
GOVERNADOR I:RINEU .BORNHAUSEN
VISIFrARá OFICIALME'N1-'E ESTE MUNICIPIO A 22 DO CO�R,EN.TE,

QUANDO INAUGURARá IMPORTANTES "OB·RAS r'
"'';:- 1

��-----------------------------

Numero 319I

Visita do Exmo. Sr. Governador

,/":\�

A '22, e 23 do corren-

te, Canoinhas se engalana-,
rá em festas para recepcio
nar seu. grande Governador
Sr. Irineu Bornhausen. Nessa

ocasião; serão inauguradas a

nova ponte e outras obras'
de vulto, em nossoMuriicipio.

" �

.

.Correio do .Norte, deseja.
bôas vindas ao 'ilustre, visi
tante.

"Inforrpações de Utilidade
CONSELHOS dOS APICULTORES

A cargo de ÂLFREDO GARCINDO
.

O colmeal dese ser inteiraménte cercado, livre de vegetação
inutil e todas, as manhãs van-idos, -sendo ,o cÍsco queimado. As col
mêia� devem sei" bem construidas e colocadas sobre bancos, levanta-·
dos do chão uns 50 cms. e, cujos pés sejam 'armados' de isoladores:
suas peças devem ser bem ajustadas entre. si, não apresentando frés-

�

tas. 0 aIlvado deve ter 7mm de altura. Proporcionar agua limpa de
facil alcance para abelhas e alimentação artificial quando faltarem flo
res na redçndezá do apiário; nesta operação como tambem na colheita
do mél, usar todas as precauções passiveis para não incentivar o saque.
Conservar as' fa;;'lilias bem fortes e numerosas. Proceder a inspeção'
frequentes nas colmeias, destruindo os inimigos que forem encontra-.
dos sobre as abelhas ou no cisco. Destruir pelo fogo todos os cada

v�res encontrados' ao pé das colmeias, como tambem as abelhas do
entes, que aí se acharem. Atrair traças, melaloncas e etc por meio d.e
"apanha: moscas" de tal modo confecionados a não permitir a captu
ra-de abelhas, se usarem meios açucarados. Destruir o cortiço de abe
lhas indígenas, quando apresentarem alva,do ,espaçoso; caçar os peque
nos animais prejudiciaes, afastar, capturar e espantar os mamiferos e

as aves, apivoros e melíveros. Os depositos onde se aguarda o mél,
devem ser com portas 'bem ajustadas e janelas com telas de arame a

prova de mosquitos. O vasilhâme contendo mél deve ser bem fecha
do. Não amontoar no deposito material' inutil e cÍsco nas proximida
des do apiár-io. Os fávos não aproveitaveis porque velhos ou com tra

Çlls, devem ser imediatamente fundidos ou destruidos: o material apro-
'Veitavel deve ser logo empregado ou bem guardado. .

NOTA: De urna carta. que recebí peclindo conselhos como

proceder num apiário, o mais ecessario para um amador é o que dis
ie ecima, Poderei ainda, a pedido, 'mandar vir das E.stações Apícolas,
dados mais amplos e informações mais detalhadas, caso seja da von-

tade do consulente.
'

,

Municipal
o Doutor Rivadavia 'Ribas

�orr��, Presidente da Câmara
umclpal, faz saber que a Câ

mara Municipal decretou e eu

prOmulgo a seguinte Lei:

f .Artigo j - Caberá ao Pre�
elto Municipal (I':bsidio men-
tal de Cr$ 5.ooó,oo (cinco mil
crUzeiros). _

. Áss. Dr. Rivadavia Ribas Cor-
Paragrafo-Únicõ - A repre-

Sent
' rêa ':c Presidente

ni .
ação me�al ao Prefeito Mu-

cIPal será igual a metade do
Stlbaidió:

Artigo 2. -- Es'ta Lei entrará
em vigor no proximo período
de governo, a iniciar-se em 1.
de Fevereiro de 1956, revogan
do-se as. disposições em contrário

Secretaria da Câmara Muni

cipal, em 10 de Setembro de
1954

Sarkis Soares - Secretário

Carlos Schramm, 2. Secretário

Ano 8 Canoinhas Santa Catarina, 18 de Setembro de 1954
______A�' �__

mlfl�r: ��mn� �. ����H��
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128
----------------------------------

6�m�te: nHAS� SmMf

Grande churrasco no
.s-:

Campo Marechal Hermes

em Tres Barras

Promovido pelo ilustre Co
mandante do Campo Mare
chal Hermes, Major' Oyama
de Alencar Vinhas, realizar
se-á hoje uma homenagem,
.constítuída por uma grande
churrascada, ao 'ilustre' CeI.
Antonio Negreiros de Andra
de Pinto, Comandante do
Batalhão Mauá e sua ilustre
oficialidade.

Agradecemos pelo gentil
convite.

CIRCULA �OS SABÀOOS

---

Declaração ao Público'
Levamos ao conhecimento de todos que não

há coligação político-partidária entre os Partidos De
mocrata Cristão (POC) e União : Democrática Na
cional (UDN).

O Partido Democrata Cristão, não tendo' can
didato próprio local à Deputado Estadual, resolveu
adotar a distribuição de cédulas do Sr. Benedito Te
rézio de Carvalho Júnior, porem, sem; legenda par
tidária, isto em consideração à sua pessôa, de ser

um catolico praticante.
.

De acordo:

Estefano �Nrublevskí

.1 Presidente dó PDC

De acordo: Carlos Schramm

Vice-Presidente da UDN
Em exercício

-GOVERNADOR BORNHAUSEN'
Vindo do Oeste, esteve on-.

tem de passagem nesta ci-
"

dade, o Sr. Governador Iri
neu Bornhausen, tendo al

moçado em companhia de

autoridades, amigos e corre

lígiônaríos, prosseguindo lo

go em seguida viagem para
Florianópolis.

S. Excia. voltará a esta

cidade, à 22 do corrente

'quando visitará oficialmente
este Município. --"

DR. AROlDO C.'
DE CARVALHO
Acompanhando o Sr. Go

vernador Irineu Bornhausen,
de cuja caravana é elemen
to destacado, esteve por pou
cas horas nesta cidade o. Dr.

Aroldo C. de Carvalho, D. D.
Secretário de Viação e Obras
Públicas e diléto filho de
Canoínhas.

'

'

Ar) grande amigo de" sua
terra levamos o nosso abraço.

,--------------------_.--.�

Cine Teatro . Vera. Cruz
APRESENTA:

. Hoje • ás ,20 horas - Improprio até '14 anos

A Sere-ia e o 'Sabido
c

com Esther Williams, Red Skelton e Hovard Kell

Amanhã • ás 14 horas • Censura' Livre

A Sereia e o Sabido
Amanhã ás 17 horas - Impróprio até 14 anos

JOSÉ LEWGOI em

Carnaval em Caxias
Grandioso filme da Atlantida

---�---

Amanhã - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

Carnaval em Caxias

2a• Feira - ás 20 horas -. Improprio até 14 anos

Carnaval em Caxias

I 3a;-e 4a. Feira - ás ::�horas • .Impropric até 18 anos

Da Metro Goldwin Mayer

O Homem 'Desconhecido
com WALTER PIDGEON

ANN HARDING
'e BARRY'SULLIVAN

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

ROBERT TAYLOR e ELEANA PARKER
no grande filme da Metro

Seu Nome e� S:ua Honra
----_.--

Aguardem para dornirigo proximo
o grandioso espetaculo ,

Amar foi seu Pecado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de":��'jdSÊ' Lucas '
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Balancete da Despesa Orçámentaria referente ao mês de' Abril <de' 1954
:..,;;> .

CÓdigo
Local. ,;c

Ó 73
° 73 .t
° 74
0141

,.2,84 2
2 9
2 94
2 �.94> Í
2 94�2
2 94 4
2 94 3
2 94 5
2 94 6
2' 94 7
3
3 9
3 03
3 031
3 032
3 04

'

3 04.1
3 042
3 3

, Agente Florestal - Padrão S
Material de, consumo
Livros e impressos
Despesas diversas

'

Despesas de. transporte de funcionário!'! em

, viagem a. serviço ,
, '".

Diárias a funcionários em viagem a serviço '"

SERVIÇOS DIVERSOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
A,?terior I Do mês I, "To�-;-

. "�(

8 400,00
-

2.80000
" fl.200,00

6900,00 2.300:00 "

.-9.200,00
6.000,00 2.000loo 8.000.00

e;

7.739,00
.

7.739,00

3.�74,OO 1.42,7,00 4.ª01,00

,

22.767,00 7.682,30 30.449,30

9J40,00 9.140,00

5.700,00

797;90
1:964,00

3.600,00
.

1.200,00

o 70 6
O Dr. iósé Pedro Mendes de itscídade" onde recebe quaisquer

Almeidá, Juizde Direito da Co- avisos ou intimações, expõe .e
marca de Canoinhas, Estado de requ,:r afinal ? V. Excia., con-.
'4Santá Catarina, na forma da tra JOSE: Ll,TCAS, brasileiro, ca-
Lei, .etc,

'
'

sado, írídustríarío, residente nes-
:;:;.

'" F�z saber "a quem interessar; ta cidade, o seguinte; O Suplí- ° 74 2
""possa que por parte de - .Miguel cante, ou, melhor,' a firma su- ° ,9
'Procoptsck - me toí apresenta- plicante é credora do "suplícado O' 90
da as seguintes petições: .: Pe-. pelaimportanciade Cr$'27.225,80 0"90 1-

, ;tição de fls. 2 ':' Exmo. Snr. Dr. (vinte e sete' mil e duzentos e

J,uiz de Direito da Comarca de .vinte e, cinco cruzeiros e.oiten-
,O 94,

.

t) : ° 94 1
',Canoinhas: Miguel Procopiack, a "centavos, conforme torna

<firma comercial-e industrial, se-' certo a inclusa letra de cambio, 1

,.�diaq.a n/cidade, á".Ru�á Major Vi- vencida em 30/7/1949, -e�protes- 1 °

"eira, por seu procurador <infra tada por. falta de .pagamento. E,' 1 00

.assinado (instrumento procura- baldadas as diligencias
.

amiga- 1 00 1

tório incluso), -advogado inscrito' veis .para solução de seu crédí- 1 00 2

na o.' dos advs. do Brasil,Se- to quer propor' contra' ç, supri- � ��,�
ção deste Estado, sob n. '134, resÍ- cado a competente e necessaria 1 02 �
dente e com escrítorio á Praça ação executiva, eom fundamen- 1 02' 1
Lauro Mupllel, -S/D, nesta cida- to. nó art. 298, inciso··Xm, do �

1 03
de, ;�nde recebe quaisquer 'avi- Çód. do Próc. Civil, pelo que 1 03 1
sos ou intimações, expõe e requer

REQUER a V. ExCÍ& , consoante

afinal a V. Exeia., contra .) osé os arts. 299 e, seguintes dü' ch" ,,� �� 1
Lucas, brasileiro, casado,' indus- tado Estatuto Processual, haja 1 11 1
tríarío, ��side,nte nesta �cidade, por bem mandar citar, expedin- 1 13
oseguinte. O suplicante, ou me-

. do-se o mandado, o suplicado, >

lfioc, a firma' SUpliC81'1te, é cre- 'JOSÉ LUCAS, para pagar den- ,�' �� L

dora:. do suplicado pela"""'impor- tro dt' vinte e 'quatro (24) ho-
1 14 1

tancía de Cr$ 27,.225,80 (vinte ras, sob pena de penhora, a
.

tancia l I 12
e, sete mil,e duzentos e vinte e Impor sncra tota de seu débito,

, cinco cruzeiros e oitenta centa- acrescido de juros, despesas ju- 1 24.

vos), conforme torna certo a in- diciais e honorarios de advogas ,1 24 1

clusa letra de cambio vencida do, na base de 20%, procedeu- 2

,-e1o 30./11/1949 e, pr:otesta.d� 'por
'do-se, se o não fizer, á nenho- ,!� �o

, falta de pagamento. E, .baldadas
ta, em bens de seu patrímonío,

2 50 1
as diligencias amigaveis parª 80-

tantos quantos bastem para o
2 8

lução de seu crédito=quer pro- integrâ� pagamento, valendo a

,pOI' contra o suplicado a 'com-' citação, desde -logo, para todos 2 84
" ' os ulteriores termos e' atos do ,2 84 1

petente e'\ necessaria=açâo exe-
processo, sob' peni'a d'e" revelia.cutiva, c'bm- fundamento no á'rt. -

"

.

'298, ,irrciso XIII, do Cod. do PÉDE, outrossim, seja ciente ,o
� Proc.' Civil, pelo que ·'REQUE.R' suplicado de que poderá con

a V. Excía-, consoante -os arts.
testar a ação dentro de déz (10)

c·

'299 e seguírites 'do citado Esta- dias após a penhora, é, s� esta

tuto Processual, 'haja �pôr bem ,recair' em bens im�veis' ou di-
'

màndar <

ClTAR, ,expedjndo-�e' reitos correlatos, se casado fôr

mandado, 'o suplicado, JOSÉ o suplicado,' seja i nte"g ra I,' digQ,'
LUCf\S, .para pagar dentro de igualmente citada a sua mulher.
vinte: é' quatro (24), horas, sob Dá á prêsefrte ação o, valor de

'

pena de penhora, a ímportancía
'

Cr$ 27 225,80, "para, efeitps fis

tqtal de "seu débito, acrescido cals. Termos em que R. e A. do

de juros, de.spesas judiciais e ho- déferimento. E. R. M. Irúltilizan.:
,norarios de, advogado; na base do esta,mpilhas legais o s'eguin-
de 20%, procedendo�se, se o não te:.Ca'noinhas, 2 de setembro"

fizer á penhora em bens de seu
de 1954. (a'tRP· Mario Arriaial.,

patrimonio, t�ntos. quantos bas- 2/9/54.2/9/54. DESPACHO: 'Re-
,tem para ,o� inteiro; digo, inte- cebi hoje. A Comú Requer. Ca-

,

I
'

"
"

.� " ' noinhas, 2 de Setembro de 1954.
gra ,,' pagamefito,yaleOdo a cita- (af Jos'é Pedro Mendes dê AI- .

çã0t-,. desde: logo para t.odos os 'meida:. O, que cumpra. DADOuI tenores teqnos e atos do�pro-' 'x

cesso, sob pena de revelia.' PÉ.,
e passado nésta cidade' de Ca- 3 30

.
' noinhas, aos 3 dias do mês de 3 30 1DE, outrossim, seja ciente O,su�

-
, .

phcado dt! que poderá conte'star Setembro de 1954. Eu, ,(a) Ru.;

a" àçãb, dentro de 10 (déz) dias
bens R. da Sil:va, Escrivão o

apé� feita a penhora, e, se esta
Escrevi (8) José Pedro ,Mendes

recair em bens imoveis ou, di-
de Almeida, Juiz de Direito.

."rettos cOtrelatos, se' casadÓ 'fôr' Sêlôs afipal. Certidão: Certifico:.. 3 30 2

P ',suplicado, seja 'ígualmente-ci- qu.e, em cumprimêrito ao re�-
tada';"a sua mulher Dá fi '_ �

.

peltavel mandado retro, expedl- 3 30 3

sente ação o valor de" (fr$�..
' do a requeriment� �e. MlpU�L

2?22�,80, ,pará ,'efeitos riscais." P�OCC?PIACK, dmgI:me hOJe,

TétmpJil f!m que R., é A., do di>-
nesta cljade, onde re�Ide JO?É

ferimento. E. R. M. Sobi:e estam- LUCAS, e, sendo aí, deixei de

pilhas 'leg�is <ueguinte: Cánoi- e�etuar a sua citação por n�o
nhas, 2 de Setembro de 1954. (8) �elo encontrado;, sendo entao

pp. Mari:>. Amaral 2 9-54.2-9-54. mformado de que o, mesmo não

Mandado de 'Citaçãu: O Dr. t�m ha muito 'paradeiro,certo,'
José Pedro Mendes de Àlmeida '

VIvendo entretanto ausente des-

J., d, O' i" 't d, C :, d '"" ta: cidade. Foi i,nformante a/mu-
UlZ � reI o. a omarca· e, Ih 'd' J'"

"

C
"

.

h E t," d 'de S C'''''
er· e ose Lucas, esta, por

anom, as, s a o, e anta a- �
.'

,Ot d 'O f'd ('; -'

t. '1 a f' "ô L' t
·mlm Cl a ao re en o e ver-

r n, naf: orm�' a
. e�, e c. dad�, dou fé. Capoinhas, 3 de

Man?o a qualq�er, IOiiclal de Setêmbro de 195'4', (a) Alcebia- ;

Ju.�tlça, deste,JUlzo:,que lhe �en- des Gomes do Vale Oficial de
d.o, �ste . apresen tado ,e estando 'T' •

o _
'!

,

'

por 'mim assinado CITE nésta
. .JustIça PetIçao d� flso 12 - Ex-

Comarca. o Sr. JOSÉ ÚiCAS' mo. Sr. Dr.. Juiz de Direito da

de to:do' o, cont�_udo da petiçã� Comarca déCario_inhas: l\;;lI.GUEL,
despacho seg,uintes: Exmo. Snr. PROC?PI1.\CK; por seu procu-

,

r. Juiz-de Direito� da Comár- rador mfra assinado, nos autos

.ca de ,Cànôinhas: Miguel Pro- da Ação Executiv�, que� mov� a

;ocopiack firma comercial e in- JOSÉ LUCAS, nao, .tendo SIdo

dustria{sediada n/cidade, ii Rua ,este ainda citaqo, por se encon

j.Vlajor ',Vieira, pôr seu procúra- trar.el_? lugar)ncertg,�conforme

>dor infr� ,assinado (instrumento certIdao do Sr� Ofici'al de Jus

procura.tórió irÍcli.tso)� advogado >tiça. de�fls, 11, REQUER, a V.
'

inscritó na':O ..dosAdvs. do'Brá- Excla., na forma do art .177;, a

sil; Seção deste Estado, sob q. linea. 1, do God. do Pro�.'Civil,
"'434, residente e com escritorio St dIgne mandar Expedir EO[-

ti Pra_c!"Lâ"uro Mu:ller, s/n,; nes-
;,p

JCOPtrrt.Má ,�;9utl·O f6ç:a'I):'
- .�; � �';" "'�'i'. %,\., '�,;'.�;.;?,:�j;r:..

- -

�
-'�' �

ii -_ ��1'.... ·,ú:ç,

� _ J

Pessoal fixo
Porteíro-Continuo - Padrão C
Despesas diversas .

S�rviço de limpeza do prédio da Prefeitura
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

, ADMINISTRAÇAD SUPERIOR
Pessoal fixo

'.. '
.

Diretor -da Fazenda - Padrão Z5
l'esoureiro -, Padrão X
Fiscal Lançador � padrão S
Quebras ao .:I'esoureiro
Material' permanente ,

Aquisição, de máquinas, moveis e utensllíos.
Material de consumo

Material de, expediente ,

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
Pessoal variável

"

Percentagem para cobrança geral
MateIoial de consumo
Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas diversas \

Percentagem para cobrança da dívida ativa
SERVIÇOS DE FISCALlZAÇÃO

Despesas diversas

Viagens de interesse do servico
,SEGURANÇA rÚBLICA E ASSISTt:NCIA' SOCIAL
;SERVIÇOS :9IVERSOS DE-SEGURANÇA: pVB:t.ieA';�
Pessoal-fixo

-
'

.

Carcereiro :.._ Padrão F '

,

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES Ê' A1iXIÉ�Oê
Despesas diversas, L :

.

Ao Estado para manutenção do destacameríto- po:':-:
licial,

" '."
'

'

"
., ,

.

,

> :

Asilo Colonia Sª,nta Terésa '(Leprosaáo)' I
,

ASSIST:a:NCIA SOCIAL"
'

_, ,I-: -

Despesasdtversas
Esmolas, a' indigentes ,

Assístêncía médico-farmaceutíca a

Assístêncía .hcspitalar a indigentes
Sepultamento de iI1digentes
Assistência ',�, Pi'esos pobres
Amparo.à maternidade e à infancia
Postos', médicos' municipais

,

, ,EDUCAÇÃO PÚBLICA
•

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
MateJ:iãl de consumo

'

Material didático em geral
Reparos de" prédios éscolares
Despesas diversas ", ...-

Aluguel de prédios .escolares
Assistência a' alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO 'E
, COMPLEMENTAR

'

Pessoal f�o
,

'

Veticimentos-de, pi'ofessores de escolas isoladas, sen�.

,

do qormalistas,' padrão K a Cr$,}.100,OO; regente do
ensino primário ou gina'siaIlo, padrão J a J .000,00;
complementaristas, padrão H a 900,00; não titulados

padrão D a 700,00 '<, ,
_'"

Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
Gtat< aos' professores efetivos que regerem os c�rsos
desdobradqs,'correspondente à terça parte dos fés-

. pectivos vencimentos
'

'3 3'1, Péssoal variavel
3 31 1'- "Su&titutos .,de ,professores licenciadoS de acôrdo

,

: �éóm Of art" 8°. da LeLn. 72, de 19 de maio de 1950'
"3, 6

"

. ,

SE�VIÇOS D� iNSPEÇA.O
.

3· 20 -; Pe�soa] fixo.y', "

' ;.
3 60 l' ,Ipspetor Escolàr """__'y.Padrao, 'l'
3 61 Pessoal V�riav.el .J

- '

3 6ld GratifiCacão "a�' fnsp:Ptof' Escolar
, 3 �8Y ,

. f S:q�VENÇÕES, ÇONTRIBUIÇÕES,...E, AUXILIOS
3 84, Despesâs :�iversa�
3 84' 1 Contri.l::>uição ao' ;E]stado, para manutenção <!os cur

'sbs �orI.I1ais regiôn:àis anexos aos Grupos Escolares
,"Almirante Barrosô" e "General Osório�'
Ao Estaclo' pára má,nutenção do, Cu'rso"C..,mplemen
tal' llnexo ao Gl'tipo Escolàr "Alinor Vieira Córte'�

, BOls,a, escoJar ,�.,I..enxoval a ,um aluno que cursa ,�
\;�'Liêeu rndust�iàl 'dê Santa catàrina por,�conta

.
���o' mu��c!pi�:" :,::r;".�i

'

,"

"

, 'it ��
, 3 '84" � '�q!sas '���ql,ares}Wv�rsas "

,

,3, 84' 5 ,

,,,Auxilio'·à ..,Bi'bliot�ca Infaj'lt.il de Canoinhas '

4'
-

,'. ,;SAÚDE PÚBLICA
4. 8 ,'�, SUBVENÇõES,:CONTRIBUIÇÕES E·AtJX

4 84
-

nesp�sas'�diversas.. ,
,.' .i�. ,,>'.

'.

: f
'4' 84�r Ao Centro dê, 'Saúde do Està.dÓ�;\ • "

.

4 9. �" '," SERviçqs DIVERSOS,,""
4 94 Í)esp�sas diversas "

". "," 1;;'"
,

4 '94 1 Desobstruçã,Q de corregos e rios '

�

" .

�" '-..;. i li:. l>iJl;::,�>.., .'
,

,

.. � ,

c4't94;t Dr,el1agem :'de '�terrenos' alagadi OS,�'
.� .,;;"B'

"

" i,T <\
"'" í·::;�t,;: ;_fi'

1.900,00

l.135,oó'

_
1.2po,00

"
'

400,00

7.600,00

1.932.90
1.964,00

4.800,00

1.600,00

I

880,00

3.200,00

4.708,00
4.162,50
54.1,00

1.510,00
828,00

3.625,00
.��,.

,1.78,2;.06 l.782,00
2,918,10 536,00 3.454,10

520,00 13b,oo' 650,00

....

/-

, '

96002:90 ' '22.839,60 118.842,50

7,200,00 1.800;00; 9.000,00
,

, ,

6.00000
/

'2.400,00

160,00

;

,836,00

..

836,00

8.000,00

3.200,00

'" ;800,00
)'5.oQo,oo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f�,'�ni'c, ipal de ",eaRa�n��u-va-'
i' Mini5i�rdà··Àgri(ultura

,
. o .que é o hiperTbs:

Da Un;ão' Democráticd, Ndcional '.

fato e "corno
,

I ,,' , ÉSCOLH (:Ü/ ',"

''I,. <) m:E�:�!���� um fos-
I" fato natural de cal micropulve-".
'rizado, obtida das minas 'mais'
rica"s do 'mundo, na .Tunísia;: A�
frica do Norte.
'c Sua origem' resulta-da -sedí
mentação de matérias orgânicas

�
, provenientes, dos peixes, .melus-

Para seus Suplentes, os nornes dignos de ,. í cos é de ;'tôda' uma flora do' A diocese de Lages encontra-
. � insondável 'iilundo submaríno.ia- <se dentro das Festas Jubilares,

,

Dr. J oãó 'B-ayer F'.i I ho e Sr. Genésio Lins,' 'cumulados durante milhares de comernoratívas do 25 aniversário

séculos nos profundos pélagos; da Diocese e de seu 'primeiro

PARA. PEPUTADOS F,EDERAIS tprefllzaisd�Son,àv,'uslçuoP,eeSlfgiCeiOeIO'gdI�casterdroa Bispo' Dom Daniel Hostin.
.

O A c, I K "d' R'
-, Transcorre com esperada par-

li." ntonio ar os on er eis e fim do período secundario e co- ticipação dos fiéis a Semana Eu-

, Dr. Jorge Lacerda
/

.! mêço do terciário. carística,' sob a orientacão do
,

l�'
,,' Devido 'ao, processo dê bene- revmo. P. missionário Sil�io Co� ,

Para'Depu tada Estad ua I. ') ,�����e�tohi�ee���i:��e����!�� petti,
�

de Porto Alegz:e.
, ( intactas tôdas- as', suas excepcio- .

, �or"'Papanduva e Canoinhais" I nais qualidades. Hegistro Civil
Be'n,e,d,• ito t�rézio" de ll, i, dOOhi�!�fO�f:�o,daesst:�;:�i!a,��� Seba�tião Grein Costa', Escli-

C Ih J Rápi�?de e total assimilação.
' vão de Paz e Oficial do Regis-

, ,
, • í tro Civil de Major Vieira" Mu,

. 'ar:va o . un lor l" MODO DE USAR '"
r.icipio e Comarca de Canoínhss,

, Cultura Quant. por hectare' Estado de Sant.� Ca.tarina,� etc..
'11 Pastagens naturais 700 a 1000kg. Faz saber quê prétendem ca- ,

I!
Past; artificiais 300, a 400 kg

_ Ce,reais (trigo, etc) 300,a 400 kg
sal': Dinarte Orgecovski e Iza
bel Carlos de Castro, ele, natu

- Videiras 400' a 50.0 kg, ral deste Estado, nascido nestePlantas tuberosas 400 a 500 kg d·.·. ' ,"

H 1 r 400 500 k ISento, dia 4 de novembro de
,

, .
.or a Iças

"

.

50'
a

"', f 19Jo de profissão lavrador,' sol-

1< F t"f'
ou seJ� ogr5· p�r2 mk 'i 'Jeiro e residente neste "distrito,

� ru I eras, '

, a g. filh d D
..

A O
í

.

.

/ ��l o e eomslO·. rgecovs-
í

por arvore ki e de dna Tiburcia C. de Sou-i É aconselhavel fazer-se a in- za, Ela natural deste Estado,

'I' corporação de hiperfosfato ao nascida neste distrito dia 25 de
solo logo após sua aplícaçãopor de dezembro de 1936, de profís

�. meio dos instrumentos adequa- são domestica, solteira e"resi-

�
dos (grade dE! dentes ou de dente neste distrito, filha de
discos). Pedro Carlos .de Castro e de

1 A Inspetoria Regional do Ser- dna JoveJina Ferreira Castro.

11 viço de Expansão do Trigo, em -;

�i Santa Catarina, dispõe pacavre- Faz sa ber que pretendem ca-

'l'l
venda' (Cr$ 1,45 ô quilo) o adu-; sar:Vitor Lichineski e Francisca
bo acima, produto de superior �ientara, ,ele, natural deste Es-

)í 'qu"alidade, :<,

•

tado, nascido neste distrito dia
'íl[ '. . 8 d� setembt�o de 1923 de pro-

il(� Os pedidos podem ser enca� I

f'
-

I
�

)

I
lssao avrador,. solteirp, domici-

I minhados' à séde da Inspetoria liado e residente neste distritoF Regional ou para as suas Resi� -
'

ít.\,51' dencias Triticolas (Ara,ranguá,
filho de José Lichineski e dna.
Cata�ina Gramza Lichineski, ela

! Caçador" Chapecó, Jmiçaba, e '

natural deste Estaçlo, c:; naséida

!,
Lages),sendo, o hiperfosfato'ven�'

'

I
dido á vista, frete por Iconta.do

nest.e distrit<" dia 28 de maio

! comprador, p,r,oquto ensacado. .

de :1927 de profissão dOn)€stka
, solteira, dumiciliada e residente

.

. ""
�,

, U·· Para mais informações,'c àiri� neste distd.to," filha de João .Ii-

José Guimarães Ribàs II�! §��fç; ��s�e��:���e�i�p;;i:; ��I�.ra e dE' dn�'. Estef�nÍliJien-
'.

"( ; à Rua Visconde de Ouro Preto,
(O pC'pular Zéca Ribas) l' ,51, Florianopolis, ou Associação Faz saber que pretendem ca-

1'1 Rural. d� Canoinhas, Rua Paula sar: Alinôr Krauss e Estefania
Para Ve,readores < 'Pereira ' Schulka. Ele, natirçal deste Es-

I =---"_',�'-"----.------. tado nascido neste distrito no

Jovino Tabalipa, Jocob Schadeck, Esrrié�ldino Maia'�
>

"

Vot r é d f' d 'r os I dia 28 de dezembro de 1925 de
de Almeida, Octavío Pcbebela, João' Riba!? de Souza, i! .,.a e en e

; profissão lavrador,. estado civil

PaulÍno Fur�ado de Mello" José João Gonçalves 'I) direitos da Democracia solteiro, domiciliado e r€'sidente

( ) J 'V' F � neste' distrito, filho legit'ttno de
. José ,Rosa, ose. lcente, �rnan� il'� U D I Agostinho Krauss e de Dona

I . aes e Antorílo Greschuk ,- i), nião' emocrática, Naciona
I () j'v1aria Joana Krauss, domicilia-
1c���==��. Para Vereador' ','

dos e residentes neste distrito .•
,gla, naturar'deste Estado, nasci
da neste distrito no dia 6 de
Setem'bro de ] 925, de pr0fissão
domestica, estado civil solteira,
domiçiliada e. residente neste
distritó, filha legitima. de Bazi
lia Schulka e de dona' Tecla
Schulka. domiciliados e n)�1den
tes neste distrito�

�. "
"

.

PAR'A SENADORES DA REPUBLICA

Dr. Adc>lfo Konder, Cel.Aristiliano Ffa�os
catarinenses ilustres que já chefiaram o governo

de Santa Catarina

o maior credor' de 'benemerências e 'simpatia do
eleitorado de. Papanduva e Canoinhas

Para Prefeito
í, -

,

,

, ,

": .:}
'''''
"

U N· I Ã O D E M O C n Á T I C A N A C I O N A L

PARA VEREADOR

Vote em

8i I b etfo,�Rriz DI a n n
,<.... :

••�����������������������.
� ", /

,
'

, .'" ," ,:�: ,.,' ;/, ..�

� O,ReiAMOI PERMANE�TE SANeiO ,,:
.

�
� /'. ",YLo.ti ESTAMPADOS E" USOS_ �,' �
� ",

. IJAILlE.>: ��O{ADO' , �
..�'

,

.�
� "'b u s' ( H'rs E,,,,' ,:"' ii'

�;/. " '�
� 'E umd i.nfinid�q�:-."de �drfigos.' d� �
��; "'li! . últi'fnd':�o.d(t... < "\f �.

� ,��P�E,S!," FU'K ::_:_(��,OIt4HAS ,!
�����H�����������,��������jH�.

,
.. ,1 -�.<-: ..

,'o, ,'I'!-'�

.. ,,�,. ,-

J ub i l are s
,

deDiocese La g e s
Em sua abertura uma 'ímpo-'

.

nente procissão luminosatrouxa
a imagem da Padroeira, dq,!àra�,�'
sil, Nossa Senhora Aparecida, da
paróquia "do rosário à, Catedral"
do Bispado.

-; ,;

No seu encerramento a deze�"
nove, haverá solene Pontifical,
cantado pelo afamado Côro de'
Santa Cruz da cidade de Canoi
nhas, após o qual sairá.Jmpo.. '

nente procissão Eucarística."" _;'
No enfeite das ruas por onde

passará o Senhor Sacrarnentado,
desdobra-se 9 povo, as, fàmilias,.
e' 'as associações, numa prepara-

>

ção idêntica à Festa de ���àrpus;
Cristi, já tradicional nesfa'eída-,
de, e qu�, é�. m\ütó e!ogiada, pe;
-los forasteiros; " . ",., ,,''';

,

- "':; ".,..,.

Nêsse mésmo dia, na prfmei-•. ,

ra comunhão dos Alunos do Co�'
,

léginho de São José dos padres ':'
Franciscanos, cantará em . avant
premíére=de estréia o .Côro dos��

-

"Canarinhos 'da�Ser'r�'" composto B

de 50 guris r'cantores, alunos do
'

ginásio' diocesano e do citador
Grupo Escolar São' José.

'

O mesmo côro dos "Canari
nhos" participará tambem da
Sessão �ag�a do dia 28 ,do .�or�

"

rente mes.' "., "
""

O povo da cidade, çIe Lages '.,.,

encontra...se ancíoso para 'ouvir
cantar"ôs Canarinhos, que estão
realmente com- 'uma técnica no

tável, apó;\i'm '�no 'de ensaios:""

as caixas ,vazias.1

Aniversariantes da semana ,�

DIA 23: o sr. Joãõ'Dias; õmé
nino Edson, filho do sr. Herbst
Ritzmann; a. menina Sonia M.aria,
fiJha tio sr. AdoHar Wiese;. o sr.

Nivaldo Sàbatke'; o menino Ante- ,

nor, filho do sr, A�tonio Seon-
hetzki.

.
,

"

,

Dia 24:.A ,senhorinha Terezi
nha, filha do sr. Ernesto Fernan
des; a sra. dna. Berta, mui dignjl'
consorte do sr. \-Valdemar Nader;",.'
a sra. dna. Wanda -m,ui digna es-

,

posá do sr. Zeno Ribeiro da,Silva;
,

a sra. 'dna.' Violeta Odete, mui ..

digna esposa ao sr. Douglas Ben-::
"

kendorf,
'

prestimoso" Ger.�,nte da ).;
Impressora Ouro Verd�.

..

Aos aniversariantes,:� ;}Corr�ig
do Norte" deseja os melh�res v,.Q� "

tos de felicidades.
..

Cc)MPRO�
as cahas ,hazia� dê� qabão .

Ligia
'e Tupi ;:d� .•,min)1a Produção, pago
por eajx�:. c.?ll)gleta com ,tampa'
Cr$ lo.?o�. 'se:n;.��mpa �Cr$ }:i.0,<í

e caixa 'Prmcesa f Cr$ 5,00. "'f' _

Comp(em' sabão Tupi porq�e' ê
"'

parato �. p'ódem vender ,,'
;o.-é Apres�nt9iam ús documentos
exigidôs pelo Código Civil ar(
180. Si alguem tiver conheci
mento, de existir �lgum impe
dimento lega!, acuse-o para,·fins
de direito.

E para cQnstar e chegar este
ao conhecimento de tüdos',lavreí .

' "'..,; "' '"
" : li

o presenJe,q1:le será afixado no
Vestidos bons! Vestidos :bo�

lugar� de
,

costume' é
, pHpÚcado

"

nitos! "Ves tidos i5áratos! 8\�'
,

'nb·.j6rnal" «Correio do 'Norte»' s,empre na :.d,a Cidade de Canoi'hhas.

Eu, $eQa�tião Grein Costa, Casa�" ,Erlita J;*��*;
'Oficial dQ .. R�gistr?, {'ivil que , '" ' ,"-t1t,,+·;.{ :':'/\', >:' ";. >:�;ii�
escrf'vi,datp"rQissiqci.2;,:" ',,' .:.
TMajor Vleir�, [4 á�' setembr�

'de 1954.
'

;, §êbastião Grein" Co�;� ,:(;, ,;."

"Oficial do Hegistr9 Civjl.'
..:" '-!. �,�."\,, ;�, . , ;,':' � •

.

t.,

, Carlos Schramm
Já deu provas do que,;, é
'par<i. �o�ttâr o g.ue"yai,�s�r

I
��:_,,:,,;?1.';�'�":;. A ;:i��, .L�"t�, :�-':, ":�"f:l' ,,��.t�:�, '-':'f/�;>;�?"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'OTT-O FRIEDRICH
Conhece as necessidades do homem

interior e saberá ampera-Io,

CO·RREIO DO NORTE 18-8-1954

Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas, Peças 8 Acessórios

, Caixa .Posta'l, 93 - CANOINHAS - Santa Catarina

, União Democrática Nacional
Para VEREADOR, Vote em

. ���®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®���®®®®®®®®"� União Democrática Nacional" �
� Par� Vereador pelo �
m distr,lto de ,Paula Pereira I
I Ilpjdio Borges da Silva I� � �?i Antigo Funcionário Ferroviário

'

,�
�@-.@®®®®®®®í!l®®®®®®�®®®®@®�'fjJ

União Democrática Nacional

PARA VEREADOR

IDALINO F. TULIO
Percorre e conhece' todo o município, podendo
na Cainara defender teus legitimos anseios

'

João Augusto 8rauhardt

I

"Para VEREADOR
Votem em

ALFREDO GARCINDO
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Idealísa e Execúta Para Vereador
As suas cédulas podem ser en

contradas em sua residencia a

rua 6 de dezembro 13 - na Re

lojoaría Progresso - Loja das
Novidades e Bar e Café Expresso

.

Rádios PHllIPS União Democrática Nacional

PARA VEREADOR

VOT,E EM

Sarkis. Soares
o Vereádor que já

demonstrou o que é o

Vereador que trabalhaEmpreZd Fuck

União Democrática Nacional

ESCO,LHEU
-

PARA SENADORES DA REPÚBLICA
Dr.Adolfo Konder e CeI. Aristiliano Ramos
catarinenses ilustres que já chefiararn o govêrno

-

de Santa Catarina

Para seus Suplentes, os nomes dignos de

Dr. João Bayer Filho e Sr. Genésio Lins

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

PAR'A' DEPUTADO ESTADU.AL
POR CANOINHAS E

PAPANDUVA

Benedito Terêzio de
Carva,lho Júnior

o maior credor de benemerências
" e simpatia do eleitorado de

(anoinhas e Papanduva
PARA VEREADORES

, ,

Senhores: Adão Tyszka, Aldo Pacheco dos �eis, Alfredo Gar-
cindo, Gilberto Ritzmann, Augusto Kornaski, Aziz José Seleme,
Basilio Hurnenhuk, Carlos Schrarnrn, Elpidio Borges, Harry
'Schteiber, ldalino Túlio, João A. 8rauhardt, Luíz Damaso da

Silveira Sobrinho, Otto Friedrich, Ricardo de Oliveira,
/ Dr. Silvio A. Mayer, Sarkis Soares. �

, ,

� ;��'::.'f._.: ......, _.'.('_ I�I I·h. -J:' ,_

-
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- . -

'

.. f:. c � Compareça às €Ieições de ·3 da outubro, ii.
ii

. depositando nas urnas, o nome dos homens ii
-ii' que' já prestarem-serviçoa à tua terra 55
:a

a • .,••••••1111 ali••••••a•••••• 11•••••••••••••
-

IE••••
IIIII

E , M;jI II'lO II IJ•••••••••••El

EL.EITORES,
�

,

, � -,

ATE·NC�A..O
-.

.
.'

.,.
.

...;

.
Para _ s:

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

EX�MPLO: 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 o 'Eleitor votar somente com UMA cédula para
Vereadores, ou com uma de qualquer das outras;

...

.
Ou com UUAS; sendo uma para Vereadores e outra para

Deputados Esfad'uaisj
.

.

., Ou com' TRES, sendo uma para Vereadores, outra para
Deputados 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.
. que, O' eleitor deve fazer.' ,

.

: Que Co Eleitor vote certo, votando com uma até cinca. Se
votar com mais de 5, votará errado.·

NOTA: :- Não. se pôde votar para DOIS Vereadores,
nem para DOIS Deputados Estaduais, nem para DOIS Deputa-
dos Fede;ais. O voto será nulo.

-

J, ..
-

SÓ se pode votar para DOIS Senadores, com Suplentes',
: pu sem eles, porque ha

'

dois
.

candidatos e prevaleée o principio'
majoritário.

.'. <

�

Uniã.o Uernocra:nca Nacion�l

Propríetaríos da OLARIA STA.
MARIA ÇITA EM TRES

BARRAS, proíbem terminante
mente, caçadas, pescarias, e tran
sito de pessoas, ou veículos, e.; em
seus terrenos no lugar -denoml.
nado Sarrinha, em TRES BAR
RAS, não!'e responsa bilisando
pelo que possa acontecer aos D�ja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo,

.. infratores."
'

Ix
.

Quer ·comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindb.

p. p, A FIEDLER &. elA LTDA.. Quer adquirir; terras de: planta? Procure· Alfredo Garcindo, ,Se
.Pedro Merhy Selerne encarrega "junto ás Repartições, de desembaraçar requerimento��.

petições ,e"etc.
c

C," � :." .'. t
.

4� �
..,

.

. Tem a venda, em Felipe Schmidt, 5 alqueires. de terF.,
de cultura, com casa -de moradia, paiól e outras. benfeitorias. No
mesmo terreno, tem Orna organisada criação de-abelhas com 40 cai
xas e uma força hídraulíca para carregar bateria. Preço de ocssíão.

,; Um bangalô de madeirá, construção nova, e 'mais d�as 1#

datas e meia, localisadas defronte ao-quartel da Polidía 'Militer.

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

-_ 45 datas no Alto da Tiiu-ca
-

(estrada Mareilló Ilia�>": com _

duas" casas de madeira e paiol.
-

',
"

1 casa de madeira, com instalação sanitária, -a rua Ce1.�
1\

Al�uquerque.
.

48 datas e uma casa de madeira, em Papanduva,: -no">"
perimetro urbano, r=

1

{ --,

Bujãosinho HWALITA"

"'PEQUENO .MOINHO"

Caixa Postal 76 __ -Foné 125 .

CA�OINHAS'-:- Santa Catarina .

AV I S O

Ma· Relojoaria Suissá
de 6uilh�erme. J. A. Souza

v, S. poderá comprar ré-,
logios, bíjouterias.cali-' .

anças, aneis em geral,
. .t .

por preços razoaveis- :,

Rua Eugenio de Souza.

Tem bom_sostQ.?
Tome Vafé S. T'ereza

, ,

TOSSES 1 BRONQUITES?

VIDHO (REOSOTADU"
(SI�Vll�A.)

GRANDE TÔNICO
.

-. ,.' o': -

,Um autornovel Chevrolet 6 .ci
Iindros 1930 Maquina Zéro Stan
dard. Preço de ocasião Mer e

'

,Úatar ira OFICfN-:\ FORD.::
.

.

�
-

;�

p l�.RA VEREADO·a
I !;.' ':'_'

'VOTE·EM

Alfred-o Garcindo
QUE .IDEALJS'A E EXECUTA

-

II,ld��liSQU d J' .' 6xpos.jçã; ,.Agr'o Avftola
"� "Industrial'! e executou-a

iBa.alnàdor pelo desenvolvimento da
,Agri:cul'tura no. Mu:nicípio� será, ena' :;

eâmara, O defensor ativo d6s' diteitos,
'('0, .,' •

• t . ...,. "" ,- ,,;�
,'r"'" 'do homem do êamp.o

ALFREDO."·,,GARCINDO�,,�,
Representações� çqrretagem,Segut:"os,Conta P�ropria'

"
.

. -. - "11.<1
- Tem para pronta entrega-: ,. _.,

Maquinas para. descascar - debulhar milho, trig.o, ·'arroz
todos os cereaes; Motores a gazolina e moinhos .para quírêra
manual e elétrico. '.iI"
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.Unlâo Democrática Nacional

Votando em

Ricardô Oliveirade
'Yótàr:ás em teurVereedor

,,'

...... ,..� � -- ....

r====�======�======�==�
Uniao .Democrátlca ", Nacional ,

, "<._ ,J

Veja q'al� seg'redo I
O teu voto v�,e'· per �doisl

_- ...... >

votando,.,�m' Harry' Sc;hr�iber
-:_�- ,,��Para 'Yereador>�,' :

;' �- -
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======�==�======�=======.
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'Oficiri"a'Mecanica
�à Rua Paula P+ereira (lado Agencia J. Selerne) e

oferecem seus préstimos I"4x

�ÀNOINH�__�_--
Santa ca��n..�j

Detende a tua liberdade, comparecen
do ás eleições de 3 de Outubro

,

,

:::::::':::::::::::=::::::::::::::::I=:=::=::::��:I::::::::::::::::=:::::�:::::::::::::::::I::::::C:=
II' a.

I' Banco Indústria e Comércio de 'Santa Catarina. SA. ii
" � u

li ,Matriz: ITA.lAÍ Enderêço telegrafico: c I N C O » ii
ii TAXA 5 .DE DEPÓSITOS ii
� ,

Contas de Movimento . Contas a Prazo ii-
I! }•. Disposição 3% a. a. Com aviso de 120 dias 5% a. a, i;
� 0/ u

ii Prazo Fixo 6 mêses. 5% /0 a. a. ;�
:: Prazo Fixo 12 mêses 6% a. B, i:

H· Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ 100.000,00· ii
_ L
ii Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq,R Major Vieira 55

'�brô uma conta no "inco" e pague com' chequei ii
::::=::::=:::::::::::::�::::::::::::::�::::::::�=:':::::�::=::=::::�:::::::::=::::::::':::::::::

Edita"1 de Citação
(continuação)

TAL DE CITAÇAO'do mencio
nado JOSÉ LUCAS, nêle trans
crevendo-se a inicial de fls. 2;
respectivo despacho, proceden
do-se a afixação no local do
costume e fazendo-se as publi
cações legais, fixando V, Excia ..

o prazo. (Art. 178 e suas aline
as, do citado Estatuto Proces

sual). Termos em que, P. defe

rirnento.gôobre estampilhas le

gais o seguinte: Canoinhas, 9
de Setembro de 1954 (a) pp.
Mario Amaral. 9/9/54, 9/9/54.
DESPACHO: Recebi hoje. Nos
autos respectivos, como requer.
'Prazo do Edital 30 dias, Em,
9/9/54, (a) José P,lVL de Almei

da, Juiz de Direito, Em virtude
do' que, mandei expedir o pre
sente Edital que será afixado
no lugar de costume e publica
do uma vez na Imprensa Oficial
do Estado e duas vezes nos jor
nais locais «Barriga Verde» e

«Correio do Norte», DADO e

passado nésta cidade de Canci
nhas, aos nove (9) dias do mês
de Setembro de mil novecentos
e cincoenta é quatro Eu. (<1) Ru
bens R. da Silva, Escrivão o . es-

crevi.

(a) José Pedro Mendes de Al
meida. Juiz de Direito

l

Certidão: Certifico que o pre
sente edital está conforme o

original afixado no local do cos

tume, do que dou fé .

._

Canoinhas, 9 de setembro
de 1954.

Rubens' Ribeiro da Silva,
Escrivão.

União Democrática Nacional

-I
I

·1
I
�..

PARA VEREADOR

João .. 4. Branbardt

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

ALUMINIO
bom e barato.

t!tJ,d,tJ, �.t�tá
.

Municipal:
Exonerar, de acôrdo com o

artigo 92, do Decreto-lei "n, 700 ,jl,j
de 28-10-1942.

"

Inês Veiga do cargo de pro
fessor Auxilar, Padrão B, do
Quadro Unico do Município, com
exercício na lt}scola Mixta de

Carnpininha, dístríto de Três
Barras.

(,

PORTARIA de 14 de julho
de 1954

Benedito Terézio de Car
valho Júnior, Prefeito .Mu-,
nicípal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso

de suas' atribuições, resolve:
-

I·

Conceder licença:
De acôrdo com o artigo

1.55, do Decreto-lei �. 700,
de 28/10/1942.

'a Milton A. Nunes, ocupán
te do cargo Escriturário do
D.M.E.R., padrão S, do qua
dro Unico do' Município, du
rante 45 dias, a contar de
18 junho de 1954._

\,

Designar:
Maria Velloso Puschínskí pa

ra substituir a . professôra Maria
C. Teixeira Krauss, regente da
Escola Mixta de Paiol Velho, Jdurante 90 dias, a contar de 10
de agôsto de 1�54, com gratifi- J
cação diária -de Cr$ 20,00. ,"

,,·:1Conceder licença:
-

a Errrielino dos Santos Veiga, -N

ocupante do cargo deprofessor J,não titulado, padrão D, do Qua- �
dro unico do município, com ,e-�, �

xercicio na Escola Mixta de Cam-
.

��
pininha, durante sessenta dias, i

a contar de 2 .de agosto de 1953.' .�
�

Designar, de acôrdo com o

artigo 89, do Decreto-lei n 700,
de 28-10-1942.

Otila Dias Zattar, regionalis
ta, para substituir o professor .

Errnelino dos Santos Veiga, re
gente da Escola Míxta de Carn

pininha, distrito de Três Barras,
com a gratificação diária de
('r$24;00, a contar de 10 de a

gôsto de 1954, durante 52 dias.

Prefeitura Municipal de ;)a
noinhas, em 4 de agosto d� 1954,
Ass. Benedito Terézio de Car

valho Juriior, Prefeito:

Osvaldo Ferreira Soares, Se
cretário.

Eleitoral EditalJustiça
Doutor José Pedro Mendes de Almeida, Juiz Eleitoral da 8a.

,

Zona. (Canoinhas), circunscrição de Santa Catarina, na forma da lei, etc;
FAZ SABER a quem interessar possa, -qüe, conforme Por-

I'
tai-ia datada de 14 do ,�êorrente mês, foram feitas as seguintes modi
ficações nas mesas receptoras de votos para as eleições de 3 de ou-

,- tubro proximo vindouro, da seguinte maneira:
, I SUBSTITUIR E TRANSFERIR Presidentes e Mesarios na

I forma que segue: _�
-

•

5a. Secção • Cidade de Canoinhas, Edificio Pereira. Substi-
tuir o Presidente - Benedito Alberto Passos da Silva por - NATA-
LIA BOJARSKI. I

12.1. Secção. Cidade de Canoinhas, Saguão do Forum. Subs
tituir o 2° mesário Waldemiro Olsen, por ARGEMIRO POSSAMAI.

14a. Secção - PIEDADE • Arrabalde de Canoinhas. Subs
tituir a 2a. Mesária ARGEMIRA POSSAMAI (transferida para a

12a. Secção) por GUSTAVO KNOLL.' ,
-

21a. Secção - RIO DOS POÇOS � Municipio de Canoinhas,
Substituir o Presidente JULIO BUDANDT JUNIOR por .Marcelino
RubeL 1

'�
24a. Secção - BELA VISTA DO TOLDO, Distrito da Séde -, ·

Substituir o 2°. Mesário OLlMPIO MURARA por Osvaldo Koch.
34a. Secção - SANTA LEOCADIA. Substituir 1°.' Mesário

OSVALDO KOCH por Ma�ia Glaba. .

,

38a. Secção - R10 CLARO. Distrito de Major Vieira. Suhs-"
tituir o Presidente GUSTAVO KNOLL por Waldemiro OIsen .

.
47a. Secção - PALMITOS - Municipio de Papanduva. Subs

tituir o Presidente FRANCISCO DE ASSIS SILVA por Mario Bess.
'E, para os devidos fins mandou expedir o presente edital qué será
afixado .e publicado na forma da lei. Dado e passado nésta cidade de
Canoinhas, Santa Catarina, aos 14 dias do mêsjde Setembro de 1954.

Eu, Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão Eleitoral o

datilografei.
'

.
'

JOSÉ PEDRO MENDES DE ALMEIDA

Juiz Eleitoral da 8a. Zona.
.

Está conforme o origina'! e dou fé. Data supra.

ZENO BENEDITO (UBEIRO DA SILVA
Escrivão.

PARA FERIDAS,
E C z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C' E I R AS,
F R I E I fi A 5,
ESPINHAS, ele.

"
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8anêa' d,e; ,Liqurd'ação! Esta" Semar)á
'

,',

,,' 'SEDAS'l�SAS E ESTAMPADAS
'"

'j EMPR�ZA rFU�K 'ê�l�bórando para 'sua'�econorn i:a '
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4Ô) _:.. : o PSD catariaense na
Comissão de' Inquérito da "Ulti
ma Hora": Enquanto a UD.N.
cataribense guardou sempre, atra
vés de sua bancada federal, b má
ximo respeito á pessoa e à políti
ca do Presidente Getúlio Vargas,

-:r-

,

o' cb�fe. do P.8.I{. cat,arinense per.
mitiu que 1111 C\Hnissão de Ioqué
rito da "Ultima Hora", feita' ps,'
ra' abalar o prestígio do chefe d�
Ilação, figurasse o Deputado de
sUa bafJcada sr. Leoberto Leal,
'que. couforme ós elogios da in}
prensa oposicionista, -salientou'le
no combate a' Vargas e ao seu

Govêrno.
Mas, tódas essRs atitudes de 0-.

posição calc,ulada e fda foram ra
tificadas pelo silêncio e pela omiil:
são do, chefe do 'P.S.D. catari-

"',uense antes, durapte e depois da
,me:>rte do sr. Getulio 'Vargas. ()
mínimo geslo de apóio; de confôr
-to. de solidariedade não' se viu da

.

'- -

"

��.. .

Ano 8 - CANOI!'JH,-\S- S. Caiarina, 18 de Setl'mbrode1'J54, N. 319

Aniversariantes dã semana

parte de quem tanto havia rece,

bido. Nada. ,A manobra da renún
cia ccniunta, realmente a mola de
tÔda a' ação política contra Ge
túlio, Vargas, .uão se ouviu uma

palavra, uma ordem de basta, u

ma atitue serena do Presidente da
Câmara e chefe' do P S.D. oatari
nense. Nada, 8 não ser a mais
s�lené omissãol

HOJE: O jovem Afonso, filho
do sr. Guilherme Groskopf:
AMANHÃ: A menina Ivani, fi-

'lha do sr. Firmino de Paula e

Silva;
.

a srta. Rosiris, 'filha do sr'.

Emilio Tinel; o sr. Paulo Müller;
a menina Silvia Tereziuha, filha
do sr. José Guginski.
DIA 20: A .sra. dna. ' Donaria,'

mui digna 'esposa do sr. Pedro P.
Portes; o menino Rubens, filho do

,

sr. Kurt Wolter; o menino Wilson
filho do sr. João A, Seleme: o sr

as, Provas .que Pedir�m
,

"

,

"Antonio Carlos' .Konder "Reis só -bem recebida como transcrita
Á nossa advertência, quantZ á, ,DOS jornais pessedistas.

.�infa(Íle campanha, lançada em tôr- '30) - Apresaamento do PIoces-:;;,':' no do falecimento trágico do Pre- so do "ímpeacbment" contra o
w sidente Vargas, respondeu o �SD, Presidente da Hepúblics: enquan-"" através do Jornal "O Estado" to as leis reclamadas pelo Presi-
-êom 'duas notas. I dente da República dormiram e

'( A nossa respósta caberia em dormem na Câmara dos Deputa-
duas linhas e seria' a frase chico- 'dos. aos olhos complacentes do seu

illte de ,\Jzíra Vargas, quando re- Presidente e chefe do PSD cata-
cebeu Q! "pêsames do -cheíe do rinense, o processo de "impeach-
PSD catarinense: "Visita tardia, ment" contra Vargas galopou nas

,

Dr, Nerêu!" A fil'h!l de Varga8� Comissõea e no Plenário.
';.'ii A •

- •.
com esse pronunciamento corajo-

f(J\ so, indicou ao povo de que lado

j\:l"($cstavo' quem hoje preside, em

�SaDta Catarina, os diretórios do
,PS}). Mas. vamos ás notas de
°"0 Estado"; Na primeira, a mais
destacada, pedem-nos "exibir" di->
zer, gritar. pronunciamento'! e ati
-tudes do chefe do PSD catarinén
se que agravaram a crise e difi
cultaram uma solúçãoque melhor
erviría 1) Brasil e pouparia a vi
a '(:lo Presjdente da Hepublica", �

'Na segunda, em tom salpicado
íl lama, procuram DOS' rediculari

�al<éE'ss� não merece resposta e

representa, pela maneira por que
foi lançada, a prova do flagrante

1;";"'" em que o "PSD de Santa Catarina
:Wi foi pegado, querendo explorar na

. _

morte o estadista que tanto ex

plorou em' vida,

,
Vamos, então. ás provas pedi

das na primeira'; Começaremos pe
las atitudes! Eleito, por .três vê
zes, pela' maioria de tôdas as han-

� cadas, pr�sid�nte da Câmara' dos
Deputados, o' chefe do PSD ca

tarinense aceitou. mordido relo a

pôio que Getúlio votava fi Irineu;
.ó lugar de Comandante da iuglo- .

riu 'batalha pelo enfraquecimento
� da ".autoridade do Presidente da'
República: .

'

, Nesse trabalho. esmerou-se em

habilidade e dissimulações mas: as
liuas.atittfdes são de ontem e O· po-
Vo.'li não 'as'esq'ueceu: .

,lo) - Caso Teoório Cavalcsn
>iti:� quando êsse Deputado flumi·
n�nse, pela v-iolência e pela audá-

d. cia. tentou desllloral izar a polícia
:!'iil � do CovElrnad0r Amaral Peixoto
ii !';i� genro, d��� Preside'ute Val'gail, en:
>

controu no Presid�nte da Câmara
a trincheira para !Olla manobrá,
cujo êxito rl)arcou' o iuício de lÔ
da a

�

sêrie (le armadilbas e;. em

ooscadas contra a autoridade 'de
�. Vargas.

20) ,- Saudação de Pedro-Dan
tas: para dar Ih i'I?Pl'essã\l- de que
,petúlio era contra a Constituição,
seus a\!,verBários prepararam,- em
fins de.'195·2, um banquete ao Con
grçs@o, focalizando�o na pessoa dq
Presidente dá Câmara dos Pdm
tados e chefe do P.S D. c'ataci,
J;leUS!l. Nesse blinqllete fêz a ,sau�
dação oficial o ,ior�8lista Pedro
Dantasóc illimigo "figadal ciu Presi-
dt'ute Vargas.,! 8aud�ção não foi

E na sua posição seria fácil di
zer que a Câma-ra que pl�sidia
não concordaria com a renúhcia
coagida ou a licença definitiva.

Na própria madrugada, de 24
de ágôsto, lua pe�s08 não foi vis,
ta no Catete, 8Ua voz não foi
ouvida em -íavor do Presidente
'Getúlio Vargas, seus braços não
se abrirampara, em prova de so-

Iidari�dade. retribuir�oli muitos fa�
vares .recebidos. '@

,

��,

o chefe do P S,D, Clltarinen&e�

Quando um presidente de As
,sembléia quer não há lei que hão
aoae, para aprovação "ou' rejeição.
E as lei!! de Getúlio não ·cami·
nhavam Da Câmdfa' pret;iJida pe
lo chefe do PSD catarine[)se.

Há mais aindã:'quando do pe-
dido de licença par� processar o

filho do Presidente Getúlio, De,
putado Lutero Vargas, a um pe

di�p simples, o Presidente ,da Câ·
mbra dos Deputados 'e chefe do
P.S D. catarinense,' anulou avo·

, tação, que fóra favorável a Lute
ro, mantendo a crise que o Go-
'A �, C;, "<-;,<

veroo Ja atravessava.
y

Tudo isso, contudo" é pouoo an-

Nada. Illlda a nãó ser o silên-
cio i·nexpli1ável.· ;1

Mas, não são só essas atitudes
que provam o que afirmambs_
Existem também 'os pronuncia

mentos 'eloquentes.
.

Quab::t� , � '8a�d�so' Presidente
Vargas fia sua çarta - libelo diz:

"A lei de lucros extraordinários
foi, detida nl) Congr�sso'!_ "A ele·
trbba8'� foi 'obstaculada até o de-

sespero", 'quem não sabE) que' es-,
8,as duas leis dorm'em no Congres
so, de,cuja lima., das casas é Pra:.,
sidente, é Presidente prestigiado,

Ernesto Bischop Sobrinho; a sra.
dna Branca Corte Mello; o sr.

Tosé Maria Furtado; a sr. dna
1\1aria Atalia digna esposa do sr.

Toão Rutkevicz,

DIA 21: Os.srs. Gustavo Kn_ç,lJ;
Pedro Zenznra: o menino Arlindo,
filho do sr.r'Belmiro Alves. de Ca
nudos; a,:;sra,,"\ JUa. Elvira;Pt}reira,
digna esposa elo sr. LeopoldõKoch;
a sra. dna. Maria; digna esposa do
sr., J{enato A. Siems.

DIA' 22: A sr�_ dna. Joana, digo
na-esposa do sr. Henrique Todt;
o jovem José Seleme, o jovem
Raul, filho do sr. Artur, Burgardt;
o sr. porgelo Cordeiro; "a sra. O·
livia, digna consorte "do SI;. Elpi.
dio Borges da Silva. mui' presti
moso-Agente Ferroviacio de Paula
Pereira; a sra, dna. Leoni Ribeiro,
digna consorte do sr, Sarkis Soa.

'{�S; a- sra., doa: .Lu�za -m';li digna
esposa do sr, VltOflO K em.

I te �- proia irrefntávei da hipo?risia
.do P.S.D. de Santa Catarina e

I seu rlustre cheft Na,,.eelicão de
"O' Estado" .. onde aparecem 88

duas né;tas 8' que me refiro há um

atsque frontal a Carlos Lacerda.
Mas, que dirão os pessedistaa e,

espeolalmente o povo, lendo o te�
legrama, passado : pelo Chefe.do
DSP cataeineuse ao Jorualista La
cerda, nos !le�uill,tes têrmos:
"Visitando ilustre amigo faço

võtos seu pronto completo resta-
belecirãérrto,

,

,"

� Ne�êu Ramos".'

Quem- :pa-s8ou êste telegrama
esta va e éstá C9nJ' quem �

Os I.l,'abalhistás leais e verdadei
ros G;ftll!i8t�s de Sa ota Catarius
porlerãq ficar ao lado de quem a-
" -,

, "

'bflndollOU 'Oetulio e fie apressotlS
ldf·grafar. Metuosàineuté, chamou
"do d� iJustre e de am.igo o mai-
or iuirnigd dI! Vargas'�

,

E�[à é a pl'uva ..mattei'ialdo que
afir·mei e afirmo, como homem de

honra CJue medita o que escreve
e sU9telltd'0 que dizl

E, diante dela, pOMBa afirmar de
c(lusciência tranquila: O Chefe do
P.S D, "catarinense, por atitude!
e pronuociamentos, foi úm dos
matadores de Getálio - caso e

xistam êsses'lliatadores como afir
ma a insidiosa campanha do F.S,!)·
- 'e agora ainda quer:, tripudiar

, sôbre 08 rest08 mortais explora0·
do-o l1a eleição. ,,"

Eis a verdade dos fatos e coo

tra,. êles,.,não há argumontQs!
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