior

(três anos)
.

2.746943,00 00 44.0
' ADMINISTRACAO SUPERIOR

.
Pessoa) fixo

�

VEJAMb�. ,agora; em Assis- 'O 40 1 � ,'secretário .,- Padrão Z 1
" tência médica farrnaceutica, hos- O 40 2;Y Auxiliar de Secretaria - Padrão P

,J:íital;n de índígentes, incluindo O, 43 Material de consumo
.

.�,pul't,ariJento,d:e jn�jge�te�, IzlAm- O 43 1 Conservação de moveis e utensilios
cI�flrQ a maternidade e a infân- O 43 '2 Impressos e material de expediente
"'o"";, ...

•

o, :o�: Af (",:0 o'
'

,

Cll'!" assistência a)ipl'esv,s pobres O 44 Despesas diversas
.

: etc, .

O 44 1 Serviço postal
. be� 1946;' f> '�i�5-0, em cinco (5) O �� 2{ .servtço telegráücõ
'�nQs Q�t gQVltF110 pessedista foi �::! ��������o do expediente: dispendido Cr�t 9� ..976,90 O 44, 5 "Assinaturas de jornais oficiais

c

Dê 1951 a "1953, �,m três (3) O 7 SERVIÇOS TÉCNICOS' E ESPECIALIZADOS
anos de

. governo udenista foi O 70 Pessoal'fixo
.

.

disperidido Cr$ 162 958,80 .,0 70 1 Contador'� Padrão Z
O 70 2 Um Escritur,ariô' - Padrão S ,

Portanto, em � anos foi gas- O 70 3 A lmoxarife ]'-'�Padrão O �, ,

to Cr$ 6798'1,90 a mais do que O 70 4 Auxiliar (ta' A'gência Municipal de Estatística
O 70 5 Bíblíotecário - padrão O

r " •

PREFEITURA MUNICIPA-L):t)E >CANOIN.HAS
Balanc,ete da' Despesa ()r<ameótaria referente ao mês de Abril de 1954

Código
Local

O
O O
O OI'
O .OL 1
O 02
0, 02
O 03
O 03
O 04
O Q,t"l
O 04 2

O 04, 3
O 2
O 20
O 2,0 ····1
O 20 2
O 20 3

�.

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I ,

Do mês I Tot�
Cr$ Cr$Cr$

1600,00

I· 18,0018,00

117,00 ' 117,00

26.200,0026.200,00

'''"'':

6.000,00 6.000,00
4.500,00

--

1.500,00 6.000,óo

1,400,90 400,00 1.800,00

\.

r

1.686,00
"

1.686,00
1.706,10 5.000,00 6.706,10

I
4..000,00 4.000.00

f·515,OO 625,00 3.140,00

6.000,00 2.000,00 8.000,00
4.800,00' L600,00 6.400,00

400,00 400,00
1.99'9,00 1.999,00

4::!6,50 120,00 546,50
380,90 54,60. ,f> 435,50
998.4Q 332,80 1.331;20

2.400,00 800;00 3.200,00

68,00
-

41,00 109,00

';E

7.500,00 2 500,00� 10.000,00
5.700,00 1.900' ÓO"

,

7,600,00
4.100,QO- 1.500,00 5.600,00
4500,00 1.500,00. 6.000,00
b.OOO,OO ..

6.000,00
': :'\'

,.
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. ,CORREIO 0.0 NORTE . -r-,

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

I ,prefêituraMunicipal de,Papanduva
.

.,

Lud.ovic.o Cerniak,:" requer transf. caminhonete para Paulinó�
Furtado de Mêlo; Hogerio "Marques, lhe seja concedido o

.

direito de

explorar uma.empreâa de' transporte coletivo dentro do municipio:
João Narlok trªnsf. carroça aé 'lavoura para Osvaldo de Souza; Ccis

tiano de Mattos, baixa de, suavcasa comercial sita "Cruzeiro; Paulino

Furtado -cle' Mêlo, transt·, 3.,500 m2 de terreno urbano para Albino

Wargenczak. , '. .' .
".' ,

Papanduva, 3 de Setembro de 1954

Esmeraldino Maia de Almeidà
.

Lourenço Mateus Fid(,s Júnior
Prefeito' Secretário

o senh.oI': Esmeraldino Maia de Almeida,

de Pap�Dduva. D� US.o de suas atribuições,
,

DECRETA:
. .

'Artigo 1. :- .Fica aberto por conta do provável excesso de

arrecadaçã.o do exercício, o credito adicional de Cr$ 32.760,00 (trinta
e dois mil e setecentos "C sessenta cruzeiros) para suplementar pela
forma abaixo diversas dotações d.o orçamento 'vigente:

.

O 24 2 - Despesa de Transporte do Prefeito em viagem
IIdministrativa Cr$ 2000,00

OI 44 2 - Serviço telegráfico 300,00
O H 2 - Diárias a funcionários em serviço 4.000,00
f 02 1 -:- Aquisição de machinas, moveis e utensílios 15.000,00
3,,30 2 ...:.._ Vencimentos de profeasorea auxiliares 600,00
9 34 2· - Salário Família 5.500,00
9 84 1 - Contribuições a institutos de aposenta-

•

dorias. LBA. SESI .I
.

9 94 1 - Aluguel de predios, intendências, cadeias

correios e telefones ..'
9 9 t 2 _; Despesas imprevistas

'@®1éí®®®®@®®®�®®@®®®®@)®®@®®®®®®®®®®®®@®@.>®®®®®1
",�.�

_� U'nião Democrática Nacional <

'

� 'l �
� Para Vereador pelo

, 'r��l
i .

distrit� de Paula Pereira J,,;' 1

i Elpidio Borges da'Silva .1··
®

J"'� 'Antigo F,uncionário Ferroviário .....:
.•�®®®�@@!.�®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®@'l®®®®®

.Enceradeira Eletrica
W.\_ÜTA, • 3 Escovas'"

2.000,00

1.360,00
.

2.000,00
TOTAL 32.760,00

Artigo 2. - Este decreto entra em vigor na data de sua

públicação, revogadas âs disposições em contrário.

Prefeit�ra Municipal de Papauduva, 12 de Junho de 195iJ,

Esmeraldino- Maia 'de Almeida 'Luurenç.o Mateus Fidos Júnior

'!fi; Prefeit.o Secretário .

"",oi

d
.

E I. e i to r I Defende a' tua liberdade" cornparecen- ,I
,

do ás eleições de.:) de Outubro
.�. �

,

Ei::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::mm:m::::�::::::::::::i:�:::::m:::::::::::::I'i5 "::�
: ii Banco Indústria e Comércio de . Santa (atarina • SA.! ,�
. 5: Matriz: ITÂJAÍ Enderêço telegráfico: c I 1� C o. ii 'li
':: �= l�
55 TAXAS DE ,DEPÓSITOS !5 '�
"

-

I ii Contas de Movimento Contas a 'Prazo � '�
i: A 'Disposição 3% a. a. Com aviso de ·120 dias 5% a. a.:: �

: ii Prazo Fixo 6 mêses 5112% a. a.!i �
: :: Prazo Fixo 12 mêses 6°10 a; a. = �
-

II _!
- �
':: Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 10'.0 . .0.0.0,.0.0 i:

· ..
- ..

; 5! Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. MajorVieira, f: ">l ii
•• ',_.. � " •• �rll

· ii Abra uma conta no "lnco" e pague com chequei ii ::
::::::::::1:::::.::;:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=::::::::=�::::::::::::::::.

:� 4
.

�

DECRETO DO DIA 10 DE AGOSTO DE 195-1,

O senhor Esmeraldino Maia de Almeida, Prefeito 11 unicipal
de Papanduva. no uso de 8U81i1 atribuições resolve,
,t "NOMEAR: De acordo com o artigo 15, item -H, do Decre

to-Lei n, 700, de 28/10/1942, Maria dê Lourdes de Paula. para exer

cer o cargo dê Professor Auxiliar, Padrão "A" do Quadro Uuico .do

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

Prefeitura Municipal de ,Papanduva, )0 de" agosto de 1954

Esmerâldino Maia de AJmeiaa Lourenço l\;[t}teus Fidos Júnior

Prefeito Secretário

.- .. '.:t.,

_.J. CORTE
Caixa Postal . 76 - Fone 125

CANOINHAS _. San'�a {;i1tarina
<:

Balancete da Receita e Despesa Orçamentária referente a08 mezes de Abril; Maio e Junho de 1954

R E C ,E I T ,h( -c.,

"I Anterior�' ,. '00 Mês ·1: 'r ó T A L
Código I======�.==================================�

,

O E S r G N t\ ç Ã -o ·

::::::�::::::::=::::::::::::::::==t:::::::=:====:=:r:::I==:::::::::=::::=:=;:=::I=C::::::::=:=::=::�/· ,

:: .

,

�> ii
,-

"

i! Dr. João Carlos Ramos ii ,:
iI :: ;�!

ãl Promotor 'Público re
E -

� . E

ii Adv.oga no Civel e Comé'rcio II" �
-

"

::
.

Rua Vidal Ramos, 843 55 .

..
..

i! CANOINHAS. -:- S�a,� ,CSltarina iii
:::�::::::::::;::=::=:I::::::::::=:::::::::::::::::::::�::::=::::=:;:::=:;::::::=::::::::::::::::::

"
<. -

_ RECÊITA ORDINÁRIA
fi) Impostos

. Imposto territorial
Imposto predial
-lmpoeto S. indústria e profissões
Imposto de Licença
Imposto s. expl, Agricola e Iudustrial

Imposto s. jogos e diversôes

b) Taxas
Taxa de conservação de estrada
Taxa de assistencia social

.

Taxas .e custas judiciarias e emolumentos
Taxas de fiscalização e serviços diversos

Patrimonial
Renda imobiliária
Renda de oapitais

RI ceites diversas
Receita de Cemitério'
C.ota parte imposto Fed. S. Comb. e Lubrif.

Cota parte imposto Federal s.a' Reocia
Cota prevista n.o art. 15 dA Const. Federal

RECEITA EXTRAORDINAIUA

Cobrança da divina ativa
Receita de i[)(!i'nizl1ções e restituições
Coqtribllições diversas.
Mú!tas

8.129,00
8.427,00 '

25.369,70,
13.240,70

·8,709,.00
.8.671,00
26.587,20
14.822,7.0

580,00
24,4,00

1217,50
1.582,00

o 11 1
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 25 2
0,27 3.

,

152,00
7],00
107,50
160,UO

325,00

.504,6.0
93;.0.0

63.0,0.0
1.24.0,30

352,60
:?2,00

522,50
1.080,30 .União Democrática ,Nacio�al

PARA""VE'RE,ADOR �-'

325,.00

68,0028,0040,00

3873,601.681,.0.02.192,20

1.922,9.0
,S.o.ooopo
117.417,30

1:394,90
50000,00
110.776,90

528,.0.0

Eventuais
6.676,4,0SOMA CR$

DESPEZA,
.

,

=============================-�-=�-----============7-=========F========�I=========-",�,erba r--- D E S I G N A ç Ã O Anterior Do' Mês
.

\ TOTA.L

���==================================----==-=-�==================�=======F

I Administraçã.o geral 20H,l.o 14 193,4.0 I
Exação e fiscalização financeira 8.593,.00 4891 ,.00

ISegurança Púb, e 8ssisteucia social 373,0.0

Educação Pública 19426,6.0 9.70.0,.0.0 �

Saude Pública \

Fomentô
Serviços industriais
Divida púbiica
Serviços de utilidade pública
Eocargos diversos

16.!!37,50
13.4M,oo.

373,.0.0
29.126,6.0

" .

�oO,o.o2.00,.00

32.667,20
11 761,50

1.03,.849,8.0

25.603,90
4.469,.00
60'.7)9,60

7,063,3.0
7292,50

4,:3.14.0,20SOMA CR$

SaldO' para 'Julh.o ,..
13597;5.0

, 117.4t7,3.o·
\.,f;t}' . F.·�' TWt.IO

•

SALDO DISPONlVEL
NA TESS0URAHIA CR$"13.597,5o

de Papanduva" 30 de JLioho de 1954

Almeida Lourenço Mateus Fidos Junior

Stwrclá}'iootIrIfk'. i+'

i�_. :.._ ·_'A�,'����:�[;2:� ..:.-��_:

;':"';:,"",

�},,\t,iPrefeituru M,unicipal
�

- Esmeraldino Maia de
< Prefeit.o

Percorre e conhe'ce todo o município, podendo
na Camara defender teus legitimas.

Alexandre Zaraoski
-". Tesoureir.o ':1- •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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í\no S - CANUINHAS - S. Catarina, l Lde Setenibro de 1954 -c.N. 318.,� 'Justiça Eleitoral ".PElO S, LAJRES, *EfllT*L � fi , I'F A
,o DouloMasé r.dro Meod:: '

, íi';U 'BJ O, (D�e.� '.
.

",,4de Alm�ida, Juiz ÊieiÚral' da a-,
'

Zona (Cauoinhas), "_Circ��scrjçâo
de Santa c

Catarina, na forma da

lei, etc.

Faz saber a quem interessar
possa que, conforme portaria da
tada de 3, do corrente mês, foram
constltuidaa .

a9 mesas receptoras
de votos para as eleições do dia
3 de outubro proximo vindouro,

� da seguinte maneira: '

-Conclúe n'outro local

Aniversariantes da semana
Hoje: Sr.r, Romão Batista Silo

veira, residente em Mafra; Se-'
nhorínhs Lourdes dileta filha do
Snr. Vidal Souza,

Amanhã: Odilsa Reny, filha do
Snr. Oady Nader; Maria Nina,
filha do Snr. Nivaldo Almeida;
Snr. Waldemar Wendt; Sra. Dona
Marta, digna consorte do sr.

Francisco Wiltuchnig; Jovem
João Caetano .Pereira, residen
te em Marcilío Dias; Senhorinha
Ieda Ferreira, residente em Tres
Barr-as.

Segunda Feira: Walli, esposa
do sr, Francisco Voigt; 'Jovens
Zakei e Zanei, filhos do sr. Si
mão Seleme.

Tl"rça FeÍra:. Sr. Augustinho
Beloto; Sra. Dona A delia, espo-

.

sa do sr. Max Schumacher; Sr
Antonio Oliscovícz residente em

Rio dos Poços; Srta. RoseJis
Maria Schramm, fino ornarnen

to da sociedade canoinhense.
�,

I
, QLJarta Feira: Sr. Miguel Du.
rék; Odete, digna consorte .do
sr. dr. Mario do Amaral; Ade
mar, filho de sr-. Adernar. Mm
bauer: Verónica. filha do sr, Fl'e-.��· A nova canoinhense bem como

derico . W'erdan; 'Dalva Maria:' a seus dignos país-cumprimen
filha do sr. Pe'dro P. Portes; Sr. tamos desejandó= lhes perenes,
Ewaldo Funka," : .•!elicidades·:·

.

Quintâ Feirá: Sr, Luiz Euge�
nio Tack; Sra. Nura, digna con,
sorte do sr. Abrão Mussl; Anita,
filha do sr. João Fürst; 'Sra. An
gelina, mui=dtgrrã -esposa do sr.

,Antonio 'I'ornporoski; Terezínhs,
'filha do sr. Vergilio Trevizani;
Odilson, filho do sr. Fernando

: FreÍberger; .Sra, Rosa, digna
consorte do, sr, Derby Fontana;
Edgard, filhodo sr. Willy Prust;
Sr Doutor Romeu Ferreira; Ma
'Tia Luiza, - filha do -

sr. Artur
Bauer; t> jOV€E1' Gerhardt Hugo
Knoll.

Sexta Feira: Assis, filho do
sr. Antonio Tomporoski; Edith,
filha do 'sr. Willi Prust; Maria,
filha dó sr, José Dsmaso da Sil
veira:' Sra. Barbara, esposa do
sr. José' Damaso da Silveira,

'D E S P E D I D '/\
em fim a. todos o meu muito
obrigado pelas atenções que sem
pre me foram dispensadas.

Deixando" as lides. deste se
,> manario e Impressora Ouro Ver':'
�de Ltda. os quaes vinha geren-
ciando desde Novembro déc1950, ...
� faço-o constrangido' perante
meus colegas de trabalho quo-

,

.

tidiano, dos quaes levo. gratas
t €lêmon,strações de amizade, a to

"l, d,os os a�ionistas qu� deposita-
l��':Fam confiança absoluta, o que,
�'espero tenham achado que pro
.curei fazer .jús, a toda freguesia

�,.""com quem mantive contato e

}7.i ':����������'�������;m�'������
"�

,

A MULHER BRASILEIRA �
$ Aos colegas-dei imprensa brasileira �
� Leonid�s Schwindt - do "Vossa Senhoria" �

!? � Deus fêz, sonhando. ti mulher brasileira. �E�querendo-a perfeita e magestosa,� Fê-la 'tambem., de tôdàs a prímeira, :�
c ,,� Pondo.lhe-nalma um mundo côr-de-,rosa... �
� .�
� Seu pé' pequem' é"'tão gracioso e Ieve.,

�
� � �: t�fC;�;f���\�2J'n�k���"descreve �.:mi E faz inveja .á propría flôr-cheirosa., :?�

� Seus grandes>olhos feitos para a altura, �",,;._.,,;M Têm do veludo a maciêz profunda;
,

.�.-. '."0- mi ,�E têm a treva rle uma noite escura, :;.."';

'''� Ná, grandeza suprema que os circunda. . ,.�
�:� .'

'.' ��-
� "', �

,

.Há nos 'seus olhos mundos mais extrsnhos.; �'.,mi Mostram seu sêr. em todos os refólhos). �

;:m Quando são verd�s, pardos ou castanhos, �
:i ._ É'sempre' extrábho o bl'i.lho dos se1AS olhos!... �
� �.. �
� A sua vóz é umcanto de harmonia, �

1$
'm Côm b doçára �do gemêr do mar. �
� I �.:mi Caota, enlevâda, em. sonho d� magía, '.,

:t."';
'{j; $ .. Se pronuncia à dcce verbo AMAR... �,
�.:

w,�. "'" . Diz um púema, quand<. reza ou' fala; f' �
.

� Entôa: um hino, (j'uaQdo clior� ou canta" , �
:mi Todc, podêr sob seus pés se abala; �

,

$ Porqqe é Rainha-Deusa, ou quasi Santa. �;.;

� E tem o encanto alado e feiticeiro �.
:mi Da sempre bela borboleta �zul;" ,.-

:.\."';

,� É u'ma chama que fulge no Cruzeiro, , �
.�. � Desde o extremo Norte aós pâmpas ,do Sul; �
� Ê' a. flôr mu, lher, de carne palpitante, �".

� < Que torna um ente heróe ou 6 faz um réu; �
$ Que tem o viço, a graça inebriante �

.� bâ flôr mais Tara �?s jard1ns .do Céu... �
"�,- � Nasceu em senho aberto em claridade �
'ii>

• $ Feita de lúz, divina e sobranceira
.. �.,

� Deus a criou n'um dia ::le bondade, , �
� CQm a expr.essão da arte verdadeira, �
$

.'" \f.;� Mãe carinhosa, espúsa de alto exemplo,- �
�.

'

Rosa do lar, ou mesmo flo'r do lodo,
.

�
�

''>

O seu nome dom,ina- aproprio t.emplo, �
� �' E seu, valor percorre o globo toda!

�
�" * �:mi Tú és mulher, de tojas, a primeiral� Tú és Rainha, a eterna magestade! "�.

� Tú és a luz divina�� justiceira,
..

r
, �

�, De um pavilhão de SQl e de igualdadt! �
� � A tua fama· corre a terra inteira! �
,$ b mundo te contempla, P3smo e mudo, �

..� Porque tú és, mulher,' além de tudo, �
� Uma mulher da TERRA BRASILEIR�. �

,.' ?�H���H������'����������������

Continuarei corri minha fami
lia em Canoinhas ainda por uns
mezes, depois em Mafra, à rua

CeI. Severíano Maia, onde estarei
como sempre ás ordens de meus

amigos.
'.'

'

Canoinhas, 9 de. Setembro
de 1954. �

ITHASS SELEME

'RegistroCivil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão - de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de 'Major,Vieira, M\1-
nicípio e Comarca de Canoirihás,
Estado de Santa Catarina etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: José Nunes Neto e Vitalina
Castro. Ele, natural deste Esta
do nascido neste distrito no dia
3 de maío de 1932, .Javrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito, filho de Porfirío

. Antonio Nunes e de Dona Joa
quina Soares Fragoso residentes
neste distrito. Ela, natural deste
Estado nascida neste distrito no

dia 25 de Dezembro de 1936 do-
. méstica, solteira, domiciliada e

residente neste distrito. filha le

gitima de Pedro .Carlos de Cas
tro e de Dona Jovelina 'Ferrei
.ra Castro residentes neste dís-

.'
trito.

,

Faz saber que pretendem ca

Iar:' Victor Kicheleski e Felicia

Rogogi'n�k�. '1?Í€', ns'tural":deste
Estado nascido neste distrito no

.dia 16 de Novembro de 1932,
lavrador, soltéirú, domiciliado e

residente neste distrito, filho dé
José Kicheleski e: de Dona Ana
'Sophia Niepsui residentes neste'
distIdto. Ela, natural deste Es
tado pascida peste distrito no

dia 6 de Novembro de 1935 do
més�ica" solteira, domiciliada e

resiuente neste distrito, filha le

gitima de Ladislâu Rogoginski
e de Dona Salomea Rogoginska
residentes nes,te distrito.

Apresentaram os docume�tos
exigidos pelo Código ,C;ivil art.
180, Si,alguem tiver conhecimen
tO' d�' existir algum impedi
mento legai,' acuseco parl'l fins
de direito .

E p'àra cOl}star. e chegar este
au conhecimento de todos lavrei
o presente que será·.afixado no

lugar de costume e publicado
no jornal «Correi? do Norte.»

Eu Sebastião Grein Costa, 0-
ficial\,do Regi�tro Civil que es-

crevi, dato e assino.
'

Major Vieira, 3 de Setembro
de !954.

.

Sebastião Greio Costa,
Oficial do' Registro Civil

'Nossos parabens.

GENTE NOVA
Maria do Rosario de Fátima

é o nome da galante menina
que .a 9 do' corrente veio enri
quecer o lar àS> casal sr. Ithass
Dona Rosa Seleme.' ,<.."..

.

,

Teatro �-Ver'� "Cruz
-

.

-.
-

Cine
A P R E S E-' N TA:'

ás 20 horas - hnpropfio até 14 anos "Hoje,

A História de Will Rogers
,

em Techniçolor com Will Rogers Jr. e.Jane Wytnann

Amanhã - ás 14' horas. - Censura Livre'

A História ,da Will ,RQgers
em TechnicoÍor

�,/
-

.

__ -_'_'

.

Am'anhã ás 17 horas - Censura Livre

O Grandioso Filme Nàcion�l

Nem San,são nem Dal-iia
êom Oscarito, Fada Santoro, Eliana e cm Farneyl:

.

Amanhã - ás 20 horas - h�propri� até 14 anos

Nem Sansão nem D;llila"
2s• Feira - ás,20 horas - Improprio l:\té 114 �IiÕS

Nem Sansão nem 'Dalila

3a. e 4a• Feira - ás 20 horas", - Improprio até

Glenn Ford Ruth Ramon e Denise Darce1,
';: I �'c:,', ""�,

·0 Felí�ardb

l4 anos
;;.-

efu

•

5a. e 6a., Feira - ás 20 horas - Improprio a!é 18 anos

Na Pa'lmá. de lua mão
\/ �.

com Artúro de ·Cordova e Leticia Palma

vende-se �
,---

, ,�.. Aguardem o colossal filme

Leriba',picada p� roga0
"

. Amar Foi Seu. Pecado
Fone, l!?4 "'1�'" '-IIII!!IliIl!llllllU '.·1l'MIWI_liIlf_W§I'lII_-__IIiI__1

'.PERCAL I;>E .LlNHO .- 'LARGURA 2,20
PARA VESTIDOS "E 'LENÇOES

----�--��------�----�----------�--

l'ETlaLII'R
1lU11IRN ....[.I.:.:,111' .." ,Q_ ," ;/;.",;,.-' <

Casa,Fischer
�-

PAR'Â FERIDAS;
E c'z,� M

..
A S,

INFLAMAÇOES,
C o C E I R A $"

'FRIE1RA"S,
.

� �
'x ?:�"

•

ESPINHAS ':e-:rc.

CONTRA CASPA '.'
" •. t,

,

um'OA OOª ca·

BELOS E DEMAtS' <

>.

AHC.COES DO
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