
Eis os frutosde perseguiçôeseinêrcia de governantes pessedistas
"

.

PRESIDENTE DA REPUBLICA, não mais GOVERNADOR

DO ESTADO, não mais DEPUTADO ESTADU-AL,
PREFEITO MUNICIPAL e sómente TRÊS VEREADORES-

'

Não
•

mais

não -mais
• •• • • •• • • •
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E o

rouquenhas
PSD prossêgue sua marcha

dos ALBININHOS e

Fúnebre' 'aos toques 'lúgubres
PLANALTINOS do jornal

das cornetas

"B · V d '1/
"
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Informações de Utilidade
A cargo de ALFREDO GARCINDO

COMO CULTIVAR O TOMATEIRO
Por seu extraordinário valor alimenticio, o tomate é hoje uma

das hortaliças majs.sçultivedes no Brasil, principalmente em. São Pau
lo e Paraná. Constitue fonte segura de renda em nosso país, possuin
do as vitaminas A, B, D e E; o "caroteno"; uma leve acidez que
excit� o estomago e o intestino, desenvolvendo o .apetite e facilitao
do a digestão; valor profilatico, etc. o tomate tem grande aceitação
em todos os mercados, sendo mesmo procurado ávidamente pelos
consumidores. Solanácea preciosa, de' reputado valor em nossa culiná

ria, sua cultura assume dia a dia, 'proporções de, aceffo relevo. preo

cupando já, um grande numero de agricultores. Nos estados -onde é
cultiva1:lo em grande escala, o suco, a geléia e a massa, constituem

uma promissora industria.
_

A sua cultura deve ser feita em solo fresco, com bôa expo

sição ao SQl, rico em potassa e em sais alcalinos. Fazer os canteiros

para sementeira em lugar quente, com exposição para (J norte, de
terra boa e fartamente adubada. com estrume bem composto. Semear
em linhas equi-distantes 10 .cms, e a uil'la profundidade de 11/2 a 2

c�s. A germinação é rápida realizando-se no periodo de 5 a 6 dias.

Para um hectare são necessárias 200 gramas de sementes. A

repicagem é feita 12 a 15 dias apos a semeadura, é uma pratica
muito util, pois nãe só contribue para um melhor desenvolviniento
do sistema radIcular das mudas, como tambem facilita o trabalho
contra as pragas e doenças e a seleção melhorando consideravelmen
te a tolerancia das plantas no transplantio definitivo.

.

.A transplantação é feita logo que as mudas tenham 10 a 15
cms. de altura. De preferencia fazer isto a tarde ou em dias frescos
eu nublados. A distancia entre as mudas depende da variedade cul
tivada e da fertilidade do terreno. Assim em terrenos de- média fer

tilidade, as fileiras devem guardar elltre si a distancia .de um metro

ficando as mudas intervaladas de 80 cms. em terrenos férteis distan
cias das mudas 50 cms. e as fileiras de um metro. Tambem a dis
tancia de 50 cms. entre as mudas e 80 cms. entre as fileiras, ,é acon

selhada. Após o plantío regar abundantemente, continuando-se nos dias

imediatos, até que a planta retome o curso normal de vegetação. MEntre as inumeras variedades que se podem cultivar, aconselhamos entiras e calunias do
as seguintesr- Márglobe e Ponderosa Trophy, para saladas; MikacÍo, J'ornai Barriga - Verde
Perfeiçã'). Paulista e Colossal, que produzem grandes frutos, Pera, I

para condimento. [ofre, propria para exportação. Ha variedade, como Publicamos hoje edital com o

Rei Umberto e Cereja que podem ser cultivados Q ano inteiro e que
resultado das eleições, assinado

produzem bôa massa. J' -: -pelo exmo. sr. doutor José Pe-
dro Mendes'de Almeida, DD.

Canoinhas já' conta com inumeros interessados. Em Marcilio Juiz Eleitoral da 8a. Zona, com

DÉias o nosso -partic?,Iar amigo Eval�o Kreiss tem uma b�a p�antação. séde nésta Cidade. /

um grande entusiásta da plantação de tomates. Em Pinheiros;' An-
tonio Batista está preparando o solo para uma grande plantação. Alem Recebemos cópia do referido

destes, outros, estão adquirindo terrenos para a. exploração do toma- edital dia 19 do corrente mês,
te. Se há interesse pelo milho, trigo; arroz, feijão etc" tambem o sendo mentirosas e criminosas

tomate está despertande-inferesse em nossas lavradores. Futuramente as afirmativas do jornal «Barri
eS,taremos produzindo massa de tomate e todos os produtos que se ga Verde», em edição de quar

originam dele. ta feira última; que diz haver-
mos suprimido título e demais .

referências à Justíca Eleitoral e
nomes de vereadores eleitos em

edital oficial da Justiça Eleitoral.
A nóta versando sôbre o re-'

sultado das-eleições no Municí

pio de Canoinhas, que publica
mos em nosso último número,
foi redigida por um de nossos
colaboradores e, por conseguin
te, não se tratava de nóta ofi
cial do Juiz Eleitoral.
Esclarecemos, ainda, que os

vereadores eleitos estavam assi
nalados com uma estrelinha, con
forme constava de legenda anéxa.
/'

Quanto ao resultado das elei-
ções para o Legislativo Munici-

pal foi o seguinte:
-

U. D. N. 6 (seis)
P. T. B. - 4 (quatro)
P. S. D. - 3 (três)

Foi vitoriosa a UDN; coloca
do em segundo- lugar o PTB e

lanterninha o PSD. - Partido
Social Democrático, autor dos
boletins vermelhos, explorador
do cadaver de Getúlio Vargas,
hoje ancioso pelo controle do
PTB, que procura ensilhar e por
seus freios. Está, porém; 'redon
damente enganado porque a'

maioria dos petebistas nã�)o-

\

O pleito de 3 de'Outubro
em Canoinhas

i . Como em tôdo o País. reali
iou-se a 3 de outubro em nosso

lIlunicípio.' a eleição para o Le
Cislativo Municipal, Estadual. Ca
lIla,ra e Senado. Foi uma grande de
monstração cívica do alto espíri
to' democrático de nossa gente.

Houve reduzido número de abs
tenções, justificada em parte pe
lo mâu tempo reinante e tombem
pela escasses dé tempo destinado
li habilitação de eleitores, aresardo hercúleo trabalho desenvolvido
pelo Cartório Eleitoral, que mes-"
lIQ desdobrando suas atividades,
corn a colaboração de inúmeras e

prestimosas pessôae convocadas
Para o serviço. deixou de entre

gar grande, número de títulos.

Não houve nenhum incidente

gr�ve 'a registrar. Após a distri

fUIÇão do material e as instruções
ornecidas pelo Exmo. Sr. Dr.

. Juiz Eleitoral da 88 Zbna deslo
caram-se os componentes das 43
aeções dístríbuidaa pelo município, '

Pllra seus respectivos postos, ten-

do 08 mesários das seções distan
tes da Séde, encaminhado-se / na

véspera pelas c�nduçõe� postas a

disposição previamente, pelo Ser
viço Eleitoral.

Causou surpresa ao eleitorado
as inovações veeifícadas nas sec

ções receptoras. como sejam, a UfUlJ
de lona com Ieixe jnetâlico e ca

deado e a cabine indevassavel,
também de lona, para ser adap
tada a um angulo da _ sala desti
nada ao funcionamento da secção.
As inovações introduzidas pelo
Serviço Eleitoral. vieram façititar
sobremaneira o transporte do ma

terial. principalmente para _

as lo
calidades. distantes. de vez que
num pequeno pacote pôde ser con

dicionado todo o material, não
sendo preciso andar de «caixa de
Continúa na segunda pagina '

RENNER
A BOA ROUPA
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Grupo· Escolar "AlI. Barroso"
Convite

A Diretoria do Circulo de Pais
e Mestres do G. E. "Almirante
Barroso" desta cidade convida os

srs. pais dos alunos dêste educan
dário para uma reunião extraor
dinária a

. realizar-se dia 24 do
corrente, ás 14 horas, contando
com a conferência de um dos mé
dicos locais que versará sobre as

suntos prescritos pelo Ministério
de S�úde do Rio de Janeiro, pa
ra a Semana da Criança.
Contando com o comparecimen

to de todos, .antecipa seus agra
decimentos.
Tudo pelo bem estar da crian

ça de hoje e cidadão. de amanhã.
,

A DIRETORIA

-.
-
___

I

Derrotas Vitoriosas'
o glorioso PSD do Albino e dos

do Barriga Verde "MARCHA DE RÉ",
em vitória. '

.

Elegeu em 1947 8 vereadores
1950 ... 5 »

19,54 - 3 »

Em tempos idos, o Governador do Estado e

o Prefeito Municipal 'de Canoinhas eram pessedistas,
e os cofres publicos foram esvaziados vertiginosa
mente, dividas enormes foram feitas, e realizações
não apareceram.

_ Hoje, graças a Deus, são homens da 'União
Democrática que dirigem os governos do Estado e do

'

Municipio, e 'ls finanças foram restauradas, obras de
vulto foram construídas, o progresso. estruge em to
dos os quadrantes do Estado. O de Canoinhas é for
midavel, estupendo, -nunca visto, como afirma o próprio
Barriga Verde!

. -

. Por duas vezes o PSD local elegeu seu ean-

didato à Assembléia doutores Orty M. Machado e

Fernando de Oliveira.
"

Em 1954, o candidato do PSD dr. Fernando
Osvaldo de Oliveira, que apareceu duas vezes por
semana, no Barriga Verde, com bonitos e quilometri
cos elogios, como o homem absolutamente indispen
sável na Assembléia, foi fragorosamente derrotado, '

cheirou o pó da derrota vit�riosa ..-,

Planaltinos
de vitoria

•

Câmara Municipal de Canoinhas
Erri 1947

"

PSD « 8 vereadores PSD VON
UDN «, 5 » 8 5

Em 1950:
UDN » 5 vereadores 5 5
PSD « 5 »

PTB « 3 »

3

r:

Em 1954:
UDN » 6· vereadores 3
PTB » ,4 »

PSD » 3 »

Como o PSD de Canoinhas está progredindo!
Em 1947 - 8 vereadores, em 1954 - 3

6. 4,
,

Honra ao Mérito
Raras vezes encontramos, nos

dias hodiernos, um cidadão que
cultue o ideial do dever com tan
to carinho e devoção; como' o

Tenente Carlos Nogueira, digno
Delegado de Recrutamento Mi
litar, com séde em nossa cidade

.

e Jurisdição,sôbre os Munícípies
de Canoinhas, Papanduv,a e Ita
iópolis.
Para êle o cumprimento do

dever é a cousa mais natural
do .mundo.

'

"Cumprir o dever o melhor
Continúa n'outro locál

ram, não são e nunca serão a- '

mígos e correligionários,de cer-

, tos 'pessedistas 'fanáticos que
existem no PSD de Canoinhas.

:E, O mentiroso, ° caluniador,
está de volta!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ALFREDO GARC1NDO
RepresentaçÕ�$, ç�rretagem"Segu ros,Conta Proprla

Tem par�a pronta entrega-: .

Maquinas para descascar - debulhar milho, trigo: arroz e
todos os cereaes; Motores a gazolina e moinhos para quiréramanual e eletrico.

J

Deseja vender o seu im6vel? Procure Alfredo Garcíndo,
Quer 't:omprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Gareindo.
Quer adquirir terras de plantá? Procure Alfredo Gareindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar, requerimentos,petições e etc, "- I

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia; paiól e outras benfeitorías.. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 cai
xas e uma força hidraulíca para carregar bateria. Preço de ocssíão.

Um bangalô de ?nadeira, construção nova, e, mais duas
datas e meia, localísadas defronte ao quartel da Policia Míliter.� .,

4 datas urbanas também em frente ao quartel,
,

45 datas no Alto da Tijuca (estrada Marcilio Dias), com- -

duas casas de madeira e paiol.
1 casa de madeira, com instalação sanitária, a rua CeI.

Albuquerque,
.

.

�,

48 datas e uma
:
casa de madeira, em Papanduva, no

perímetro urbano.
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�II -Atencão, Sensacional. li
� ii � ;, Precos 'nunca vistos -na Casa, das CãsellJiras UII •

-; ::'ii Çasemirqs" Linhos, Aviamentos parfl Alfaiates, ii55 Ternos" Sob.Medida - Fino Acabamento - Camisas, 5555 Gravatas - Preços sem Concorrência. iiu
.

,

.

"
•

FAÇA SUA VISITA SEM COMPROMISSO �ii.� ,,- -

ARTIGO .. QUALIDADE - E PREÇO 55
VV. SS. Encontrará neste Endereço ii

!i(ASA DAS CASEMIRAS r ii
..

Canoinhas - Rua Paula Pereira, 872 - >Sta. Catarina li\. ..
....

, .... :·::::==::::::::::::::===:::::::::111::::::::==:::0:::::=::::1:::::::::;::::=::::::::::::::::�
s,

r"" _,

d F a r�c�li�!��F�r�c!u�i�Se i r a
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena"
Rublnste,in,' Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa I'"" Preços módicos I

:=IIII••::::::::::=:::::::=I::III::::::::==:IR..=:::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::"

""�i!
. ii55' Dr_' A-ristides Diener 5e::

- :: -

, ::, CIRURGIÃO DENTISTA ,::� ) ::
:I, i:
IIr �n Raios X

,.

� Pontes Moveis e FiJas �..
/-

:,-' ..

',li Dentaduras �Anatomi(as P:
I Rua Vidal Ramos II

, i! CANOINHAS -

-

SANTA ,CATARINA i5.. '
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Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

, '

CONSERTOS 'E REFORMAS DE BICICLETAS-<.
.,......

•

, Venda de Bicicletas, �eças e/Acessórios
Caixa Postal, 93,.;- (ANOINHAS - Santa Catarina

::=::::::::::HI=::::==:::I::::==::::::::::::::::::::::II::::::::::==:::::::::RI::::::::::::�:::::'
.' I: Apresentaram os do-cumentosi:' H exigidos pelo Código Civil art.,ii Dr�' João .Carlos Ramos !: -" 180, Si atguem tiver conheci-:i' ii mento de existir algum impedi-5i Promotor. Público 55 .mento legal, acuse-o para fins55 i: de direito, E para constar e chi-r: Advoga no Civel e Comércio ii gar este ao conhecimento de to-, ii � ii dos lavrei o presente .que seráii Rua� Vidal Ramos, 643 5i afixado no lugar de costume eii, CANO'INHAS _:_ Sts. Catarina ii publicado no jornal «Correio do'E! '" �

. ie Norte», da Cidade de Canoinhas,:::::::::::::::===::::::=::::::::::1::::::::::::::::::::::::J::::=:::::::::::::::::::::::::::::'

Gaitas. Todeschini
só na �

Empreza ruck
'Adquira a sua

"Revista, do .Globc'
'''''c.

publicação quinzenal
i

..

Mistério Magazine
. distribuição mensal na ,/

,

'.Impressora "Ouro Verde" Ltda.

\:.

a �eu digpor1
l'::ste homem conhece o 'seu carro - seja qual fôr à
marca, É mais vantajoso levar-o seu carro a um Reyen..
dedor Ford - um amigo a seu dispor! Éle conhece

" =.o trabalho, "a fundo" e tem o equipamento necessário.
Seus preços são razoáveis,

Q_Serviço Preventivo �ord faz seu cario durar
mais, .. e valer 'mais quando V. o vende! - Elimina as

grandes contas de ''manut.enção! - Garánte um carro
seguro.'.. para si e sua família'

"

Votem
um

"

",Então, nem se discute - seu Revendedor,
Ford o cenhece melhor! Êle emprega:.,

• f

PEÇAS LEGITIMAS FORD I

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS - Treí

nados, pela Escola de Mecânicos Ford!

INSTRUÇÕES DA FÁBRICA - Instruções

?
técnicas rigorosamente seguidas!

�, ' FERRAMENTAS ESPEC!AIS - Próprias
para atender cada tipo de serviço.

...e lhe assegura .'

SERViÇO �ARANTIDO - Ó RevendelSor
Ford garante o trabalho que faz,

o Seu Revendeâor FORD
é um am�o a �eu di�porl

Re�end_edores em' (anoinhás
..Comercial Pedrass·ani Ltda.

, \

23-10-1954

Registro Civil
'�João Augusto Brauhardt, Es.
crivão de. Paz e Oficial do Re.
gistro Civil do Distrito de Feli.
pe Schmidt.

Faz saber que pretendem casar:
Eduardo Sznycer e Laydes Müí,
ler Machado. Ele, natural de Flu,
viopolis, Paraná nascido, no
dia 18 de janeiro de 1930, "la
vrador, solteiro, domiciliado e
residente nesta Vila, filho legí,
timo de Estanilau Sznycer e de
Dona Marta Sznyçer, dornicílís,
dos e residentes-em Chapéo de
Sól, Paraná, Ela, natural deste
Estado, nascida em Caraguatá,
no dia 18.de ja-neiro de 1929,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente nesta VHa. filha le•

gitima de João José Machado e
de Dona Ana G, Goduy, dorní
ciliados e residentes em Chapéo
de'Sól, .Estado do Paraná.

Eu, João Augusto Brauhardt,
Oficial do Registro Civil, que
escrevi, dato e assírio.

Felipe Schmídt, 1 de Outubro
de 1954. '

João Augusto Brauhardt, Ofí
,ci?l do Registro Civil. _

as caixas vazias de Sabão Ligia
e Tupi de minha Produção, pago
por caixa completa com tampa,
Cr$ 10,00, sem tampa Cr$ 7,0(1

e caixa Princesa Cr$ '5,00 •

Comprem sabão Tupi
"

pOfque é
_ barato e podem vender

8S caixas vazias.
.

(as.) ALWIN F. h BEULKE
Rua, Campo d'Agua Verde

-'CANOINHAS

. ,

urna.

o pleito de 3 de.
.

outubro em Canoinhas
CONCLUSÃO

abelhas ás costas» como se dizia
com referência ás antigas urnas de
madeira.
Devido ao grande número- de

candidatos a08 dive'fsos cargos ele
tivos, houve' certa vacilação e a·

borrecimento para escolha, prin·
eipalmente de vereadcr, pois que,
dentre mais de 'sessenta candidatos,'\ .

nfi' maioria composto por cidadãos
probos, conhecidos _

e estimados.
pelo eleitorado, teve que ser es

coíhido apenas HUM. Houve elei·
tOI" que usou método muito inte
ressaute para sair da sinuca; em

baralhou 8S cedules cios candidatos
VIsados e apanhou uma ao acaBO,

juntando depois a08 demais. cano
didatos para os outros cargos, c0lI!·
pletando assim, de- maneira curl'
'osa, 8 chapa que depositou na

, Houve surpresas, lágrimas, e ri
sos em abundância, màs a demo
cracia pelas urnas seguiu sua mar·
cha triunfante e ()' caldeamento
das idéias politicas,

' consentrada8
pelo voto sécreto nos candidát�a
dos diversos partidos veio maiS

uma vez provar, que A-LIBER·
DADE É A -MAIOR ARMA
DA DEMOCRA.CIA E ARA·
ZÃO DE SER DO ,POVO BRA·
SILEIRO. QUE'�-�ODE ESCO·
LHER A' VONTADE OS HO·
MENS QUE OREPRESENTA'
RÃO NAS DIVERSAS CASAS
DO CONGRESSO.

M ...T. L.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.-, ATENÇÃO CONTRIBUINTl;S
IJDpôsto Territorial

'NBO honve menor aumento Irnpôsfo. territorial
em nosso Estado, devendo ser cobrado corrente

ano importância exatamente

igual a do ano de 1953.

Qualquer af ir-mação em con tr'ario, não passa

de exploração política. por pessôas
. (

inescrupulosas, que visam incitar

o povo contra o Govêrno. I
�,,"i""""""""""""""
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I PJieus,Goodyear i
:1 . Oferecemos para pronta entrega os sçguinJes: ®�
I 60'0 x 16 4 e 6 Lonas, Lisos e Lameiros ®

:1· ��� : � � : :::: :::::: �o:�
650 x 18 6" �
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6 e 8650 x 20

700 x 20

"

8 - 10 e.c 12 Lonas, Lisos e Lameiros

8 - 10 e 12 " " "Lameiros

BANDEI�ANTES
750 x 20

750 x 20

8.25 x 20

1.000. � 20

10 e 12 Lonas, 'e BANDEIRANTES
\ 14 LONAS E B",ANDEIRANTES

BATER[AS GOODYEAR E ATLAS, 17 Placas Cr$ 900,00

Merhy Seleme çç Filhos
TRES BARRAS -:- SANTA CATARINA
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I M.�quinas Agricol;s para descas�
==

'i cer -'debulhar e ventilar todos os
==

.� �
5ã h

' iS.

� cereais - Moin os para' quiréra - ��
� �

I Motores a gas !ina �
�. -

i§ s:.

� Tem para pronta, entrega ALFREDO GARCINDO :
E, t

ª

.; Comércio de Represen tacões �
E 1

:;; Canoinhas � Caixa Postal 56 - S. Catarina -_

= \ ..
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Liquidificadores
'"WALITA" - � Velocidades

I

<,

Um presente (ompr�do na

Casa ErlitãJ_ C Ô R T E
Caixa Postal 76 - Fone 125

CANOINHAS -:- Santa Catarina sempre agrada
,.....

-

,
,
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ii ,Banco Indústria e COIn'érdo de Santa (atarina . SA. ii
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I A Disposição 3% a. a. Com aviso de 120 dias 5% a. a, 55
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Redenção �e
o MunJíPio de Ganoinhas

dormiu placidamente. por mui
tos e muitos anos, nos braços
preguiçosos t' inativos dos ho
mens do Partido Social De

mocrático, - PSD.

Folheando as páginas de nossa

história durante ó periodo de
IOde agosto de 1944 a 31 de

janeiro de 1951, chegamos à
triste Go�dusão. de que o Go
vêrno Municipal primou pela
falta de iniciativa, pela falta de

organízação.. pela inércia e co

modismo, deixando de .propiciar
á Canoinhas o progresso me-

tecido,
/

Relatórios anuais da Prefei
tura, dados estatísticos e jornais,
não registam realizações, do Go
vêrno Municipal durante os 78

mêses, daquêles "aureos tempos",
a não ser um boeiro na rua

Barão do Rio Branco, nas pro
ximidades da séde do Elite Te
ois Clube. o qual foi fartamente
fotografado e' comentado com

delícia e orgulho, em diversas

edições do jornal "Barriga Ver

de", como obra prima da erige
nharía TARCISIANA.

Hoje, rachado e inclinado, em
sinal de soberbo protesto, dizem
que em noites de lua cheia, cho
ra soltando gemidos e resmun

gos, porque custou muito caro

e não houve técnica ... a não
ser para embolsar às gaitas,

,

<Outras realizações nêsse "pe
riodo aureo" do PSD local, des
conhecemos como o desconhe-
"cem tôdos os canoinhenses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Receita Orçamentaria, "ferente ao mês de Maio de 1954

QUE FIZERAM OS PESSE�

DISTAS COM
zt-

O DINHEIRO

DO PÔVO ARRECADADO DU

RANTE TÔDOS ESSES LON

GOS 'ANOS?

. Segundo o "Barriga Verde"
foram anos de govêrno progres
sista, realizador, dinâmico. pi
r'amidal!

Onde ficaram 8S realizações?
Que mágica usaram os homens

Código
Geral
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do govêrno pessedista para o

cultar aos olhos do pôvo seus

gloriosos e multiplos feitos?

BARRIGA VERDE n. 254.

Macadamização de ruas: O Go

verno Municipal' macadamizará
as ruas centrais da Cidade, no

próximo ano. Além dêsse gran-
de melhoramento, a cidade será
ainda 'dotada com mais um lindo

jardim, na praça 15 de Novem
bro (em frente da Matriz Cristo

Rei).

BARRIGA VER::JE n. 532, de
15 de -agost�e 1948 SERA
CONSTRUIDA NOVA PONTE
SOBRE O RIO CANOINBAS.

Por que esconder? Não seriam
dignas e honestas as realizações
dos pessedistas?

.

Nós, os observadores, olhamos
para todos os lados, perscruta
mos os hoiliontes e nâo pode-
'mos encontrar essas realizações.
que, como marcos indeléveis e

incontestáveis, deveriam teste�
munhar o labor do governo mu

nicipal, durante êsse longo pe
riodo de nossa historia.
Infelizmente nada conseguimos O senhor Prefeito ',recebeu o

divisar, porque nada foi feito, na- seguinte radiograma: Florianó

da foi construido, marcos de pro-«, polis - 9 - Com referencia seu

gresso não foram plantados. "apelo a proposito estado precá-
-

rio da ponte sobre o rio Oanoí-
Admirados. não querendo a- nhas, Governador já tomou as

creditar em tanta inél'cia,,[5ros- necessárias providências junto
seguimos em nossas buscas e,

. Secretário Viação' e Obras PÚ
finalmente, deparamos com do- blicas, que pelo Departamento
cumentcis que provam que os de Estradas de Rodagem já au

homens do PSD daquela época torizou engenheiro residente
foram fartamente pródigos uni- nêsse Município, Iniciar obras

.

camente em promessas e con- reforço ponte antiga simultanea-
versa fiada. mente com a construção dos

Recordemos, pois, recordar é encontros de uma nova ponte
Continúa n'outro 'localreviver.
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RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial

Imposto Predial- .
.

.

Imposto sobre Industrias e Profissões

. Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial

\ Imposto sobre Jogos e Diversões
. b) Taxas

,

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

. Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

Taxa de Limpeza Pública
.

PATRIMONIAL

Renda Imobiliária
Rendíit de Capitais

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios

Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubriffcantes
.

.Quota-parte imposto federal sobre a renda

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

Quota prevista rio art. 21 da Constituição Federal
RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa -

r

Receita de Indenizações e Restituições
Contribuicões Diversas
Multas' ..

Operações de Credito
Eventuaís,

SOMA Cr$ ! .

Saldo disponívél do exercício de 195:;

o 11 1
o 12 �,
o 17 3
o H3 3
o 25 2
o '27 3

123.110,80 8.342,50 131.453,30
192.190,00 .7.605,00 199.795,00
363.2in,10 7.568,30 ?70,849,40
358.133,60 6.498,90 364.632,50
47.128,80 '13.256,00 60.381,80

50,00 50,00

2.092,80 2.092,80
10944,00 735,00 11.679,0() (

12.5%,00 793,00
.

13.388,00
17858,20 305,10 18.163,30
13.4,47,50 ·234,50 13.682,00

19.854,20 3.222,50 23,076,70 .

12.682,60 12.682,60

2.180,00 1.L78,00 3.258,00

104.291,80 104.291,80

1 11 2
1· 15 4
1 2� 4-
1 23 -t
1-24 1

2 01 ·0·
2 02 o

4 12 o
... 13 o

... 14, o
4, 15 o

""4" 16\ o

6 12 o
6 14 o
6 20 o
6 21 ()

6 22 o
6 23 o

Reinaldo Crestani
Contador

13.742,40 757;50 14,499,90
318,577,40 .13,152,20 331.-729,60

6.924.90 1748,60 8.673,50

4,2.298,10 79.406,00 121.704,10
1659.290,40 H6.795,9Ó 1806.086,30

13.282,40
1819.368,70

Canoinhas, 31 de-maio de 1954

Benedito T. Carvalho Jr,
Prefeito

Edgard Mayer
Diretor da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Circunscrição de Santa Catarina
� .

J (JIZO ELEI�ORAL' DA' 8a. ZONA
!

,.

EDITAL
o Doutor José Pedro Mendes

de Almeida, Presidénte da Junta
Eleitoral da 8a. Zona' (Canoiuhas),
Circunscrição de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ...

Partido Social Progre8sistaC"(PSP)
Rubens Carvalho Hauen 131
r.id Roçha Amaral 11
Alcebiades Cândido Pinheiro" 5

JA7
'Faz saber a quem interessar

Partido Democrata,Cristão (PDC)possa que, o resultado final das
eleições de 3 de outubro p.p., no.

Pascoal Gomes Librellotto 7Q4

Municipio de Canoiuhes, é o se-
Antonio Metheus Kruger \ 1

guinte: /_.
-s: 705

43
6.613

Numero de secções
'Numeroa.de votantes

Senado:
Nereu e Gallotti suplte.
Saulo e Rodrigo \,.

,

Konder e Genésio (suplte)
Aristiliano. 'ê' Bayer »'

Vótos em branco
Vôtos anulados

Câmara Federal:
LEGENDAS.

. Aliança Social Trabalhista
, (A, S. T.) 3.235

União Dem�crática Nacional :

(U.D.N.) 2.169 I

3181
3.200

2.916
2.873

Partido Democráta Cristão
,

(P.D.C.)
'Partido Social Progressista

.

(P.S.P.) 147

Votos -em branco
,Votos anulados

Assembléia:
LEGENDAS

" União Democrática -Nacional
.

(U.D.N.) 2.840
Partido Trabalhista Brasileiro

'(P.T.B.) 1.�47
Partido Social Democrático

1 (PSD) 1.533
Partido Social Progressista

,,(p.S.P.) 62
Partido Democráta Cristão

,

(P.D.C.) 96
Partido de Representação Popular

(P:HP) 19

(P.L.) tiPartido Libertador
Votos em branco
Votos anulados

Câmara'Municipal
L�GENDA I

União. l)emocrática Nacional
(U.D.N.) 2.669

Partido Traballlista Brasileiro
'(P.T.B.) 1.736

'- Partido Social Democrático j.
(P.S.D.) 1.520·

Partido Democrata Cristão
,

(PDC)
"otos em branco
Votos anulados

União Democr�tica Nacional
(UO.N.)

Lauro Carneiro de .Loyola 1.046
Antonio Carloi Konder Reis 920
Jorge Lacerda

.

_. 72
Afonso Wanderley Junior 42
Hercilio Deek 35
Fernando. Ferreira de· Melo 34
Ermenegildo C. Corbelini ] 6
Waldemar Rupp 1
,'"

Somente legenda �
2.169

i{J
_.� �t_.t� ,"�,;." 'i

894
'162

450

]03
135

705

Deputados Estaduais
União [)emocrátipa Nacional

r

•
,j (UDN)

Benedito' Terézió de Car�alho
Junior 2.734
Ramiro Emerenciano 55
Alzirino W. de Almeida 13
Paulo Konder Bornhausen 7
Clodorico Moreira . 7
Luiz Souza 4.
Teodósio M. Wanderley 3
Alfredo Diener x, 2
João 'José de Souza Cabral 2
Mario Olinger �
Eurico Ráuen 2

.

João Muxfeldt r 2
Jusé�da Luz Fontes 1
João Silveira Primo 1
Frederico Kuerten 1
Arnaldo Bittencourt 1
Osmar Dutra

T.

1
Somente. legenda 2

274
83

=

2.840

Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB)
1.790

21
13
II
()
3
I

)

1
1

João Collodel
Estanislau �anow!ilkiFraucisco Camara Néto
Parisio G. Cidade
Agostinho Mignoni
Dimas Siqueira Campos
Fausto Lobo Brasil
Joãu Romário Mor'tira

Somente legenda

98
114

Partido Social Dem-ocrático
.� (PSD)

Fernando Osvaldo' de Oliveioa 1449
Antonio de Lua Ribas 24

.

A lfredo Cherem
-

18
Elpidio Barbora 16
Heitor de A. Guimarães Filho 11
,Joaquim Rigo 5
Pedro Kuss: 4.
Firmino Cordeiro dos Santos 2
Manoel Siqueirá Belo 1
Flávio Ferrari 1
Hélio Peixoto - :/, I

Miguel Daux 1
=

�1.533

Partido Democrata Cristão (PDC)
Américo Silveira D'Avila 86
Fukad ..Guérios 6
Angelo Zanluka f 4.

96

Partido Social Progressista (PSP)
Enory Teixeira Pinto 22
Ari Miíli"

.

18
"Douglas Pinheiro Groszewicz 7
Abelardo L. de Oliveira' 4.

V()lney Colaço de Oliveira 3
Eliane M. Sant<iEl. 2
Frederico G. Schwarstz 2
José Ferreira da Silva' 2
Alcebiades Can.dido Pinheiro 1
Nuno da Gama L�bo d'Eça 1

62

Partido Libertador (PL)
Arnaldo Claro de Santiago 4.

--4
Câmara Municipal

\ Vereadores
União Democratica Nacional

(UDN),
381
274
24,7
2lL

Sarkis Soares
Alfredo de Oliveira GarCindo
Gilberto Ritzmann ,

Basilio Humenhuk.·

195
183

" 180
159
129
126
120

Soo 116
97
87
66
53

r'< 36
Somente legenda 9

. Segundo publica a Diário 0-
.

2.669 <ficial do Estado, à 31 de outu-
bro findo ú sr. Nereu Ramos

Partido Social Democratico (PSD) aprovou pelo Decreto n. 856, o

196 contráto celebrado entre o Esta->
165 ào de Santa Catarina e o Escrí-
137 tório Saturnino de Brito para
116 elaboração dos projetos de abas-
106 tecimenta de àgua e esgôtos
�lo3 sanitários para as cidades de
99 Brusque, Porto União, Caçador
85 Jcaçaba Araranguá, Mafra. CA:"
83

. NOINHAS, Jaraguá do Sul, Vi-
80 deira, Tijucas e Serra Alta.
67 x x x x

�! POR QUE motivo o Engenhei
ro do Departamento de Estradas

�� de -Rodàgem, residente neste

Município - dr. Tarcisio Schae

i! "fer, autorizado pelo Governo do

2

'I .

Sylvio Alfredo Mayer
Carlos .Schramm
Aziz Josê Selême
Otto Friedrich
João Augusto Brauhardt
Harry Schreiber
Idalino F. Tulio
Luiz Damaso da Silveira
Augustinho K�natzki
Adão Tiska
Ricardo de Oliveira
Elpidio Borges d"ã"'Silva
Aldo Pacheco dos Reis

1,520

Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB)

R�dtti'ção'" de" C�anioinhas
'�cONcLuSÃo"

.

Estado,. no ano. de '1945, Pll't
ao lado da atual. Saudações. cc,r:strmr �ma pant: nova S(Ibre
Ass. Orty Machado. o no Canoinhas, deixou-de cons
BARRIGA VERDE' n: 371, de

trui-la?- Por que tjes(Jbedece�
17 de julho de 1945.

de erminações de seus SUl)erio.
res hierárquicos? "

•

VIDA MUNICIPAL: Está pro- POR QUE as demais prolnes.gredindo o serviço de terra pla- sas ficaram em promessas e nãonagern da Praça 15 de Novem- foram cumpridas?
bro para início das 'obras de
ajardinamento. POR QUE o. Governo Muni.

cipal, regido <,por homens doO operoso govêrno do senhor PSD, nada feoz .em tantos ano".NereU Ramos construirá na "Ci-
dade Menina" elegante edifício POR QUE em séte anos dI
para a Delegacia Especial de. governo apenas um boeiro n.

...polícia, sendo que provavelmen- chado, representando a la"
te, nele será' instalada a cadeia última realização pessedista?
pública.

Vereadores Eleitos
lJnião 'Qemocratica Nacional

Sarkis Soares. Alfredo de Olivei·
ra Garcindo. Gilberto

-

Ritzmámí,
Basilio Humenhuk, Sylvio Alfre
do Mayer, Carlos Schramm.'

.

Partido Trabalhista Brasileiro
H!lroldo Ferreira, Alcides Woi

texen Braulio Ribas da Cruz, Na
zir Cordeiro,

", -<,

Partido Social Democratico
Generoso Prohmalln, Faury de
Lima, Ney Pacheco de Miranda
Lima.

b>ado e passado nésta cidade
de. CaDoi�haa" aos quinze (15) diail
do mes de outubro do ano de mil
novecentos e cincoenta e quatro
(1954), Eu Rolf Walter, Secretá
rio da Junta Apuradora o datilo
grafei e escrevi.
"IJosé P�edro Mendes d� Almeida'
Presidente .da Junta Eleitoral

da 8a, Zona.

Generoso de A. Prohmàun
Fauri de Lima

""

Ney P. de Miranda Lima
.Iolanda 'Previsaui
Mario José Soares
Bertulino Tiscbler
João Alves Rocha
João Maria Granemann �

Pedro Ivo Gallotti
Agenor Kreiling
Antonio Bertão
Jacob B. Fuck Junior
Jorge I,. Peixer
rJosé P. de Miranda Lima �

José Pereira do Vale
Jeronimo Felski
Car 108 Hermann Spieas

Somente legenda
I

\

Haroldo Ferreira
Alcjdes Woitexen
Braulio Ribas da Cruz
Nazir 'Cordeiro

'

Marcilio Alves Müller
Leopoldo Koch
Teodoro Mendes
José Hercilio Azevedo
Antonio Schermak
Estefano Bedritchuk
Albino Ferreira '

. José Antonio Mattoso
Carlos Karvat
Pedro Amaro Flores
Romeu Pacheco
I vo Fernandes Ferreira
Osorio Gabriel

Somen�e legenda

EstefaDo Wrublevski
Antonio Tomporoski
Ludovico Bora
Ltidovivo Dombroski
Pedro Reitz
,João Felipe Pirmann
Vitor Kuminek
Damaz10 Urbanek
Bogodar Kuczynski

Somente legenJa
=

45(\

No proximo ano será substí
tuida a atual rêde de ilumina
ção da Praça "Lauro Müller" ....

Barriga Verde n. 391, de 11
de novembro de 1945.

x x x x
-

Esgota-se, finalmente, a pi.
ciência e, tolerância dos canoi.
.nheses .e vozes'vse erguem em
todos OI recantos do Munjcipil
e congregadas clamam pela "RE
DENÇÃO DE CANOINHAS".
E CANOINHAS é redimida

pela vontade soberana do voto
livre e consciente da maioria dI
seus filho! que dá à União De.
mocrática Nacional· esplendid�
radiosa e espetacular vitória nll
eleições democráticas de 3 de
outubro de 1950.

E, assim, BENEDITO TERi
'ZIO DE CARVALHO JÚNIOR. . ,

o cidadão estimado, admirado
e respeitado por todos, é acle
mado festivamente por um pô.
vo esperançoso e feliz, e, como

Prefeito, inicia uma éra de rea

liztÇ�s, de progresso e f�lici.
'dade para nossa terra e nossa

gente.
.

OBSERVADOR

Derrotado- o PSD no pleito de 3 de .outubro
Conclusão da última página fez 160.938 votos. Se deduzirmo!

to de 3 de outubro, está mais desse total os votos dados pelo
do que' evídente=a derrota do PTB ao sr. Nereu Ramos, no

PSD. Senão, vejamos: '(... mo�tante �e 38.360, o PSD fi·

Sit ão' At l:
cara reduzido a

. 122.578 ·votos,

I2uSaça d
ua.

expressão numérica das suas
ena ores .

ibilid d f
4 D t d \ F derai

reais pOSSI uioa es na es era
epu a os e erais l"t 1 N

.' .

18 D t d E t duai
e ei ora. essas círcunstancía

epu a os s a" uais o Sr. Nereu Ramos teria perdi.
Situação em 1955: do para o candidato a senador

1 Senador menos votado da UDN, que foi
4 Deputados Federais o c-i.. Aristiliano Ramos, cuja

15 Deputados Estaduais votação atíngiu, 135.528 votos

Aí tem o PTB a prova de que,
sem a sua cooperação, o senhor
Nereu Ramos, não teria conquis
tado a ambicionada cadeira de
senador. E, no' entanto, por ex'

tranho paradoxo, é o próprio
senhor Nereu Ramos que agora,
depois de eleito,' ·vem repudiar
públicainente a aliança feita com

aquele partido.
"

. Votação Preferencial
.

Deputados Federais é

Aliança �ocial Trabalhista (AST)
"Saulo R�mos 1.669
Leobel'to L. Leal 1.400
Nei:eu Ramos 71
Rodolfo Vitor Tietzmann 29
Aderbal Ramos da Silva 22
Serafim Bertaso 15
Orlando Brasil 9
Arquimédes Dantas 5
Atilio Fontana 3
Joaquim Fiuza Ramos ;1 Partido de Representação Populàr

Somente legenda 11 '(PRP)
3.235, Vagemiro Janblonski 12

Eivl,ldário Nobr�ga 7
'i_' --r9

296
193
-188
166
162
154
103
92
78
59
45
41 '"
39
38
33
31
11
7

1;736
Partido Democrata C�i8tão (PDC)

..
-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA,�

J

Dia 26: senhorita Leonor, .filha Falecimento
do sr. Carlos Czeck; o jpvem J:?au- Faleceu dia- 20 no Hospital eJll

loh'dollar, filho do sr, Carlos Wag-. W k9
ner Filho residente em Toldo. Itai6polis, o sr. Francisco er'

.
_ çom a avançada idade, de 87 anos,

Pia 27: senhorita Zackie filha O extinto era pai. de n05505,9'
do sr. Simão Seleme; o J'ovem Nel- .

J Ad F I' F neiS'mlgos oão, ão, e Ipe, ra
dson filho. do sr. Hercilio Damaso co, e sogro dos senhores pe CO

da Silveira ..

-

Lahdowski, Adão Frank e Fran·
, I \ • da 9

Dia 28: os senhores Artur. Bur- cisco Stroka, pertencendo al� M
gadt e Wenceslau N. Pro�h�ann" sua familia as Irmãs dê Carldll
os jovens Emiliano e Tereza fi? Albina, MaJ;cilia s,_Elisabe!.
lhos dó sr. José Frgtas Filbo: sr. A f{milia enlutada nossaS COO'
Gustavo Thiem; o sr. José Inacio doIencias.

COMO se vê, pelo confronto
acima, perdeu o PSD um sena

dor para 'O PTB e 3 deputados
estaduais para- a UDN.

"

105
78
77
57
38
28
25
22
19
1

A UDN venceu na legenda
estadual com uma diferença de
6.034 votos e, nas legendas mu
nicipais, c6� 10,460 votos a mais ...:

. .

A Aliança Social Trabalhista

dos Santos, residente em 'Pulador.
Dia 29: o jove� M�rcos 'filho

do sr. WiegandQ Olsen; o. sr Fuad
Seleme; Jac'y de Lourdes filha do
sr. José Maria Furtado Primo e

sr. "Antonio E. Kohler.

A todos nossos parabens..

"

FAZEM ANOS
Hoje: A srã. Ruth Colodel; a

menina. Regina -fflb� do sr: Dr.
Haroldo Ferreira; Cornélio Fran

,
cisco filho. do sr. Henrique Neus
taedter, residente em €uritiba.
Amanha: sr.Ct;L Vidal Ramos;

sr. Alfr'edo O. Garcindo, colabo
rado.r desta folha; sr. Erv,rno Wi
ese; o menino 'Antonio Ovande

. filho do sr. OsmariQ Davét.

Dia 25: a sra. lrmengarda espo-
.

sa do sr, Emilio' Sobottka; o sr.
Kaisar SaIu; o menino Os�aldo
filho do sr: José lnacio dos San
tos, residente em Pulador' Dona
Marinhà, esposa do sr. AIfeu M.
Costa;' a gentil se'nhorita' Lourdes
'de Lima, diléta filha do sr. Deo-
dato de Lima.

.

Casamentos
Realiza-se hoie, o enlace matri·

monial do jovem Galdino Fucki
com a srta. 1I0na, fi)ha do cas'

Willy Ballock.
.

- Tambem hoje realiza!ll·se
as bodas de n08SO' amigo Ra�1
Burgardt, com Si srta. Regina, fi'
lha do casal Leocadio Wendt.

Aos nubentes e dignai pais nOi'

s9s cumpriment08.
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Çr$ 815-:443.90' � 290,638,30
Restôs. a pagar de 1952' "26,500.00

_ 20,000,00'
Re�tos a pag�l' de' Ú)53�'<. 19L942.3o 128.525,60

'\
" ",", ;'Á<' ,�:', ,SOMA Clt$ 1033 886,20 .439.164;40'

,r,' '�fi. ".�;: �(!c:?!lSaldo
.. "

: ,�" SALDOS DISPONIVEIS <;

..�' . ".� Na"':Tesouraria . ,",':J_

.,
"

'

.. :..' �,. �No·�B&nco.;!:Incó',',
R:ÉSPONSAVEIS �. '

'

"._

NSIi I�tende6cia's
.

,
.

FUNDOS� VJNCn:JLADOS ;�. "�'�'
'No' Bancó'N: do, Comercio_

, '.,,,' CO" /
....
", No ,Banco, IN "� ',., .

DEPOSITOS' " :.":' ," 1. ";' �, '

.;, Na TesourÁria
. � 10,l59.2O' '

'.
'

\.
. 75.434,30, _ '.

Carioinhas,' aó de abril de 1954

','Benéâitó T. C,arvalho Jr.

C6digD
.

Local

9, 31
9 31 1
934
9 34.1

"

Aplícação.da t�xa "d�' ��;�'ervaç�o de' estrad�s .

, .

.

� ENCARGOS DIVERSOS. o', '

\>;.' PESSOAL INATlVO '

Pessoal fixO' "

,;
. .

'

.Apesentados:' _

>
o, -.y ,

."
)

, 12 888,00"
e Funcionados em disponibilidade \ 'ii '

" ,,'. 7.800,00

lNDENIZA90ES, REPOSIÇOE� E RESTITUIÇOE$
Despesas diversas ,

.

,�,,;' ;
,

.' ,�:, '�� �i;".'

R�stit.�de\ l!.J'lP e' taxas de exercícios ':eRcerrados 1 . .

\.
"

'J
.

< ". "";' ENCARGOS TRANSITÓRIOS -

"��.
'

Pessoal fixo,., . - ._ ,

"

'

;k;.. . " : ,',' .1'",,+:. �, "" '

""

'��ra substitfr1çãof.de. fundoná!ios ê"'extranume!á- .!_

ríós.Iíeencíados.
>

'

"'� -

,,�;
';c, 3.900.00

Pessoal .varíavel-' , ,'C' "", " �'
.

"I'
,

�;

Para .admíssão de 'extranumerários,
1/

'.

"'.' :,1.78,3,00 .

Despesas-díversas "

.

,_-.oe:
'"

",
,

.

Constr\l,çã�'�de préd��s escolares' e aqU,isiç,ão dó�, ,'.

.respectívos terrenos i � -:
,( 15.965,40

9 34 2 Construção-de casas populares
9 34' 3 ó;�Saláriq fámília

.

,'. :" 28.390,00
9 4 ,;:'PREMIOS DE SEGURO'E INDENIZAÇAO ,-

.

}'

., <:
' POR ACIDENTES '<;'-',

,

. \,

9 44 Despesas diversas ",' ,;.
-

"

, : �. .,\'

9 44 1 Seguro contra acídentessfio trabalho-. \

9 44 2 Seguro de bens, moveis e: ímoveís
'

9 8, ,;SUB�ENÇOES, CON:TRIBUIÇOES li: AU�ILIO,S ';;
.

9 84' Despesas di'Vérsas
.

,

9 84 t
'

Contribuições a Institutos. de aposentadorías,
;r;: ?13, À., e S.� E, S" I. .' '. ' ..... ;, ',";. . '.

9 84.2 Emolumentos ou custas Oficial Reg,lstro QlVIl e JUIZ

.9 64 3 Subvenções concedidas por let,a diver,�as, .),nstitui-
;' ções >, � ' .. ;.� .. ,;:��, ....

-

,:-:�:,," ,_;�:� ;��.. ".�.'/ ;.; "1,' '.i! .• :.�. _.;\

9 8.r.. 'AuxlliO::.à .�'Associação pró Ginásio 'de Canoínhas"
.

9 84',5 .Auxílio à' Asspcíação dos Ex-Combaten,�e� do �rasIl
, c':" Seêção'dl:fSant� Catarína vc

,

,.

� �
DIVERSOS ,�' ,', ,'-"..i,

(

8 91 2
9
9 Ó"
9 ÔO
9 00 1
9002
9 2
9 24
� 24 l'
9 3
9 30
9 30 1

-i
.

{'
.;

�. 4�H,3'0
�'

1.829,90

·3.000,00
9.000,00

9 9
9 94 l. I

9 941
Despesas diversas :"

s: '

"

, .,,', "''Iii;",t

Aluguel prédios 'íntendêncías, cadeias,' corr�lOs e

.telefones

9. 94 2 Despesas ímprevístas . _<'
..

'

9 94 3 :pensão 'à família de Alinor .v. �ette
9 94 4

-

Pensão ,á Vva. e filhos mtnores de Augusto Ceissler

�'9 94 5. �Peilsão,áVva-:e filhosmenoies de Agostinh� T. de Lima',
9.' 94 (;" Pensão a João Florentino de Souza

C).- 94 7 Despesâs policiais e judiciárias'--
9 94-'8 Aquisição de 'placas'

11.560.00
1500,00
1.500.00

1.500,00
,1,500,00

70,0'0

�r 73.23ô,60
, ,95�859,10

(. -, .1,

Reinaldo Crestàni,'
Contador

PERDEU-SE,
..

no trajeto 'da�\rua 6 de 'De
ZE'rnbro a Tres Barras, uma ca

lota de automóvel Variguard.
Quem s aepar· e.,. el'lt�tgar . ao
at. Romão Kawl,.ser' ,fátificado

�:

\ ;

.':..

��-' t,,))" ./ ��,'
�:3,9óó,��

44.220,90.'
'

i.250;OD
36.510,0'0

;,..K

�,

IIE�isTao-ctV�IL�'��;>':�":':'Ed ital'
6,í83.�o sebastião Grein c,ó�tà'; Escri-�' � C�rrêa' Prlm�o.é de;�P�na,M�t �,

"

' vão' de" Paz. e Õfíeial do Regi's�' -tha .-K-:rojewsltlil,.;()9ITliciliados""� ,::;.

"', i-: tro- Civ..il' de .Major Vieira,;,:,Mu- residentes 'em Itaíopolis. Ela, na- �
nicípio e.Cornàrca de Cânoínhas, tural deste ]!:stadÕ;-nascija n�es

Ó.174,30� Estado :de Santa CatarÍna,,/etc, "'te dístritosno dia 8 de julho de
�
" �6.�D .: c��z�sabe� q�ekpre��ndem ca- 1��2, domé:�icat solteir.a,�(j.omi

�

'·'E t
=,

1 'B ck e GUI'na cilíada e residente neste dístrí- '.

lar. s anis au ore
t filha. d� E t

.

"1 V
.

k
Warczynhacha. Ele, natural des-' o, I a. e, s aI?l eu oZ�lec
te Estado, nascido neste distrito" e :ie. 9?na Catarm� Kovaleska, ,

no' dia, 17 de seternbro de 1929, d?m�CIhados e .residentes neste

lavrâdol', solteiro, domiciÍiado e dIstrItO.,
'.'

.

_

"",��.
_

'

residehténeste distrito' .. filhó le- Apesentaram- os 'documento,�
gítímo, de André Bo;eck.,ê de ,. e1Cigiº?� Ile!o Cód.ig�7 Civil a�;!,,:,:;'
Dona Maria Boreck domícílía-> "'1,80, ,§� alguem tiver cºnhecl-'

dos, e residentes, -�e�te distI:it?:, ;ment�C\�"'E!xjstir �,1g�n:t Impe?i- ,

Ela, natural deste Estado naSCl- "::�en�p Jeg�l,?'ac)lle,:� ,', par� f�Q;�
da rleste' distrito no-;- dia "2 ':de .de"di!'..e�to.'.� ':-;.' '�'�"
março de· 1931;' d6ínéstic�r sol- �"":E::'pa'ra',consiar e cheg�r' est
teira, domicilia,dá: e residente� ",ao ''Coiílleéimento 'de todos'lavre
neste distrito��fiIha ...legi,tiina de �o presente,"que 'será' áfixado"no
E!l!aril�lauy!a.rczJ'nha'ck\e de :?o-�' lugar q�� cos�ume e puplicadp
,na' Leonarda" Warczynhack; do- .. 'po, jorri.l '\Cerreio,: de" Nl)rte�f.
miciliados e residentes neite da"cidade de Canoirihas:.-:" <.�
disldto,.: ....., ! <' >-.

.
'. _� ..

,'
.

"

, ,r' "'� Eu; SebastIão Grem;Costa, O,.
,

" 'F�z saber que preten'dem casar:' Jicial do R�gistró Civil qú� e,
Lauro Artur da" Silva e' Alvina ,crevi,�dato('e alsino.

. .�,

CÓHê�. �le, patu:aldeste Està,- ,�,�, Maj�r . vieira, .d".:de '"�utubt�
do, nas�}(;i9 no dIa 14,de feve-. de J 954., ,,'/ :"'''

..

'
j�'

• ',:'
reiro de!,!�30, lavrador, ,o.lteiro� '7 S,,·: b'".' t'_ "G"· C� t" ceOf' ':E.

� , 'd "1" d
.

'd t" 't .' '" e as laQ�... rem.. Q5 a, ,1Cl�
O:DICIIB. o }ei<,,reSI �!'l e qes e .

'1' (j"e";R>' "'r" r.'" '1 ":".
_diSítrito, filho 1egitirnq d\,!. ,Artur- a o� egI� ro .IVI.. .,

'�ti�i������iZ�i�:á. S�lv1e(:�����' M.•{'Relojolrla ..

>

SuIS�cr�
miciliados" e residÉ!Ot�s ri�ste ,,' .... , ' ,,-.

.
.' o�,'"

distrito. Ela,�r}�tural'âest� �sta�'<, ." <'dI GUiIDe,rme 3:�A. �OU�r· .

': do,hascida néste distritQ"'no dià'�:' V. S. pbâ,er,â compnir're,..\�
"12 de outubro de i 935, domés- .. logros, l;>-ij0l:Ítérias, aIF:"
,lica, solteira; dómiciliada é're;.·'·;' .

....
. • i. ;'.

"g'" '1<'
J)'�"

. ," '.�," ',"'Ifif"
.

anças, i�n�ls .,_em" er� I, :

��'q_ente neste distrito�}ilha H�g�, ,. . ., '"

.,itima" de Nestor, José Corrê. "e" .' por preços razdaveis,,',;1�

"f(f��Doi{a Franciscà Rosa derJe�' Rua Eug,enio de Sot;l,�a)";'�.
"sii� 'f�leCid8, domiciliados � re- �---III!I------'"

aJidénlt;s, neste, distrito.

4.344,40
96,50'

1.00ô,00 �
"

3.ooo;oõ
'4:00d:C;-D
12.00'0,00

90,00,1, r90,00
I, 3.134,90 14:694,90

" 500,DÓ 2,0'00,00
500,,00' 2,00'0,00'

�.500,OD
1500,0'0'

, 70,0?

1473:050.60

199.522,20'
1672�572.8D

1106.082,70
46.500,00.

320A67,9õ

199,522,20
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--�--�-�.�----------------�.�, ......................•.
�*� ���
g§� ACORDEO- ES �';;�
g,��

.

_.

-

�*s
�.. �

i:: UE,RING de 24 baixos pro�. Nacional :1
��� UGNATONE de 32, 80 .e 120 baixos pmc. Tcheca �;�s

't: ELU�GENTlU de 8, 80 e 120 baixos proc. Italiana, ::�
g�,� à disposição dos senhores interessados, em �*s
� ,�
�,.� lo NCO' B �:,�

�;:� URE' "

\ UBA �:�
��. ,. �§s

.

g�,� à Rua, Paula Pereira, 771 - Fone 275 ��;s
�!i�. .

3x
.

.

�?s
� _ .
��-�---------------�-�--_.

Cine Teatro Vera Cruz

de

,:.,' .

APRESENTA:

Hoje .: ás 20 horas - Improprio até 14 anos"
,

Sensacional programa duplo!

"Branca de Neve' ti 'os /Sete Anões'"
o espetáculo maximo de Walt Disn"ey repleto

beleza, de musicas e cores
'

inesqueciveis,
de encanto e de alegria .

8 "T'õdo O -que tenho ·é teu"
em Technicolor

Amanhã - ás 14 horas • Censura Livre

BrancI de Neve e'os Sete Anões.
em Technicolor

Amanhã ás 17 horas - Censura Livre

"O pequeno mundo de, Don
.

�Camilo"
'

A atração máxima do Cinema Italiano
estrelando 6 incomparavel Fernandél

Amanhã - as 20 horas - Improprio até 14 anos

o pequello mundo de Don Camilo
- ..

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

5a• e 4a, Feira - ás 20 horas - Improprio até'18 anos

Pompeia, �idad8 Maldita
Pompéia, a cidade dos �os e prazeres é revivida

. com sensacional veracidade e deslumbramento.

5a• e 6a, Feira - ás 20 horas • Improprio até
.'Rómantico Jogador

14 anos

--
.. ----,

Aguardem
O

par�, �4 e 15 de Novembro
'\

COLOSSAL

"QUO' VADIS"
1..........-----------------,

'0. âià Almasdas vem
."

ai

Homenageai vossos entes queridos adquirindo uma

linda corôa, ou flôres das mais diversas, sempre
artisticamente confeccionadas pela perita no ramo

Dna Chiquinha Kopitoski
.

À' Rua Paula Pereira, n. 819

Para pronta entrega ou encomenda

Corôas de'" todas as côres e dirnensões
zinco - impermeavel - crep� - parafina etc.

Reforma-se corôas de, zinco .Ix

Organdi eNytón Paramount
.FAMOSOS _EM, TODO o PAIZ

EMPREZA FUCK
Derrotado o PSD no

plejtode 3 'di outubro
De regresso ao Rio de Janeiro,

falando ao, «Diário Carioca», o

Sr. Nereu Ramos, por estranho

que pareça, manifestou-se con-

trário ás alianças partidárias. É
mais uma incongruência do velho
politico catarinense, No Rio êle
é uma coisa, em Santa Catarina

, é outra. Lá pensa de um modo,
aqui pensa de outro, ás vezes

diametralmente oposto, Aliás,
nínguem desconhece o caráter,
dúplice, o bifrontismo

,
do' Sr.

Nereu Ramos, o qual, desde que
sé' transferiu para o Rio de Ja

niero, passou a cultivar
.

duas
personalidades, uma para a UDN

carioca, dianie da qual é todo
mesura e rapapé« e outro para
a UDN barriga-verde, a frente
'da qual êle se apresentacomover
dadeiramente é, sem mascaras,
sem embustes, sem fingíméhtos,
cevando-se em velhos ódios par
tidários 'nos processos primários
e rastaqueros do politico de aldeia.
"Aos que conhecem os resul

tados das urnas de 3 de outu
bro último não podem deixar de
ter causado a maíor.extranheza
as declarações.do Sr. Nereu Ra:
mos. Sim, por'que se não fossem
as alianças partidárias, o chefe
do pessedismo catafinense

teria perdido, mais uma vez, a

cadeira de-senador, que conquis
tou, graças exclusivamente à co

ligação PSD - PTB.,

Aliás, pelos resultados do plei
Continúa n'outro local

Ano 8 - CANOINHAS - S. Catarina, 23 de Outubro de. 1954 . N. 322

A·VONT#�DE
'. >

DO POVO
O PSD local atravéz da sua corneta que é o jornal «Bar-'

riga Verde», contínúa-dizendo que- venceu as eleições no Municí

pio de Canoinhas. Diz até que o .eleitor votou errado, porque e-

)egeu Benedito Terézio de Carvalho Júnior, elegendo-o por gra
tidão (a gratidão aí foi devido aos seus inúmeros serviços -presta
dos ao Município). Quando em 1951, a UDN assumiu. o Govêrno

�nicipal;_a nossa cidade, se encontrava em pessimas condições e

·já as chuvas provocavam lama. As estradas do Município' se en

sontravam em péssimas condições. Quem sempre olhou sob o prís
ma da igualdade' e acompanhou o govêrno ida UDN; quem obser
vou e comparou os governos udenísta e pesseclísta, sabe hoje res

ponder pelos quatro cantos da cidade, que as grandes realisações
foram feitas pelo .govêrno eleito em '1951. As eleições de 1954 de
ram uma demonstração disso. Comparemos por exemplo, a vota

ção de Fernando Osvaldo de Oliveira e Benedito Terézio de Car
valho Júnior. Fernando -(PSD) 1.449 - Benedito Terézio de Car
valho Júnior - 2.734. D PSD elegeu com muito sacrificio 3 vere

adores, a UDN 6 vereadores. Com 6 -vereadores, a UDN obteve
1.491 votos. O PSD com os 3' vereadores eleitos,' não-ehegou a.

atingir 450 votos. Não está aí a vontade do pôvo, sobre a UDN?

E; agora o «Barriga Verde», envergonhado diante do fracasso das

eleições, abraça-se. ao PTB e diz que «EI:,ES» fizeram ,7 vereado-
. res querendo fazer cortesia com o chapéu' alheio. Cada partido
concorreu com os seus proprios candidatos 'e sobre todos, a UDN
venceu esmagadoramente conforme 'se póde verificar pelos resul
tados obtídos. Onde se fez notar a vontade e a simpatía do elei

torado canoínhense? Não foi pela UON? Não foi pelos candidatos

da UDN que o povo reconheceu }�íes como homens mai� capa:
zes? A vontade

.

do povo nas eleíções de. 3 de outubro nao está

aí para provar· 'que os . pessedístas estão inconformados com a

derrota? O povo votou errado porque quis, continúa dizendo o

«Barriga Verde», querendo menospresar a opinião dó canoínhen

se. A maioría votou na UDN e continúa preferindo o governo 1:1-

denísta e desprezando os homens do falecído PSD, que foram a·

pendemagogos, traçadores de planos irrealisáveis, cabídes de em-·

pregos e
.

arrebatadores do dinheiro publico municipal sem apre
sentarem trabalho convincente que beneficie o povo. Ignoramos
que o PTB terrha feito algum acôrdo com o PSD. O que sabemos
e que de todos os partidos que concorreram as eleições, a, UDN
venceu a todos com larga 'margem de votos. Reconhecemos ape
nas dentro do PSD, nas eleições que .se realizaram á vitória de

Nerêu Ramos. Os demais que concorreram ao. pleito, foram der

rotados no municipio de Canoinhas. Do lado do PSD, o candida
to a Deputado Estadual não se elegeu. Na Camara de Vereado

res, eles contam apenas com ,3" quando a UDN tem 6. Tambem
não podemos acreditar que dos 4 vereadores eleitos pelo PTB,
'estejam de acôrdo com as idéias apaixonadas de Albino Budant,

. que se diz condutor das' vontades de todos os elementos que
compõem o PSD e PTB. O homem que durante toda a sua vida

jornalistica, apenas procurou intrigar os elementos de todas as

correntes politicas de Canoinhas. Não querendo' agora reconhecer

a vitoria udenísta, hem o mérito dos nossos candidatos, procura nas

colunas 'do seu �ornal; falar em perseguições, bom senso, queixu
mes e, até nos chocar perante a Justiça Eleitoral. A vontade do

povo, Sr. Albino Budant, deve ser respeitada. Faça propaganda
do seu partido, mas 'não-faça intrigas. No campo da luta onde se

trava a batalha, os vencidos devem-congratular-se com os vence-

dores,"" esta é a bôa ética jornalística.
'

Seja económico
fazendo suas compras na

Casa Erli-ta

Honra ao Mérito
CONCLUSÃO

possível" é o seu lema, fruto

perfeito, amadurecido por uma-
disciplina longa e· perseverante
nas lídes militares.

,

Este Ideal constante do dever
é o principio que regula seu

caráter, e dirige tôdas as ações
públicas, de sua 'vida, .rnanífes
tado com exuberância no zelo,
asiduidade, pontualidade e,

'

so

bretudo, integridade. inflexivel
com que exerce suas funções na

14a. Delegacia de Recrutamento'

Militar, que: funciona numa das
salas do edífício da Prefeítura.,
Municípal.
É, pois, com grande satisfação

que, registamos sua promoção,
por, decreto de 6}do corrente
mês, do exmo. sr� Presidente
da República,' de 20.�para 1°.
Tenente da Arma de Artilhada.

....

"Correio do Norte" .sente-se
orgulhoso com a promoção justa
e merecida do ilustre militar,
que pelo fiel cumprimento, do,
dever e obediência implícita à
autoridadé legal, honra e. digni
fica o Exército Brasileiro.

Parabens Primeiro Tenente
Carlos Nogueira, e'muitas e pe
renes felicidades, extensivas a

sua distinta família, são os nos

sos' vótos sinceros.

IMPUREZAS DO SANGUE •

>

� UIXIR Df H06UflRA
,

AUX. TRAT. SIFILlS

P A R A F E R I O A2S,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇO ES,
COCEIRAS,
f R I E 1 R A s .

ESPINHAS, E·TC.NUNC� EXISTIU'IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


