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Informações de Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

Reaparecerá dia 9 de outubro focalizando assuntos de in

teresse geral. As cartas recebidas serão respondidas diretamente
• cada consulente., '

de() homem
catarinense

quem o'

orgulhase
NEREU RAMOS

QUE fechou as SOCIEDADES RECREATÍVAS 'do

ESTAúO. SOCIEDADES, puramente brasileiras ocupando
os predios e deixando-os em misero estado.

QUE mandou' prender homens e mulheres por sim

ples denuncia, sujeitou-os a toda especie de vexames.

QUE determinou que até as festas familiares fos

sem assistídas pela POLICIA.
,

QUE mandou criar um CAMPO de CONCENTRA

çÃO para os colonos de origem alemã' e italiana.

QUE mandou, prender os que falavam alemão; os

que ouviam estaçõ-es alemãs dentro .de seus, lares,

r NINGUEM ignora o que foi e é NEREU RAMOS,
agora 'candidato a SENADOR e a DEPUrADO FEDERAL.
o povo não está esquecido, QUEM ainda tem. cicatrizes do
seu governo jamais esquecerá o vingativo NEREU RAMOS.

Recado· ao Doutor Orty
'* Chegou domingô último a esta cidade O doutor' Orty Ma-

galhães Machado, agora residindo no Rio' de �aneiro" onde exer-

céJaIto posto federal. .

i'
,

L� .0 impetuoso tribuno veio especialmente fazer pólitica' a

mando "do Dr. Nereu Ramos.
-

'

1if:'
A fim de facilitarmos à sua tarefa vamos prestar-lhe al-

gtl'ós esclarecimentos, para nortear sua campanha.
,

.

Por certo êle notou algo de diferente em nossa Canoinhas.

o 1 - 0"' Quartel iniciado desde há muito e que andava a

passos de caranguejo .ao tempo do Govêrno passàdo 'e que che

gou 'a dever na praça apreciável soma, foj concluído, aplicando o

govêrno de Irineu Cr$ 317.000,00 e pagando' tôoas as dividas; a

lém disso o atual govêrno criou. a 3.a Cia. Isolada q�e já foi instalada.
2 � ;,0 Grupo Escolar � de Papanduva, pelo qual V. S.

tanto pleiteou .como Deputado, está prontinho e nêle o atual go-
vêrno g' 8t0'.1 a soma de Cr$ 250.000,00. .

·
.

;5 - Aq\!ele piano tantas vezes solicitado pela 'Direção do
Grupo i�scolar «Almirante Barroso» e prometido solenemente pe
lo Secr-etário Dr. Armando Simone, só aqui chegou após a ascen-

Çã0' do atual governo.
.

�

"": 4 - A cozinha e sopa escolar para os alunos do «Almi-
rante Barroso», tarpbem tantas vezes prometida por V. S., sómen
te agora foi instalada e' está funcionando, preenchendo sua gran
de e 'nobre finalidade, qual seja de possibilitar a formação de u-

ma raça sádía e forte.
'

",. 5 - A ponte sobre o rio Canoinhas, tantas e tantas ve

zes prometida em vésperas de pleitos eleitorais, está prontinha e

prestes a ser inaugurada.
· ...,. 6 ..:_ O prédio dos Correios e Telégrafos que V. S. plei

teou, sómente agora no govêrno da UDN é que foi construido,
entrando o govêrno municipal com o' respectivo terreno, que cus
t

.

ou Cr$ 55.000,00.
7 - A estrada de Mafra que, após 'a reunião dos Gover

nadores Aderbal e Lupion, foi prometido revestir, sómente agora
dá,trânsito' com qualquer tempo.

, Esclarecemos, ainda, que durante o longo periodo de chu-
vas, quando as rodovias Curitiba-São Paulo, União da Vitória-Cu
ritiba e a estratégica ficaram impedidas, a valente

.

estrada de
Mafra sempre deu trânsito. •

,; E por falarmos na estrada �e Mafra, é logico que temos
que falar no D.E.R. agora dirigido pelo competente, trabalhador
e honesto engenheiro doutor Cesar Amin. Na' campanha passada,
• cavalo de batalha da UDN foi, é evidente, O D.E.R., departa
lllento que V.S. atacou,de frente, criando sério embaraço para o

'

PSD. Hoje, ao contrário, a UDN se orgulha dêsse Departamento,
que nunca póde ser atacado pelos adversários do atual govêrno.

·

E assim.': dr. Orty,. V. S; após ser escolhido em. conv,el!-":��o legal para a reeleição a Deputado Estadual, para evitar serIa

�ão no PSD local concãrdou em retirar sua candidatura e foi
, ,

-

\
!ilm dos baluartes na eleição do doutor Fernando.

;

� Após essa crise veiu aq\,1ela e� que V. S: e o Capitão
Pedro' Kuss' quiseram tirar o dbutor Tarcísio da direção do De..;

Parta�ento. de Estradas de Rodagem, désta Ci<;lade, por motivo
�e . :-<;�kmas� 'recuaram, tambem, para não esfacelar o PSD.

.

E; agora, vocés estão juntos: Orty � Fernando e Tarcísio.;
.

"

Coisas do tempo: Um idealista, um egoista e um ... opor-
tunista.7U"Nb mais "doutor Orty, 'feliz estadia 'em' nossa Cidade.

... �

Mira.nda
� Lins·' e
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E' aqui estão
de Carvalho
trabalhou

as promessas.
Junior foi o Prefeito

por Canoinhas. Atendeu todos
administrati vos. Foi o melhor
de Canoinhas, senão vejamos:·

•

,q�e, mais

os

Prefeitosetores
,

'" .

1, - Nova Instalação Elétrica dêlo oficial, com duas espaçosas laboração amistosa dos mora-
da Praça «Lauro Müller� salas de. aula, varanda, instala- dores daquele bairro, que me-

Foi remodelada a ínstalaçãó ções sanitárias, etc. em Campo diante realizações de festas po
elétrica, sendo substituídos todos d' Agua Verde, para funcion-a- pulares "e doacões particulares, '

os cabos subterrâneos que esta- menta da Escola Municipal "Ro- forneceram à Prefeitura meios �
vam inutilizados, colocados nó- dolfo Zipper�r", feito com a co- (continua em outro local) .'"'�vos e modernos postes, feita í-

. , ,.f'�lumtnsção do pinheirínho, etc. As INSINUAÇOES MALDOSAS DO -JORNAL «BAERI-�' 4

Cr$ 90686,50, GA VERDE» que a tôdo custo quer representar o nobre pôvo de ..1
2 • Cemitério Municipal nosso Múnicípio, mas que, na realidade deixa apenas transvazar *;

Muro .fronteiro.· portões de. a bilis venenosa de, sómente alguns políticos fanáticos -do PSD,
ferro cercas laterais de madei- nós respondemos; O PREFEITO MUNICIPAL SEMRE PRESTOU

.

ras 'de.: lei, sargeta e' meio iio�. CONTAS DOS., DINHEIROS PÚBLICOS ARR�CADADOS" E A
nas entràdas' principais, .etc. PLICApOS AOS LEGITIMOS REPRESENrANTES DO POVO,
c-s 76.388,20.

.'

QUESAO OS VERE1ADORES DA EGRÉGIA CAMARAMUNICIPAL.
. '-" , Os dignos' VEREAPORES sempre apreciaram e APRO-

..

'

3 � ,Vila: Operátio e Cas!1 "

VARAM tôdas as contas do PREFEITO. BENEDITC> T:eRÉZIO-
.

'

para Maquinas
'

.'

DE Cl\RVALHO' JÚNÍOR, isso porque o dinheiro do Pôvo está
Foram construídas séte casas sendo aplicado com a, máxima HONESTIDADE.,E ACERTO.

de madeira, cobertas de telh�s .,

modestas mas' confortáveis, des- Tôdas as contas da Prefeitura Municipal estão religiosa-
tinadas a residencia de . operá-'

. mente em dia.

rios municipáis, bem como gran- "Pódeni
.

fi�àr �os�egados os PLANAETINOS do Jornal
de garâge para Motoniveladoras, «Barriga yerde».�O -dinheiro do pôvo está sendo bem cuidado
etc, Cr$ 100.309.50.y

. pelo sr. Prefeito Municipal e pelos Vereadores de tôdos os partidos.
, :-.

.

'., '�., �
. '.'.

4· Mecanização da Escríéa da '.,
i

Prefeitura
'

,O.
.

s
·

s· I d d -'9l,Pori técnico especialmente unlco CU pa OS O �.

contratado, foi feita mecaniza- ,

.
.

, '.,:, ..

ção dos serviços contabeis da suicidio de Va'. rgas ..��,.Diretoria de Fazenda Municipal,
_

�estando já em pleno funciona- �
.mento Cr$ 156282,50"" Causas: 05 escândalos da "Ultima Hora", da CEXIM e o J

5 _ Praça «Doutor, Osvaldo atentado da rua, 'Toneléros ..:. A ação dai Fôrças Armadas Foi'
de Oliveira eFeito e não causa - O verdadeiro papel das Fôrç"ls Arma.

Praça fronteira a Matriz Crls- das nos acontecim.;ntos - ,O prB e stâ traindo Vargas
to Rei foi iniciada, estando os Em declarações feitas ao «Cor- com o desenlace fatal do chefe
trabalhos [à bem adiantados .

reio do Povo», do Rio Grande do· govêrno.c-s: 123.865,30" d S I .p tá V- . ou, o sr. ro asio argas, 'A ação das "Fôrças Armadas,6 - Planta Cadastral e Pro- irmão do ex-presidente da Re-'
nesses dolorosos acontecimentos, '"

'jéto Urbanistico da Cidade pública, disse que as causas do foi antes, o efeito das causas a""
Por engenheiro competente, suicídio, poderiam ser encontra- pontadas, do que fonte de ori- .;

foi contratada a elaboração da das nos escândalos da admínís
gem da trágica ocorrência hís-

Planta Cadastral' da cídade.. e tração anterior. tórica».
projéto urbanistíco.zjá entregues, E referiu-se diretamente aos

t d
. -

I E «Ê pura fantasia essa.hístória.es an o em apreciaçao pe 8 -, casos do algodão, da «Ultima .

,

CA M" I
.

de fusão do PSD com o PTB.grégía amara unícípal, para Hora'», da CEXIM e ao atenta-
sua aprovação Cr$ 139.282,50 dó da. rua Toneleros.

Não é possível fundir partidos j,

que têm programas diferentes.
,

7 - Aquisição deMotoniveladora A entrevista do sr. Protásio Se os petebistas têm como .pro- '11<

Foi adquirida possante Moto- Vargas foi concedida na própria grama de ação a carta-testamen-v .

niveladora ,(ADAMS 610» que fazenda de Santos Reis.
.

to deixada por meu infeliz ir
vem prestando relevantes ser- «Os atos desonestos dá admi- mão, e pretendem fundir o PT;B
viços em terraplanagem, melho- nistração tiveram forte repercus-" com outro partido, estarão trá
ria, conservação e abertura de são na opinião pública, através �indo a última vontade do seu
ruas e estradas, pelo preço çle dos debates parlamentares, da grande chefe».
Cr$ 450.000,00.

. ,

imprensa e do rádio. O caso do Depois de dizer que a sua doI' '

8 - Calçamento à Paralele- algodão, que serviu para tantás e os se\,1S sentime'nto!'l pessoais
pipedo8 ..

. explorações financeiras ilícitas, nada têm a ver com suas idéi-
,_

D�s ruas Senado!,'. Fel,i"pe á revelia da presid�ncia da:.R.e- as políticas, concluü.i·o sr. Pro-
Schmidt _e Vidal Ramos,�,Jenqo;. pública, o escândalo da «UItima tásio Vargas:

'

�
'" .•.�.

'"
a Prefeitura empatado, sem d)li� Hora» e os transvias da CEXIM, «Cabe ao sr.. Café Filho 'far-
tar o serviço de terraplanagem�' foram saturando a opinião do .mar um Ministérí0 de equilíbrio,
transporte de areia, pedra bri- povo, inclusive no âmbito das procurando satisfazer a todos, e"",;u;:,
tada, terra, etc. a impor�aÍlCia Fôrças Armadas.

.

abr�mdando a emoção popular.
de Cr$ 8�8 882,50. E adquiriram maiores propor- I Acredito que êle alcançou ês- OI

<

9· Construção ções �no I:\tentado em que se en- se objetivo, escolhendo entre to-
de A-Ivenaria· .. ,>I' volveram membros da "guarda- dos os mais capazes e honestos,

Foi cónstruido mode;Íl�"�p;é'�;. �pessoal do presidente, numa cri- para levar li bom iêrmo sua es':
dia de alvenaria, conforme rnp�� se' progressiva, que culminou . pinhosa l'!1issão» ..

�.
�1. ;��i'�2i; ':1.' \;'i:::�/t'" �' �_:'\." J, 'di w·-'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"�� _, .',:,�...��!,:."',, .
• .'0 ,-.' :�:: ,

.'",

'o �r;.JÓs.é)?eqt.ô �ep .e� de ',ta' <:ida'de:'?r{âe f:�cebe.quais'quet
,:ld�, �UlZ�:�T', Direito da C<?.;;·' , avisôs ou ,iii!imações,

'

expõe .e'
e '�

rca de' Canólnhãs.iBstado "de' ,requer afinal tS V. .Excla con�
,

anta Catarina, na forma' da., tra JQSÉ'LUCAS:brasÚei;õ ca-�'
}�,�i, etc, -; sado, industriarió, iesidérite,�es
:.:"} Faz' �ai:>er a;q�em ínter�ssar r ta cidade,. o seguínte: O"stpÚ:
p��,saq?(por: parte .de, _ Miguel. ca.nt:, o� melhor, a firm�

-

su-

ijI2:oPlack.:: _IJie.Jo� apr�.se:nta- phcapte e
.•cre�o��,:do �upl]cado

,d�, as seguintes' petições: _ Pe- p�la Impor ��lncla.de Cr$ �7,225,80
:'ttçã,o. de, fls,.2 - Exmo. Snr, Dr. ,.(vInte e sete �II e duzentos" e

)f'�/::J,i!.iz ?e) Direíto da, Comarca de vinte é Cinco cruzeiros e oíteri

"':,.;��\,Can.pInhas: :"MigUtl -Procopiéck, ta cent�v9s), .c:onforme torna

Ii;.;:�!i:ma �9merc�al � industríàl, se-- cert_o. a, inclusa J,etrà dé ç..ambiot:
1*-,;, Cll�d't I?Jcida,çiê; á RUI( Major 'Vi- _;;vencId,a em 30/7/1949, e prótes-e, "'-

e";;i.�'erra, por. seu procurador- if;fra tada por falta de.pagamento. E"
,

>�ssinfldo (iÓstrümerito .procura- baldadas 8S .diligerit-ias., amiga-
., priú"irlcl:gso); ad:\To:g�do:lnscrito" Y:E,;IS .para soluçãorde �éy crédi-

.. :'fiJi' '0. dós-advs. do' Brasil;' Se':'
'

- to quer propor spritra
.

c SUpU"
?ç�o deste Estado, sobn. 434, resi-', cada a competente' e neeessaria

; te' e com esctit�rio,â',"Pr�ça"c ,�Ilção'�exe,cut'iys!_ com fundarnen- ..

urp 'MuppeJ ."'s/n, �nesta cida- to no:, art. 29�, inciso '. XIH, do

r�4dé:rece!>e q�ài!queT' �'vj_: God" do Proc ,Ci�!l, pelo que

:I-n�lmaçOes, expoee requer. REQUE;R a V. Excis•. ' consoante
, (Excia. contra José os, arts. 299, e seguintes' do ci

sileiro, �asado, !ridú? �ado Estatuto Processual, haja
sidente nesta. cidáde por .bern mandar citar, expediu

, ln(e; Ü;uplicante, ou m�� :do: se o mi!nda!Jo, o �upr,icadº,:
�j�;�:,l " 8'" firm,a supliéante é cre-' �OSÉ qJC AS, para pagar'den,;:
�;, ora' do 'su'pli�ado pela' impor.: ,:"tro' de vi.ot�-,,�e qu�!.ro, (24) ho

�,.' .. �!l'Qcia de Cr$,' 27.225,80 (vinte :as� sob ,pena de penhora, a,

��;;::)::i�;seté'mil e 'duzentos e vit'lté e' lmp,ortancia'total de seu débito,
l�':;�dnco cruzei-ros e ôite,Fita eenta- 'acrescído de juros, despesas ju- .

��0<:'�X-.9s)'j con�p'rme)ornà,"",ç�:tó li �i,n- dic�ai.s e. honorapiós de advoga,:.'
(;-;:, ,dusa, letra <de éamhio' vencida do, 11� base de 20%, proceden
��t;eÍn·30/!11i949�"p[�·te$tã,da :�ôt' ,do:=,s€;, se:o;-n,ã,Q fizer, á::penh_o�
;'é' falt�, qe paga'mento>E; ,r>âlqadas ,ra em bens ,de seu pat�l�oI'lO, Adaptavel a� LÍQÚ (DIFiCA.6oR
�;?�.:ftS dilig�nCiás:amigave'is pâr�'só-' �antos qQ{'ll1tos bastem para o

,-o""Iução dê S;eu crédito, qUer pro� .l_r:t�g!al paga�e�to" valendo a,
,

r�:,cQn!ra,,(), ... süplica'do a 'com-' cItaça9, �de�j: A(jgO" para todos

tente e "-n""é.c·'e"·- . .' '_..
.. os ulterIores termos e atos do

.;, _ ...,." 'óssa:rla açao exe- .

.' b'
.

.

1,'f':êutiva,.cQm fJuldªIílento -no art. . �processo, so .pena ?e' :evtha,
'98' 'in'';.:l·-s''';,-�,NtIT,:',�Â-. ·c d'" d

' l?ÉDE.' 'outrosSIm, seJa cIente o
'; , " <:I' ":n.l' "-·"-'00, ' O, 0,.1" ,.' ,

. ióc. °X:iirq'\ '�Jç/ <i:ué�REci.UÊt:t ';,s,1JplIcado _

de qUê poder� con-

·.;"";:'.'.•.�.�'V ,E.�
.

'-.�." ." 't ......�'. " :, telitar a açao dentro de dez (10):,"?" a,--," 'XQl ;consoan e os, arts:· .

ii'f'1,099'é se.gul:Q_�§;:dÓt<titado Esta"';, . dias após a penhora; e, se esta

t;.'�tutQ, �t�e�§stláí;�<:haj�, p6r bEm ; :"re�ajr em bens imoyeis ou dAi-
�nda.r:��C,ITAJ{, . ex.peg1tido;se reItos .correlato�;' �e "casado for

, àndadb�;:� ;,súp1i�aqd��OSít ,,?s,uplIcado, �seJa l:ltegral,.,digo;
�� ,�;?LUGAS; plrá:p�g�l' "denftQ"_de �g��,!rnente cItada a sua- mulher.
\�,'\": ',vinte é' o'quátr,Q;,4«24)' horas soo"": ,Da a',present� ação o valor de

��:, pena de,'pe,Ifliq,ia;""á )mport��cia', Ç,�$ 27,225:,80, para efeito,s--'fis-,
i>.:'totál d� seu' débifo" acréséído calS� Termos Em que R. e A, do

�Ó· ,�e _juros,,;despesas jU'diciáis e ho-
,,' • ?eferimento E. R. M, Inu1iJj�an

�i;�,�p().ral'-ios de advogacfo�' ·na base � ,qo, estampilhas le�ais o seguin:
�Y::<:�t 200to;. procedendo· s�, se,::q: não' ,�e:. ,Canowhas, , ?"_ de

..
setembro

[�,fIz.��.a,p':nhora r.m bens de seu �.�e' ,954., (a) pp. Mano Amara!. --,
\ 'f" :·'0:::"<

�i:'J{�,trImo,?lO, tantQS quaQtos'bas-,., '�/b9�5h4. �/9/54. DESPACHO: Re- �. J� C Ô R t_E
'�';-.;,:,tem, t;.a,ra o inteiro, digo, inte- ce.I. 0Je. A. Comú Req:uer, Ca': C· PI'

.

'

,

1Iííf�
b'

, h
' alxa osla 76 .. Fone 125

Pi�,g'rãÍ: ,,�gal1)'ento, válendo a cit�'- nOln as� 2 de Setembro de 195'4, CANá'IN HAS - Sanla. Ca.,t�rlna.;.�:_ ção,-. sde 'l�gó' para todos fros (a), Jose Pedro l\1endes de AI-

�::;ült termos e atos do -

ro-.
m!=lda. 9 qU,e cu�pra. DA DO

';;'>,c'el.,.> _'_

\

p�na de ;'eveÚa'. �É- e 'rassado �esta .cIdad� d� Ca- Na Relojoaria Suissa
I,D�.,;p,u'tt.Qssim, �eja ciepte o su�

nomhas, aos 3 ?laS do mes de .

de· GUI'lherm'e ". 'A',' Sou"a",.:,pllcaâb,:â� que'poderá contestar �etembro de 1.954. Eu, (a) Ru- "(I

i;:" :a·;,�'ção:d,�ritrol de 'lO"',{déz).:dias b�ns�. _da, SI!va, Esetivão o' V. S. poderácorr;prar{ré-
': . ,ápóli.,feifa a penhora, e, se,,,esta. Esc!,evI (�) Jose ,Pedro M;n?es

.

logios', bijouteriª-s,· aÜ:-
,eé:�!r em ben,s '(mov.ei().,budi�.� d:, Alm:lda, JU!� _de Dlr;l;to, .

I
;�,'�.':r�jt6s correlátQs, se cas":dô::fÔr S�los afInaL Ce�bdao: CertIfICO anças, anelS em gera,

�i�;:--o s�plicado, seja 'iguaJtrie�te cl- ,qu:, em, cumprIll)entú ao re��
- por preç(j�razoaveis

'

:,;i:; ;ta;�:ta a sUa .ml;llher:. Dá ..
� á pr�- , 'i'eltavel n:�?qa�o Jetro, exp�d�-, '. Rua Eugel}i(), de Souza.

fi:: sente> ação, o valor de' Çr$ .... "da a requelmlent� �e. MIGU�L, /

,,,,c
.

:t,;;2?22.5,80, para '�éfeitos \físéa'Ís.· PROCC?P-IA,CK, dIrlgI:m� hOJe_,. T" 'b
-

��,;Termo��em que.R., e.A., do'de� nes�a edade"pnd� reSIde JOSE" -

, ,em " om",g�>Q,$,to?�:�;:\�fei:imel1to. E. R. M. Sobre estam-
.

, LUCAS, e, senrio aí, deixef de
.

_o.

"
,

,"

��l.Pi�h8� ,legais"o seguinte: Canoi- 'e�etuar" a sua Citação. ,por n�o '.
. Tome Ca fer - � ]�er-0z'a'";:i,;:.:,pllas,,, 2t�e SytembrQ de 1 �54. (0)", �elo e?cont�ado" seJ;}do ent�oi, /'

'

"
.,'

,t U. I' lJ ;

J:,;'pp'.�Man::> Amarar 2 9�54. 2-9-54. tnfot:.l'I]ado .de. que o mesm,o' nao ..,," ,

:S·,:Manda<)o. de .Citáção: O ,Dr. . t�m""ha nJ�ito' paradeiro' certo,
.

V'
"

d'
"

. .

t:;�:;José Pedro Mendes de Altnêida • 'X�venqo elltre.tantb ausente des- . .

. en ,e..;se
:�/;J�iz d'�'D' � 't"d C"",' d" .

.' ta eid�de. Fojinformante a mu- U,m automovel êhe.vroleC6 ci:
;;�,

.

. ... , 11 el o� a oma.rca. e: -lher d'e José Lucas e' t
.

.

.'.

ié. :.,.,ç,anoJt;lhas, Estado de Santa., C�- \ , "m''I'me.",
.

;:t dI ..... "O ..
'.'; 'f'" "d

S �...
por lindtos 1930 l\1aquina ..Zéro Stan-

,;,.: ....t.... rtl.n·'a.� ... -' ..

';' .··r
.. ,. ·cla.a. ·re,enoeeve.r- d d'P' �'â''''''' ,'_"

V
:;:�;

'l' .. .' .•�a forma, <:ia, �.e!, ,�tc ..
; . :dade, douJé. Canoinhas; 3 dê.

ar, r,eço' e OcaSlao. ere

i�:,�a�?o .. a,. qual.q�e� })fIclal de Setembro de:·1954. (a)'Alcebia- JrEitár na OFICIN'A FORD.'
1�:'íJl:lstIçl!lic:ie���;-JuIZ9 <que lhe �en- �'des"Gomes do' V I Of" I 'd
�E�d9 este japr.esêntadoê' e estando 'T

' •.�•..
'

• .- _

; .� e,. . ,l.cla e

�p6r� iniirhássi,il�do, C1:rE, .rléstá... �:-,l,lstlça Pet. Iç�o
..

de fl�. ,p ..

- Ex

�.��rnarca o�Sr.i�JQ.�m LUCAS, ;mo. �r., D�. J:�l�, de DIreito da

�)�!2E! .todo ti conteudo'ila petição'.' Comarca de Canúmhas: MIGUEL

�.;;\e�,�esp�ch() s�guint�s: EXIno: Snr: <PROC?PIACK! por seu, procu-
.

t�t�i �JilZ d,�\ '�(kda Corria,r-
.

; rador_ �nfra as�n?ad(), no� autos

�:�;�a "�e Can?l_� _: +Miguel Pro- da Açao, Exec:utIv_! que_ mov� a,
::�coplack,',:'fl,rma� comercial e in-

. JOSÉ, LUCAS, nao' tendo !,õld�L
�;;�:d1Jst�:l{ieaiada n/Cidade, à Rua '

este ainda cita.do, por s� encon�;

�.�. Major ,'Vieira, pOí".' seu procura- trar� e� lu�ar. mcer�o! conforme,.

i\';'d�r infr.a,,�ssinad,o (instrumento ,c.ert�d,ao. QO, Sr ..... OfJClal de Jus- .'"

ro.c.4r�t0\,io íncJuso);'advogad�; tIça. de fls. �l; �R�QUER a V,' :!;:,..
scrito ..na O. ão' '}\dvs.,do Bral._, �xcla., ,l1a f!}�ma �do art. 177, a-

' ,

.. , il,·.S�ç�o. âes'te Estado sob n ..
,}mea '1, do Goçl,".do. Próc.· Civil,

il:i�"'34_�'6esi'�ente �'e com �sêrÜol'io·. >sé:digne mlindár �xpedir ED'I-,;_,; ',�
'" , ,�" ". .

j '.
_

_". .." .' _

,)I • .'. " '. ,

·�.Pta,ça���prõ.iMueller, �L �;
-. (éont(nuâ n�óutrocro'calf ,. :;:

é'�;'.. �,",;,.,;, .• �
T -.

• �.,\�, -:.., • .'

.

Eá,Fa votar
.

na chapa çompléta, deveis votar com cinco cédulas
,

EXEMPLO: Cinco Cédulas
.'

Uma para Senador: Adoifo Kônder -

.

, "-Suplente: Genésio Lins"
Uma para Senador: Aristihano Ramos

. , ," Suplente: João.Bayér Filhô .
.

'�<, Uma.para , Deputado Federal: :La��ó...ÇarB�iro .�e:LoYOla
f, Uma para Deputado Estadual:' Benédito T•. deCarvalho Jr

Uma para 'Vereador: Basilio Humenhuk
.

. ,,', '. Ou Outro d'e sua eopfiaqçà. .; -
"

,

.
Podê' o Eleitor" votar somente', com UMA cédula- para

Vereadores, ou cOIE uma de qualquer das' outras; ,

_

' '. . Ou com DUAS, seJ;ldo uma para Vereadores e outra para
, peputados Estad'uaisj :,,/' .'

",
.

'
.

.

'

.

Ou com TRES, s,eFl,p:'ó' uma 'para
.

Vereado�es, outra para
Deputados, Estaduais; ,.Q111:ra para Deputndos 'federais; ,

1::;." "1 S h'
."

.

'.
-

<,Ou com Q1J.A;TR_O, sendo , urna para Vereadores, outra

��r OS,
-'" �

..
ç {amem .,Eara o..epútados Esla-ouaís, outra para Deputados Federais, ou-

tra para' ,Senador; ,,�." .....
Ou então 'na chapa, completa, cot1i:_as 5 cédulas. Isto é

.que o=eleitor deve fazer. :'.
. ..�.'

. , '

.

' 'Que-'o;-EleÚor -'v�i�" te.i,tQ�, votando com uma até'cinca. Se
. .'.

' ' 'votar com mais de" 5, votará errado, ..,

"

, ' -Ó

Um' pre�ent� (Ompiado na," "/ NorA:' -- N�� se pode' vot�r. para .nois Verea<;io;es,
. F'i

,.

-, ····E... 1.· t,·, .

nem para I?OIS Oe. p.l?tad.?s Estaduais,. n�m

..

,p�ra DOIS �.Dep-uta...� asa,�,' ,·r 1 a, dos F�df�als .. � ,vyt(),. se�a l111lo:.
,.

'

.

.

.'

.

,\.' ,

"" "So se pode vptar�,para DOIS Senadores, com 'Suplentes
se.mp(e ag'rada ou sem eles, porque ha dois candidatos e, prevalece o principio

_____-----.......
'. majoritário..

.

o,

<:'

Já. deu -provas d(:; que é
para: most.rar-o que vai-ser

. Bujãosinho"WAtl1 A"

. "PEQÚEN(J MOII�HO,,7
' ,

-

l)nião Demoéráti�a Nacional

. .

.
�

.

defensor que.:'

I
I,

Ir
'sempre fe�··lido a

�:.. /. - .

/
'

,.

mais" de. ·20 <"anos
-

�."

_••• ,,�•••• ;·c.:•• ';.';•••••••;' g••••••� .,••a •...

ir·········· ·�·�··T········:·_··�··�·�···:��···�·�·�··�:··��·�·······,·�···�·····:········1
�I \ Dr. João-':, Cà:c}os",·Jtâmos '1
H .

... 'Prom�t;'� PQ��c,o,:" �" Iii-' .. Advogà '. no�:('ivel:?:�::;'Coin·i·rcjo :I
::

. �.... ./ ,,'. ". 'I

li '
'..

,'"
"Rua Vid�al,,,Ramos, 84'3" fi

',ii C·ANOINHA,S· '0:" -".;,:� ••.. � f��,St�� ;Catarina' I
::••: " •••• �•••

'

•••••••• ;�••••••••••••••••••�••••••• j..1f "•••�••�.��:•••••�•••:••_•••••••••�•.!
.........................�••••••••••• f!II �.!II••••••Ik•••Oll.�'.,••S ,..

•

•

.

' ._
.

.
'/ _,',

'-
., ••

"

. "'. ��.� � '_, .1 :

U'N1Ã::Ü "D'EM"o C�:i:flC:A:, �N:)\,d{o rfA L
-: :"-,; .... �

PARA VEREADOR
. I :::,"..._._ � .,0:.:-

• ,

Vótéem '

G:illleirto' ,B itz m O,P n
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OlA 25: - Snr.' Ütto Friedrich, Seleme; Senhor'inha Carmela, di

Ind�strial residente em Cànoinhás leta filba do sr. -Jacob Fuck: Eral
e nossO amigo particular; Sra. �do, filbo do sr. Miguel Lessak,
Dona Izabel; mui digna consorte' Srta. Terezinha Siqueira; Menin�
do sr. (Itto Friedrich: Snr. Wilmar Leoni; filba do sr. Ernesto Sucow..

Friedrich; Sra. Dona. Clara, esposa DIA 30: _ S;a. "Carmen, e'spo-'
do sr. Rodolfo Scheide: Snr.

sa do sr. José Vsrelaj Sra .. Elza,
William Castelains, residente em esposa do sr. Bernardo ;Metzge�; de'COAlmeida,! l!,i�' Elei�orar da. �a.
Blumenau; Soro Augtisto Bess; Nivaldo, filbo do sr. Henrique ,-Zona,� (CRDolD�aB), Çlf�unsc�lçao
Suely Raquel, filba do sr. Este- Todt: Snr. Rodolfo Scheide, do . d� -Santa Catarina, na forma da

taDo Bedritchuk; Sra. Dona Ruth,. alto comércio local; a [ovem Cel- lei, etc.r

espoSSl do sr'. Antonio R. Menezes.
so Sloboda; Sra. Ana, esposa do sr. Fiz saber a quem interessar

DIA 26: - Ingrid, filba do sr. Augusto Bess. possa .. que, conforme Portaria des-

H�IJrique Soetber; Arlete, (ilha do Aos aniversariantes os parabens. te Juizo, . .f�ram feItas 8s\seg�jp-
sr"�Adolfo Voigtj-Snr. Altino Rosa; do "Correio do Norte", tes modificações nas mesas recep-
Alda";.Mária, filha �do sr. Altilio toras de votos; 'para às 'eléiçõée M
�('jsa;' Lucilia, filba do sr. Jorge c 3 de outubro próximo. tendo em

S:toe:);jerl; " Sra. Luiza, esposa' do
. >Liquidificador�s vista que> Das mesmas existem

�. Ernesto Koch. HWALITA" .. 3 Velocidades membros que fazem parte de Di-

.DIA 27: . Snr.· Hans Comitti; retorio de Partido Politico. ou pa-

Sonja Valei, filba do sr. Lauro 'rentes lie Candidátos, até o' 2.°

Michel; Sra. Dona Nair, esposa.._
Grâu •. da seguinte maneira:

Ao sr, Fernando Freiberger; Ma- SUBSTITUIR as pessôas iro-
I1ia de Fátima, filha do sr.�José pedidas do seguinte modo:
de Lima. .

»«
.

�
4a• Secção - Dispensar � Pre-

'OlA 22: - Sra. Dona Paulina, sidente ,A RILDO SILVA TEI.:

digná' consorte do sr. João Rudolf;
.

XEIRA, por terasido indicado pa-

�ra Olivia, esposa do sr. Adolfo ra Membro da Junta Eleitoral'des-
Ehlke" residente em Joinvile; Snr. .ta 8". Zona, e nomear, em sua

�.: '

[onas Wendt; a Jovem Ildefonso "substituição, OMAR GOMES.
"Doll; Srta. [acira Gonçalves.', i�

20a• Secção - PALMITAL.
DIA 29: - Snr. Dr. Zacarias�, "'Dispensar o cio. Mesário JOSÉ'

CAMPESTRINI, por ser membro'
de Diretório Politico, e nomear,

em sua substituição, ÁLOISIO
CARVALH.O.,

.

30a• Secção � Vila de FELIPE
SCRMIOT. Disoensàr o 'l0. Me
sário REINALDO CRESTANI,
por ser cunhado de' candidato e

•
I.

ANIVERSARIANTES DA'· SEMANA

Rádios PHILIPS

J_
Caix'a Postal 76 -. Fone 125

CANaINHAS .;- S'antá Catarina

Discos 'R C 4\ ,·VICTOR
. Ca'S8 I,

Erlita
j

,
<

••

• �,
-

Empr�Zd Fuck.

Jos,é � ,Seleme .

(ZjZINHO)�:

JUS1"ICA" ELEIT.ORAl'
, .

\
'

.

,
j

nomear, em sua substituição, JU· NORTE» que se editam nesta ei-
RACI· SKIBA. "'" dade, afixando-se edital 'no local '"

do coatume-sôs acima Domeado�
deverão tomar parte da parte f.i
mil dos editais publicados DOS jor
Dais acima mencionados, em data
de 3 do corrente mês de setem- �

bro. Cumpra. se, sob as penas da
�

lei. Dedo e passado nêsta cidade
de fanôiohas, 80S 21 de setem
bro de 1954. Eu, Zeoo' Benedito
Riheiro dl! Silva', Escrivão o ·eB-

, .;t'

'�' EDIT�L
O Doutor José, Pedro Mendes

Piada� da semana
, Sugeriu-se nos meios pessedistae
.a vinda á"Caóoiohas de Nereu

.

Hemos para tomar parte 110 colos
sal comício do' PSD,� nésta cida
de, dia 22 do corrente. afirma o

jornal "Barriga Verdes, em edição
,

de 4a: feira última, em -Piada po
lítica .da selI!a�a ..

,.V -!> W ..

Na 'verdade - bôa "piada. Nereu
Ramos só poderia vir � Canoinhas
assistir comício igual' aos que 08

pessedjstas realizaram, em 'DOBsa
cidade quarta feira dia 22 do cor

rente ... Dizem que o .pôvo es

tava represeutando pelo PLANAL-

"TI�?!, . .

.j/ xxx .

NEREU RAMOS jamais, es

quecerá a recepção .

e comício de
18 de julho do .corrente ano, da
sacada da ARCA ILUMINADA,
80

.

qual oem 08 .. pessedistas de
maior projeção estiveram presen
tes. Qual seria o motivo? -

CANOINHENSES E CATA
RINENSES jamais esquecerão o'"
reinado cheio de perseguições do
CHÉFE PAPO AM�RELO.

.
•

-

•
I ""'

Doutor FERNANDO quando
Cbéfe do Centro de Sliúde' de
nossa 'cida{le pas8a�v� a maior

. parte do tempo em: escritórios
frouteiros, tomando chimarrão e

cOIJtapdo anedotas. ';_,
Foi premiado pô�isBo pelo Go

.,vemo Peilsedista com um aLIo· de
férias em �São eau·lo, ·.{ec.ebendo

••.,. , � .�
, "t

•

venClmeIítÇ)s e .m�1Jta g8Ita.�
Àgora, FERNÀND(J, como depu-'

�

tado' recebeu d�s _ cdri:.es pt\blíco�
quási um miJ'l;lâo de' crúzeiros.

;- ... ". "Fi?
""

,

Que fez êle por CanoinhasP Nem
os' PLANALTINOS, <coiÍl " tôd:a
.bôa'� "bntade encoilül!_m � �l:gô �pa.",l"
ra .�I�ar. , "ti ,·.'f,·�

Mã's' DOUTOR FERNANDO é
. gulôso: passou "'.ra:ªt�ira�f·.�o� Véri':; �

ubp,. Haul Roéd.er�e '�, ôutros, e a'
'

goi·à ..pomo �fêni'io de �Buª"p,re'gui
ça .ç e�pert'ez� dê_if'ja seri',r�eelejto.

.

Fina, �ão? �" �.e

348• Secção .:_ Dispensar 8 la.
Mesária MARIN GLABA, p-r
motivo de molestia, e nomear;' em

substituição, EULALIA GLABA.

35a• Secção - Vila de MA·
JOH VIEIRA, Retificar o nome

do 1. Mesário de LUIZ GAPSKI
para LUIZA GAPSKI.

5)a. Secção - VIADUTO 'DO
LEÃO. Dispensar o Presidente
João Sartori, por ter sido anterior
mente nomeado fiscal de Partido e

nomear, em 8U8 substituição RER·
CILIO ALVES D'AVILA.

A . -Comunique se e publique se'

editais nos jornais «BAnRIGA:
VERDE» e «CORREIO DO

crevi.

o Juiz Eleitoral José Pedro
Mendes de Almeida.

�'í

Está conforme o original. e dou
fé Data supra.,

3.
"

�
O ,Escrivão Zeuo Benedito Ih·· "

beiro da Silva.

"-.,
.

'.

a �eu digporl
�ste homem conhece o seu carro - seja 'qual fôr a

marca. É mais vantajoso levar ° seu carro a um Reven-'
.dedor Ford - um amigo a seu dispor! 1!:le' 'Conhece
o trabalho "a fundo" e tem o equipamento necessário.

�
Seus preços são razoáveis ..

o Serviço Preventivo �ord faz seu carro 'durar
mais ... e valer mais quando V. o vende'! - Elimina as

grandes contas, de manutenção! - Garante um carro,
seguro... para si e sua familia !

v. 'tem
,Então, nem ·se discute -'seu Revendedor

.

ford o conhece melhor!�Êle emprega:'
.

•
,.

PEÇAS LEGíTIMAS fORD!

Um
'MECÂNICOS ESPECIALIZADOS - ·Trei.
nados pela, Escola de Mecânicos Ford!

� _.

�

. INSTRUÇOES DA fABRICA - Instruções
técnícas rigorosamente

-

seguidas J

FER�AMENTAS ESPECIAIS - Próprias
para atend�r cada tipo de �erviço;
... e lhe assegura

SERViço �ARANTIDO - Ó' Rev�ndedo'r ,:
.'

Ford garante' o, trabalho Que faz.
'

... _Y .

�.; O' Seu �vendedor FORD;
i'I, �é um am!go a �od�p�[j

�,�',�Reve'rid'�'dore'$ ,�"m Eanolnhas
'.�:

.

COlúer�iál Pedrassani Ltdã
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Democrática Nacional' .

.as caixas vazios de Sabão Ligia
e "Tupi de minha Produção, pago'

.

pur 'caixa corÍÍpfi'tH 6.11) tampa
-Cr'$- 1Q,00, ;em tampa Cr$ 7,otl

e caixa Princesa, :':l� 5,00.

'Compre�
.

;;ahãó
.

Tupi porque 'é
..

barato e podem vender
·08 caixas' vazias.

.
'

" 1 "

(as.) ALWIN f· 9· BEULKE
'Rua' Campo d'Agua Verde.

C A.N o I N H A S

-;·ldealis6u.:ã; 1" ExposiçãO' A,aro 'Aviçola.
� " "Industriàl e executou-e

,""Batalhador pelo desenvolvi mente da
, �A'gti,çultura" r:'0 ,M unicípio, "'se'rã,� na.

c -Cârnara, o defensor ativo dos' direitos
.. ;�dõ"�"ómem "do .cámpo o'

..

'·,a' ,que segredo I i�
>

-� �

'é.':. 0- teu voto,yvale per doiSI
.

'�votando '��. Harl'y 'Schrei'ber

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'PREFElfU'RA vMUNI(IPAl:'fiE �CANO.l�HAS
: -: ,,-' �_

�_� -. "�",,\}�J ',fi"". ��'
.

• ":"', ....
-

--"'� :�, �:'": . -,', �'::�,�.'. ,:

'.

Balancete "da Despesa 'Orçamentaria referenté aô 'mês de l'bril' de, 1954'�
,

.

Código
Local
�

T 11 U L-O S'

4,94 3, Limpeza ele vaies, noeiras e sargetas
5

. FOMENTO,

5 1 FOMENTO pA PRODUÇÃO VEGETAL

5 11 Pessoal variável
'

5 11 'Operários serviço fomento da' produção vegetal
5 13 Material de consumo

5 13 1 Material serviço fomento da produção vegetal
5 2 FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

5 21 Pessoal variavel
� . ./

5 21 Operários serviço fomento dá ,produção animal
.'

5 23 Material de consumo'

5 23 Material serviço fomento da produção animal

6 SERVIÇOB INDUSTRIAIS

6 3 Serviços UI banes

6 34 Despesas diversas.

6 34 1 I Para o Serviço de Agua' ,

.

.i., c

6 4" INDUS'rlj,IAS .FABRIS E MAN:tJFATUREIRAS

6 41 >
Pessoal variável

6 4t"'l� Opere rjos serviço extração de pedregulho
6 4 i 2 Operários serviço extração de pedras
6 41 3· Operários fábrica tubos de cimento

ó6,,99().
.

SERVIÇOS DIVE�,SOS.,Pessoal fixo \ '

6 90 1 I ZeladOl' Cemiterio Municipal - Ref. II

6 91 I Pessoal varíavel
'91 1 I Zeladores de cemitérios
6 93 lVIátcrial de consumo'
'93 i I Para o serviço de cemitérios
1 : DIVIDA PUBLICA

1 3 !. ---,- Fundada-Interna' Amortização e 'Rtsgate
7 34 j Despesas diversas
7 34 1 i Amortização e resgate da divida consolidada

7.4 I -'Juros -,�

7 44 j. Despesas diversas
744 1 I Juros da divida consolidada

8
.

J . SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA

11'1 I CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
.

'

" LOGRADOUROS PÚBLICOS'
8 10 Pessoal fixo
8 10 I Tres Jardtnetros - Rei XI
6 11 /! Pessoal varíavel ,

8 11 1 I 'Operários dos serviços de ruas das vilas de Três

l Barras" Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

á 11 211 Operários do serviço de' ruas, praças e jardins da

I cidade
� i Oper-ários 'serviços calçamento ruas da cidade.

Material de consumo

1 Para serviços de ruas, praças e jardins
2 Ps ra serviço de calçamento de ruas

Despesas diversas

Transporte de material para serviços de ruas, pra

ças e jardins
8 14 2. C ornbustivel Para veiCulos ern serviço na cidade €' vilas

8 2 CONSTRUÇÃO E' CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
_:._ Departamento' Muriicipal de ,Estradas

de Rodagem - D. M. E. R.

Pessoal fixo. ",:cc'
.

Diretor do D. M E. R. - Padrão Z
Escrtturarío do D M. E R. _:: Padrão S

Diretor da Secção de Máquinas - p-adrão Z

Dois Opersdm �$ de Maquinas - Padrão F
'

Fiscal -.- Padrão S

8 11
fi 13
à 13
8 13
I} 14
9 14' 1

8 20
fi 28 1
8 20 �
8 20 3
.8 204
ti 205
'8 20'6
8'207
8 21 ,

6 21 t

Dois Fiscais -� Padrão R

Três Motoristas - Ref XI
Pessoal variável

.�

, p

Operários serviços estradas e pontes dos distritos
dê Três, Barras-T'apanduva, Major .Vieira e Paula

Pereira
' ,

6 21 '2 Óperar-ios serviços estradas e pontes do distrito de

Canoinhas
.

&" 22 Mateli�i permanente
'6 22 1 Aauisicão de ·ferramentas
& 23 ' Mâteri�r de consumo

8 �3 1 Para serviços de estradas e pontel
Q 24. Despesas ·diversas .

•.

a 24 1., ,f.�ombs.. para veiculos em 5erviço de estradas e pontes
6 24 2' �çústeio lie veículos .' �, "

tl 5
..

' 'SERVIÇO DE LIMPEZA PúBLICA '

8' 51 <Pessoal variavei
.

.

& 51 1. ,:'Operãriôs serviço de /lilllpeza públlca
� 53 v: Material de. consumo -'

, 53 1 cpara,serviço de: limpeza pública >

6, 7 CONSTRUÇÃO É .CONSERVilÇ!O: DE' PRóPRIOS
.'

PÚBLICOS EM GERAL'
Material permanente -, ..
Para serviçós de próprios' muni,�ipais

.

Material de consumo:'
" '. "

?para ,Serviços" de próp�ios municipais
. .

ILUMINAÇÃO ·PúBLICA
,

Despesas .div.ersas·
.. >

Ilumina.ção pública . da' cidade e' dá vil� de 'frês

,.Barrâs· .
.

Energia para motores, reparos de iristalações e ou-

;,'tras despesas .;i '.

·DIVERS'ÔS

6. 72
, Q 72 1

8 73
� 73 1
8 8
& 84 "

ti 84 1

Despesas diversas
Parã aplicação especial em benefício de ordem r�r�1,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da ConstitUl�ao
,�ederal, na construção e conservação Qe rodovIas
;,�' "i', '4

.

DESPESA, O,RÇATh:lE�TARIA'

Anterior '.1 Do �êS··' 'r ',' T�t�

,'-",�

7.662,50'
' 7.662,50

9.469,60 9.469,60

�
8028,20 686,00 8.714,20

308,06
'

308,00

, 1800,00 606,00 2400,00

.570,00 100,00 670,00'

70,00 70,0'0

�_.:.t!_

6.600,00 2.200,00 8.800,00

11.155,00 ,,4.2j7,oó
.',: "15.402,00

15.278,40 11.637,40 ,26:915,80

4.2.530,20 4,2.530,20

·24942,00 2,080,00 27.o22,()0

54.160,80 �, 54.160,80

<!i�/f'
','

,'> !J': ,

2.429,00 2.463,70':í 3t,70
155,00 155,00.

_;.:_

7.500,00 2.50l1iOO lo 000,00 .

5.700,00 1.900,00 7.600:00
7.500,00 25uo,00 10.000,00
3.547;00 800,00 ,4.347,00

10.380.00 3.600,00 13.980,00
9.167,00 3.300,00 12.467,00

39.979,60 39.979,60

20.365,50 . 20.365,50'
j::.<

306,0.0 'ti.fy" - 306,00

18.212,70 8.075.30 26.288,00

27,n7.70 . 9.4-15;oCl -37.202,70
37.748,90 41.238,80 78.987,70

''''''"

9�419,80 3.7-74,30 13.194,lo

512,00 512,00

14.400,00'

6.208,00"".

! 44,.106,50'

•

Juízo .' Eleitoral da 8a .. Zona
I-,c,'

J I;;
,

San'ta
. Catarina

"

E D rT'At��"
,

" -:;(,�.
o Dôutor José Pedro Mendes de" Almeida; Juiz Ji�leitoràl

da 8.a Zona. (Canoinhas), Circunscrição de Santa Catarina, na for-
ma ds lei etc...

'

,

Faz saber a que�, interessar possa que, por despacho des

te Juizo foi concedido registro aos seguintes Candidátos pelos
Municipíos de Canoinhas e Papanduva, nas eleições de 3 de ou

tubro proximo entrante:
..

I
t�1.��_1:

L�"{�fl

Municipio de Papanduva: �"�,,�
União Democrática Nacional - U.D.N. ';;i�

Para pr.fe�,:;. J���e?dU��:;ãe. Ribas
�

;1
1 'Jovino Tabalípa, Jacob Schadeck, Esmeraldino Maia de ;�

Almeida, Octavio Pchebela, João Ribas de Souza, Paulinv Furta- 'i!)
do de �Mello, José João Gonçalves, José ·Vicente Fernandes, ou :"1
José Fernandes e Antonio Greschuk. ,,:,1

Municipio de Canoinhas:
União Democrática Nacional - U.D.N.

Para Vereadores:

Augustinho Kornatzki, -João Augusto Brauhardt, Aziz Jo

sé Seleme, ou Zizinho, Carlos Schrarnm, Luiz Damaso da ''Silvei- '-",,;

ra Sobrinho.iAlfredo de Oliveira Garcindo, OÚ Alfredo 'H�rcindó, '" ,�
Gilberto Ritzmann, Basilio Humenhuk, Sylvio .Mayer,

.

ou Sylvio 'li
.

Alfredo Mayer, Ricardo de Oliveira, Otto Friedrích, Sarkis Soares, <'

'Aldo Pacheco dos Reis, -Elpidio Borges da Silva, Harry Schreiber, :%
Idalino Francisco Tubo, ou Idalino Tulio, Adão Tísska; ou Adão

'I'iszka.
.

Municipio .de Papanduva: .

Partido Trabalhista Brasjleiro -, P.T.S.
Para Prefeito: ..

Floriano João Maria de Paula Xavier, ou Floriano J, M:
de Paula Xavier.

'

'

.Para Vereadores:
,

José Zadorosny, Leopoldo Apolinarío Matoso, -Valeriano

Müller, José Reva, Joaquim Mendes," Alipio Corrêa .de Lima, Na- �.

bor Simões .Bueno. Silvestre Landowski e Waldomiro Bosse.
. -r

Municipio .' de Canoinljas: '

Partido Trabalhista Brasileiro �: P., • • � :r"�'
Para Vereadores: _.. � �i�.-

. Haroldo Ferreira (DR�), ou Haroldo Scuttõ M�'io� Ferr�ir",""
José Antonio Matosô, ou José Matoso, ou ainda Jo��. Má't'tozo, '.

Leopoldo koch,�íBraulio Ribas .da
. Cruz, Albino Ferreira';«AJcides

Woitexen, ou Alcides Woitexern, Nazir. Cordeíro.. Antonio 'Scher'-'

rnsk., Estefar.o Bedritchuk, Marcilio Alves Müller, CafIos Karvst,
Pedro Amararo Flores. Teodoro Mendes, ou- Theodoro Mendes,
José Hercilio de Azevedo, ou José Hercidio Azevedo, Romeu Pa-

checo, Ivo Fernandes Ferreira �ê OiÓI,"iO GabrieL" .,

.

-<3.
,

Municipio de Papanduva:
Part.ido Social Democrático - 'P.S.D•

Para Prefeito: José Guimarães Ribas.

Para Vereadores:

Walderniro Ratuchenski, Jahyr Damaso da Silveira, Alber

to Frederico Filho, Arthur Witt, Julio Mendes de Souza, Josê

Rauen, Dercilio Furtado, José da Cruz. e. Vitor Malako�ski. :.:;;;

Municipio de Canoinhas:
Partido

-

Social Democr�tico - P .S.D. '

Para Vereadores:

Yolanda Trevisani, Faury de Lima, Mario José Soares, ,

A ntonio""Bertão, Carlos Hermann
.

Spíes, 'J oão ,Maria Granet:paOil, .�
João Alves Rocha, Jeronimo Miguel Felski, José PachecQ de Mi

'randa Lima, Ney Pacheco de Miranda Lima,' José Pereira do "-.

Valle, Agen:>r João Krailing, Bertolino',Tíchler, Generoso de AI..
,"

meida Prohmann, Jorge Lourenço Peixe r, Jacob Bernardo Fuck
o.

Junior E' Pedro Ivo Galloti.

Municipio de. Canoinhas:
Partido Democrata Cristão - 'P.D.C.

.
Para' Vereadbres:

'

.'.
Vitor Kumineck, Estefano

.'
'\Vrublevski, Damazio· Urbanek,

Ludovico Dombroski, J9&O, Felipp�:'Pirmann, Ludovico!ê,Bora, Bq,
godar Kilczyn,ki, 'Pedro Reitz e_ Antonio Tomporoski. Dado e

. passado nésta cidade de Canoinha.s, ."aos ?ezoito, dias do mes de,�
SE'tembro de 1954. Eu, Zeno Benedito Ribeito"',da Silva, E:icr:ivão:;o.

_

'
..

,. <, N /'_' }_ '�'.'.. ,:
.• ,,�."�.... � ",�",., _'

,',

o datilogra.feL.. "i,,; o

.
" ;c. ;r' ,>

.•,.,_ ."'t'
.

b Juiz Eleitoral ..:_ Jósé ,Pedro Mendes de Almeida.

Está conforme (j original e 'dou" fé. bata ·supra.

O Escrivão Zeno Benedito Rib�iro da 'SUva.
. :;' ,-ti',_ , . .."

•. ,::

.'[

Gaitas
só na'�

""

Empr�ia:: Fo�lf"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tif> "

União Oêmocraticà, Nacional
'.

Votando em. "
....

,.

., ,

Ricardo' de Oliveira
Votarás em teu Vereador

...._ --------�..------..-- ....

, -

..'

{, .. ,

.

lI.ua"••IÕiô;::::r:••••••..•
�.o .-:1.0: ai ",0;.8 �"tIlcl!l.e�•• "a " II e e- "C•• iS a••••• " Q

••••••••••••••••=-
� , '! .

li Compareça às elelções- de 3 da" outubro; !i
! depositando nas urnas, o nome" dos homens ii
I

.' • que já. prestaram serviços à. tua. terra 51
-

••••• 11\ ,.., ".� �:t·.1!�e�Jl••e.Mlu•• oiBiillI "'•••••• IIIID1iClM � .:•• I5I•••• & ••m.�·•• Ii
..

_•••• 111 "' .. "''''1(5'''11'-11 II • .,.Gla CI _.a c••••••••••••••••••••1iIIlI

,r;'"��pa,.ge papa��'.
\ (continuação) i

. l

TAL DE CITAÇÃO do meneio- � Da 'União Democrática Nacion'al'!
nado JOSÉ LUC AS, nêle. trans- �

,.
..' J, .

.... ,.., ' )

�;:;:���·�:.p!��!�\)��C��;,;; "
"

,. ESCO LI.'..e
...1.1E V..·.· �., ..•.. II,do-se:�8�Lafixação no local do ",.. �.' <l '

�������e;af:,z������ y.s l�c��.� ARA SENADORES DA'�EPÚBl:�CA l
° prazo, (Art. 178 e suas aline- Dr. Adolfo Konder, C.el •.Aris.t.il.,ianoR.amos.,.,. il
as.�do�citado�. Estatuto ;; Preces- .

\

suai), Termos em que, P. defe- catarinenses ilustres que já ch.efiar�m· o governo' !
rimento. '1sobre estampilhas le- de Santa Catar-ina- .J
gais o seguinte: Canoinhas, 9 V
de' Setembro de 1954 (a) pp. ara seus- Suplentes, �s nomes dignos de" . �

'.

:.
Mario Amaral. 9/9/54. 9/9/54.. 1 �
DESPACHO: Recebi hoje. Nos 1 Dr. João Bayer Filho e Sr. Genésio Lins \

,.

:".
autos respectivos, como requer.

..

!
.' "

Prazo' do Edital 30 dias, Em, l( PARA DEPUTADOS FEDER._A.
>

IS �;
9/9/54. (a) José P. M. de Almei- I R

. S

�
da.r Juiz de Direito. Em virtude Dr. Antonio Carlos Konder

.e,'.s e.. !�r. ".'do que, mandei expedir o pre-

! O Jorge Lacerda \. ,

'sente Edital que será afixado
. ,r. ;

.

"
r:;,,� :

i�éi������iX��::::���;�' Para DeputadoEstadual ",'

;���;r�:St:t:B�;l�!: d�l��d; B"Pnor 'd�alttaonduvTa�rce:Zn�I',ionhasd" ···1 J
�:;��4��I����:El�!��; I

� Carvalho�Júnior ... � ,,<I:"�
! o maior credor de benemerências e simpatia tio "'" ;�' ", >�

!
eleitorado de Papanduva e Canoinhas .,�. L, ,i

,l Para Prefeito �
.

;�(� ., "

�

,.�1< "

ll/·., 'c'
tt.

;l!'J
t �
*

�

llslí
!I
?��

,

Ilr
I

III
1

crevi.

(a) José Pedro Mendes de Al

meida, Juiz de' Direito

Certidão: Certifico que o pre
sente', edital está conforme o

original afixado no IDeal do cos

tume; do gue dou fé.

Canoinhas, 9 de setembro
de 1954.

Rubens Ribeiro da Silva,
Escrivão,

,

União Democrática Nacional

PARA VEREADOR

1 .' :

José Guimarães Ribas 11; ,

(o pcpular Zéca Ribas) ,.! �
Para Vereadores �. 11

Jovino Tabalipa,' Jocob 'Schadeck, Esmeraldino Maia

Ide Almeida, "Octávio Pchebela, João Ribas de Souza,
Paulino Fu;tado de M�llo,. José J�ão Gonçalves 1 1

! (Jose Rosa) Jose VIcente :r.erna:r:- ..
"

lno.",,$A.,.

-

. des e Antonio' Greschuk '. \l' I
�L "., ,

.

". ��11-'iil
':I' .tz�:;,c;�=����* �

ALFREDO' GARCINDO '#":/�:
Rapresentações,Corret'agem,Sagu ros,Conta Propria ..;r;.

Tem para pronta entrega-: " ,. 't

Maquinas para descascar - �e,bUlha.r �i1ho, trig�� ár�o� e',l�,
todos os cere�es; Motores a gazolína e moinhos para' qUlrer:;, ' 1
manual e eletríco. .;; " ' �

..ii" .;,.:':.' .-_ •

Deseja vender o seu imóvel? Procure - Alfredo. G8rc�nd;:,.:.:�
Quer comprar um terreno ou casa? Pr-ocpre Alfredo �arcmdo. --:";
Quer adquirir terras de' planta? Proc,ure Alfl'eq,o Gar�l?do; Se

"'"4'
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar. requérímentos, ',�:
petições� e etc.

João A. Braubardt
,

.

.

RENNER
.

A BOA ROUPA

3 Escovàs' •

J ... CQJ{TE'
Caixa ,Po�tal 76'�, Fone 125
"" _ .�. ri' C,)..

_

_.,

CANOI.NHAS ,--", Santa Catarina

. .�.

Tem a venda' em Felipe Schrnidt, 5 .alqueires de�' terra
de cultura, com casa desrnoradía, paíól e outras benfeítoríasê No

.

mesl!l0 terreno, tem uma organisada criação de. abelhas_J0m 40, �!i
xas e uma força hidraulica para carregar batería. Preço de OC"Slao�

Um bangalô de m�deira�i):'construção nova, e mais' -dua

d�tas e meia, ,localü:adas .defrorrte aq'" quartel da Policia Mílíter.,

'o. ,.,4��l,ltas ,�\rba'l);�� ta�bem emfre�te ao,!qu��;t�lk
A5 datas, no�A1to da Tijuça (estrada Marcílío '

-; duas �8sa!!,>de madeírase paiol.
. », -

,

-

,; \' "j)

.'

1 'casa de mad�eira, co� inst8laçã�" S8'nH.à.. ria, a r�! t�.e� �.

Affiuquerqufi!; "", ">
"

'�
. /, - ". '-'''''�

, 48 datas e uma. casa de ,madeira," em :Pap�Dduy,ai no '"

perim'et'C9 urbano. �.
' ,.. '

>.

,;�?
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