
Em parte nenhuma do mundo, e muito menos no Brasil,
ser. descendente de estrangeiros constitui circunstancia desabo!la

toria da pessoa. E se o constituísse não atingiria apenas a este ou '

áquele grupo, mas á propria coletividade nacional uma vez que
somos um povo inteiramente de origem alienigena. Os unicos bra

sileiros sem mescla, por suprema ironia, nem são cidadãos. Cdn
sidera-os o Codigo Civil incapazes, e como tais excluídos da vida

política do' pais.' E nem se queira insinuar que 'descender da lusi

tana gente s :ja carregar nas veias, sangue de melhor quilate. Não
ha privilegios. nesse sangue. Os brazões que ele ostenta, têm-nos
também os demais povos que aqui vieram trazer sua parcela de

responsabilídade na nossa formação etnica. Somos todos brasilei

ros, legitimamente brasileiros, autenticamente brasileiros, orgulho
samente. brasíleíros.

Não' nos ' diferencia e nome. Eslavo, germano ou latino,
trazemo-lo por que fazemos parte de 'uma arvore genealógica le

galmente ramífioada, O nascimento é que nos identifica. Nos iguala
perante a Patría..Patria .qu.� nunca se envergonhou

..

de Beckam,
de Santos Dumond, dêPandíá, Calogeras, de Lauro Muller. E nem

se envergonha de � milhares, de milhões de outros, filhos de por

tugues, de\ àlemãesrde italianos, de ingles, de japoneses, etc, uns,
em evidencia nas letras, nas artes, no comércio, na industria, na

politica, e a maioria se glorificando rio trabalho anonimo da gran-
deza nacional.

.

,

- Não compreendemos, por isto, o ataque grosseiro com que
se procura ferir Jorge Lacerda em virtude de sua origem helenica.

Que se discorde de sua' candidatura, que se a combata,
que se a condene e se a julgue prejudicial aos interesses de Santa

Catarina, se assim algum jacobino' o queira entender, é um direi

to. Mas não se lhe atire pedras porque a gloriosa Grecia foi berço
-

de seus ancestrais.

Auspiciosa, ,ap.-tes, essa descendencia, porque foi em Ate

nas que nasceu a Democracia. E é diante de Platão, de Arístoteles,
de Demóstenes, de Homero, de Pitagoras, de Arquimedes, de Xe
nofonte, de Apeles, de Solonde Draco, de Licurgo que ainda hoje

• nos curvamos numa homenagem respeitosa a inteligencias criado
ras de uma, civilização e de uma cultura que ainda hoje super
visionam a íntelígencía universal.

A politica é luta. E a luta - luta de ideias - é a essen-

CON/:;LÚÉ N'A ÚLTIMA. pAGINA
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Insulto á coletividade nacional
João Frainer

Canoinhas Santj! Catarina" 2 de Julho de 1955
-----------------4-

Ano 10 Numero 357

Dirct�rcs: C�RlO� SL�R�MM C �S,YAlOn f. S�AR[SPro�rictario: �. �. CAR�U��
CAIXA POSTAL, 2

bcmnle:, ImAS� 'SmM[
FONE, 128 'CIRCULA AOS' SABADOS

Os ·candidatos da Frente· O mocrática

JqRGE LACERDa, candidato ao �overno de Santa Catarina
/t

118,·toros -
Com estes dois homens de valor intelectual e administrativo, Santa Catarina continuará fi

,V (1 sua marcha progressiva reconhecida pelos demais Estados do. Brasil, na administração de
lrin,9u Bornhausen. Jorge Lacerda lançado em Convenção pela União Democrática' Nacional, por unanimidade, é

c uma candidatura já vitoriosa -no próximo pleito de � de outubro. ?g,bejamente conhecido do eleitorado dó interior
catarinense, aqui "já esteve duas vezes no corrente ano, tornando-se o candidato popular. Quem com ele manteve

Contato, não pode negar" a atenção que dispensou, p('in,cipalrpen�� aos humildes, anotando todos" os problemas
para. conseguir solução o mais depressa 'possíve] "E, 'fora' dEf .qualquer

",

dúvida, um candidato inve�9.iy��,.

,VISITANTES
",ILUSTRES'

•
'T' r .

União Derrlocrátioa Nacional
, "

Secção de SarrtaDataeina

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS
\

CANOINHAS recebeu, dia 28
de junho próximo findo, a visi
ta do senhor Juscelino Kubits
chek, ilustre candidato do Par
tido Social Democrático à Pre
sidência da República, acompa
nhado de eminentes personali
dades, entre as quais destacamos
os senhores IvoD'Aquino, Saulo
Ramos, Orty Magalhães Machado
e João ColodeI.

Foram recepcionados pelas au
toridades locais, dirigentes do
PSD e PTB, e outras pessôas.

I

Após ligeiro comício realizado
na Praça Lauro Mülier, prosse
guiram sua excursão, em dire

ção a visinha cidade de Porto
União.

. Embóra a grande curiosidade
de conhecerem o ex-Governador '1'Mineiro, foi muito pequena a as-

sistência, cerca de 150 pessôas, in- I- cluindo caravanas de Papanduva.

,\._

PSP

Convocação
-

, I .

O Diretório Municipal da União Democrática Na-
cional, convoca seus membros e os; senhores delegados dos
SUB-DIRETORIOS DISTRI'PAIS, pará a '!; , ,

CONVENÇAO 'MUNICIPAL
a realizar-se no proximo dia 10 de 'Julho às 10 horas da

manhã, na séde do Partido, à Rua CeI. Vidal Ramos.

ORDEM D0 DIA
Indicação e Homologação do Candidato a Prefeito

Municipal para o pleito de 3 de Outubro. \ I.

Encerramento da Convenção, pelas 17 horas no

Cine Vera Cruz, gentilmente cedido pela Empreza..

, "

'

Canoinhas, 25 de Junho de 1955

João Seleme - Presidente
-

Alfredo Garcindo - Secretário 2x

Harry Schreiber - Tesoureiro

, ,

HERIBERTO HOLSE, candidato a Vice-Governador do Estado
.

,/I ,I'; ,
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CORREIO' DO NORTE

Governo
ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 121, de 5 de

\
-

f
junho de. 1.951

Herbert "Rítzmann.: Prefeito Municipal
ta,do de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que a Câmara
dono a seguinte Lei:

,
.

Artigo, 1. - Passa á ter a seguinte
'

redação a Lei Mu
nicipal a. 121, de 5 de junho de 1951, que altérouvo CÓdigo de
Posturas em seu capitulo VIII, artigo 114 e parágrafo 6°, e alte
rada pela Le] n. 178, de 30 de Iflarço de 1952.

Parágrafo 6°: - Aos sábados. o encerramento das/ati
vídades comerciais, far-se-á as 12 horas, quer no horário de ve

Tão, c:JUef no inverno,
'

Artigo 2. -;-. Revogam-se as disposições em contrário,
entrando esta Lei em vigor na data de sua' publicação.(" , .

,

Prefeitura Municipal de, Canoinhas, em 15, de junho de 1955;
Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito Municipal. .

Publicada a presente Lei, na Secretaria; Municipal aos

quinze dias do mês de .junho do ano de mil
.•
novecentos e cín

coenta e cinco; \

Ass: Osvaldo Ferreira Soares - Secretario.

LEI
.

N. 302, de 15 de junho' de 1.955
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Cancínhas, Es

tado de Santa Catarina, Brasil.
,

Faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

'

Artigo 1. - Fica .,0 Executivo Municipal autorisado a ad
qumr de João Querino de

.

Siqueira e sua Mulher «a área de
32.400 m2, sendo 28.800 m2 por compra e 3.600 m2 por doação.

Ass: O�vaJdo Ferreira Soares - Secretátio.
.

"""
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I PneUS Goódyear I ..
ii A' VISTA E A PRAZO i;ft .\ , �

� ii Com prazer oferecemos pa-ra pronta ent�ega $5
�' -

i! os 'famosos pneu\8 Goodyear !!
q =
a·, SE,M CAMARAS DE AR 5:" "

ii 670 x 15 Faixa Branca ' :i.. ..... ..

;: E mais os seguintes: ii
� =

!l 4.50 x 21 -,- Lameiros e Liso� 5!
:1 600 x 16 -,-

" ", " ::

il- 6.00 x 20 - A K S :' de 6 lonas ii'
51 6.50 x 16 ..:.. Lameiros e Lisos 55 '

5: 6.50 x 20' r- A K S- - de� 6 Lonas 55

=i!1 6.70 x 15 - Lameiros e Lisos 55
,,:1' 6,7.0 x 115'::- A' W T ,;_ de 4,lonas Faixá Branca � 55

i:, 7,00 x 2@ - Lameiros e- Lisos 55
ir 7.�0 x 2� -! Band.eiran�es e Lisos :5
II 7:00 x 20 - LameIros :5
.. ..

== 7.10 x' 15 - 4 e ,6 Lonas r:
u 8.25 x 20. - BaRdeirantes e Lisos

' ••

H *
:: 900 x 20 - "" 12 Lonas

�
::

n 10.00 x 20 - 14 Lonas - Pallateguas �,'
� "

,0 Merhy Sereme fr Filhos v. i�'
! TRE;t3 BARRAS ,-:-' SANTA CATARINA H.. , '

..

:1::==:I=::::::::::::=::Ie::::::::=;:�;:::::==:;;===:;::::C:::I::::::::::I::=I::::::::::::::
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l- AdubaçãO Orgânica
J� '1UnlG!pa Eng. Agron. Tadashi 'I'akímura '

LEI N. 3011, de 15 d
.

h d 1955
As plantas para o seu-cresci-

e Jun o
'

e . -mento \ inicial, não necessitam
retirar alimentos ou elementos
do solo, porque ais sementes são
dotadas de reservas suficientes.
Logo que forrnem.us raizes, as

de 'Canoínhes, Es- plantas procuram no solo os

elementos' necessários ao seu

Municipal decretou e_ eu san. �rescimento. Estes elementos'
dividem-se em maiores cu no

bres e menores ou traços.
Os elementos maiores são:

-azôto ou nitrogênio, fosforo, po-
tássio e cálcio.

�

Os elementos menores são:

manganês, magnésio, cobalto,
ferro, etc., que geralmente se en

contram no solo e que dificil
mente farão falta às plantás
devido a utilização deles em

quantidades infimas.
As plantas alimentam-se atravez
das suas raizes que absorvem a

água que possue em dissolução os

elementos maiores e menores.

Portanto, a água é o agente
transportador do mais importan
te para- o crescimento e a vida

d�s plantas. Daí a grande ím-
I _ O� cidadãos abaíso mencionados deverão comparecer na

, portâncía em tratar o solo de 'Junta de Alistamento de' Caneiuhas, no prazo de 30 dias, afim demodo a favorecer ao, 'máximo retirarem os seus certificados,
a retensão d'agua. Consegue-se Nome e' Hesidencia: -

esta reténsão por meio dejne- João Paulo de Lara, Tres ' Barras; José Pedroso Sobrinho.didas adotadas para combate a c

erosão e adubação orgânica. S. João dos Cavalheiros; M�x Mar�s"Marcíliopias.; �n�onio Martinsj
". ' de Souza. Xarquearia; Â.ntoOlo Nhaia de Barrés; Hibeirão Raso; Cle�.

As medidas para combate mente' Bsrraukievicz, Agudos: Erviáo Haiduscki, Tres Barras; Fran
a 'erosão são: aração e,�plantio cisco Silva, Xarqueada; Irineu Bilistki, Felipe Scbmidt; Ignácio --yo-'
em curva de nível, culturas em ginhack, Maior Vieira; Ignacio Novack, Rio da Serra-Km. 102; João
faixas, rernques de vegetação Ferraz Afonso, Rio d'Areia de Cima; Pedro Soares do'! Santos, CaUl
em nivel�rdão em nivel, ter- pina dos Santos; Pedro Vieira "de Alvarenga,1 Rio dos Poços; Pedro
raços, etc. I

'

Meoegolo, Pacienoia: Francieco dos Santos, 'pedro Szernek, Adão At.
Artigo 2. -:- Essa área de terras é parte do lote suburbano J B' d M

-

J;( , A adubação orgânica ou in- ves, Ladislau Vatras, Alipio Rodrigues. oão atista e oraes, oãoln: 167, carta de aforamento 1 ti, registo 184, e delimita-se pelos .

t corporação da matéria orgânica, Balan, Pedro' 'Ribeiro, Pedro Dziedricki, João Maria Anháia, José de
prolongamentos das ruas Senador Felipe Schmidt, Getulio Vargas, isto é, as folhagens, capins, pa-

," Souza. Hereilio de Oliveira. Alfredo Alves. Ewaldo Carneiro de Paula,rua D. e lirua projetada e destina-se a construção de um Estádio " ,

, lhas, etc., é uma. bôa prática, João Sant'Ana, Nestor Vieira de Lima. e Tomé Rodrigues Calistro,Municipal e,',o' restante será loteado em, datas de 600 012, para porque aumenta o teôr de hú- residentes em Canoinhaa.venda, a razão de Cr$ 15.000,00. ,

�, 'y .mus do solo. f ISENÇÃO
, Artigo 3. _'- O pagamento do respectivo terreno será feito nas' O húmus é o resultado da Gentil Maciel Ferreira. Rio da Serra: Antonio Felicio Domin-

se_gui-ntes�çondições: �r$ 60000,00 (Sessenta mil cruzeiros) no áto decomposição da matéria orgã- gues, Rio dos" Poços; Amado Eduviges, Barra Maus;; Ausstacio Zi·
da escritura e o restante cóm 0zprazo de oito (S) 'meses. ,

nica pelas bactérias e fungos, que mingowski, Pinheiros; Alfredo Rocha. Barreiros; Autrinio Veiga, Ca
além de favorecer a dissolução noiuhas; Bernardo Lumochinski, Ria Novo: Fredolim Alves. Valinhos;

, ,Artigo 4.' _;_, Fica o, senhor Prefeito Municipal .,autoriza- G
.

N
.'

t Ca
.

thas: H e Schubert rua 7 de Setembro'.
' progressiva Idos sais insoluveis eoeslO aSC1men o, nolO , erm s .

'

,

de> 8 abrir' crédito éspeciàl de Cr$ 70.000,00 (Setenta mil' cruzei- do solo e de adubar concorren-: Ipenor Victórió Pícoli, Canoinhas: João Lima de Medeiros, Tamandúa:
ros), para pagamento da primeira parte e respectivas despesas. do em parte para alimentação José Duma Ferreira, Rio Pretinho; Júaquirb Bueuo,' Aito das Paimeitas;

,

Parágr�fó, '(mi�o', - Esse cr;édito co;�erâ por co�ta do das. plantas, ele torna ? solo Lourenço d� Souza. Rio Claro•.e Pedro Lechon, Pacieúcia,
excesso de' arrecadaçã,Q do corrente exercício. maIS poroso, retendo' certos ele- CanOil'l-nDB, 24 de junho de ,1955

'

:
I • _ ,

.

-

, •
mentos principalmente o fósfó-' ,

,
' Aftlgol5" - 1} ,quantla resultante da _venda das datas refen- ,,,1'0 e potássio, e a' agua 'em Carlos Nogueira -. 1.0 Teu, Del. da 14." DR.

das ?o artIgo, 2., �ev�ra ser lançad& em conta de um fÚhdo �special. gl'andes quantidades (6 VêZES o

,I'
_.....,ia 'UET p'mm_- Pi" '#7 i!l!""",,_�=-ff3 ,-,-

destinado a cobrIr .p�rte do resta�t��a :e-agar c;lo t�.rreno. 'seu pêso em água).
I
.

-

. Artigo 6. - Esta Lei entra em vigôr na,dat,a de sua pu- P,ortanto 8 adhlbaçã� o�gâni- F a r m a- c i a O. I V e i r a
blicação; Tevogaâas as ,disposiç.ões erri contrário.

" ca e, de g�'an�e,lmportancla pa- ,

,

_

. �', v ra que haJa exlto nas culturas
'

,Especial'idades Farm.aceuticas'
'

Pr�feitura Municipal de 'Canoinhas,· eJ7l 15 _de junho de 1955. quan�o é constatado na análi-
Perfum,ar'l'a's • Produtos dé Beleza de Helena'

se químiça da t.ê'rra a pobresa'Ass: ;Herbert Ritzmann ---: Prefeito Municipal. da matéria. organica. Quando - RUbinstein, Margaret Duncan, Coty e outras
Publicada a presente Lei na' Secretaria Municipal, aos h�uver dificuldades em fazer a Artigos de Toucador etc.'quinze dias do mês de junho do ano de 1955.

'

adubação orgânica com as folhas"
palhas, capins, etc .. a mais ba- Manipulação escruputósa I Pre.ços módicos Irata e eficiente seria a aduba-

, ção verde cum leguminosas (fa- '

milia dos feijões - feijão so

ja, feijão mucuna, cow-pea, fei
ião de porco, etc.). que além de
ãumentar o teôr de húmus do
solo, alnda enriquece com ni-'

trogênio devido às propriedades
partiGulares que as legumino
sas possuem em associação com

certas qactérias, dispensando as

,sim a utilização do nitrogênio
do solo para o seu desenvolvi
mento.

Assuntos' Militar.es
I - Levo ao conhecimento do

comercio em geral. que fui desig.'
nado pelo Exm.o. Sr. Gal. Cml.
da 5a. R.M., pára exercer a Fis·
calizàção sôbre o Comércio, Trans-

. porte' e Depó�ito de Armas, Mu
nições. Explosivos, Produtos Quí
micos' etc, nos Munjcípios de Ca
'noinhas. Papanduva, e Itaiópolis.

.r

. II '- Interessado algum poderá
importar'ou despachar, armas, mu
niçoes, explosivos, etc, sem que
esteja devidamente registrado ou

comprove em caso, de importação
ou despacho, para u�«;> pFóprio,
em quantidade muito,limit.ada pe
rante a autoridade a que se'dirige,
'a sua' idoneidade.

-

éarIos Nogueirt 1. Ten. Delegado

Ministério,da Guerra
, I

Junta .de i;\listamento Militar de Canoirrhas-
14a. Delegacia de Recrtrtarnerrto

EDITAL )
I - Os cidadãos abaixo mencionados, deverão comparecer

na's'Juntas de'Alistamento Militar de CANOINHAS. PAPANDUVA
E ITAIÓPOLlS, com a máxima urgencia, afim de regularizarem sua

situação 'militar. ,

'

Mueicípio de Cancinhas:
Nome e Residencia:

Antonio do Prado, Rio dos Poços; Bortollin Gasparet, rua
Paula Pereira; Antonio Pereira de Almeida. Lageado, Felipe Schmidt;
José Francisco Martins. Tirnbósinho: Frederico AI ves Martins, Vali
nhos; Ervin Marres, -Marcítio Dias; Benvindo Rodrigues Martins,
Paiól Velho, Major Vieira.

Município de Papanduva:
Nome e Residencia:

Izaltino José do Prado, Monte Castelo; Porfirio Prestes, .Hio
da Serra-Km. 123; Sebastião Vieira Gritten, Rio das .Pedras; André
Dembinski, Viaduto Leão-Km. 130; João Dias Soares, Monte Caste
lo; Marcílio Maciel. Estrada Novai. Beiiamim Lopes de Lima, 'Cam
po do Meião; José Fernandes, Monte Castelo; Altinql Josê do Prado,
Hesidencia Fück, .

MunicÍpio de Itaiôpolis:
Nome e- Hesidencía: ,

Justino Levandowski, Ipaiópolisj Juvenal de Oliveira, Bom Sucesso.
,

Canoinhas, 24 de junho de 1955! ( ,

Carlos Nogueira - ,1.0 Ten. DeI. da 14.a DR.
/

.I
v

jsso,cia�ão Bural de Canointias
tem à venda as seguintes mercadorias:

Fenotiazina: para combater. os vermes 'de todo,s QS animais.
Mixiod-vacina porcina: vacina curativa dú paratifo e pasteure
lese dos leitões. Antibacterina porcina: contra a pneumonia do
leitões. Capastrol:, para a castração quimica de frangos. Alu
nozal: para diim'éias dos animais de todú o porte. Rhodiavita
veterinária: para 'cara inchada e atraso no crescifuento dos ani
mais. Danenam veterinário: para garrotilho, etc, Zotelone: para
peste d� sangue, etç. Solutiazamida:· para tristeza de bovinoS.
Clerite:

.

para desinfetar' semente8 e ajudar o cresciment(l das,
'mesmas. Serfolex: para desinfetar sementes e prevenir doenças
em trigo, feijão, arroz, etc. Sais, Minerais: para crescimento dos

pintos e toda espécie de a'Zes. Temos tarÍlbem sais 'minerais para
engorda de suinos e desenvolvimento dos mesmos. Adubos para
hortas: farinha de oss,6, adubo colonial, hiperfosfatQ e superfosfato,

"

Pó pad gafanhotos e para imunizar
_

Enxadas - Pulverizadores para plantas, etc" etc.
;,

Brevemente a Associação receberá foices, machados, facões, etc.
. ,'�

.

Transportes Rodosul Ltda.
CANOINHASSÃO PAULO

Rua Carlos de Campos 272

Fone, 9-49-94J.
• !ti

Telegram�s: WOLFRAM

Rua Vidal Ramos 232

Fone, 274
',,-

T�legramas: 'RODOSyLI
I<
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H
H H

I FosFato Escória de Thomás Ü
H

'.

H
H H
H o mais antigo, ªtivo, eficiente e econômico adubo fosfatado e cálcico ::
II que o Brasil já conheceu e vem usando.

.

�
H H
i5 CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido citrico _ 2% (método Wagner) :5

••i5.· 45/50% de Cálcio em form-a de cal livre e combinada F•••
u ' 8/10% de silicio e enxofre

.

::

ii 2/5%' de msg_nésio
.

SE
;; 4/5% de mangan-ês, cobalto, titâneo, vanádio, cromo, etc. :.=.
ü i; ••

•• * NEUTRALIZA e corrige a acidês das terras. ::
H =
:: * EQUILIBRA o metabolismo das plantas. ::

55 * ENRIQUECE aa terras do· fósforo, cálcio, etc. 55
:: * REJUVENESCE' as terras esgotadas.. ::
H • - H
:: * E DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra. II
H "

::
* Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com ::

H • •
-

:: fortes estrumações. :: '

II * Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma se FAVORAVELMENTE. :: .

"
"

ii * AJUDA o desenvolvimento das raizes. .
iI

i: .

* SEGURA e deseovolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade SE
5: * RETÉM a florada. _'

55
-

"

ii . O FOSFÁTO ESCORIA DE THOMAs, é �m' excelente adubo ,qu� não sofre a n
ii' me�r intervenção de á.cidos._ Seu efeito é lento e duredouro, chegandoA a ii
:: surpreender até 05 mais descrentes. Quanto maior fôr o grau de ACIDES, _ =:
"

"

ii maior será o seu resultado. ii
"

"

H
"

"
"

:: Importações Diretas - Estoque Permanente - Prêços ACCessiveis 55
"

"

..
-- . ..

H
H

ii Agentes exclusivos no Paraná e(Santa Catarina ii

iI ALB'ANO BOUTIN &. CIA� ..LTDA. j�
H H

B FUNDADA EM 1897 ::
:: MÁTRIZ"'. FILIA:r" 5:
.. ... ..

:: Av. Capenema, 155/191 Av. Paraná s/n (saída para Ibiporã)' ::
" , "

5: Caixa Postal, 332 ,
Fone 1048 - Caixa Postal, 18 i:

5i CURITIBA . LONDRINA:5
-

"

-
"

"
-

:::::::::::::::�::;:::::::�:::��::;::=::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
,

-

__ Balancete da- ae(eita Orçamentaria, rtferente ao mês de Maio de 1955

Código
Geral

A R R E C A D A ,ç Ã O

Anterior I Do Mês I Total

- f

146.225,3Q
,

8.807,00 155.032,30
. 193.471,00 6.016,00 199.487,00

341.577,60 5.010,60 346.588,20
329.681,70 9.173,70 338.855,40
36:762,50 8.714,00 45.476,50

377,00 377,00

1.397,10 593,20 1.990,30
9.612,00 682,00. 10.294,00

12.964,50 945,00 13.909,50
18.139,70 441,30 18.581,00
12.048,00 347,50 12.395,50

, 1

22.567,50 6:467,50 29.035,00
9.164,90 � 9.164,90

�

2.700,00 614,0� , 3.314,00
is e

99.925,00 99.925,00

eral 200.000,00 200.000,00
era1

22.981,80 1.459,50 ' 24.441,30
1:14.391,10 44.817,80. 179.208,90

12.181,90 2.725,70 14.907,60

97.701,80 99,00 97.800,80
--'--

... 1703870,49 96.913,80 1800784,20
954

;

30.088,80
183087300

TITULOS

o 11 1
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 25 2
O 27 3

RECEITA ORDINARIA
Tributária

, a) I Impostos
Imposto Territorial

Imposto Predial

Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença
"

Imposto 'sobre Exploração Agricola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões'. '

'-b) Taxas y

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalizaçãol e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

PATRIMONIAL

1 11 2
1 15 <4
1 22 4
1 23 ...
� 24 1

2 01 O Renda Imobiliária
2 02 O Renda de-Gapitaís

RECEITAS DIVERSAS
4 -12 O Receita de Cemitérios','

'

4 13 O Quota-parte imposto federal sobre combustíve
lubrificantes

,

4 14 O I Quota-parte imposto federal sobre a renda
.. 15 O Quota prevista no art. 20 da Constituição Fed
4 16 O Quota prevista no art. 21 da Constituição Fed

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobranca da Divida Ativa
Receita' de Indenizacões € Restituições
Contribuicões Diversas
Multas

'

Operações de Credito
�ntuais

6 12 O
6 14 O
6 20 O
6 21 O
.6 22 O
6 23 O

•

'>..c

SOMA Cr$ .

Saldo disponível do exercício de t

Canoinhas, 31 de Maio de 1955

Gilberto d'Aquino Fonseca
Contador

Herbert Ritzmann
Prefeito

Reinaldo Crestani
Diretor da Fazenda

Pedras para Moinho'
Vendem-se 3 jogos de pedra (mó)' para moinho,

com o diâmetro de 120, 100 e 65 centímetros.
<,

4
.

. ! .

As pedras estão acompanhadas das peneiras eelevadores.

Tratar com Moinho JAP Tokarski Ltda., ou nesta Redação.

VENDE=SE
/'

Uma data de 20x40 metros, no perímetro urbano.
Tratar com a Sra. Dona Adelina Kohler. 3

...

SMALTEASA
RUA PAULA PEREIRA, 362
(Prédio Novo João Sele�e) I,

Acaba de ser instalada para bem
servir o povo de Canoinhas

Vende-.dOs melhor�s prêços da Praça
MATERIAL DE PINTURA EM GERAL

TINTAS
·OLEOS
CÊRAS

FERRAGENS
PINCÉIS
COLAS etc. etc.

Mantem uma bem aparelhada Oficina de
Pintura (Placas, Letreiros, Móveis, etc.)

NÃO DEIXE DE COMPRAR
�

na Casá Esm""'"alte
::11:::::==::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-11
" "

.�� Dr. Aristides Diener �I
ii CIRURGIÃO DENTISTA !f
... ..

" "
H _

!!. Raios X - Pontes Mov�is e Fixas .D
H _

Ii Dent�dur.as Anatomic8S ii
" H,ii .

-

Rua Vidal Ramos :5

ii CANOINHAS SANTA CATARINA i�
" "

:::::::::::::::::::::::�::;::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�IC:::::::.:::::::::::::;:::

Ttldos devem escolher para Presidente da
Rep,ública o candidato de sua preferênCia
Assim tambem todos devem preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o. lema é: SERVIR MELHOR
PELO MENOR PREÇO; e ésta �poderá ser a

Oficina Cruz'eiro
que atende em aluguél, concertos, reformas e vendas de

bicicletas e tudo que se referir ao ramo,
-

e ainda mais, atende a domicilio.
-

Está localizada ali Junto. com o edifício ADOLFO VOIGT

TINTÀ�S PARKER acaba de receber a
,

IMPRESSORA
Rua Paula Pereira, 761 Fone, 128

F ,E R I DAS,
E 'e Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 � A 5,
E SP IN H A'S, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIA�NTES DA SEMANA

FAZEM ANOS 5a. FEIRA:
Os srs. Jovino Tabalipa, Mie

cislau Bojarski e João . Urbano
Heinert: dona Frieda, esposa do
sr. Guilherme Thoma; as meninas
Nilva, filha do sr. dr. Nery Wal-

trich, e Juraci, filha do sr. Paulo

Soares; dona Dalila, esposa do sr,

Romão Kawa; srta. Marilsa, filha
do sr. Jair Damaso da Silveira.

FAZEM ANOS HOJE:
OS srs. - Alcides Schumache r,

Alfredo Carneiro e Izidoro Kret_'
zer; o jovem Fridolino A. Mayer
chefe de Oficina Gráfica em Rio
do Testo; senhoritas Olga Iracema
Sconhetzki e Maria Izolde Alves;
o 'sr. Francisco B. Ferreira, de
Encruzilhada.

FAZEM ANOS AMANHÃ:
A senhorinha Miriam Adelaide,

fjlJ,1;\ do sr. João B. Rudolf; dona
Paulina, esposa do sr. Bruno Wen
dler-, o menino Igor, filho do sr.

Bugodar Kuczynski;
FAZEM ANOS 3a, FEIRA:
U s�. Kurt Walter; o jovem

Edgard Soares, srta. Erica Fischer.

FAZEM ANOS 4a. FEIRA:
Donas Betty, esp�sfl do sr. José

AUage e Matilde, esposa do sr.

Feres Mansur, de Três Barras; o

sr. Ludovico Pieczarka: a vene

randa sra. dona E,!eimira Lacerda.

FAZEM ANOS 6a. FEIRA:
O sr. Seleme Isaac Seleme, re

sidente em Palmas, Paraná; a me

nina Aracy. filha do sr. Carlos

Mülbauer; as meninas Virginia e

Elisa, filhas do sr. Frederico Ver-,
dan; a, menina Judit, filha do sr.

Antonio da Silva; o meninoValerio
Rogel, filho do sr. Belmiro Alves.e'

Aos aniversariantes da 'semana

nossos cumprimentos com votos de

perenes felicidades.

�'��J@®®®®®®'2'('!'I"''!)®'â>®®®®®@@®@�@®Ii',I.'iI®®®®®@€®®®�®�
,I A mais' .�nti'sc, '

'

Oficina ' '. �.
� A mais scrtlde �
� A melhor

R '1'-
" �

� A preferidá'
' e ampago �

m '�
� Cômpleta. assistêl1cja para ", m.
® ,. ®
@ =

• • I do pequeno concerto �
.1 sua

. blefe eta até a reforma geral �
.� Péças e, rnals péças, da menor, até ffmaior �
® ®

� V E N D E 'bicilletas ndvas ao melhor prê�o d� praç�,;_ �
� MECÂNICOS ESPECIALIZAOOS m
m P R E, c O S M Ó Ó I C O S

- .�.
• •
® ®

I· Sempre OFICINA 'RELÂMPAGO' i
� _ ,(AO LADO DO CORREIO) �
Iõ) ,

•

®
�)@>@®@€i®®@@®':i\l@®��@�J®®@®®®@@®®@i�®®@®(é)@)®®'�®®®®®®®®®@)®

,J....,

At
, feliz bebê, porque, tudo o que para êle a senho'ora SIm, sera o seu

(.

deseja vã, acaba de "receber LO�JA :DAS NOVIDADES�
'"

a lo....

, ,CER'�IFI�UE-SE DA VERDADE, fazendo visita
•

-uma sem comprotmss

UM LEMA QUE É TRADiÇÃO
RENNER QUALIDADE" f rRECO JUSTO
Da roupa de passeio _e trabalho ao smoking
«RENNER,. SATISFAZ A TODAS EXIGfNCIAS

PURÁLÃ lOx

CORTE SOB MEDIDA

FEITA PARA DURAR MUITO ...

PORQUE TEM QÚALlDADE EM TUDO!

Revendedor RENIER,'

CASA PEREIRA--_,_.

As ROUPAS RENNER, pelo qualldadl
dos lecldos, dos aviamenlos e

·pelo sua cORrecção esmerada/
podem 8 devem ser lovodas :\

perlódicamenle I�. Rua Getulio Vargas, 882

Santa Catarina
'_

CANOINHAS

semana
do não mais voltar para sua ter
ra natal, tanto é que já firmou
compromisso; co� ,o Botafogo
E. C., désta cidade para deferi
der as côres .�Jwi-negra.

Botafogo em Joaçaba
Como é do conhecido público

esportivo, o Botafogo 'désta ci
dade, exíbíu-se, a -dias na cida
de de Caçador, fazendo uma das
melhores partida do ano, 'em

patando por 4 tentos, numa tar
de inspíradissima, demostrando

.

aos escpectadores a potência do .

futebol canoinhenses. Graças a

êsse feito, que jamais será es·

quecido 'pelos patrocinadores, o

Botafogo acaba de" receber ten

'ta::1ora proposta : para realizar
duas partidas de futebôl com o

Atlético de ",Joaçaba, campeão
da liga local, uma lá e outra
aqui. Foi com tal satisfação que
os diretores do Botatogo rece-

beram o convite.
'

, '

Continua o <Estádio Munici-

pal>' impedido 'para prática'-do, Ifutebol. .:
.li Com a inundação do « Esta
dio Municipal», totalmente to
mada pela grande churradas
caída nesses ultimas dias 'em

nossa.ícídade impediu os clubes
a disputar as partidas de fute
bol previstas' para domingo pas
sado, que seria, a revanche en- Itre Botafogo versus Corinto deI
Caçador. Aguardamos com

paciência baixar as aguas, pa
ra logo em seguida dar conti
nuidade aos jogos já programa'

<-

dos para ésta cidade.
"Marcado para o dia 17 do cor

rente o embarque do campeão,
da diciplina para .Joaçaba

MinisJerÍo da Guerra
Junta de Alistamento' Militar de Canoi�has

14a. D�legacia de Recrutamento
'7

EDITAL

Ao que fomo� informados, os
mentores do Clube da «Estrê
la solitária» acabam de pronun
ciar a respeito do embarque

.

para o dia 17 de julho proxi
mo: da sua delegação para a

cidade de Joaçaba, onde defron
tará o Atlético daquela Iocslí
dade.

(Conclusão da última página) o Preceito do
Gelados e' correntes de ar

Os gelados e as correntes
ar, por si, não determinam a g
pe, mas irritam as mucosas

aparelho respiratório e facilit
,a ação do germe,

.

Evite os gelados e as corren
de ar, principalmente quando e

tiver cansado ou suado, - S

Em

De cabeça para baixo
-

Cronica sernànal
"ri Na Associação R�lil de Canoinh

i" \ (ARCA) foi inaugurada domíng
passado, a Casa do Lavrador.

Lembrando tempo passado
Quando na lavoura lutava
Sem sementes e seu arado
E a colheita pouco dava
Fomos levar nosso abraço
Aos componentes da Arca
E ali em lindo terraço
Onde o asseio tráz marca'

Improvisemos discurse
Sem retorica e sem valôr,
Apenas nosso concurso'

A' Casa do Lavrador.
João, apenas

SOciedade Benefi(ente Operária

I - 003 cidadãos abaixo mencionados deverão comparecer na Junta deAlistamento de Itaiôpolis,
DO prazo de 30 dias, afim de retirarem 08 seus certificados.

'

'N. do Certificado Nomes 890.265
778.225

.

José Suares Nardo 890.266
778 222, Azemiro Quiriuo de Marcos 890.277
778.236 .

Pedro Kiseky 890-.280
778.357 João Pavlek 890.291
778.362 Ladislau Dolla

.. ,'
794 418

778.367 Severo Zavadniak 794.419.
778.890

"

Eduardo Greazcusun 794.420

778,914 Pedro Aike � J 794,.422

778 928 Wenceslau Levandovski 794, 42 L

778.981 Waldemiro Scbwedler 794.·�23

786.180 Casemiro Oparacz 794.424.

786.291 Afonso'Marques de Chaves 794.4025

786.310 Jos_ê Lemek 794.426
e: 786.316 Estanialau Plizka 794.427

786.318 Carlos Alka 794.428
786<327 � Adelino Rodrigues dos Santos 794 429
786.33R José HlI�ka 794.430
786.360 Eduardo Padilha 794.431
890.191 Buleslall Pliska ., 794.432
INO.207

-

Josê Buscoski 794.433
890.212 Antonio Fermino 794.435
890.233 Vitor Dziekariski 794.436
390.247 Rafael Czonel 794.437

,,890.250 Julio Scbvoller 794438
8.,0.255 Alfredo da Cruz Lima 794.439
890.256

.

Vilson Goresky 794.440\
390.259 IJoão Koppe
890��60 .Tosephath Arendartcchllck
89U.261 Dionisio Koppe

João Pereira
Vitor Kuchnir

'"
Jasafato Mageroski
Antonio Rodrigues de Lima
Moacir' Alcides de Castro
Ceza'r Drosczak

< David Gaspchak
Hodoslfo-.Preetee de Souza
João R�'dzminski' '__,

Antonio Zavadniak
Dimas Freitas
Francisco Ribei ro
Tbeofilo Gomes
Lodovico Ianiaki
Max Jurczyazyn
José Martins

,Basilio Katchun
Manoel Ferreira
Julio Luciano Zemf
Julio Urbanek
Ewaldo Adão Veiga
João Maria Carlos de Castro
Waldemar Luiz Peccionato
Amandio Lourenço dos Santos

.

Ambrozio .RamQs
Estanislau Lev8ndovski
joão Kovalski

794,441 /' Awrum, Indecb

CONTINUA NO PRÓXIMO NÚ�1ERO

Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do sr. Presidente e em conformidade com os es

tatutos sociais, convoco os srs, Associados para a assembléia geral e�

traordinária a ser realizada em data de 10 de siulhopréximo, pelai �
horas da manhã, na séde social, com a seguinte

r

-,
, ORDEM pO DIA:

L) - Modificação parcial dós estatutos sociais;
2.) - Assuritos diversos com referência à continuação da!

obras da séde social.
,_.

Não havendo número legal de sócios presentes, a -ª,ssembléiB
fl:1ocionará 30 minutos depois, em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes.

, Canoinhas. 25 de junho de 1955
Nclson Scheidemantel - 1. 9 Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. CORREIO DO NORTE

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do,Norte

,

Jem bom gosto?
Casa Eili1a Tome Café S. Tereza

Utensílios
domésticos!
Casa ErIitá
Pro,cure no seu fornecedor

.

o 'sebêo Princeza,- Lygiá,
�------I------------------------------� Borax'ou Tupy

Um produto bom,
especial e cenoinhense I

l--El---':-�_III1��--r
m _
. .,
':. II

" III 111

I I

:��':i � ,éConcessionarios FORD
, I

i.1 -

"
_

,': ... . 'TEM PARA PRONTA ENTREGA: -

.
. I

, I.", CHASSIS •• 'CAMINHÃO' COM (ABINE \ÀMERICAHA: I
ii -

- /
- •

• F-800 - 192" - Motor 170 HP. - modelo 1954 II
.. F-600 - 172" - Motor 138 HP. - modelo 1954 II

I F�500 - 154" - 'Motor 130 HP. - modelo 1954 ,I
II F-350 --130"- Motor 130 HP. - modelo 1954 II
II F-100 - Pick-Up - 130 HP. - modelo 1954 II

I Ford -Rhein (Alemão) - 173'1 110, H P. - Com eixo I
II de força modelo 1954 /

.

II

I �ord-�ham�s (Ing,lê.s) - mode�.o 1954 I
II Chassis para Ónibus - DIesel, - 189 - 95 H P. �- II
II . . com' eixo de força II
'-�' E

I
_

(ARROS DE ,PASSACiEIRO�: I
I Ford-Vendome (Francês) - 4 Portas '!' Motor V8 I
- 110 HP. Modelo 1954 -

I Ford-Taunus (Alemão) - 2 Portas -- Motor 49 HP. I
II 4 'Cilindros .- Modelo 1954 II
II Ford. Americano --.4 Portas - Motor V8 - 115 HP�

.

II .

I .>:
Modelo 195� ; , "

I SALA DE EXPOSiÇÃO I
II Aberta Dia e Noite \ II

I· Rua·Duarte Scbutel n. 15· � Telefones: 3605 � 3347 I
I E D· I F I C IOF O R O I
I ,/

Florianópolis - Santa Catarina I
• ,"" 'J ,". .

: .

III,
��.���E��e�e•••m.�m�•••�am�••••B••••�

<,

Discos' (HINO CBOSBY-
I (>EYS SALVE AMÉR ICA
o ESTANDARTE ESTRELADO'

EMPEROR WALTZ
I KISS YOUR HAND MADAME

HAPPY BIRTHADAY
rLOVE THE NEIGGHBOR

LITTLE SIR ECHO
.

STAR-DUST
j
CIRIBIRIBIN
YODELIN'JIVE

e outros serão encontrados na

Ouçam o BOM DIA TRABALHADOR em 1560 Kilocíclos,
. I .

E .lembre-set- Prestigiar o Rádio e a Imprensa é colaborar

para o engrandecimento. de um povo.

, Deus pôs o t{abalho de sentinela à' virtude!
Como um incentivo ao trabalho, esteio' de nossa Nação e

esteio de todas 8S demais, a RADIO CANOINHAS LTDA"

lançou o programa BOM DIA TRABALHADOR, ,lf'vado ao

ar dia-riamente das 6 às 7 horas da manhã.
.

.

VENDE-SE V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de' di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme

-

3, A. Souza
Rua Eugenio de Souza ,

I

Um motor a oleo crú, Diesel,
marca "Slavía" de 8 hp-8QO rpm
com polía, com todos os perten-

- ces, novo ainda sem uso. Tra,
tar com ALFREDO GARCINDO

pelo 'Telefone 26L

Malhas de lã!
só Fambra

·e Fambra só na

CasaErlita

TOSSES l IRONQUITES l

11ft80 tlfOSOT IDO
(IILVIII ... )

GRANDE TONICO

2-7.-1955

::::::::::::i::::::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::;';:::::::::::::::::::::R::::::=::::::::ie:

IA Clínica das Canelas �
.11

'.' ••

, :: ·E:
:: ;\ ::

ii r FRITZ. REIMER i5
55. Rua São Paulo - Bêco Timbó 228 jj
g -

�
55 BLUMENAU - Santa Catarina ::

iã Caixa Postal, 640 - Inscrição 271 i5
.. .... ..

. ii Consertos de' Canetas -�
••p'

, ..

ii eças para Canetas ' ii
5! Gravações em Canetas, Joias, Talheres, etc. _

�. i5
- �

ii .Entregas na Casa GUILHÊRME LOEFFLER' ii
==

. f ,.
.:

::=:::::::::::s::::::::::::::=:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::=:5

o Inverno Uma casa de morada com

a área de 900 m2, situada
à Ru'a Vidal. Ramos, ao lado
do' escritório da F i rma
IrmãoaProcopíak,
Informações. nesta redação,

ou com o proprietário Snr.
Kurt Klosterhoff. .2

vem aí. Compre já suas
.

Malhas· de lã
/ '

na t!4f14 �",tit(J,

.ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCA�CAR E DEBULHAR MILHO. TRIGO.
ARROZ E TODOS OS, CEREAES; MOTORES A GAZOLlNA E

MOINtIOS PAB.A QUIRERA MANUAL E ELETRico
Deseja vender o se� imóvel? Procure Alfredo Garcíndo:

Quer, comprar um terreno' ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer 'adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. 'Se

enc.aI!ega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc.

Tem a venda em Felipe. Schmídt, 5 alqueires de: .terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
r;nesmo terreno, tem urna organisada criação de abelhas com 40 cai
xás e uma torça �idraulica para carregar bateria. Preço de ocasíão.

Um locomovel W04F, horizontal, 18 'hp. Perfeito estado;' ,

105 a19�lterra de cultura, no Gavião., Tres Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Ba�ão do R. Branco,
,

.

. ,Uma casa e uma data à Rua Curitibanos, 716 (Perto do
Colégio Sagrado Coração de Jesus). .

.

.

.

-
7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.

, Verdadeira propriedade rural.
.

6 dat!!s defronte á Granja de Alfredo Viertel.

Ferragem para quadro Tíssôt, completa. Preço de' ocasião.

Filial
Av. Paraná s/n (saida p. Ibiporã)

Cx. Postal, 18 - Fone 1048
Telegramas: «BOUTIN»

LONDRINA

, .

AGRICULTOR!
'

Plante menor area e: colha mais com

SAliTRE DO' CHILE::.

,

Sódico ou Duplo Potássic'o

!
Sódico. 16% de azoto .'

.CO�TÉM: Potássico:.14-15% de azoto e 10-11% d«; po.tássio
I

. e maIs. 32 elementos menores Indispen- .

.I. . '. sáveis a saúde e produtividade das plantas.
Ano após ano,' os fatos' confirmam que o .

SALlTRE-.DO: CHJL'E "

* Aumenta a produção e melhora a qualidade,
* Aumenta o número de brotos nevos .

.

* Segura as floradas e os chumbínhos
" ';

* Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque -de pragas
* Ajuda a corrigir a acidês do solo . '.
* Recupera a planta das secas: prolongadas
SUA APLICAÇÃO É FACIL E �CON'OMIC-A
* Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
* Quando puro, antes' da florada ou no perfilharnento
* No momento que a planta necessita: li3 no plantio e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Sollclte instruções mais detalhadas aos Agentes do
S.liÚe no Par,aná

Albano Boutin & .Cia·. Ltda.
FUNDADA EM 1897

. Mat iz.
Av. Capanerria, 155/191

Cx. Postal, 332

Telegramas: «BOUTIN»
CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Fabíola" No Cineminha:
I

Amanhã, às 14

Segunda feira',

HOJE, às 19hs30.
horas. Amanhã, ás 19hs 30.
ás 19hs30. SEM COMPLEMENTOS.

Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina,2 de Julho de lY55 . N. 357

Os milagres Centro
'do sr. Juscelino Catarinense

o Centro Catariuense. com sé
de na rua México, n. 74 - 4. andar,
salas 402 a 404 na Capital Fede
ral. no intuito de proporcionar 80S

peregrinos catariuenees ao XXXVI
Congresso Eucàrístico Iuternacio
nal, uma estada agradável por o

casião dos festejos que vão se rea

lizar, resolveu colocar a disposição
dos congressistas catarinenses, á
sua sêde social, onde num ambi
ente amigo e hospitaleiro encon

trarão elementos que lhes orienta
rã« durante a sua permanência
na Capital.

.

Convem salientar que o Centro
Catarinense está localizado nas

imediaçõoes da grande praça onde
terão lugar as mais imponentes
cerimônias do majestoso conclave
eucarístico.

O, sr . Juscelino falou. fi 'uma
assistencia diminuta aqui em

Canoinhas, mas nem por isso
.eixoti de aproveitar -a oportu-

. nidade para pronunciar uma sé
rie de afirmativas eivadas de

�rande dóse de demagogia.
Entre élas nos chamou a aten

ção a seguinte: S. Excia. afirmou
que é de origem humilde, de fa
mília pobre, que foi nomeado
para um cargo público por con
curso e que estudou medicina
por sua própria conta, sempre
com os maiores sacrifícios. Tudo
isso émuito louvavel, sem duvida.

O que, porém, S. Excia. não
explicou foi a maneira Gemo, em
tão pouco tempo, exercendo u

ma profissão nem sempre bem
remunerada, conseguiu fazer a

grande fortuna que hoje possúe.
'Seria devéras interessante S.
Excia. revelar o milagre, pois só
com milagres é possível, fazer
fortuna, ainda mais na época a-

. tual, de tanta apertura para to
dos os brasileiros. \

ENDERÊÇO:
Centro Ca tarinense
Rua Mêxico - 74 - 4; andar

salas 402 a 404
Telefone - 52 2510

Esplauada do Castelo
Rio de Janeiro '

.8rupo
.

Escolar "Almirante Barroso"
A Direto�ía do 'Circulo de Pais e Mestres, convida todos

os Senhores pais para a uma reunião a realizar-se no dia 3 de
julho às 14 horas, para tratar de assuntos de interesse dos alunos.

. "

Canoinhas, 29 de junho, de 1955
Natália Bojarski - Diretôra y--

Insulto á coletividade lConclusão)
cia da Democracia. Pois lutemos. Com ardor. Com tenacidade.
Com bravura. Mas com armas leais. Com as armas dos argumen
tos. Com as armas do respeito.

Os adversarias de Jorge Lacerda que lhe combatam a

candidatura. Que procurem erguer barreiras á sua marcha para
. a Vitoria. Mas não com o insulto.

Insultar�Jorge Lacerda porque é descendente de helenicos,
é insultar a propría coletividade nacional, .

E é mais. É o insulto da derrota.

Do "Diário da Tarde"
•

Florianópolis, 23-6-55

Prefeitura Municipal de Canoinhas - Aviso
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público.'
que durante o corrente mês de JULHO, se procede'nésta
TESOURARIÁ e nas Intendências cl{ Três Barras, Paula
Pereira, Felipe Schmidt e Major Vieirn,--a cobrança dos
seguintes Impostos e Taxas:

.,

1 Imposto de Licença (Cont. p. com. e ind.) :5. trimes.tre
2 Imposto Industrias e Profissões 3.»
3 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 3. ,,)}

�

Os contribuintes que não satisfazerem seus paga·
mentos dentro do prazo a�ma referido, poderão faze -lo
no mês de Agosto com a multa de 10% ou mês de Se-
tembro com 20%. .

'

Terminados os prazos citados, serão extraidas as

certidões para a devida cobrança executiva.

Canoinhas, 1 de Julho de 1955.'
C. Pieczarka � Tesoureiro. . I

Casa do Lavredor
Perante numerosos agriculto

res, especialmente vindos do in
terior e bem assim outras pes
sôas, inaugurou-se domingo pas
sado, a Casa do Lavrador, junto
a Associação Rural de Canoinhas.
Merece aqui elogios o atual

Presidente da Associação Rural,
Snr. Alfredo Garcindo que cons
truiu essa tão util óbra para os

nossos homens do interior.

\ Especialmente convidado,' fez
� inauguração da Casa do La
vrador, o ilustre Secretário de
Viação e Obras Publicas, Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
ex-Presidente da Associação Ru
Í\_al 'de Canoinhas. Pronunciou
S. Excia. na ocasião ímpórtante
discurso, impolgando e entusias
mando à grande assistência.
Falaram ainda o Snr. Alfredo

Garcindo e o Dr. Jorge Lacerda,
'

digno candidato da Frente De
mocrática ao Governo de Santa
Catarina.

Dirigiu-se, ainda, aos lavrado
res presentes, em palavras che
ias de fé e esperança no futuro
de nossa agricultura, o compe-'
tente e zeloso agente postal te
legráfico desta cidade, Snr. João
Belem Fernandes.

---,-,--_'" '-=�"..;;.-;.;'--,;:;:--;;;.
•.•

;;...,.;;.;:'-;._--.....,.,.--------

costura
•

,<

Comércio� e lndústrie H. JORDAN SIÂ Filial' Canoinhas

Está pois de parabens o sr.

Alfredo Garcindo e demais mem
bros da Associação Rural, pela.
acertada óbra construida, que
tanto virá atender aos homens

, I
do interior.

Congratula-se
com o Governador
Irineu Bornhausen o

General Octadlio Ururahy
O General Otacilío Terra U_

rurahy, que comandou por al
gum tempo a Infantaria Dívisio-

,

naria da 5. Região Militar, com

séde nesta Capital; aqui conquis
tando nos circulas rnílítares e

sociais inumeras amizades, mer
ce do seu cavalheirismo, acaba
de endereçar ao 'Governador
Iríneu Bornhausen. a carta que
segu :

Rio, 14·6-55.

Meu caro Governador e ami
go lrineu Bornhausen.
Dou �m meu poder c exem

plar da Mensagedm ânua que
enviou à Asembléia Legislativa
do Estado assim como a planifi
cação apresentada.sôbre obras de
grande e vital interesse para Sta.
Catarina. Agradecendo a gen
tileza da remessa congratulo-me
com o prezado amigo pela pres
tação, de contas feitas e plano
traçado com honestidade e ele
vação de propósitos. Praza aos

Céus se torne realidade tão bem
traçado planejamento. .

. PeçJmos a Delis que não se

canse de ser brasileiro e ilumi
ne aos homens do nosso Brasil
para que ele não caia no cáos,
rum o certo que terá s e

não h o u ver honestidade e

firmeza de direção e de man

do no dio de amanhã.

Afetuoso abraço do amigo e

creado atento
'

(Ass) Otacilio Terra Ururahy

Desejam os candidatos
CAMPANHA ELEVADA

Lacerda e Galloti se congratulam com
I,

'as suas candidaturas

,------------------------,
Cine Teàtro Vera' Cruz"

APRESENTA:

ttRRO'R �NA INDOCHINA
com JOHN' ARCHER, DOUGLAS DlCK e JEAN WILLES,

, j. , .'", .

,e ,ALMA lNTREPID�
.

com GENE AUTRY e seu famoso cavalo Champion
e PATRICIA WHIT

E a conto da Série, ··Falcão da FlorestaU
_._---,

Amanhã. ás 14 horas > Censura Livre

ALMA ,·IN:TREPIDA
E a cont, da Série ··FalcAo da Flor�5ta'"

Ama.{hã ás 17 horas • Censura Livre

Amanhã. ás 20 horas· !mproprio até 14 anos
I

DE TANGA E SARONG
Em Technicolor, com BOB HOPE, BING CROSBY

e DOROTHY LAMOUR

280 Feira ás 20 horas « REPIUSE., Improprio até 14 anos
------------ ,

O Deputado Jorge Lacerda,
candidato da Frente Democráti
ca. recebeu do Sr. Francisco Gal
lati, candidato ao ,Govêrno do
Estado pela Aliança PSD-PTB,
o seguinte telegrama:

E�colhido pela Convenção Pes

sedista, com apôio do Partido
Trabalhista Brasileiro, candidato
ao Govêrno do Estado, venho
saudar o ilustre contendor, con

fiante de que faremos campanha
elevada e esclarecedora do nos

so nobre povo que, livremente,
deverá escolher o seu futuro di

rii5ente. Esteja certo o eminente

amigo, se eleito, o nosso pensa
mento será para a' grande terra
catarmense e felicidade do seu

povo. Cordial abraço.

(ass) FRANCISCO GALLOT�

pôio do PSD e PTB. Muito me

alegra sua declaração em favor
de uma campanha elevada em

Santa Catarina. Essa manifesta
cão do prezado amigo coincide

'

>

�

perfeitamente com a que ante-
'riormente externei no meu dis
curso proferido por ocasião do
encerramento da Convenção da
UDN no sentido de se empres
tar à campanha um cunho de
elevação e serenidade.

Cordial Abraço.
(ass) JORGE LACERDA

',<'_

Afonsinho no Borafogo E. Co
Transferiu-se definitivamente

para Canoir.has um dos melho
res zagueiros do Estado AFON
SINHO,. ex- defenor do bi-cam

peão catarineóse pelo Carlos
Renáux da cidade de-Brusque.
Ultimamente defendia as côres
do Paisandú da mesma cidadev ;

Afonsinho falando a nossa repor
tagem informou-nos que está
satisfeito i com a colhida que
teve .ern Canoinhas, pretenden-
Conclúe em página interna

Agradecendo, o Dr. Jorge La
cerda o fêz com o seguinte des

pacho telegráfico:
Dr. Francisco Galloti, Diretó

rio do Partido Soci�l Dernocrá
:Íico. Nésta - Agradeço o aten
cioso telegrama do prezado ami
go em que se participa a escô
lha do seu ilustre nome para
Governador do Estado, com a-

Improprio até 14 arros

3a e 4a• Feira· ás 20 horas > Imp, até 14 anos

-
fi ..UM •

Chegaram as'
"

novas
, , .

maquinas de
CONCESSIONÁRIOS NESTA, CIDADE:

- AEi&W&G&

.

, Hoje ás 20. horas

MULH'E'RES INDOMÁVEIS
Um grande filme da éra prehistorica

, 5a. 'e 6ao Feira· ás 20 horas > Imp, até 18' anos

o PRAZER
com CLAUDE DALPH�N, GABY MORLAY e outros

--,-_--

O Cine Vera Cruz avisa os seus frequentadores,.

que inaugurará dentro em bréve a
.>.'

TELA: PÀNORAMICA E CINEMASCOPE
"_�_U&__'._j!j_aR'IIII.II1iiI__.1Il_8__"� PMM'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


