
I DOIS DE�'�NOVEMBRa,J,+::, EINA"D:C�S��"
OS sinos-da �saud�de bad�larn/tristemente �ê 'b� vultos de-entes queridos:d�sfilam pe�a'ntetos;<tolhos$'d6

, À,,�
,," i'coráção,�' enquanto nD�s9S ,espírito_s rzeC5rdárn a sua estada, nê�te'i� �unqo",�s�u"noBfe vfver;'�

súas-boas açoes, seus pensamentos, e realizacõeal, '" ;'"", _,,'S ""

Informaçõ,es de
A cargo, de ALFREDO GARCINDO

.- .,1

IODO PARA AS. GALINHAS
,,;;,

, j :"

Sabe-se l:t, iplportanr::ia que/o iQdo �epresenta para �Q or
ganismo, , ..funcion!lndo no fortalecimento da glandula' tireód�," a
quar, pela falta" c!� iQ�o,' ",dá lugar a uma série :de clisturbio5 de
consequencias gráves;1; As aves� tambem não� estão isêntas "déssa
importancia do iôdo para Q bom funcionamen·to do organismo.,,,
Diversas experencias:1,já forarifI-"ealizadas n�sse;'sentido>dandu-sé'

'�\
as rações., iôdo. Onde feita a experiénd:â' e depois excluido, o

/1--"'''' • - f)"-:' G· ,. d C � h iôdo de modo complê:to,.",as galinhas pararal!? dê botár. Isso veio

9'S�OCldÇdO t'ro I naslO 'e"" a nOI n. as desde logo mostrar que o jôdo é absolutamente necessario. para

'lifiJF, .

Assemble' I·a G'eral Ex,traord, ina,ria que, se con!'!;iga:m resultados satisfatórios. ,Mas não é só. Tambem
ii'ii, o iõdo influe na resh,tencia orgânica dà àve' e a' sua falta retár�
,'" Convido os senhores associado's, ,:,. interessados e da o crescime-nt0; ÊÕtlc()rrendô para que não' alcance o dese�vof.:,

membros da Diretoria' desta Associaçã.ó,' para tomarem,. vid,ade constante e por seu es- vimehto geral qL!e ll:Í�� cábe por força' natural. ,O: iôdo é eriC'orr.:;'

parte na "Assembleiá Geral Extraordinaria'k'a" r�alizar-ie . pir!to irrequieto, sempre a 'ide- tra.dó principalmente"nos legumes,'Qas'" é,rvas e' exatamente- quan'::'
.e ' '., ' ali�arnovos e arrojadps projéto�, do as ver?úras esca�sErtêll1' n.9 inverno, deve-se incorporar "0 iô':'

,

q,uWt.a:-feira, dia '4 de .. novembro pro,�imo entrante, pelas' entréos quais'''destácamos Bar 90 ali raçoes. _'.;', };,. '.. �.�
''li'

pras, erp minha reside�cia, sita a Rua Getulio Vargas. e Café «Pérola» hoje ponto mi- As nossas terras são pobres de caldo, de fósforo e de<iô=
,

ORDEM' DO DIA
lO mero um de' reunião dos' cita." do, ce por Jssa razão o criador de galinhas precisará juntar todQs

,

,
> d!nos; Pr�q?eira Exposição A- 6s elementos ás rações,;,das suas aves, se- quizér 'que elas crescam

- _Situação Financeira -' Construção gto- Avícola' Industrial de nosso bem; vivam ecoPQmica'meríte, e ponham quantidade d;e ovos que
"

"Contando .com o' comparecimento dos senho!es a's�� Município. a major e� mais bela 8' SGa raça pode, tecomendar1?'As galinhas' que r�cebem iôdo nà�
- ' " festa da�' cidá,de; e sua granja ê1e, raç<5e'st aumentam de peso e tambem de postura, devendO-sesaciados, interessados e;· membros da. D�r�toriq" 'para 'to- combat€'ntés; a primeira n notar que esse aumeQt9 de peso :se refléte igualmente nos Ov,os.t'
rn:aÍ'�II1 ,parte nessa Assembléia que visa exclu'sivamente neto-'éxistep",!,_,e nó Brasil. Varias' expéri�ncias :fêit�� em São Pal:llú demonstraram gue'osI

i'fl.t�ress� "âo'pov() -de Canoihhas,' manis_festo nestéti'cen- ',«CúrreÍ!:)/dQ�Norte» que se �ovos�'de' galinhas que" re,çeberam i��t)' tiv:r�ln�'U'�.!1aU'rl)�ê�t0".:,�oca:ção 'os meus, sInceros agradecimentós; "gulha de ,con�ar com sua,,1I. a" _'�J.
• d�zQlt?

,

po: cent9·.!;:��m9:� s��verlfH70u��9,ue p ,nuI?ero, de eclo�:,;',. ."
'

"

'-C
••".' •• ,

,

;058 �018bÓ.raç�0, cumprime:tta/ o""" so�s tInha Igualmente se tornado mUlto tnelhe�' podep,?o-s� cal�1Canoinha's, 20 de Outubro'; �:lE! 1954' .

�
" ,_. . nortista de nascimento e caoni- "cuIar esse, aumento ��,m dez, por, cento, ,,'

,'-,
'"

,

'"

�"j ri'

João Seleme - Presidente . nhense-de coração, não só pelB: 'tA.:!onselh1�set�,dm!nlstrar iôdo às a-\fes(p()[::'f�eio do�t(jdb-
d

��'" Membros dâ'Át�al Diretoria da Ãssociaçio, Pro Ginásio' passa�em de sua data natalícia, reto de potãssio pulverisádo, o qual é místurs'd9"à:",.,.clirb€mato dt'!
e e�noinhas ", _

?

"o � CO�Q também, 'pela estupenda e calcio, Para uma grama de Aod«reto, deve, se luntâ:r�;:de 250 a 500

l """Presidente s�, João Selem�,. Vice� PresidE'nte Estefano brIlhante 'vitória, alcançada no· d,e calêio. A farinlu� d,e peixe' substitue' o'� f9rri�éimento de iô'do

NrU.b�escki,.IO, Secretá:io sr. Osvalg� Soa:es d�, Carvalh�, 2° Se-" recel)te pleito .de, 3 de outu�ro,! pois é bem con.hec:ído' o. valor ?:_ssa �ubsta?ci�"pa �ll�l entJam
��etafl0 sr

.. Fu�d Sel,eme: 10 T�s�ur�tro sr. �ose Theodoro �(,hl�rii .:,.aug�rando mUl�o� Itnús de "V!�-?'"'' os ele�entos prl.�clpaes '<:Ia nutpça_?, EIl# ,�ltIma blE9�es�pod:-setre.s()!;relrO sr., H,�,rry" Schre�her, Orador.es:, sr�.' �a�10 FIscher, :,;/e�!:�a," tte pura",i':, �e.rdaaE'I:l!§; taX::",bem ma�, () 10d,o 1?Uf'O, pa� r�çoe�;:" ,R:�T�.: b����e'" s gQtae Frei �,rn1t,�f,o: ',�ol��elho 'Fi�cal:. srs� JIenrlque ��:aartlnlçk, Dt...Re- ,�fe:hçI�acle" e�? cqJl.lI?anhIa de to;"\ ;$para ��dé\ av:" düa,srY€�7S R
-', emana. ��.����;ta,�, é e:x:

neau Ctreas'fe"tV1r' reVISan1.�
" ,dos os",seus famIlIares. l�nteitpre:ventIyo dís,.:tdoe lOse, e hf0

,

, ,
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, !J.t'll{� k '\ , "��:é �i�"
'
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;,; -' ,/�! rfL . �""'D::,' .... :ii

=!�DoiS de rrovemb ro
'li;' Que nos deixam os mortos? - Vida.

, .�,

'

,

J;,�, .

Não é �6 à beira dos túmulos que de:'ye�b!,! venerar os fina

ÔQs/ mats em toda a. parte.. ,e em tvdo que existe na ,terra' e no

tempo:( na obra material, efemera, e .,,�" obra de pensamento, eterna.
,

Foram êles, �s mortos, qrie, �'os herdaram' a . Pátria. A paz

._!!ue fruímos é um legado dos que foram; o progresso que desfruta
nios foi-nos transmitido por êles; os livros em que aprendemos estão

cheios da experiencia e do saber dos '_ mortos. A cruz com que .n08

abraçamos foram êles que no-la esculpiram e hoje, livres e fortes tri

lhamos, com segurança, 'a estrada, larga e facil, que eles abriram
abriram através de florestas, batalhando e -sofrendo.c

"

.

E não é só, ao�orto, 'cujo corpo �everteu à terr�, da Pátria

que .devemos gratidão, mas a todos, .indistintflmente, desde a9uêle
que .na grande n?ite dos tem�os, �cendeu o primeiro, lume; at� o'�I!le,
ainda ontem, .arfista ou mesteiral.jpoeta ou cavador, trabalhou pela
�ida e pela Fel�idade humana.

�

,

.

�c ,_ • ,�'

�F ' Este é, o cúlto que primeiro nasceu entre os homens, religião
dé1éamor e de saudade que tem em 'cada túmulo um altar, em cada
c�'jnitério um templo, Extr.
t;:;t: :>..

•

.

It.:'
/

E ,M O R R,E R"
Um. dia nascemos

f Um dia partimos
Nos' ólhos de criança, , /'- Nos ólhos parados
Brilba,ntes de Íuz ... ' De êstranh�. f:�lg.ô,r.'".

Ignóto mililtérió','� ;:_' E' ó' tênue, reflexo'Velado
.....

e profundo,
'

"x

��' Que fulgura e tfansluz. Da luz {Já ,transposta,

�:�_ cha�à da vida "

Para as plagas do a,lé!_9.,
fQt�',nálma crepita,' :,;1# E' O dôce refl�xo

,'.

criança ao nascer.
, Dos fundos ":�rcân6s�' ':',

',E' a
I

chama sagr;'d� .

Que a morte retem. .

: Que brada, que grita,
- /-,

1\ � ,�
, A.B.C.

'. Oue manda crescer.' �; .

('1;

,:'-, A F A L?A/: O O :'T U M U L'O
'A�1; o negrume do jaZigo aberto, '

bíe�r�oguei chorando; ancioso um dia:
Oil'de guardas o m�nstro que -me espia,
Ge:nl�ndo à espreita de meu passo incerto?
�'i

'
,

"',
,

.f
'i,

.
'

�d, Mllldito sejas Íeito' recobert6
" De miséria', de angústia�e agonia.

Onde llc�b�s, .garganta escura e fria., '

Sob o pavor da morte que, vem perto?

.::

'I:',.

" l'

�'�, .

Mas â.i'_;ina e friunfal, no mesmo instanJe,
Uma.v,oz respondeu, do abismo" hiante;

<'ao tremendo engano que te inváde.
.,:;;;, j::

No passo ,estr..eito déstàS sombras "mortas,'
"Esconde o brilho das divinas portas

If .'� On�e se. abre, à ?lçria à imortalidade.
"'- '

�t'resposta foi a ��Jt6ria
. 'ciiÜustre catarinense dr: IPau- I Quem n'�o< deve estar muito

le",�óiphausen de'v�, estar'con':: satisfeitó é Ó ,dr. NErêu; como,
tente com a sua espetaculár vi- também, o dr. Rubens, poÍ'que,
tór.ia,?e mais ainda os sc:us ami- achava o primeiro que o dr.
gós""'e correligionários. Continúa 'n'outro local.

.

i,

C�noinhis
""

I ,.: .j.

Santa' Catarina, 30 de Outubro de '1954 c

" ,

Ano 8h

Diretor: �R�W� t, LlRVAl��
CAIXA, POSTAL, 2

c yR'c�ator Jt� a�n�to,�t m��;��MllH[RM[ VA.RfU
"

FONE; 128�, ./'i;.' ,. CIRCULA AOS SABADOS
ib

",�,O O'T B��-\�"'V', ,"

r- '1"':'" ,',>1';
""'� 'i, /'

Passeda a"'refrega,' limpado 0'0,
suor de canceiras e apreensões, ss-

'

.boreeda &l vitória sempre considç- , __ ";'

rada impossível, o homem mUdou.,,'Jit
.

(Deixôu de ser' aquele Nerêu que J ';
.

todos os 'éstorinenB'el conhecem,·i:
aquele Nerêu: autoritário, absoluto, '�
impoBi�ivó., vin,gativo 'Cf' iniustc 'Jií

Contin'ú.á em"outróiocaU "'-Pi
,

<

Começada a propaganda eleitoral
pará o pl�ito, de 3 do corrente,
ele, despido de presidencias e de» .

.,';?'

"QUO VAO.S,ra' c&l��sal produção technicol�,r 'd�
M.-G. M, será apreserrtada; dias 14 e 15 de

novembro n� Cine Teatro Vera Cruz �i

Todo o esplendor de'i'Roma decadente, �orrudta "'"'e dominada
pelos coprichos de um imperador louco é retratado fielmente no

Colos�al �'QUO V��!S", u�a, pro?ução de"'Sa� Zim�b.alist qúe�"
"MervlD Le Roy dirigiu para ,a Metro-Goldwyn-Mayer, Trans->
portando 'Para "a tela o mundialmente famoso romance de,Henryk 41,

Sienkicwicz, utilizou-se a M-G-M de um'" mo�;;m'entai elenco
li�erado por Robert Taylor e Deborah Ke!,! (interpretando-jos
p\péis de Marcos Viriicio -e Lígia. respectivamente), Leo Ge'rtn,
}la figura" do aristocrata -Petrônio e ainda Peter0 Vstjndv<� numa "

soberba caracter-ização dó Iouco-Imperador Nero:·�'QUO VADIS",
além de constituir espetáculo de fortes emoç§es, com suas ele
trizantes sequências na' arena do CIrco M�xifi!lo, '�ale 'também
pelo seu caráter' religioso, focalizando os' torm'entosos ,dias do
nascimento do crlstianismo, reproduz na integra as palavras do

, Ap6stolo ,São 'PedrB;di'rigiiido:se aos fiéis"em ..;Roma, bem'como�
outros grandes mün'lentos da hist6ria rel-igiosa. Esplendor e gran- .

'di�sidad,e, é (> qUé oferecerá,� Cine Véra Cruz, diás 14 e 15 de no

vembro,com a a"presê�tação do, colbSSfll technicolor 'QUO VADIS."

Alfredr Oliveira Garcindo
.

Registramos com prazer, o a

niversário natalício, ocorrido dia
24 do atual, do senhor Alfredo
de Oliveira Garcindo,. "pessôa
grandemente estimada por tôdos
os earroinhenses pôr seus dotes".
de inteligência, coração e' cava-
Iherismo. '

"

,c'
i'';

Garcíndo é admirado por tôdos
por seu caráter elevado; su,a ati-

"

Utilidade'
� ;,P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,Exclusivista no' Município
De' ordem do sft. Prefeito, torno' público' que, du- ""-', João J. Pereirarante o mês de outubfo se procede nésta Tesouraria' e

nas Interidencias de Três Barras, Major Vieira, Paula Pe- Rua Vida I R.mos s/n
reira e Felipe Schmidt, a cobrança dos seguintes Impos�' C,?ixa -Post�1 9] .. Fone 298'
tos e Taxas:

'

, C A N O I N H 1\5 '" < ,')_'::;,;_
.

A _' Imposto de Licença (cont. Ind., e Com.) '4. Trim.
B _, .Imposto SlIndu'strias e Profissões 4. Trim.
C'i' _' Imposto Predial 2."Se�:
D - Imposto Territorial 2. 'Sem.:,
'E - .Taxa de Limpeza Publica 2. Sem.

"

F ..... Táxa de Fiscalização 4. Trim.
<

No mês' seguinte' a' cobrança será, 'acrescida da multa
de acôrdo com a lei, ''''

'

' '

,

� Canoinhas,: 23 de Seternbr9�!;d��"'iH)54. <{" .:

'C, PiecZ�rka �' Tes�tireiro. .

" ,r
, '

:, '-'

-
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Capas' I,m�p'ér�ea�eis " �
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"

N O BEL, ",�o'T'
Para H'�mens e Se"n�orâs- �

lê) , '

••
�

,,- ®

i Re(eb�u ii EMPREZ�,' ,�u'<?� I
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1 �

� Maqui'nas Ag'rícolas para descss-. =
&\ ii cer -'d�bulharl e ventiler todos os,

�

'-I 'cereais - Moinh:os� para quiréra - : .

:.sã
' Motóres �

a gas,olina :..:.

.
I . Tem para pronta entrega ALFREDO GARC'NOO! J-. CORTE'=' ,Comércio de'Representações � CAC��;N��t�l�_76s���on�a::r�nJl
; ,; cano�ha: "-"'C�ix� Postal 56 -'5. Catarina �''=

Ilml" mllllllllllUlllllIIl�llII'lImml»III�lIllmIIIlWI�IIIIIW�Wllm�II'llmw.Il�WIOOlmnlOOIIlWHrn�lml�llIIllillij� � I'NOERfE ETAM
\

de fama mundial

Prefeitura (Municipal de Cánoinhas
c,'/
_:_ A 'v" I S o -:-

Vista-se de acordo com
, .a "estação, escolhendo
: fi';. agorfl (, se� traje,
': r deverão

.wo/'fue'�'L- '

ALTA QUALIDADE
"

E DISTINÇÃO

�OMPR'O
las caixas vazias de" Sabão Ligia

,

e Tupi de minha Produção, pago
por caixa "�c,ompléta com tampa,
Cr$ 10,00, sem tampa Cr$ 7,0('

e caixa Princesa Cr$ 5!00.
Comprem "sabão Tupi porque é
",

barato e podem vender,
as' caixas vazias.

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

<
<, C, A N O I N H.A S.

'

.s-

Enceradeira Eletrica
W.\LITA . 3 Escovas

;,

r· �'''"% ' � f�
_
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r ',Pn�us Goodyear
i < Oferecemos", 'pàra pronta, entrega os Sêuuintes:"®
®
®
..

0::
®
,®
�
..

g" ,,650 'X ·�o
� " 700 x �o
� 750 -x 20,;-
ia 750 x"'20

'

. ® 8,25 x 20 l() e 12 Lonas, e BANDEIRA�.T.ES.® "

e 1.000 x 20 14 LONAS EvBANDEIRANTES'
� t..�

,. "" >� ."!"

I: BATERIÀ_S GOODYEAR E ATLAS,'17-�lacas Cr$ 900,00 �

..

i,& Merhy Seleine cP; Filhos_' �

I'� TRES BARRAS
�

-:- SANTA CATA)HNA •� & � '.
o := .,.i .

�'. I
::::®®®®®::::®®®®®::::®®®®®::::®®®®::::®®®®®:::,:®®®®®::::®®®®®:=::

=:::::=�==::=:::::;=::;=:=;='=::::=:::H::D:::=::;:::=::11:_=:11::::::;::::::::::::::::::===:::1:::::..
. ..��.

..

U 8!n«f'lndústria e (omérd-o, de Santa (alarina . SA:' �
••

-

;:f, . :=ii Matriz: ITAJAl - Enderêço telegrafico: c I N C O» ii-. .

.

.' lU

ai � TAXAcs OE DEPÓSITOS ii
?_ :c 1'.::
*' r: Contas de Movimento C,ontas a Prazo -, ::

iã A Disposição 3% a. a. éom'aviso de do dias 5% a. a. !!
ii 'i; Prazo Fi-x0 6 mêses 15112% a. a. ii

�, 55" Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. :: '"
, "

'ii Dep. Popularee 5?lo � Retiradas Livres -,�Limite Cr$ ioo.ooo,oo!� --------'--�,...

ii 'Ageneia nesta cidade àJ'raça�Laui(J Müller, esq, R. Major Vieira ii T�m bom go;to? '

"

ii Abra uma conta no I/Inco" "e pague com cheÇlueJ n
� :;:;i::::=:=::::::::::::::::::=�::::::::::::::::;:::�::::::::::::::::::::"::::mm::::':::::::m::. Tome VaIéS: l'ereza�1fI. '.s." ;.;>�� .

/
'

dlstrlbuldor exclusivo ;f

CasaErlita
.., I

\

, '

c '�IMPUREZAS DO SANGUE

ttlKIH Df/H06UtIRA'
AUX. TRAT. SíFILIS

60Q x�16 - 4 e 6 Lonas, Lisos e Lameiros

6l5o. x 16 - 4 e 6 ..

" ' " "

670ç'x 15 -. 4 e 6,

650 x 18 ti

" " "

"

6 e 8"''' �

8 JIO e J2 Lonas, .::Lisãs e Lameiros
8 - 10 e 12 " ",," Lameiros �

BAND�RANTES
�

�

, ,O die, das- Almas', vem" . a(
.•'

" ,
"

,
:;t

Homenageai vossos entes queridos adquirindo uma

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

Dna, Chjqirirrha Kopetoski .é

A., Rua Paula Pereira, n. 819
, �.> x,�

Para' pr�nta entrega ou ';encome�da
Corôas de todas as côres e dirnensões,

De zinco - impermeavêl - crepom - parafina etc.
Refor.ma-se corôas de zincô; Ix

IIV� =YIlii>!MI.=' ;5411 .',
' ,

�*_U:: ..

I, ATENÇÃO êONTRIBUINTE$
.Impôsto Territorial

, ' �

'i, Não.honve rnerior aumento impôsto territorial
em nosso Estado, devendo ser cobrado corrente

,

ãno importância exatamente

igual a do ano de 1953.

Qualquer af irmaçâo em· COD tranio, não passa
de

." exploração ;;cpol�tica por pessôas
inescrupulosas, que visam incitar

"

o povp corrtea o Govêf'no.

x- </" •

j Procure. no seu fornecedor
o sabão Orinceza, Lygiat,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial'" e canoinhense I

Discos R� 4 VICTOR
Casa Erlita

_'

Rádios PHILIPS

Ma R,elojoaria Suissa
oe Guilherme J. A. Souza ''-

.v'. S, PQderá'fomprar re
: logios, bijouterias, ali-,

'anças, aneis em geral,
por preços razoaveis
Hua.�Eugenio de Souza

P A,R A F E R IDA 5,
� -...

E C Z ,E ,M AS,
INFLAMAÇ0ES,

!\'I

,�"';;.. \t:::.. ,�"

COURa tftS�n. ';
,

\' í I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GORREIO DO ·NORTE. 30-10-195-4

PREFEITURA MUNICIPAl.: DE' (ANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria refe·rente ao mês de Maio de 1954

TITULOS
DESPESA 'ORÇAMENTARIA

Anterior I·· Do mês I Total

Combustival para veiculos em serviço na cidade E' vilas.

CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE RODOVIAS

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z
Escriturario do D. M. E. R.' - Padrão S
Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z

Dois Operadores de Maquinas - Padrão F
Fiscal - Padrão S
Dois Fiscais - Padrão R
Três Motoristas - Ref. XI
Pessoal varíavel

Operários serviços estradas e pontes dos distritos

de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula

Pereira
.

Operários serviços estradas e pontes do distrito de

Canoinhas
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo'
Para serviços de estradas e pontes
Despesas diversas

.
.

Cornbs para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio fi veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA púBLICA

Pessoal variavel

Operários serviço de. limpeza pública
Material de consumo
Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇÃO DE PRóPRIOS

PúBLICOS ,EM GERAL
\

Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consumo

Para serviços de próprios.municipais
ILUMINAÇãO PúBLICA

Despesas diversas

Iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras

Energia para motores, reparos de instalações e ou

tras. despesas

21 2

22
22 1
23
23.1
24
24 1

"

242
5
51
51 1
53
53 1
7

72
721
73
73 1
/I
84
84 1

Pessoal fixo
Aposentados
Funcionarios em disponibilidade
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas
Restit. de imp. e taxas de exercicios encerrados

84 2

DIVERSOS

94 2

Despesas diversas
Para aplicação especial em benefício de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, ria construção e> conservação de rodovias

Aplicação da' taxa de conserva cão de estradas
ENCARGOS DIVERSOS

PES�OAL INATIVO

'155,00

10.000,00
7.600,00
10.000,00
4:347,00

13.980,00
12.467,00

39.979,60

20.365,50

306.,00

26.288,00

37.202,70
78.987,70

13.194,10

512,00

14.400,00

6.208,00

44.106,50

4.296,00 21.480,00
2.600,00 13.000,00

2.500,00
]I .• 00,00
2.500,00
800,00

3.600,00
3.300,6'0

4.754,00

3.800,00

181,50

1.152,30

35,00

.155,00

12.500,00 .

9.500,00
12.500,00
5.147,00

17.580,00
15.767,00

44.733,60 ;

'24.165,50

487,50

27.440,30

37.237,70
78.987,70

16.067,10

210,00

512,00

15.000,00

6.208,00 .

63.307,60

17.184,00
10.400,00

2.873,00

210,00

600,00 '

19.201,10

anca lndústrie e Comércio de '.S�nta Catarina '5/�
I
Sede: ITAJAí - SANTA CATARINA

II N C O - 'FUNDADO EM 1935 - I N C O
I--------l (19 anos de existência) - (44 Departamento�)' '-- --'

AG�NCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Ar�ranguá - Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoi

nhas . Concórdia - Crescíuma - Curitibanos - Chapecó - Capinzal - Florianópolis- Gaspar - Henrique

LaLa�e - Ibirama - lndaial - Itaiopolis - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile- Laguna -

�es - Lauro Müller - Luiz Alves - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União - Rodeio - Rio Ne

. grinho - Rio do Sul - Santo Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim -

Taió - Tangará - Tijucas - Timbó - Tubarão - Urussanga - Videira

Agência no RIO DE JAt�EIRO: Agência em CURITIBA:
�ua Visconde de lnhaurne, 134·C . (Sêde Propria) Rua Monsenhor Celso, 50 - (Séde Propria)

.

Caixa Postal, 1239 - End. Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postal, 524 - End. Telegráfico: «INCO»

Capital Autorizado Cr$ 50.000.000,00 Fundos de 'reserv-a, Cr$ 50.000.000,00
. Depósltos' em 30�9-1954 C�$ 834.927.215,5à

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1954

A T I V 0- . f II P AS 5 I V O,
�--��--------�------�-7.----------------------------------�

Ca' .

l.'la e Banco do' Brasil

oltulo8 descontados e empréstimos
A
utr08 créditos

AP?!ices e outros valores

agencias .

o)j�d'f' .

M'
I ICIOS de uso do Banco

r.
oveis e utensílios .' �

C.outas de resultado
'

obrançali, garantias e custódias

r.r$
117.365.798,10
878.727.015,10
63.617.018,60 .

29825.815,30
593.803.815.00
17.877.309,90

.

6 724.000,20
12.774782,20

1.974714035,60
--------

3.695.429.590.00

Capital e resêrvas

Depósitos à vista e à prazo

Ordens de pagamento e outros

créditos

Agências
- Contas de resultado

Cobranças,' garantias e custódias

.\

Cr$
100.000,000,00

834.927.215,50

116.812.180,40'

642.260.294,.60

26.715.863.90

1.97-1.714.035,60
3.695.529.590,00

DR ITAJAÍ. 12 DE QUTOBRO DE 1954 - GENESIO M. ;LlNS - Diretor-Superintendente;
• RODOLFO RENAUX BAUER - Diretor-Gerente; DR. MARIO MIRANDA 'LINS, HERCILlO

OEEKE - Diretçres-Adjuntoa; OTTO RENAUX, ANTONIO RAMOS. Diretores

�AFIM FRANKLIN PEREIRA· Chefe da Contab. da Direção Geral Dipl. .Reg. no CRC N.O.181

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A �OJA DAS, NOVID-ADES
comunica que .recebeu, os mais belos

" , ,
.

,,/ tecidos. BA'NGU da última moda
A.nJ 8 - CANOINHAS - S. Catarina, 30 de Outubro de 1954 - N: 323

R' =

�--�--------����--���-*-�� ••• & ••••••••••••••••••••
�' �
�� a casa FISCHER vai completar 20 anos de existencia �§�
� Para comemorar o vigesimo aniversário a CASA liJ>1f
h �
��

FISCHER vai oferecer uma fessa de preços baixos. @';i�.
�(!� Vá ver os novos preços e aproveite as sensacionais �§�
,�§�, 'vantagens que á C A SA' F I S C H E R está ���
�§� oferecendo - reduções em todos os a\tigos. ���
�� Todos os Tecidos com 10% de desconto ���
�� FAILE I de 72,00 e 82,00 por apenas 59,00 �$I�
� NYLONS lisos de 65,00 49,00 ��
�� LAMÉ 9,00 �
�� LAQUÉ (lumiere) 27,00 �i
��. ATOALHADO DAMASÇO largo 1,40 21,60 �
�� CRETONES .. VOAIS ��� .

�:�
. �LGODÕES .. S�DAS ,.. BRINS ) �>l�

� Todos os Tecidos com 10% 'de descorrto �r
�� Não perca' tempo nem dinheiro,' �§�
� �
�*� verefique hoje mesmo os novos preços da

��
�� CASA FIS,CHER '2x �$I�
� �
�������������������������

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje - ás 20' horas - Improprio ·até 14 anos

ESTRELAS EM DESFILE
Com Doris Dsy - James Cagney - Gary Cooper e outros

E Inicio da Sede PORTO FANTASMA
--_--

Amanhã. "' ás 14 horas - Censura Livre

'Estrelas em Desfile
e Porto Fantasma

.. ,

Amanhã' ás 17 horas - Censura Livre
! >

o ESTRANHO INIMIGO
\ '

O filme que é u,n rosarío de sensação de começo 80
,

, C?m Geórg Murphy - Nancy Davis e. outros
fim

I.
, ,

,Amanhã - ás 20, horas • Improprio até 14 anos

O Estranho Inimigo'
E o filme Nacional

O CRAC K
Com Carlos Alberto, Eva Vilma, José Carlos Burle

28• Feira ás 20 horas • Reprise - Improprio até 14 anos

\ . o C RA C K

Terça-feira ás 15 horas - Cen�ura Livre

A FLORE'STA MALGITA
EM TECHNICOLOR

Com (J famoso astro Kirk Douglas
Ás 20 horas - Improprio ,até 14 anos

A Floresta Maldita
--�--:>.,

Feira. ás 20 horas • REPRISE .' Imp, até 14 anos

I
'48•

-----'

58. Feira. ás 20 horas - Irnp, até 18 anos

MARIA ·CRISTINA
Com Maria Antonieta Póns

68• feira - ás 20 horas - REPRISE - Imp, até 18 anos

Aguardem pará 14 e 15 de Novembro
O COLOS,SAL
"QUO VADIS"

o lucr
'CONCLUSÃO

que sempre foi, para ser o' outr
para cobrir-se coro aquela capa d
austeridade com quê custuma levi!
na onda ôs políticos de lá fora.
.Não estamos ment.indo nem eli

gerando. A li temos o «Diário Ct
doca» de ontem, onde declaraçõ
estarrecedoras do outro Ne!
Ramos deixaram todo mundo PIll
plexo, principalmente os homen8d
PTB. que receberam o «premiol
doseu apoio ao seu maior ioimi

Falando sobre as eleições e O�
tro Nerêu, o Nerêu de Rio de
Janeiro, condenou essa política
compra de votos, de compra
cabos eleitorais. de compra de ele'
torado de, última hora, que
primeiro Nerêu - o Nerêu ca

rinense - defendeu com' too
calor entre nós, com atos e pai
vras.

Também o outro Nerêu - d
presidência da Câmara - conde
nou a aliança entre partidos, d'

,

zendo que essas aliauças estragaa
os grandes partidos, condeuanda
com' essas inacreditáveis palavra
o «Nerêu catarinense que se bateu
até o ultimo cartucho rara co

vencer 8 sua eterna vítima - 6

PTB - de lhe dar apoio ...

Apezar da experiência e para
( atender a ambição, de Saulo. 6

PTB esqueceu agravos e, fechou
o acordo com o Nerêu catarinee
se. Agora é o Nerêu do Rio que
calca aos pés tal aliançâ e ainda
diz que os partidos de menor ex'

pressão - entre eles o PTB -

devem desaparecer ...
Assim já que o Nerêu de la. durag.
te 8 anos não precisa 'mais do
,Nerêu daqui -' os aliados da ves

pera: não passam de um fardo pe
sado do qual se deve desfazer o

quanto antes ..

Na linguagem dos cCanáriOll
isso se chama «coice ...

SILVA JÚNIOR
Do Diário da Ta_rde, Fpolis,

I

A Resposta
C(JNCLUSÃO

Paulo, ainda estava namorando;
e o segundo, que o prestigiosO
príncípíante não é muito inte
lectual.

Esquece-se o sr. dr. Nerê�
que, quando começou a sua VI-

, da política, tinha menos idade
do que o dr. Paulo e, em igual·
dade de condições, era filho de
Governador. Êle podia ser tudo,
o dr. Paulo, não podia ser nade,

Felizmente, os injustiçadOS
recebem os seus prêmios de

glórias, e aí está como exemplo
irrefutável, a vitória do dr. P�u'
lo 'Bornhausen, por uma maiO'
ria esmagadora.
É á primeira etapa, virso

outras. ..
.

A
. M:_:...

TOSSES 1 BRONOUITES'

V1HHÓ [nrO�OTAnU
• (SILVElRAl

GRANDF TÔNICO

---------------�
>V�stidos bons! Vestidós bO"

nitos! Vestidos baratoS!
'sempre na .i

Casa Erlita
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÇO;R�EIO DO NORTE
--------���------��--�-------------

:'l',� se 1k'

�LFREO'O GARCINQÔ'
:Representações�Corretagem,Segur9s�Conté,l PJopria

Tem para pronta entrega-: ,

Maquinas para descascar - debulhar milho, trigo, arroz,
todos os cereaes; Motores a gazolina � moinhos para quirér�,
Illanual "e elétrico.

'

Deseja vender o. seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se'

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petiç'ões e etc.

.

"""
'

'�,,-----

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra

de' cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo-terreno, tem urna organisada criação de abelhas .corn 40 cai

xas. e .,uma força hidraulica para carregar b�teria. Preço de ocasião,

Um bangalô de madeira, construção noya, e mais duas

datas e meia loeali�adas defronte ao quartel da Policia Militar,
,

.

� f
,4 datas urbanas tambem em frente ao quartel. ,.'

'

45 d�tas no Alto da Tijuca (estrada Marcilio Di�s), com
duas casas de madeira e paiol.,

. '" 1· casa de madeira, com instalação sanitária, a rua CeI.
AlbuqueNue.

.

48 dates e uma . casa de madeira, em i.PapandlJva, no

perimetro urbano. à6
i\'

\

I

'Gaitas 'Todeschini
só :�a�/��

Empreza Fock

"'. =::::�:=::=::I=::=::::=::::;:::IIII=:=:==::;:::::::::::::::==::::::::::::::::::I:::::===::::í:IOI
=:�

..

-

+-4 ---I:
. =: .f

•
-

=1

ii Dr. João Carlos Ramos ii
", •• "il' I

•

,

••

ii Promo�'ter PúblicO ii
" "

������������������������� 'II . Advoga' no' Civel' e Comércio ", �!
� ORCiANDI PJRMAHEHTE BAKCiÚ

.

� � II ,�. Rua Vidal Ramos, 843 ii
.

� HY(OH t�TAMPA,DOS E LISOS ·t'�",,� CANOINHAS -:- Sta.,Cat�rina ii
�v. FAlllE BROCADO

' �
.

•••••••••••••••• •••••••• ·•••••••••••••• 11 ••••••••••• " •••••a II II.1f1lll8••••••••••••••••

m
-

-

'�
•••••••••••••••••_•••�••••••••O.••••••••••••••••••••••••u Inf " ••••••• r;.•••••••••••••••••

� D U S (,HJcS E
�

x �
�/ E uma infinidade de artigos" da �.

, � última .níóda... �,�
I

� 'EMPRESA � fOCK"- (,ANOINHAS �,
� .

.- ,"". ,�
���.��,�������.�������������

�

:::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::::=!::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::.:::::::::
" "
- -
" "
- -

. ii Atenção. Sensacional." � ii
I '5: ' 5:

U, . Preços nun(a, vistos na (asa das Casemliãs H
" "
u _

ii Casemíras, Linhos., Aviarnentosspara Alfaiates, ::
i: Ternos Sob Medida - Fino Acabamento - Camisas, ii
.. '" ...

i: .

' Gravatas - Preços sem Concorrência.
.

::
" - -
- . -

iI 'FAÇA SUA VISiTA SEM 'COMPROMISSO E:
H - �
ii ARTIGO - QUALIDADE - E PREÇO i:
" "

:! v.v":. SS. Encontrará neste Endereço �:
- -

" a

II CA:SA ·DAS .. (A_SEMIRAS' i�
�'I!' ••

i! Canoinhas - Rua Paula Pereira, 872 - Sta. Catarina ii
iI _' ."

, '�� ''4 ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:1:::::::::::::::::::;:::::::=:::::::::::::===::::::::::::::::

, <,'�-
-

F �'Fma C i a
'

O 'I i ve i r a I< .,
'

Es'pecialidades. Farmaceuticas
�
..

.

Perfl,Jmarias - Produtos de B.,eleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos -de Toucador etc.
"

"Manipulação escrupUlosa I Preços módicos_!
, '.

=:(=••••_II�.II••••••••••• lia.II •• lIs.. I!I ••.111I1.-••••••_••••••••• _•••••D.U•••••••• II III•••••••• II••••••:" ••»&•• 11111•••••••••••0••••• 11••••••••••••• IC••••••• I: !I ..U.III , ..
u � "

H H

II Dr. Aristid·es Diener n
ii ,C1RURGIÃO DENTISTA '!j
I.

. ,\� '" - ,

••

iA Ralos �'X � Pontes Moveis e,' Fixas. H
.ii .

�

,) - ae

ir Dentaduras AnatomicBs ii
::" V·d I R :!
• ""'"

. .Rua I a amos ::

, ii CAN'ófNHAS SANTA CATARINÃ ii
u . _

:=I=:=;:.::�::=::::::::::::::::::RC::...:::&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:::::::::::::::

RelAm-pago.
�� ..,

.

JOÃO 'F.,t;DERI�O SIEM'S
'

CÇ)NSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS_.
.

��., ;- ,-,./

.

"

Venda de Bicicletas, Pe'ças e .Acessór:ios

Caixa .Pos'tal', 93 '7 (ANOn(HAS - Santa' Catarina
. �.� .

. .

.,.

.'

"&
"

Adquira a sua

�'Revista do Globo"
publicação quinzenal"

MIstério ,�agâiine
distribuição mensal=na

�

Impressora "Ouro Verde". "Ltda. '

'- ;:'

.\

�
,:)

\:::�::::;:�:;2;::::::i):;::;::/:>··

____.

, '

B geU digpor1
."....

lEste homem conhece _o seu car�o - seja qual fôr a

marca. É mais vantajoso levar o seu carro a um Reven
dedor Ford ;_ um amigo a seu .. dispor l Éle' conhece
{() trabalho t'a fundo" e tem o equipamento necessário..
Seus preços 'são razoáveis. -

'o Serviço Preventivo �ord faz seu carro durar

mais ... e valer mais quando y, o vende! - Elimina as
s,

.

grandes contas de. manutenção! - Garante um carro

-

seguro ... para si e sua família I

Votem
um

Então, nem se discute - seu·Revendedor
Ford ô conhecf:: melhor! Êle emprega:

1'" �
- !

PEÇAS LEGíTIMAS FORD l

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS - Trei

nados pela Escola de Mecânicos Ford!

INSTRUçÕeS DA FÁBRICA - Instruções'

... e ·lhe assegur.a

SER\f!'ÇO' GARANTIDO - Ó Revendedor
Ford garante o trabalh,? que faz.

.

"

Oove,ruo Municipal
.....,

Decreto de. 14- 8-1954
" •

Benedito Terezío de· Carvalho
Júnior,· Prefeito Municípal'. de

.. Canoinhas' Estado de Santa Ca
tarina, no uso desuas atrbuíções.
resolve:

'

�"' 'l'

Exõnerar:
De acôrdo @om' 6;rtigo 71, da

Lei Qrgâníca lias Municípíos,
Ricardo 'Joaquim Tavares do

càrgo de Intendente Distrital de
Três Barras, a contar de 13 de
agôsto dé' 1954,
PrefeituraMunicipal de Canoi

nhas, em 14 de agôsto de 1954.
Ass.: Benedito Terézio de Carva
lho Júnior, Prefeito. Osvaldo
F.. Soares, Secretário.

Decreto de. 4-8-1954.
Benedito Terézio de Carva

lho Júnior,' Prefeito Municipal
de Canoinhas, no uso de suas a

. tríbjríções, resolve:

Exonerar:
.

De acôrdo com o artigo 92, do
Decreto-lei n.,700, de 28/10/1942,"

)':t� 'o. "'C�

Emílio Guttervill do cargo de
Almoxarife, padrão O, do Quadro
Unico do Municípío, a contar de
6 de agôsto de 1954 .

Pref�itura Municipal de Canoi-"
nhas, em 4· de agõsto de 1954.

Ass.:'Benedito' Terézio de Carva-;
lho Júnior, Prefeito. Osv'8ldo F.
Soares, Secretário.

Portaria de 5-871954
-

'. <=

Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, Prefeito Municipal. de
Canoinhas, no uso (de suas atri
buições, resolve:
fi 'Conçe'der Licença: -;;C,;:<

.::_De acôrdo com o artigo 155, do
Decreto-lei n. 700, de 28/10/1942,

a Terezínhs"de Jesus Ramais
da Silva, ocupante do cargo de
Professor...não Titulado, padrão
-D, do Qua-dro Unícodo Munici

pio; com exercício na Escola
-

Mixta de' Cochos, dístrítd" dei,
Major Vieira, durante" 45 dias a'
contar de 2·de agôstó de 19�54.

Pref�it_Jl�a ��ni(:ipal de, Canoí
nhas, em 5 de agôsto de 1�.5·4.
-Ass.: Benedito Terézio de Carva
lho Júnior, Prefeito. Osvaldo. F.
..Soares, Secretário.

Moda e Eord-àdo
A revista-figurino das modis

tas e costureiras de tudo o Brasil.
As mais modernas criações �de
'vestidos fascinantes e elegantes.
Vestidos para todas as horas."
ur; modelo para cada gosto. ;;

'" Ultimas criações dos costu
reiros de, Paris .

;.«1.
*

- Casacos, costumes, blusas e

"sâiás'..'
.

'" Encl,lntadores ves'tidos para
.noIvas.

'" «Lingeire»
'" Bordados finos.
* Graciosas' roupinhas

crianças.
* Conselhps de b�}eza.
* Deporaçãú da' Casa e

*
adôr-

n'o para o lar., ....

'" Receitas culinárias.
'li;

."" :" Pa-ginas das' mães.
Alem de inúmeras, secç'õ.es

úteis, «Moda e Bordado», a r,e�
vista que·é um figurino e ç

.o
fiflurinõ que é uma revista; é

',," indispensa\'el nó lar.
* '" * *
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EDITAL
I - Relação dos convocados classes abaixo declinadas, que

faltaram á inspeção de saude neste Muuiêipio, no periodo de 21 a

30 de setembro do corrénte ano,
. >

NOME FILIAÇÃO lc1asse

-

,1

9

6

I
/

3

5
1934
«

1933·
1932
1932
1930
«

1927
,

II - Os convocados constantes da presente relação' que fal
taram à inspeção de. saude neste Municipio, deverão faze-lo de 3 a
30 de Novembro,' no -2° Batalhão Ferroviário, Rio Negro - Paraná
(despesa por contâ propria.) afim de ser inspecionado e selecionado.

_ III - O convocado que deixar de apresentar-se até êste úl-
timo prazo (30 de novembro) poderá ainda apresentar-se até o dia
6 de Janeiro de 1955. em qualquer corpo'de'tropa da Região, fican
do considerado refratário, sujeito à multa legal dé Cr� 50,00.

IV - O 'convocado que faltar à seleção e não se apresentar
até o dia 6 dr- Janeiro de. 1955, será declarado INSUBMISSO, in
curso no crime previsto no art. 159 do Código penal Militar.

Canoinhas, 25 de outubro, de 1954
CARLOS NOGUÉIRA
i- Ten" Del. 14a. D R.

"

JUSTICA ELEITOR.Al
.,

-

,

Circunscrição de Santa
,J uizo Eleitoral" da 8a.
O Doutor José Pedre-Mendes

de Almeida, Presidente da Junta
Eleitoralda 8a. Zona (Canoinhas),
Santa Catarina, na forma da lei,
etc... Faz saber a' quem interes
sar possa que o resultado final
das

�

eleições de 3 de outubro
p.p. no Munícípio de Papandu
va, desta 8a. Zona,'é o seguinte:
Senado Federal:

Nerêu e Gallotti (suplt.) 670
Saulo e Rodrigo (suplt.) 770
Konder e Genésios (suplt.) 370
Aristilhano e Bayer (suplt.) 362

Votos em branco .845
Votos anulados 143

Câmara Federal:
LEGENDAS:

Aliança Social Trabalhista
(A. S. T.) 915

União Democrática Nacional
(U. D. N.) 313

+-;

Partido Social Progressista
(P. S. P.) 57

Partido Democrata Cris\ão
(P. D., C.) 6

Votes em branco 216
Votos anulados 74

f (

Assembléia:
LEGENDAS:

Partido Social Democrático
(P. S. D.) .366

União Democrática Nacional
,(U. D. N.) 359

Partido Trabalhista Brasileiro
(P. T. B.) 696

Partido Social Progressista
, (P. S. P.) 10

Partido de Representação
Popular (P. R. P.) 1

Partido Dernocráta Cristão
(P. D. C.) 2

Votos em branco 66
Votos anulados- 81

Câmara Municipal:
LEGENDAS:

Partido Social Democrático
(P. S. D.) 430

União Democrática Nacional
(U. D. N.) 381

Partido Trabalhista Brasileiro .

(P.T. B'.) 654
Votos em branco 29
Votos anulados 87

Votação Preferencial:
CÂMARA FEDERAL:

Aliança Social Trabalhista
(A. S. r.)

2
355
11

./ 17
522

6

Atilio Fontana
Leoberto Leal
Nerêu .Ramós
Orlando Brasil
.Saulo Ramos
Elias Adaime

União Democrática Nacional
_ (U; D. N.),

Afonso Wanderley Junior 3
CelsoRamos Branco 1
Jorge Lacerda 50
Hercilío Deek 3
Antonio Carlos Konder Reis 245

Femando Ferreira Mello 1
José, Lerner Rodrigues 8

Partido Social Progressista
.

(P. S. P:)
Rubens Carvalho Rauen 56
Cíd Rocha Amaral

':

1
-"

Partido Democráta Cristão
(P. D. C.)

Pascoal Gomes Librelotto 4
Antonio Matheus Krügger 2

Catarina
Zona

Brasil
EDITAL
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DEPUTADOS ESTADUAIS Resultado oficial das
Partido Social Democrático

- eleicões'ern São Paulo(P. s. 1).)

•

Dia 22 do corrente, o Presi'(
dente do TRE proclamou o se

guinte resultado das eleições pa
,ra Governador do' Estado:

Janio Quadros 660.264
Adernar de Barros 641.960

492.518
79.793

Votos em branco 38.239

Idem, nulos 16.185

VICE GOVERNADOR
Porfirio da Pa�

f.
658.132

Salzano \ 62'5.455
Cunha Bueno 532.641

Com uma diferença de 18 mil

votos,JA.N10 QUADROS venceu

ADEMAR de BARROS, levan
do de vencida todos os prognós
ticos que foram' contra sua vi
toria. Nos circulos políticos.pau
listas, comenta-se que' Janio
Quadros será lançado como cano:
didato a Presidencia da Repu
blica pelo PTN-PTB-PSD e UDl�.
Vamos aguardar os resultados
das demarches.

1 Adão Kovalchikoski Estanislau - Kovalchikoski
2 Adão Rodrigues Francisca Lourenço
� Alinor Gonçalves de Lima Joaquim Gonçalves de Lima

.

4 ,Antonio de Assis Quadros Antonio Fernandes Quadros
5 Antonio Fernandes Augusto Fernandes
6 Antonio Paiáno Corrêa I Guilherme Corrêa
7 Autonio Tchaick Estanislau Tchaik
8 Arcides do Prado Matias José do Prado
9 Artur Lecin Antonio Severiano Lecin
10 Attamiro Bueno Joaquim Bueno de Oliveira
11 Avelino Gomee de Souza José Alves de Souza
12 Ay�t9n Augusto Sant'Aria José Sant'Ana de Oliveira
13 Deusdédith Táborda' Ribas Miguel Taborda Ribas e-

14 GregoridP Gontarek Estefano Gontarek
15 Guido Orlando Uhlig Alvaro Uhlig '"

16 Hermenegildo Luiz
-

Davet Amasires Davet
17 Ilson Vicente de Lima João Vicente de Lima
18 Ivo Santa Rosa Manoel Santa Rosa

,19 João Eurides Carvalho Rosa Carvalho p:
20 João Stocker Schneider Francisco Stocker Schneider
21 João Vidal F. de Andrade Domingos F. de Andrade.

-

322 João Werdenski Miguel Wardenski
23 José Coutinho da Vitoria' I Candido Coutinho da Vitoria
24 José Orlando Albano . Constancia Albano
25 Juvenal Bueno de Assis Francisco Bueno de Assis
26' Lucio Margoti João Margoti27 Misceslau Niepicui José Niepicui

- 28 Odorico Iachitzki - Augusto Iachitzki
29

.

Olegário Odilon Guedes Luciano Fernandes Guedes
�O . Pedro Alves da Silveira Teodolindo A. da Silveira
31 Hodolpho Prus Miguel Prus
�2 Sebastião Fidencio João Fidencio

. 33 Severino de Lima Antonio Julio de Limã
34 Sydney Rocha

.

AnataciÔBento Rocha
35 Valdomiro Torquato Carlos Torquato
36 Waldemiro Veiga Ribeiro A velirro Veiga Ribeiro
37 Adão Rodrigues da Fonseca Abilio Bodrigues da Silva
38 Agenor Colaço Rufino Colaço
39 Antonio Ferreira de Barros José Ferreira de Barros
40 Antonio Fernandes Joaquim Fernandes
41 Benvindo Tavares Juvenal Tavares
42 Carlos de Oliveira --- Ana Faustina de Oliveira
4'3 Célio Laudinor R. Sanches Manoel Sanches Gonçalves

·--.::4,4 Eduardo Kachimareck Julia Zadroiêski
45 . Francisco de Sales Musíol Antonio Bazjlio Musiol
46 Guilherme Chagas Valente' João, Chagas Valente
47 Hercilio Becker ' Arlindo Becker
4.8 Idejaime de Souza Prestes -Josê de Souza Prestes
49 Joel Soares de Souza Noemi Soares
50 José Àdir Ricon Idalgo Antonio Hicon Idalgo
51 Natalio Corrêa João Corres Filho
52 Octavio Novaski Thomaz Navaski
53 Paulo Hodrigues Raymundo Rodrigues
54 Pedro Rodrigues de Lima Mauoel Rodrigues de Lima
55 Ralph Kubiak Felix Kubiak
56 Ricardo Kesmíerski Antonio Kazmierski
57 Roberto Alves de Miranda Perciliano Alves de Miranda
58 Santos Antonio da Silva Antonio Silverio da Silva

. 59 Sebastião Bueno da Silva
.

Francisco Bueno da Silva
60 Silvestre Knopka

.

João Knopka
61 Vicente Gralik Leonardo Gralik
6� Waldemiro Leal Manoel José Leal
63 Antonio de Paula Teodoro de Paula
64 Salvador Rodrigues Franca Eduardo 'fi. de França

. 6,5 Lourenço de Souza Marinha Vergilina de Souza
66 Davíno Corrêa da Silva Adolfo Corres da Silva..
67 Jorge dOI Santos \ Sebastião Matheus Santos
68 João Giotti Antonio Giotti
69 Waldemiro Cardoso José Cardoso
70 João MariaLeite Maria Ribeiro 'Corrêa

Prefeito Municipal:
Partido Trabalhista Brasileiro

(P. T. B.),
Floriano J. M. de Paula

Xavier 673

União Democrática Nacional
.

(U. D. N.)_
e Partido Social Democrático

• (P. S. D.)
José Guimarães Ribas 805

Votos em branco 35
Votos anulados 68

Câmara Municipal:
Partido Tabalhista Brasileiro

(P. T. B.)
Alipio Corrêa de Lima

_

141
José Zadorosny 137
José Réva 108 Otavio Pchebela

.

Joaquim Mendes 83 ,João Ribas de Souza.;
Nabor Simões Bueno 66.-
Silvestre 'Landowski 53 Prefeito Eleito:
Waldomiro Bosse 32 (P. S. D.) (U. D. N.)
Leopoldo Apolinário Matoso 21 José Guimarães Ribas.
Valeriano Müller -;

7 Dado e .passado nésta cidade
de Canoirihas, aos 20 de outu-

Partido Social Democrático bro de '1954. Eu,' Rolf Walter,
(P. S. D.) Secretário da Junta, Ó datilogra�

Jair Damaso da Silveira 109 féi e escrevi.
Julio Mendes de Souza

e,

101
José Pedro Mendes da Almeida,Waldemiro Ratuchenski 68
Presidente da Junta Eleitoral.Vitor Malakoskí 40

José Rauen 32 Çonfére com o original.' Data
Alberto Frederico Filho 30 Supra. O Secretário da Junta
José da Cruz 24 Rolf Walter. ""'-

Fernando Osvaldo Oliveira 294

Miguel Daux 31
Edmundo Rodrigues Ribeiro 16
Walter Tenorio Cavalcanti 9
Antônio de -Lara Ribas 7
Pedro Kuss 4

Elpídio Barbosa 3
Manoel Siqueira Belo 1

União Democrática Nacional
(U./D. N.)

Benedito T. de .Carvalho Jr. 331
João Silveira Primo 20
Romeu Sebastião Neves ·2
Luiz Souza 2
Paulo Konder Bornhausen 2
Clodorico Moreira 2

Partido Trabalhista Brasileiro
(P. T. B.)

640
36
10
·4
2
2

João Colodel
Estanislau Romanowski
Octacílío Nascimento
Judith dos Santos
-Agostinho Mignoni
Câmara Meto'

Partido Social Progressista
(P. S. P.)

Nuno da Gama Lobo D'Eça 7
Homero de' Miranda Gomes 2,

Volney Colaço de Oliveira 1

Partido de Representação
Popular (P. R. P.)

Vagemiro Jablonski 1

P�rtido Democráta 'Cristão /

,(P. D. C.)
Antonio Merheus Krüggec 2

Dercílío Furtado
Artur Witt

...-

12
10

União Democrática Nacional
(U. D. N,)

Otavio Pechébela 95.
João Ribas de Souza 7,9
Esmeraldino Maia de Almeida 55
Jovin� Tabalipa 48
Jacob Schadeck 32
Paulino Furtado de Melo 22
José, João Gonçalves 17

- Antonio Greschuk 16
José Vicente Fernandes 6

Vereadores Eleitos:
Partido Trabalhista Brasileiro-

-

(P. T. B.)'
Alípio Corrêa de Lima

,

José Zadorosny
'José Reva

Partido Social Dernacràtíco
.

(P. S. D�)
Jahír Damaso da Silveira

.

Julio Mendes de Souza

União Democrática Nacional
(U. D. N·)
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