
Domingo dia 3 de outubro, o povo bra
sileiro irá novamente as urnas para fortalecer

,

a Democracía, escolhendo os seus candidatos

para os postos eletivos que irão vagar-se em

jàneiro de 1955. Terminou dia 30 toda a pro

paganda dos partidos politicas. Canoinhas ta�
bem viveu politicamente. Auto Falantes, radíos

e jornaes, pregando; gritando e defendendo os

muitos candidatos: O povo tomou conhecimen

to de tudo. Vae analisar O!? homens que se

apresentaram, vae verificar o que realizaram

durante a sua vida pública e particular e estes,
por' certo, serão os escolhidos.

A Constituição Democrática está bem ga-

'. rantida e defendida, para a segurança da

evolução, da cultura politica brasileira e o
. alevantamento dos nossos bríos perante os

povos livres.' Se .. faz necessario, que Canoinhas
mostre a sua dignidade perante as demais ci-

dades, indo as urnas com.' respeito, com união
e fraternidade entre todos os partidos politicas.
É preciso que do dia 3 de outubro em diante,
haja um só coração, uma só voz, para o tra-

balho em beneficio de nossa cidade, seja quem
fôr o vencedor, este ou aquele partido. Mos
tremos que Canoinhas é uma cidade que evo

luiu, evolue e continúa evoluindo, graças a

formação liberal,' inclinadós ao respeito a lei

e as instituições, de todos os seus filhos natos
e 'muitos outros que aquí residem.

Se até ontem os candidatos estiveram

separados para a campanha politica, após as

eleições devem unir-se novamente, as relações
de amizades devem voltar - as ofensas, as

palavras impensadas devem ser esquecidas.
Canoinhas necessita de

I
todos os seus filhos,

do trabalho de todos. Para o bem de nossa

cidade, trabalhemos com afinco e votemos em

paz, harmonia e tranquilidade. No presente,
honremos' o passado para que o, futuro seja
promissôr. VIVA A VIBERDADE VIVA
AS ELEIÇOES LIVRES.

Ano 8
,
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Atenção Eleitor!
Com a primeira letra do sobrenome, acharás

a secção onde terás que votar. Esta lista servirá só
mente para os .eleitores da cidade e arrabaldes.

la. Secção: Prefeitura Mun.: Dpto. Estradas de Rodagem
Letras: A B (Até Bo)

2-a. Secção: Prefeitura:' Sala Tezouraría
Letras: Br C

ga. Secção: Delegacia de Polícia: Sala Posto Veterinário
Letras: D E F

4a. Secção: Delegacia de Polícia: Sala de Estatística
Letras: G H 'I J-

5a. Secção: Edifício Pereira (em frente a agencia Ford)
Letras: K L, (até Li)

6a. Secção: Edificio Elite Tenis Club
Letras: Lo em diante até M

7a Secção. . Grupo Escolar Almirante, Barroso
Letras: N O P (até Pe)

sa. .<eccão: Grupo Escolar Almirante Barroso
Letras: Po em' diante Q R S até O\Santos

9êi• :::-;ecção: Grupo Escolar Almirante Barroso
Letras: P Santos até Silveira

1 oa. Secção Grupo Escolar Almirante Barroso

Letras: Sim em diante T U V até Viana

11 a. Edifício Força e Luz
Letras: Vieira em diante W Z'

12a. Secção: Secção Especial para. votos em separado, I de -

eleitores cujos nomes não estejam nas secções onde de
\Teriam estar incluidos. Local Saguão do Forum (Corredor)

Ordem alfabetica pelo SOBRENOME
_)

Prefeitura Municipal de Canoinhas
",:'_:- A V I S O -:-

De ordem .do sr. Prefeito, torno público que, du-
rante o mês de' outubro se procede nésta Tesouraria e

nas Intendencias de .Três Barras, Major Vieira, Paula Pe
reira e Felipe Schmidt, ,a cobrança dos seguintes Impos
tos e Taxas;",

'

A - Imposto- de Licença (cont. Ind. e Com.). 4. Trim.
B ,- Imposto S/Industrias e Profissões 4. Trim.
C - Imposto Predial 2. Sem.
D - Imposto Territorial 2. Sem.
E - Taxa de Limpeza Publica 2. Sem.
F - Taxa de Fiscalização 4. Trim.
No mês seguinte ,a cobrança será acrescida da multa

de acôrdo com' à lei.
'

_

Canoinhas, 23 de Setembro de 1954.

C. Pieczarka - Tesoureiro.

ücrcntc: n�A�S �mM[

ELEITOR
Lembra-te que a U.D.N.

é o partido dos comer-.

ciarrtes, 'dos Indústriais,
dos Lavradores e dos

'O ,.

per�J;!los:
x x x

Foi a VDN que isentou

de Impostos, a tua espin-
garda de caçf1.

-

,

_-

x x x

Foi no governo da UDN
que os teus bens imoveis
valorisaram.

x x x

Itineu Bornhausen pre
cisa de maioria na Assem
bléia Legiala tiva, Corrta
com, o teu apôio, elegen
do �s cand1a.*Jps da VON
.: Foi �a VDN que pro

meteu e cllrl\I?�iu. Os seus

candida tos- te'm" um pas
sado de lutos' e um pre
sente de reali,zâções.

x x ,x

_, Foi a PDN que ele
vou Canoinhas e Santa
Catarina, no conceito das
demais cidades progressis
tas do Brasil.

x x x

Vote nos Candidatos
da V.D.N. elegendo "Seu
DITO" e os demais indi
cados pelo PARTIDO.
______ .• (Ir_ ..__..__. _

JUSTIÇA ELEITORAL
EDITAL

O Doutor José Pedro Mendes de Almeida, Juiz Eleitoral
da sa. Zona (Canoínhas.): Circunscrição de Santa Catarina, nafor
ma da lei etc.

FAZ SABER a quem interessar possa que por Portaria
deste Juizo, foram feitas as seguintes modificações nas mesas

receptoras de votos, nas eleições de 3 de outubro proxímo en

trante,' bem como a transferencia da 49a. Secção de Arígolandía,
do Município de Papanduva, desta 8a, Zona, para a localidade
denominada Bela Vista do Toldo,' Município' de Canoínhas, tam-
bem desta sa. Zona:

... i'i'

,

2Sa• Secção: - Dispensar o 2°. mesário Edgard Schw1flk'
'e nomear, em sua substituição JULIO GONÇALVES.

.

26a• Secção: - Dispensar o 1°. Mesário Walde,mªf,;"B,is-, t
chopp e nomear, em sua substítuíção BARTOLOMEU CH�ILUK�

49a• Secção: - Transferir a 49a. Secção do lugar .

ARI-'�
GOLANDIA Munícípíc de Papanduva, pari o local Bela -Vísta do
Toldo, Municipio de Canoinhas, devendo a mesma funcionar na

�".

sede socíal do «Bela Vista Esporte Clube».

Dispensar o "Presidente e Mesâríos da 4ga. Secção e no

mear, em substituição, NICOLAU BURGADT, LQURIVAL BUR
GADT e JOAO GAPSKI, Presidente, 1°, e 2Q• Mesário. d8"refe�,
rida Secção.

- 45a• Sécção: - Dispensar a �a. Mesária Leonilda Teixeira
do Nascimento e nomear, em substituição PEDRO KOMOCliENA.

"

44a• Secção:..;_ Dispensar a Presidente Ester Soares d�
Carvalho e núméar,-êm substítuíção EU�EMIA 1'4IQUELINA CAN

DIDA, ficando esta dispensada das-funções de 18, MesAria da re-

ferida Secção,
'

47a• Secção: - Dispensar Francisco de Assis Silva das
funções' de Presidente e nomear, em sua substituição EMILIO �
DA SILVA.

4Sa• Secção: - Dispensar o Presidente, Waldomiro Ca

margo e nomear, em sUbstituição,. JOÃO TICHNER FILHO.

,
52a• Secção: � Dispensar Sebastião Alves dos Santos das

funções de Presidente e nomear, em lua substituição LIDIO SECON.

54a• Secção: - Dispensar Alcides Ribeiro das funções de
1°,

,
Mesário e nomear, em sua substituição LEOPOLDO LANG.

Dado e passado nesta cidade de Canóinhas, aos 27 de
setembro de ) 954. Eu Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão
o datilografei.

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

Està conforme o original e dou fé. Data supra.
O Escrivão Zeno Benedito Ribeiro da Silva,

DECLARAÇ"O
Eu, Aglaé Pacheco, faço ciente

a todos os Treebarrensee. Canoi
nhensee, e ao povo em geral que
fiquei como la. princesa no con

curso da rainha do «Grêmio dali
Margaridas"','
Agradeço a turma dos rapazes

da «Ala-Moça» que muito traba-
lharam por mim.

'

As aimpaticas princezinhas Mar
Jy Xavier e Elza Chamaski dese
jo muitas felicidades, embora me

.

sinta muito, triste com tudo que
aconteceu.

As minhas colegas Tresharrensea
que me orientaram agradeço. Ao
diretório da, sociedade «União O

peraria» por intermedio do «Cor
reio do Norte» deixo meu muito
obrigado, 'E a todos que colab�
raram�;com seu voto, em meu no,

me4aeixo meus agradecimentos.
•

",(Ass): 1\glaé Pacheco. '"

': "�('r:;ê,� Barras 25 de setembro
.

�.

Delegacia Auxiliar de Polícia
'PORTARIA

O Sub-Teu. José Fernandes
Guedes, Delegado Espeeial de
Polícia do Municipio de Canoí
nhas, Estado de Santa "catarina,
no uso de suas atribuições le
gais, etc..

Faz saber a quem interessar

possa que de acõrdo com. a Por
taria n". 34 de 5 de Março do
corrente ano, do Ministério da

Agricultura, o período para per
missão dá caça de animais sil
vestres, foi -dê l°. de Maio a 15
de setembro p, passado, ern to
do o território, Nacional.
NoMunicipio de CANOINHAS,

é terminantemente proibido em

qualquer época, a caça de Co-
dornas e Perdizes.

'r

O exercício da caça só é per
mitido, aos maiores de ....18 anos

de idade, brasileiros natos ou

naturalizados ou utrangeiros que
(Conclue na última pagina)
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São muitos "oé cárfdiâ;gtb�"a' conquistar a, vossa

preferência. Pensai bem antes 'de depositar o>voto
•

•

Rubens/de Carvalho Rauen
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fQe .às urnas, guiados

'SYLVIO ALFREDO MAYER

� -

;: I

JOÃO A. BRAUHARDT

- UIZ DAMASO DA SILVEIRA

s! vosso voto consciente ,e livre,_ dependerá o
�.

Futuro d� nosso.Município e quiçé de nosso Est�!do 1-.,.
ir/f;

por um único pensamento: "Votar bem": ,.'
"

_

_ "�... � _. ;)_
n.,

� � ����)
,�

�I'" .. :.:.: ..;�'" '

. HARRY SCHf1ErBER

f

ALFREDO O. GARCJNIJ.O· '

__s;

tDALINO FRANCISCO TULIO
" -

,

�',AUGUSnNHO' KÓRtiÀTSKI "
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Há .problemas cruciant;s. E os D
:-"

d
•

'

t-
-

d -, I
. - d*- d' 3 d

que se relacionam com a criança,
ecorrerarn em or em,. quasr em' o o o pais, as e erçoes o la e

são particularmente dolorosos. Pª_ outubro. Em. Canoinhas, o pleito decorreu riurn ambiente de absoltrta calma e

I ra 'atI;air .sôb�e elas li 'atenção tJ'e-" ·franquiliâade.····A p-:ezar' do mád teI;llpo; �\ a'bstenção 'não a·tingiú,40%.-'Concorf.en.
. ,��o�, foi crjàda a .Semana da do co� �ais dois candidat<?,si ,Bene4ito Terézio de Carvalho Júnior, demonstrou,

rlança que .t?�O� os anos coloca
que amda g<;>sa' de largõ:prestigio sobre o eleitorado canoil\_hense. O povo ana";.

qe� fo:o as vlclssltud,�s. 9aqf.ulheles �lisou e r�conheceiI o mérito-·dos Candidatos. Benedito Terézio de Carvalho' 16.
s�o os nossos propflOS . I 9S .. '.

'

b
'-

•
f" l�'d • d r h "bl'

.

No ano corrente a vermtnQse na nlor rece eu· nas urnas, prova lnso Ismave e que', aln _

a e o ornem pu ICO. . .

.

�,. " "'. '1 d C
.lf

h O . h'd t' " 'd
-

d "legna, os canomhenses;,ltTl
UhanCI8' sera, o. temà de _ata�ue da numero

.

e a?�lI) as.
;.. povo r�con �Cl,�, con .lQua conSI eran ,o o g?ver_nQ" grànd-e

' '

��mana da: C�lança; a reahzar�s� de. B�,nedl.to Ter�zlO .
de. Carvalho._como um �os governos que mais realIsaçoes

tre 10 e 17.de outubro. 'deixou para a historIa de, nossa - cidade •.

o ne��a�á_fa��:?á:p:�: :esv. :oas:�: ..

.

�
.

'

A Di�eção. do HCo�r�i� do "Norte" ��nte.se sa�isfe.it� e� ter�' b�talhado
de :algu� modo, coo�erar para' a .. pela �ua candlda�u�a, ç�ndI:da�u��_ esta q�� Ja nasCeu vftorIQSa;�.�ec��1íecl�� mes·

e�tlUçã'o dêsse flagelo, é' necessá- mú pelos seUs adversarJos polItIcos. Alme}amos.lhe votos arde»tes"de feltc.dades
riO que Você conheça algo sôbre 'no limiar. d'e uma· nova realizaçã-o em beneficio de Canoinnas e do Estado' de
e�a iBsidic,sa,doençá, que é. a �er- Santa' Catarina.

'
.

J
'" ' ,.t �

IlllflOSl'l. Vamos começar? ',' .

"

. -;".' . I

Na' d d' ;: , .,

t b d _
Por nosso intermêdíõ- sinceramente agradecido aos 'que nele 'confia'ram

ver a e, somen e sa en o 'd: d Ih t
'

A bl' L
.

I t' d
.

f
'

. , d c d'COmo 'os vermes crescem e se de- an 0- e o seu ,vo o, na ,.s��� ea egls alva on e uttiramente Ir� elen er

aenvolvem, é que V. poderá to- os inter�sses de Çanoinhas/"cQrrêspon(lerá a expectativa e a' confiança"de todos,.
#i'

mar pa.rt,e àtiva, nessa, luta' pela:
extinção +da verminose em

- .

noss·o'
país. Um dos mais ativos pontas
de-lança dessa..doença é o Schis�

Corttin'Qá n'outro local

�

Já .está se tornando lr;idição
o hábito de designar o período
de 10 .a 17 de outubro para a

,

realização da SEMANA D,A C,RI
ANÇA - o grande movimento

que: todos os', anos, é patrocina
do pelo Departamento Nacional
da -Gdan��}:cem' o Iouvávelob

jetlvg de zelar, sempre e cada
vez 'mais, pela saúde da crían

çá .brasileir:l'I.
, \ ,

. É inegável qué o extraordiná-,
\

rio êxito que a SEM.L\,NA QA
CRIANÇA ve� assinalando nés.-'\ "

teso últimos anos .se deve ao a.
,

paio entusiástlco da imprensa e .l
do rádio, nãc sómente dando,
publicidade ao importante even-

to, corno
-

dífundindo
-

conheci- _

mentos proveitosos entre ás pais
e chefes de família em todo o

Pais.

Para- a campanha de 1.954 o

Departamento Nacional da Gri-·

ança escolheu o tema "VERMl
NOSE NA INFÂNCIA", cujo al
cance é patente mesmo àqueles

"

que pouco tenham lido a' res-

i peito. Basta dizer que só de es-
I

quistossomose são" portadores.
cêrca dê 3.000.000 de brasileiros!
Basta lembrar que a mortalida- '

./

de�inf�ntil· no Brasil aínds é
uma -das mais - altas do mundo:
em cada mil crianças qÚe nas-

2e-m, 170 não sobrevivem. É im

possível fazermos -de crianças
atacadas por qualquer um dês
ses numerosos vermes exísten-"
tés eJ:Il n08.SO meio - cidadãos

. fortes e úteis à pátria.
.

.

.
-.c 1t -.c ''I

'1.

. Vitoriosa ':'8 'ua\ndidalDra�' -,de: Benedito- �Terézio' ''''dtr',Carvatbo "'Jr�
"J

• �- "--0-- �...._, (, 'I - "t'-

V A I /'d" A

oce tem a guma I ela acerca

do que está' se fazendo no Brasil ,

em matéria de saúde pública? Na
verdade. está' se fazendo muito,
mas resta multo por fazer. Diári
amente, abrem-se as portas de mi
lhares de clínicas espalhadas pelo
país - milhares _Je portas que se

abrem, para receber todos aqueles
que necessitam de assistência e

cuidados médicos] Diáriamenté, c- i

quipes de médico�, enfermeiras e.
-

visitadoras se dirigem ás' mais lon-
'gínquas local'idades,' utijizarido-se
de todos os meios de' transportê,

.'

a fim dê levar assistência médica
e sanitária a tôdas 'as pessoas.
Os resultados" têm sido o� mais

p.ositivos: No .êntanfo, mim' país
de popuIação sempre crescente co, .

,

mo o'nosso, aomesmo tempo em que
os recursos fi%anceiros não aumen
taro na mesma- proporção, êstes
problemas' não cessam. Daí a ne .

cessi�ade da cooperação de todo;
para um ataque definitivo a cer-

"
tas moléstias que estão devastan

<

do o povo.

:0 PSD metéu: a ,viola, no
saco, e foi. :canlar em
.' � oulia freguezia v: ,

1)ecididamente, o PSD es
tá f,agorosamente desmoro

. nado. Apezar do comido
monstro de protesto, onde a

mentira; a calunia.je a <ofen':
,

sà' fofilffi:;rn:ótivôs 'princlpãis� r:

o Dr, Fernando Osvaldo de
.

Oliveira não. c�nseguiu ele-
\ ger-se. O seu :'Gregorio",
Dr. Orty M. Machado, que
vestiu-se de" bombachas, bo�
_.tas' e barba crescida, para
se parecer com o nosso hp-

. mem . do interior, �\!:oltou ao
Hio . de . Janeiro" triste, cari-

--, sado e--<�em nenhuma espe-
, rança pata", o futuro.. Não'

. conseguiu eleger nem o seu
. candidato, a

.

Vereador que
-foi '0: inteligente Mario. S. �

de Carvalho. Pensa ..
ele que

"x morando no Rio de Janeíro,
póde mandar na concíencia
do eleitorado canoinhense.

O-:s:Dr. Femandó . O. de Q"..
líveira , após o término do
seu mandato; irá por certo,
também arranjar um. "bis
cáte" em 'Florianopolís ou

.. no' Rio.
.

- "Atravez do "BarrigaVer
, de", f�z uma despedida "sem

,

geito", mejeu a vióla no sacõ
e foi falando aos seus botões:
"Quanto

.

tempo na ASSem
bléia e nada fiz por Canoi-
nhas, creio que vou deixar
este derrotado partido que é
o ·PSD, e me encostar em

"

'outro"

Terézio �

""---- I
.

Carva ho Jr.»
,\'\

Benedito
de

.. Decorreu , dia .. 9 do atual, a

data natalícía .do sr. ,Benedito
Terézio de Carvalho Júnior, dig
no e dinâmico PrefeitoMunicipal.

, ,.

Grande foi ó número de ami-

gos -que foi à sua residência pa
ra 'felicitá-lo.

. ,I'

A. noite, os aristocráticos sa

--Iões do Club Canoínhense.â es'"
,tiveram completàmenteglotados
por citadinos, alí reunidos para
comemorar conjuntamente o a

ni-vers-?rio do ilustre ·cidadão;"
�

'largamente estimado pela nobre-
za de seu caráter, grandeza de
seu coração""e pela su� "grande
devoção, à -càusà. pública. e

" : F�i servida ia:út� nie'sa de s�l�' ."
,

gados, doc.es e beoídas, sobre.,.'
saindo lindo e artísti€o bólo'com

.

as' simholicàs "velinhas".

) "Correio, ·do Norte" -formula
votos�de . mlütas;e peren�s fe-

• &: � , ""'.�' "
•

licidades" eJ!:tensivos a sua dis-
tinta fa.milia� pedindo a Deus,
que ria' sua infinita. bóndade,
proteja e ilumine nosso' Frefei-'
to, proporCÍonlí'ndQ-lhe forças pa
ra prosseguiF na nobi1itant�
missão de admi!.)jstrar e engran
d�cer nosso Municipio.
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ÇORREIO DO' NORTE.
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ii Dr_ Aristides" Diener ii
.. ..

:: CIRURGIÃO DENTISTA .,'
_< 5:

.. .

..

� - Raios X - Pontes' Moveis e Fixas
.

i�
_III ••

ii
-

Dentaduras' Anatomicc1S" ii
••

·s:: .

Rua Vidal' Ramos. 5:
i CANOINHAS /�

'SA,NTA CA�ARINA ii
:i::::::::I::===:=::::::::::::IHI==:::I:�::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::·::::::::::::::i

Gaitas "Todeschini
só na,�!

'. '1'
.

Empreza· Fack
o I i V e'*i-r a IEspecialidádéS Fàrmaceuticas

Perfumarias· Produtos de Beleza de Helena
Rubln�tein, 'Marga�et Duncan, Coty e . outras

. .

Artigos de' Toucador etc.'.
_

W-
'.

Manipulaç�o escrupulose I' Preços' módicos k
-

""""
.

3 geU digpor1
t�te homem conhece o .seu carro - seja qual fôr a

marca. É mais vantajoso levar o seu carro a uZ:Reven-'
. ..2dedor Ford - um. amigo a seu dispor! Éle' conhece

1() trabalho "a fundo" e tem 6 equipamento necessário•

. _

'Seus preços são razoáveis .

.,'_

O Serviço Preventiv"o �ord faz seu carro dui�'r
�

>..'-\

n1uis ... e' valer mais quando V. o vende! -:-- Elimina as
.

'. grandes contas de m,!lnutenção! - Garante um carro.

segurov.. para
< si e sua fa�ília J �

V. tem
um

Então, 'nem se discute"': seu Revendedor,
Ford o conhece melhor! Êle eJ!lpre'ga:
PEÇAS LEGíTIMAS FORD!

MECÂNICOS ESPECIAlIZA_!)OS - Trei·

nados pela Escola de Mecânicos Ford '!

INSTRUÇÕES DA FÁBRICA ,,__ Instruções

ti. técnicas rigorosamente seguidas!

t FERRAMfNTAS?�SPECIAI� - 'Próprias
4'" paradI.tender cada 'tipo de :.erviço.

...e Ih� assegura

S.ERVI(:O GARANTIDO - Ó Revendedor
Ford garante o trabalho que faz.

2f.-_ /1
._

, Revendedores em· (anoinhas
.,�

I •

. - _'"

ComrcialPedrassani Ltda.

Barico'� Indústria' é C'omércio de Santa Catarina
..

�
.

Caixa e" Banco do Brasil
Títulos descontados e empréstimps
Outros créditos

.

:Apólices e outros valores
Agências j

30 Edifícios de uso do banco
Móveis e utensílios .

Contas de resultadO'
Cobranças,

. garantias

.�-�.-.�-

..

---'--;'
. Séde: ITAJAí - SANTA CATARINA

I.N C O ;_:, FUNDADO E� 1935-":-
,

(19 anos de existência) (44 Departamentos)
AGBNCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARJNA:

Araranguá - Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos" Novos - Canbi.
nhas - Concórdia - Crescíuma - Curitibanos - Chapecó _ Capinzal - Floríanópolís-ê Gaspar - Henrique
Lage - Ibirama - Indaial - Itaíopolis - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile- Laguna.
Lajes - Lauro Müller - LuizAlves - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União - Rodeio - Rio Ne.

grinho .: Rio do Sul - Santo Amaro+da Imperatriz - s'ã-õ Francisco do Sul - São Joaquim ..:

A9ênciaT�i� RI�n��áJ��j�'��)TimbÓ
- Tubarão -A���s:i:n!:

-

��d:t��BA: "
. . Y."

Ruá Viscol1�e de Inhauma, 134.C . (Sêdé'Proprla) Rua. Monsenhor Celso, 50'-- '(Sêde Propria)
Caixa Postal, 1239 - End. Telegr áfíco: «RIOINCO» Caixa Postal, 584 - End. Telegráfico: «INCa»

,
'.

':;i'c"
�

Capital Auforizado Cr$ 50.000.000,00 Fundos de reserva -Cr$ 50.000.000,00
.

,. Depósitos em 31-8-1954' Cr$' 819.981,460;40
------� �

B�LANCETE EM 31 DE i\GOSTq .DE 1954

.

Prefeitura Murlipipal de Canoinhas
de fama'mundial -:- A VIS O -:-

disfrtbuldor exclusivo De ordem do sr. Prefeito, tornõ público que, du-
. rante o mês de. outulf{o se procede

�

nésta Tesouraria e

Càsa Erlita.· nas Intendeneias de T�ês Barras, Major "Vieira, Paula Pe
rei;a e Felipe Schmidt,' a cobrança dos seguintes Impos
tos e Taxas: .

A - l�posto de Licença (cont. Ind. e Com.) 4. Trim.
B o;" Imposto S:lIndustrias e .Profíssões 4. Trim ..

,

,
C - Imposto. Predial 2. Sem -. , ,>*,

D - Imposto Territorial 2.· Sem.
E .:' Taxa de Limpeza Publica 2. Sem. �
F - Taxa de Fiscalização 4. Trim. "'"

No mê�s seguinte a cobrança será .acrescida da multa
de acôrdo com a lei.

�

Canoinhas, 2·3· de Setembro de 1954.

"':'; .
�

,

�lIIllmlllllllllllllllll!5I�lIallml�m1m�lill�lnmm�I��lIIIhll�IUllllllhlmd�llIIIIlllmlm�i51111111�1�lIIl11m""
:: Maquinas Agricolas p�ra" desces- I
� \

car - debulhar e

'"

vef:'tilar�odos 65 I
,

I

A�T�i�������E, . ..

'... cereais:����:h:�;::!i�uiréra
-

I
Exclusivista no Município '.:-

'

Tem para pronta élllrega AlfREDO· &aRCINOO" .1'Joãó J. Pereira' ...:: Comér�io. de Representações I.
Rua" Vidal Ramos sln =.

.

., �
= Canoinhas .. Caixa Postal 56 .. S. Catarina �Caixa Postal 97 •• Fone 298 '= . �

C A N ,O I NH A 5
-

�llmI5i�IIII.IIIIIlIIIPIWlllllmlllllm�UIII••IWIlIIIIWIW�IWmlllll�iUII1I1111111��lIlm�

LIN.8ERIE ETAM
. JiO

Cr$
114.205.599,40 Capital e reservas

862.887.428,50 Depôsitos á vista e a prazo
69.438:257,10

.

�7.975:872:50 Ordens de pagamento \
e outros

589633.011,3Q créditos
, 122.031.387,68

17.877.309,90

II Agêucias I. .

/ 636.527.02�,lO6.269.035,60 .' ..' .
.

8424.228,90' Cóntae de resultado . . 18.170.869,10
e custódias 1.929.807.2/U,90

i·'
Cobranças, garantias e cuatôdias 1.929.807.241,90

3.626517.985,10 3.626.517.985,10
-

.' •
;

<

•

.

"- ITAJAÍ. 16 DE SETEMBRO DE\1954 -" GENESIO M. LINS· Diretor-Superintendente:
.

DR. RODOLFO RENAUX BAUE,R . Diretor-Gerente; DR. MARIO MIRANDA LINS, HERCILlO
.

DEEKE - Diretores-Adjuutos; OTTO �ENAUX, ANTONIQ RAMOS - Diretores

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA - Chefe da Contab. da Direção Geral Dípl. Reg. no CRC.N. 0.181
. .

. »

TOSSES t BRONQUITES 1 .

VINHO CftEDSOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNICO

Tem bom gosto '1
Tome Café S. Tereza
Procure no seu "'fornecedor

Vista-se de acordo com

a". estação, . escolhendo'
-agora, ° seu traje j>:

de verão

Cr$'
100.000.0,00,00
819.981.�6Q,40

C. Píeczarkae+- Tesoureiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

14. Delegacia. de Recrutamento
/

EDITAL
I Devem comparecer na 14a. Delegacia de Recrutamento

em Canoinhas, os cidadãos abaixo, afim de retirar;;;''' seus certifica
dos de reservista.

,

II - Os certificados não procurados no prazo de 30 (trinta)
dias, serão recolhidos á 16a• CR.

. NOME N°. certo Categoria RESIDÊNCIA
Antonio de Oliveira r 786238 3a• Imbuia
Alceo Soares 786233 » Instituto do Pinho
Alfredo Alves 686622 » Canoinhaa
Alfredo Manoel do Nascimento 778882 » Hio'da Serra km 132
Bruno Zawaski 786220 » .Estr. Marcilio Dias
Benvindo Loures da Rocha , 786219 » Salseiro

Benjamim Francisco de Oliveira _778943 Certidão Palmito, Papanduva
Carlos Champoskí 786351» Rua Bernardo Olsen
Carloa Max Wachtel: 786232 » Rio dos Poços
Cipriano Fernandes 786199:t Rua Vidal Hamos
Dioarte Gonçalves da Silva 786225 » Paciencia Rufino
David Corrêa d'Oliveira , 786193 » Palinitál
Domingos Skudlareck 786208 ,)� Paula Pereira
Eraldo Leseak 786231 » Bela Vista Toldo
Estanislau Machado 778985'» Agudos Maj. Vieira
Felicio Sczepanski /786349» Rua Vidal Ramos
Francisco Alves Ribeiro 786258» Paciencia Neves
Fabricio Vieira' 786242 » Rua do Socego
Francisco Adaminsky 786187» Barra Grande T. B.
Germano Gren 786350 » Salto Agua Verde
Gumercindo Pereira da Cruz l786217» Rio dos Poços
Henrique Pape 786206 » S. João Cavalheiros
Igoacio Zaporo 786361 » Timbosinho
lzidoro Jubanski 778956 » Craveiro Papauduva
Ignacio Vogiàhack 778619' '» Major Vieira
Ignscio Novak 778521 » Rio da Sena km 102
'José Waldemiro Munhoz 786355» Rua Mal. Deodoro
Pedro Marques dos Santos 78fí354» Felipe Scbmidt
José Julio Schikarski ,786226» Tamanduá
João Maria Gonçalves 786256 ,» Rio dos Pardos
Julio Bueno 786245 »

_ Rio d'Areia
Joaquim Cardoso 786189» Rio d'Areia Baixo
João Martins Ribe�o 786173» ""!! R. das Pedras 2a. Gia
J08,é Stelzncr· 778697» Campina "Beija
João Pinto 778255» Arroio Fundo
João Sant'Ana 778U8 » Canoinhas
João Gouvêa 788094 » Marcilio Dias
José Pires de Lima 778807 » Laeeadinbo
Leonardo Iankovski 786222» Ca�udos Maj. Vieira
Ludovico Iankovski - 786223 » Canudos Ma]. Vieira
Paulo Krachinski 786230» R. Claro Maj. Vieira
Paulo Carvalho ,786257» Rio dos Pardos
Pedro Chikoski. 7861H» Rio;das Pedras
Pedro Menegolo 786175» Paciencia
Rolando Bollmann 786253» Alto das Palmeiras
Sebastião Ferreira Chaves 778813» Rio d'Areia do Meio
Sebastião Vieira Biscalho 786224» Paula Pereira
Tomé Rodrigues Calistro 778212» Canoinhas
Vitor Lecbineski 786243 » R. ClaroMaj. Vieira
Aot,onio Cunha

.

259378 La Papanduva
Jose Fernandes Sobrinho 259308» Paula Pereira
Walfrido Massaneiro 786227 3. a Rio dos Poços
João Paulo de Lara 679254,,» Tres Barras
Francisco dos Santos 375542» Canoinhas
Pedro Szernek 593027 » Can�inha8
José Pedroso ,Sobrinho 593128" s. João Cavalheiro
Adão Alves 593168» Canoinhas
Ladislau Vatras <, 438131» Canoinhas

A.I�io Rodrigues 438136,»' Canoinhaal
Jo�o Baptista de Moraes 438-396» Canoinhas \
Joao Balan 438757» Canoiuhas
Pedro Ribeiro 438891» Canoiuhas

JPe2ro Dziedricki 593062» Canoinhas
oao Maria Anháia 438923 » Canoinhas

�ov!no Cavalheiro dos Santos 674363 » r.anoinhas
.

/B� Soares 6744,0 » Rio d'Areia
OBe' de Souza 581965 » Canoinhas

�ercilio de Oliveira 581948 » Csnoinhas
lfiaI Maros 581784» Csnoinhas

�arlos Dvoiasld' 712052» Augusta' Vitoria
G?ostacio Kolacki 520189» Rio da Serra
!Useppe Vanz 396007 » Perdizel1

�Icolati Misga - '61359 » Santa Cruz
otooio da Veiga 54147» Tres Barras

�i1ve.stre Bovitza. 21795 1a. Felipe Schmidt
�uhno Peru8selo 137530" Canoioh8s
Ihcordo ADrendeman

.

16.352» Canoinhas

il'an�isco de Assis Mar.tinez 581874 38• S. Leocadia_
gnaclo Urbaneck 824135 » Rio da Serra

�a?oel dos SantoB Batista 396640» Bu'gre
J �e Sebastião de Lima 712046". Timbosinho

F��o Go�çalve� dos Santos, 814362» Ca.mpina dos Sàntoli
F !I ChICkoWICZ' 522440 » DIVIsa

Eehci� de Lima Rodrigue. 39418,5» Bugre
A�tanlslau S�yman�s�i 581802» Rio Novo.
B gusto Batista DIDIZ 396757» Pauld PereIra

.\:�o\a�do Müller
"

520227» Barro Preto

T
0010 Soares Ferreira 520697» Timbosinho

ert I'
F.

u 18no de MattoB 520106 » Canoinhas
Ir .

•

v· Ilhno Fanas 711979 » Floresta Papanduva
S::�r Cikocci 693266 » R. Novo Maj. Vieira
Jo ,ao Olinica 822562 » Tres Barras

M
Be 'Barboza 712005 ,. S. João dos Cavalheiros

. 'reol�Qo Gomes 823075 »
.

Fe pe Schmi'dt

Governo
16·10.1954

,Municipal
durante 90 dias, a contar de 10
de agosto de 1.954.

Prefeitura Municipal de Canoi
.nhas, em 2 de agôsto de 1954.

Ass.: Benedito 'I'erézío de Car
valho Junior-Prefeito. Osvaldo
Fer�eira Soares-Secretário.

Decreto n. 85, de 31�de julho
de 1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, no uso de suas .atribui
ções e de acôrdo com os artigos
138;' 139 e 140, do Código de
Posturas, aprovado pela lei n.40
de 25 de inaio de 1949.

Decreta:

Artigo.L : Fica aprovado o lo
teamento procedido pelo senhor
Milton Buba, em terreno de sua

.prodríedade, sito na zona subur
bana, sendo a área dos lotes :

166.206,63 m� das ruas; .

58.727,50 m2 e a área extra-
1805 m2, conforme mapa apro
vado.

Artigo 2. :Fica incorporada ao
.

Patrimonio Municipal a área de
58727,50 m2, destinada ás ruas.

Artigo 3.:'Este Decreto entra
em vigôr na data de sua publi
cação revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, 31 de julho de 1954.

Ass.:Benedito Terézio de Car
valho Junior Prefeito.

Osvaldo Ferreira Soares Secre ..

tário.

Portaria de 2 de agôsto de
'1954.

Benedito Terézio de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de "suas atri-
buições, resolve:

-

De acordo com o artigo 163,
decreto-lei n.700, de 28-10-1942,

Decreto n. 84, de 14 de julho
de 1954.

'

J Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Prefeito Municipal de

Canoinhas, Estado de Santa I'Ca

tarina, usando da atribuição que
lhe confere, o artigo 74, item xx,
da' lei n. 22; de 14 de novem

bro de 1947 (Lei Orgânica dos
Municípios. Decreta;

Artigo 1. : Tendo em vista o
.

láudo subscrito pela Junta Mé-'
dica Oficial do Centro de Saú
de désta Cidade. que considerou
o senhor Vitor Fernandes. I de

I Sousa incapacitado, para o exer

cício de suas funções ou de

qualquer função pública, em ca-

rácter definitivo, concede-lhe

pensão mensal de Cr$ 1100,00
,pelos leais serviços. prestados
ao Município; durante mais de
trinta anos, como Suplente de

Delegado, Delegado de Polícia,
1 ° Substituto da Superintêndên-

.

cia Munícídal, Escrivão de PI:tZ
Interino, Escrivão de Paz Vita
\lício, Vereador e Fiscal Exator
tIe Major Vieira.

.

,

Artigo �f: Á pensão será pa
ga a contar de 1. de agôsto de
1954, quando o beneficíaria se

. rá dispensado do cargo de'Fis
cal Exator.

Artigo 3.: O pagamento da

despesa decorrente da pensão',
concedida 'neste Decreto, corre-

. rá por conta de créditoespecial
a ser solicitado da Câmara Mu

nicipal, na importância de
Cr$5.500,00, devendo ser consig-

nada, nos orçamentos futuros,
a necessária dotação.

Artigo 4.: Revogam-se as dís-
.

posições em con!rário.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 14 de julho de
1954,

.

Ass.: Benedito Terézío de Car
valho Júnior-Prefeito .

Osvaldo Ferreira Soares-Secre
tário.

-

Conceder-licença: a Maria C.
Teixeira Krauss, ocupante do

cargo professor' Cçmplementa
rista padrão H, do Quadro Uni
co do município, com exercício
na EscolaMixta de Paiol Velho;

Cópia da Lei

Lei n. 270, de 17 de setem-
bro de 1954. �

.

f
I'"

•

Concéde avores e da outras

providências.
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, -Prefeito Municipal de

Canoínhas, faz saber que a Ca
mâra Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte Lei;
.

Artigo' 1.: Fica concedido á pes
soa física ou jurídica que insta
lar um moinho de cereaisdota
do de cilindros nas sedes. Dis
tritais, a isenção dos impostos
munícípaís de licença e Indús
tria e profissões, com inverção
de capital' mínimo de

Cr.$200.000.00, (duzentos mil
cruzeiros);excluindo-se dêste be
neficio o destrito da séde.

Artigo 2,: Para o pretendente
obter a isenção em referência,
deverá, requere' la ao Préfeito
Municipal. comprovando-o com

registo de sua firma na Junta
Comercial do Estado e sua edo
neidade financeira.

Artigo 3.: Esta isenção' será
pelo prazo de Cinco anos ã par
tir da data da instalação do
moinho.

Artígo-d.: Esta lei entrará. em
vigôr na data de sua publicação,

.

revogadas as disposições· em
.

,. I.
contrário. _

I
Prefeitura Municipal de

.

Ca
noinhas, em 17 de setembro de
1954.

Ass. Benedito Terézío de Car
valho Júnior-Prefeito Munícípal
Registada e publicada a presen
te Lei, na Secretaria Municipal
de 'Canolnhes, aos dezessete di
as do mês de setembro, do ano

de mil novecentos e cinquenta e

quatro.
Ass. Osvaldo Ferreira Soares \

Secretário

José Wisnieski 693252 »., Pulador
Aristides Machado 523351 » S. Bento
Miguel Mireski Sobrinho 181070» Canoinhas
Paulo Pires do Prado 396641» Felipe Schmidt

, Miguel, Szpanski 822680'» Vera Guarany
José Cerger 394559» Felipe Schrnidt
João Sampaio .Neto 693310.. Palmital
Gibrantino da Silva 480717 la. General Osorio
João França Machado '394187 3a. Tres Barras
Alberto Marczak 395695» Carijos Papanduva,
Pedro Rodrigues 22465» R. d'Areia de Cima
Francelino Antunes dós Santos (1l3382" General Osorio
José. Neves 1I0870» Canoinhas
Antonio Zielinski 988598· » Rio Novo Ma]. Vieira
Avelino Munhoz de Lima 988600' »/ Barra Mansa
Adauto Ferreira -de Lima 988582" Rodeio Grande
Antonio Veiga 988571 » • Canoinhaa
Cassemiro Kubiak 988605 ' » Paula Pereira
Cassemiro Slugoviecki 988478" Taiozinho Papanduva
Fredolim Alves '899608» Valinhos
Genesio Nascimento 856233» Canoinhas
Hermes .Schubert 988559» Hua-? de Setembro
João 'Maria Lopes 886132 � Canoinhas
JoaquimSoares 988599" Pardos T. Barras
Joaquim Bueno 988570» Alto das Palmeiras
José Carlos de Castro 899755» S. Sebastião Ferreira
Nailor _de Oliveira 988426» ·Canoinhas
Nereu Medeiros de Lima 899539,. Monte Castelo
'Pedro Lechon 856213» Paciencia
Paulo Palivoda � 988557·» Itajaí Papanduva
Alfredo Vieira 155 S/2 Certidão Canoinhas
Beniamim Francisco de Oliveira 778943 .. Palmito Papanduva
Hugo Schuvit:iki 43 S/2 » Felipe Schmidt
José J:ulio Porfirio 201 S/2" Barra Grande -T.B.
Pedro Luiz dos Santos » ,Canoinlrã8-
Francisco Mospbago 37557 Isenção Colonia Bley
Gentil Maciel Ferreira 715781» Canoinhas •

Antenor Baptista Collaço., 786346.. Rio dos Poços
Arthur de Brito 786348» Marcilio Dias'
Alfredo Schultz 786347.. Valinhos
David Androcneska 786343,. Lagoa do Sul
Edevin Falquevicz 786356» Serra Preta

Engelbert Fürst 786345" Salseiro
telicio Fagundes 786341 .. S. joão d,os Clllvalheiros
Francisco silvà 786342 .. Xarqueada
José Hol�t 786359 ,. Papanduva S, Tomaz

. João Maria Vicente 786353,. Tamanduá
Turibio Marques 786344 .. :{\ua Getulio Vargas
Daily Cordeiro Bexiga 899712 Isenção Rua 12 de Setembro

, I '

Canoinhas, 12 de outubro de ] 954
,/

CARLOS NOGUEIRA
2° Ten. Del. 14a. Dfl..

IMPUREZAS DO SANGUE
'y

UIXIR Df H0611tlRA

Delegacia Auxiliar de Polícia
PORTÀRIA

o Sub�Ten. José FernRndes
Guedes, Delegifdo Especiaf de
Polícia dó Municipio de Canoi·

nhas, Estado de Santa Catarina"
no uso de SUllS. atribuições re- /

gais, etc.

Faz saber a quem interessar

possa que de acôrdo com a Por
taria nO. 34 de 5 de Março do
corrente ano, do Ministério da

Agricultura, o periodo para per
missão da caça de animais sil
vestres, foi de 1°. de Maio a 15
de setembro p. passado, Ecm to
do o território Naci'onal.

NoMunicipio de CANOINHAS,
é terminantemente proibido em

qualquer época, a caça de Co
dornas e Perdizes .

O exercício da caça só é per
mi-tido aos maiores de 18 anos

de idade, brasileiros nat0s óu
.

natu�alizadosou E:ztrangeiros que
. (Conclue' na 7a. página)

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Pnéus>(io0d�ea� I
.

?!.®.!o�::. �Oferecemos pará prontà entrega' 'os· .

seuuintes:1
�I

:: 600 x'�16
.

4 e 6. Lonas, Lisos e Lameiros

�o: ��� :'i�� : : 666 ::.. :: n:: ::
"

.

I
® 650 x ·18 -" � �H " I

�. 650 x 20 6 e 8 ,ii'
-es; =

® 700 x 20 8 - 10 e l�' Lonas, Lisos 'e Lameiros I� 750 x 20 8 - 10 e 12 " " "Lameirôs
Antecipadamente agradece. ,eoe 750 x .20 BANDEIRANTES •

Canoinp:às, outubro de 1954. � 8 25 x 20
.

10 e 12. Lonas, e- I3ANDEIRANTES i
�. 1.000 x 20 _;' '14 LONAS E BANDEIRANTES A I,.".

Sêmana <"(JS ·1 ", BATER[�S GOODYEAR E "ATLAS, 17 Placas Cr$ 900,00
i

R egistrOCivil. Criança de 1954 I MerJlY Seleme (P Filhos I. .. <,," .' .

'

•• 'COD!lIusão � T'RES BARRAS -:- SANTA CATARINA
. Maria Góss Glinski escrivã de tosoma, que se aloja • antes de :5 7J

-

Paz do distrito 'de Paula Pereí-
.

" h
er •••• .........'Õ'<\i'<ê'•••• '''''Õ'<Õ'<';i'rÕ'•••• 'õ><'i''Õ'<'õ'<ê''••••<'õ'<i'<i'''"'••••<';i'<i''Õ'�••••=�_.,,=s•••(�

. penetrar nos seres umanos - nes-:
••••

""-e::""w
••••""'::w""=••••wwwww••••=ww••••""�w••••�.!>''''>''l'w••-..!-�

ra, Crrmsrca-de Canoinhas, Es- se bichinho, aparentemente inocen-
tado de Santa Catarina.' te, que-é o caramujo.
Faz saber que pretendem ca- V. sabe qual é o principal ali-

sar-se Pedro Bileskí e Carolina 'ado. dêsses parasitas? A falta d�
Leandro de Souza. Ele solteiro, higiene. Nas zonas rurais' - onde
lavrador, residente neste Distrí-

.

sómente uma-casa, entre cem, pos
to, nascido em Papuãn, Lagoa· sue instalações .sanitárias adequa
do Norte, a um de abril dó afio das a porcentagem de contamina
de mil novecentos e vinte e oito. dos por 'vermes é de 90%. Onde
Filho de André Bileski e de quer que haja águas' estagnadas,

1. -'Para os fiiu! do que pre
Martha Bíleskí. Ela solteira do- esgotos imundos, pântanos, etc, há

ceitua O Art. 159· doCódigo, Pe-
.

t" id R' d P" 'nal Militar, o '«prazo marcado»mes ica naSCI a em 10 o 1· yeqnes:prorttos para se lançarem
nho deste Distrito a dez de ju- em .ofensiva contra os. sêres hu-: para apresentação dos convoca-

lho do ano' de .mil novecentos manos: Cuidado com êsses lugares!
dos de que tratam os ns, 1 e 2

e trinta 'e tres, .residente neste São perigosos e devem ser evita-
do i�em I do Plano Regional de

D· trit F'Ih d F
'

L Convocação para 1955, terá iní-,.r IS tIO; ) a. e., Ja nCISCO e- dos, tanto, pelas crianças, como

ancho .qe Souza já falecido e pelos adultos. � cio a 20 de Setembro de 1954

de Maria Francisca de Souza. e terminará às 24 horas: de 6 de

Querri souber de algum Im'P'é-. Outra coisa a fazer, é drenar Janeiro de '1955, em se.rtratan-

di f' "os pântanos, canalizar as águas es-, do de convocados para íncorpo-
.

imentó acuse-o na orrna da Lei;
tagnadas, limpar os esgotos e 'os ração nas organizações da ativa,
"boeiros", enfim, sanear tôdas as .�' '"

regiões infectadas pelos vermes. É 2. - Serão insubmissos: a) - os brasileiros 'ÍÍaturali.
preciso -alertar (�bém tôdas as a) - os convocados que não' zados ou por opção, de que tra·

pessoas, para doenças aparente- se apresenta.rem no prazÕ" aci- tam as Jetras b e c, n.o ,2, títu·
mente comuns causadas pelos ver- ma fixado;. y' """ IÕ I do Plano Regional de· Con·
me'), como a "barrigâ d'água" e o ti) _ OI ,que, embora apre- vocação para 1954; r
"al!l!,\relão", que são tão maléficas e sent�dos nesse prazo: 1:» - os qlle não s: apresenta.d,eformador.a.,�, .físicamente, como . ..

d I o

dei.xarem '. rle. co.mplétar a �e-' �am no prazo marca o pe o n;
cedas doenças consideradas graves. . ". 1 t '1 Xl: d ·t dleção e não se aprese'ntarem 1, e ra A, tItu o ( o CI a o

..

Muitos pais têm ta�bém ii sua durante a época complementar Plano; •

parte de,culpa, nissõ tudo, quan- de seleç'ão;' "g) _ os que, embora apre.
- ao não proporcionam condições sa- t d I
nitárias satisfatórias e ..noções ele-

.

deixarem de completar a se-,
sen a os naque e prazo:

menl:ares, de higitne"' aos seus fi- leção, apezar' de apreseQtados
'

deixaram de completar .1 se·

lhos. Quando permitem que seús na épo-ca cc,mplementar;' le-ção e não se. api'esental'am na

filhos andem descalços e brinquelp" não comparecer'em à seleção; 'época _complementar da seleção;
. 'em lugares iqsalubres e úmidós.· ------------....-- d�ixaram de' completar'8 se·

'" Quando, enfim, permanecem Liquidificadores leção, apezar de !lpresentadol
negligentes ao perceber que os seus

' .
. na época compIement�r;"WALITA" - 3 Velocidades

Próprios filhos estão revelando si-

r
';I == tIllit.........................

.

..............................

•

•••••••••••••••••• na·is "evidentes de verminose-; co-

i! 4Dr:
..

'Jóâü -.CafIoS:" Ra.mos' -·1 do" d�11:��:��: #.;;::.!���. e,ta-
!I, '''. .

.

Promotor Público'
.

.. � �?a��:�t: ti;;:��':e���a�:�!�I·
.

C·'
. te nal da Criança solicit.a a tódos os

.

:;
w Advoga no

.

�'ivel ,.e . 'o.l1}ér,ci,o ii' pais, � tod�s os cidadã�s, que coo-

,.5.,'
.

Ru'a V··I·d··a"·I· .'Ra' m·�·o
..

·s',"84
...

3" ';::= perem, como fôr 'possível, para
·9 .

"

c desÚuir êste inimigo, que de,' há
·il . CAN:OINHÁS. ......:_.. ""'Sta. Catarina i5 muito já invadiu o nosso país.: ai
51 .� "r,

.
'.' .. verminose. Você está ,conv,idado a'

:.íc:::::!:::::::�:::::::m::::::m:===:::::::::::::::=:::m::=m::::::::::::::::::::::c:::::: tomar parte nesta bat!!lhá - o Bra-
. " sil será' re.conhecido a Vócê. E mi-

�' ,·=·�··············..·······I··:······=I·II·······..··•· :................•.....:... lhares de çrianças serão 'n';ais fe-

", ';i-·.;�·���··i��6���i� .�.������;�...��_..�;�;.�
..

�.��.�:;��
..

�.��.�, ��.� . ��ecsê :ãa�s asc�:a�u: ,:��s :I;!�:s� .

l.Matriz: riAJAÍ - Enderêço .telegrafic:'0� ctN C'o > 55 i
,

* *' •
','

•• . a. 'l' b 'C "h cl", '::. .;".' -' "_;,<' ,:-r,AlXAS DE' DEPO·'SITOS -. . ", r,�;;.,t:: .... ,.....).
..
<I;W .em,.,l':,p;l", .,. A.no.m,,��, J_9:.,QS.(.

.. O· c-o�t't�s �

�'� ���im;�'tÓ' ,- .. '

"� "h'C��'tas � Pr�i:�-':"'_;;:' ·,�;;",U ::'.' ó� �pãés"de�eri��' hà·�;Sêmail�·'cla: .'.
ii A' 'D':'

.

"fe': :,:.", '�,. ""')0/':
.. \ .. "

.

C�"" .,.:. 'd'" '''I' 2"0' . d··
.. _ ..

501
, •. ,' 55 . CrIaCnçat· en,cdar.n·SIQh;adr Q� seus fl!h�s

i! ; .. ,IS,���y._,., :.�':'-/Q. .,�··,;a. ,.. 05P ..�Y.�.A "..,e ... :".: l��,; .. /iJ.!a: a�Jt ,�?:; � ro, e .. , a,u., e:ou' .a9"me.ul"· .' Caixa 'Postal' 76' - Fone Í25 "

,�� I.
_

. .' Prazo FIXO
v
6 mes�s 5'%'0/0 a. a, § co afim de sererp, exa�lll�Clas. A CANOIN'HAS _:_ S�n'ta Catà�i�a

�
. """,ii

.'

'

..
. (�L·� ',.. '. ,''- Prazo Fixo'; 12 -mêses .,,,:,, 60/0'>8;·a.:: verminose na infancia tem concar-

u' " ,II.. - .

=: Dep. Populares' 50io ., Retiradas Livres � "LirÍlite Cr$ 100,000.00 H rídQ para,.o alto n�m�ro de mor-

:1', '. .

. := tes na' crIança brasileIra,
ii: Agenciá ne'sta cidade à Praça Lauro Müt1er, escj. R. Major Vieira!5 (N

. : ., ... ;-<, t'l'
.

t d'd
. =; b.""

.,. "'.! '/1 .,.�., ..'

'1
:: ofIclarIo gen I men e ce 1 o

-�; ,; ii. A r� .Uf!ld, c"9J1t�;:n<?�" .!nf9 .te. P�.9��;,Fom <::h�g��. n :pe!�, !<:hn�b�.,& lO�Il�?�, c(),mtn?-.

: 11••••••••• :1•••••••••_lu.m II•••••.,................. tas 8a Red'açao deste Jornal). .

� ••••••••••_

••••••••••••a•••••••�••�••• II••• II!iõ-•••••••• I!I � _.••••••• 'IlI.II .II •••••••·."'. � '"J ,'"..,. ,"
•

" ',: -.;_.,. • _.\o._ � -,r; •. , ...
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�.

;Registto Civilli;.\; .<1., .,

, E'ditaI
,Sebastião"Grein Costa, Eseri

"vão d�e Paz e Oficial do Regis
"tro Civil de Major Vieira, Mu

,nicípio e Comarca
'-de Canoínhas, Estado 'de Santa
-Catarina, etc.
Faz saber que.pretendem ca

sar: Lucídcrío Alves dos Anjos
e Tereza Amora, Ele, natural
deste Estado,

. nascido neste dis
trito, no dia 11 de maio de 1911,
"lavrador, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filhõ le

gitimo de Augusto A. dos An
.jQI."e .. de.. Dona, Bqberta. Carlos
de Castro, domiciliados e resi
dentes neste distrito,

,\., Ela, natural deste Estado, nas-
..

€ida neste. distrito, no díaS de
outubro de 'i931, domestica, sol

I feira, domiciliada e residente
':nes,t_e distrito, filha legitima de
"Seba�tiana Luiz de,Oliveira, d<c
míciliados e residentes neste

""'distrito. ."

( -

Apresentaram os documentos
exigidos pelo, Código Civil art,
180. "Si alguem. tiver conheci

'"
.mento de existir algurn.dmpedí-
-mento lega'1)< acy_se-o par-a fins
de direito,

_ � 4""
.

E paraconstar e chegar este
&0 conhecimento de todos Ja
vrei (l presente que será afixa
do no lugar de costume "�: pu
blícado no jornal «Correio do
Norte»; da cidade' de Canoinhas.
Eu

.

Sebastião Greín Gosta, O
ficial do Registro Ctvíl que es-

crevi, dato �,assin'o,
.

.

Majdr, Vieira. 27 de setembro
de 1954.

... -,- .

Sebastião Grein Cc!sta, Ofici
al do!:Regist'ró Civil.

I Viúva e filhos; do saudo
so e inesqueeível Isàac Se- .

".•'-,---.·-leme convidam 'os parentes
��!!� e as pessoas amigas, para a

'Missa que em sufrágio da
alma do êxtinto "farão cele
brar domingo, 17 de outu
bro, 30• aniversário de s'eu
falecimento, às 7,30 horas,
,'nQ altar-mor.da Matriz "Cris-
tõ Rei". - ""'-'�

LOUÇAS e .mais LOUÇAS
I'" �.' _

:"nà· Casa Erlita'�,'

Paula' Pereira, 2 de "'Outubro
-de 1954

.

Maria Góss Glinski
Escrivã 'de Paz

"Adquira'a sua' "

Me �'·Revist'a do��Glóbô""
.
publicação quinzenal

..

Mist�ri�' Magazine
d.istrihuiçãO. wensal' na ;,

Impr8ssor� "Ouro Verde"'" ttda.: �

"

.'i-,;"'.

16.10·1954

, ,'Convite - Missa

ASS(JNTOS"'�MILITARES
E'DlTAL

Ínsubrnissão
c) - os que,'; ja selecíonada

em qualquer das épOC8S\ e de.
sígnados para incotpuração, dei.
�ai'em de se apresentar 'à in.
corporação nas datas que lhel
forem, fixadas. �.

.r

3; - Deverão ser consíders
dos Já ínsubmissos.: além dOI
brasileir-os

.

natos dã classe de
1935 (ou 'de anteriores, não i.
nistiados pela Constituição) fal·
tesos do Serviço Militar)-

não comI)are:cê:r:am às seleções,
dk;_ os que jâ selecíonadol

e,desíg,nadQs para a incorpora·
ç.�o, faltaram a està, nas dauI
marcadas ..

'

".

·4 - A inspeção de saúde elll

Rio Negro-Pr., t'erá imcio dia3
de novembro.

Canoinhas, 30 de . seteJIlbro
de 1954. '.

;:.

. '.

Qarlos Nogueira, 2-.°: Ten. Del.
148, ""DR. �"

-

Por.. falta' de?-- 'dados ofici'
ais· deixamos de publicar o

resultado oficial das eleições
,. em" outr,Os, .1llu.r!fGipiqs., ,''',
,

; .

No pmXln;C;�'nu�ero' pu'
. blicaremos o·' que.: noS. te'

nha: chegado, às mãos.

7'
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129
)26
120
116
97
87
66
53

,,59
45
4l
39
38
33
31
11

mais 7

Vótos .em branco
, Vót;s;:a�ú1adôs

,,�,""_"l" I
�
•• -z;

" ,"
, ),� '''':",'' ).\

Depurados Federais.
'

"

Kih Doug1as;-;E1tzabech Threatt
" �;,�, .f\.velltu.r� Ãção :B�'mance ': �!

H

� ,\,�\ .',,:'�,
1
,_o_'_-,� �). 7' , ;"

-e, 'p,'
'-' ?:'?J ,�li

/,:;ç��,: Ax:�nií,ã - ás �l� hora; :;" pensura Livre

�<r:?�"V,;" ',�r 0��"lRió ,da ic, Avéritu ra
,''\ ' , ','

_-.�� ,,��'�

",'

,c f' ,J;A. s;'iT:,if .�

Sau1o/Rariios"�: ,,'
"Leoperto L., 'Leal>:.r r.�>,7i.

r :
Nerêu Ramos "'"

. RodóÍfO" Vitor Tü�tz�arifl
·Aderbiíf R�mbs dá. Silva, �

Seh:l.fim Bêrfa�ó /'
-IOrlàndo 'Br�sn"

-29
'''l22
'15_,

1.520
'-

,o" Partido.Democrata �,CI"i8tão
L Estefanó Wrubleski �., '105
2 ',A[)tonio��romporoski,,- .�" "

78
. 3 ""Ludovico< ,Bóra,: ..-c, �>'f�. 77
4 Ludov'ico�I·D' fubi'dálIii5'!{\ ,'1';< 57
5 P "d' R '�"t-'�'�;';h''''�' ," ""'�' 38'I'- e ro et z-, = I<!F'
6' ��loã� 'F. Pi�"'�fin �t': �':', 28

,'7' Vitór"E:linlilillelt-' 'i�'1?f: '" 25
22
19

.

i7i '��__

-'

.:t'\�
,_ . _

.....

;;-'\./ .�,
�

.... t-�.,. � .' •

IIeir,�"�, ás 20 hoêas :-'< lIU.p'rQpric(:'áté .'

:,����".
'

,�s E u��':ú NTc(j�- eE'CÂ'O(D",i�,:r:,� 1:'
(';;t = �'. :,' ,_':;; .�, "

.>1 �'" ;-1":-� � -,*- \
,'1;. '".. ,.

- if ",,': ��.
�.' :'i� '��om ",Aki�:'l'auir(,�ff, "Ol�dyj�; GeJ?,rge: é outros,

,

. ;l,tldmlravel" �"com'àvent,e. drama que é, considerado .uma

: :�fa>��ma,,�Slí�e��fe,?aS �.úbtãi� prJ,m,as, dp�":,ci'n,e�a: ,,\ ,').
��;::5�'7{ 6�:' Fe'i�a "�'. á!i 20 hortts ��"I�proprio �té' l4-an��

JÁ ,� -r;
"

•

��;'

A' -Jovern dê"'Branco
Com June :A.l1yson e, �rturo Kennedy
," , Filme da M. G. M:'

:0., I,," .�_,'"__��.�
':

1449
.

, '24

'.

�-P�ra
'

,
, ,�'Pe.queno
Par� breve�

.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


