
DEMOCRACIA
, ,

A CONVENÇAO MUNICIPAL DA UnN, realizada domin

go último, foi um acontecimento jamais verifica<;lo em Canoinhas.

A sessão de encerramento, que se realizou no Cine Teatro
"Vera Cruz", contou com a presença de destacados proceres dos

diversos partidos políticos, reunidos num ambiente puramente de

mocrático. Notou-se, no final da sessão, que tôdos os semblantes

irradiav-am alegria e satisfação, como se estivessem saindo de uma

festa de confraternização.
A sessão foi organizada por �lementos de elevados ideais

democráticos, que procuraram congregar em tôrno de si outros

elementos de diversas correntes políticas, que expontaneamente
aderiram; dando assim uma verdadeira demonstração de civismo.

Foi um acontecimento exemplar em Canoinhas e inédito

na história política municipal. Todos os representantes dos parti
dos políticos que se fizeram representar tiveram palavras de elo

gio e admiração pela serenidade corno decorreu a sessão e pela
maneira que se conduziram os diversos oradores, concitando ao

eleitorado que visasse apenas a felicidade do Município, quando
da escolha de seu candidato. A UDN, naturalmente teceu comen

tarios e demonstrou aos convencionais e 'aó pôvo presente, das

qualidades de seu candidato, de sua capacidade administrativa,
de sua 'larga visão e de seu dedicado amor "à Canoinhas,

A
" "Um d?� ora�ores ,n'�ina, é�altação dign� de not� ,c;leclarou

que a UDN nao vai de mãos vasías com o seu candidato., ma,s
�jm, com as mãos cheias de obras e melhoramentos praticados
pelos governos da, UON;' tanto na esfera ,est�du;al, pelo tncompa-:
rável IRINEU BORNIlAUSEN, como pelos prefeitos de Canoinhas,
�enedito T�rézlo de Carvalho Júnior e, Herbert, Ritzmann, num

çurto periodo de 5 anos íncomplétos e se o pôvo deseja ver ma:::

iores progressos e benefíeíos.. \ deve eleger, no, proxímo pleito de
j de-Outubro os candidatos da, UDN:_"pàra Presidente da Repú
blíca - ,J1JAREZ T�V9R1\" P!ira. q,qv�rpador do, Estado - DI{.
JORGE LACERDA., para "Více-Goverriador - HERIBERTO HüLS]!;
e para Prefeito Municipal de Canoinhas - DR. RENEAU CUBAS'.
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Outros oradores, também n'urna demonstração de alto

civismo politico; cercaram o candidato de natural valor político �
revelaram suas capacidades de trabalho. e dedicação à causa pú
blica, apresentando-o ao e:;;clareCi�o eleitorado

_

canoinhense, na

certeza de contar com o apoio de todos os bons canoinhenses

que desejam .ver a grandesa desta terra. Terp9fl a certe�a, ,Re que
muitos cidadãos esclarecidos e que estão radicados neste munici
pio, mesmo pertencendo a outros pactidos políticos, apoiarão nes

ta empreitada de reforma os candidatos da UDN.

; A ÚON: :Cônvidà � to�� b bom ..�arioiiihEmse .que tem �-
J'

... .- t ".- ..... ' \. .�

t�rêsse no des�!lv?lxim�pt?.e grande:za de .n�ssa. terra e na· fe�'"
CIdade de nossos lares a apOlar a candIdatura do,Dr. Rt:neau Cub�.
�ste homem, será um gu�rda.de nºssos.jnt�r�l;ls�s � �tlm defensor
ide nossas jUSt�S r�ivinp'içaçõe�. Ele conhece es�e municipio todo,
conhece pessoalmente. SeUS honestos habitantes e conhece de so-

pejo as suas necessidades. .

..

Ele tu'do fará pará vér feJizes os habitantes d�ste rico

Municípip. \" _ ',_. "
.

'

,; '"
, " \

Ele, vae g,overnar com o pôvo que o
I e�e�er. ,,',.,

O Partido Democrata Cristão de Canoinhas; n'uma de-

1Donstração de fé patriotica e reconhecendo em Dr, RElneau Cuba�,
p homem digno e capaz de conduzir Canoinhas ao\ alto posto que
lhe está reservado dentre os déInais mupicipios da' União, mani�
festou na convenção da UON, o seu deCIdido apoio ao éandidato'
da UDN.

O PDC, partido constituido pqr elementos de visão ad
ministrativa e politica, vêem em Dr. ReJleau <Cubas, um RE
NOVADOR.

Os representantes do PRP j n'um gesto digno de divulga
ção, 'tomaram a mesma atitude e estão abraçados à mesma causa

por urna Canoinhas Maior, apoiando incondicionalmente ó Dr.
Reneau Ramos.

.

Está assim marchando o nosso município para u,m futuro

promissor, un;ndo todas as correntes politicas em iorno de um

nome que será a bandeira que tremulará pata -a felicidade de
todos os canoinhenses, e esse nome é o Dr. Reneau Cubas.

Os canoinhenses unidos conduzirão o Candidato da UDN
ao Governo Municipal nas eleições de 3 de outubro.

j Laguna recebeu friamente Gallotti
,

Laguna, 12 (Do cúrrespondente) A .caravana do Governa-
dor Irineu Bornhausen, que foi ao Sul inaugurar diversas obras

pública&, chegJu a esta cidade exatamente quando chegava o ex

Senador Francisco' Gallottí, candidato a Governador pelo PSD.

Enquanto a comitiva oficial era recepcionada ,com calôr e entu

siásmo, por crescido número de pessôas, o canàidato p€'ssedista
não fo� recebijo nem pelos seus correligionários do Diretório,
tão pequeno \era o número de pessôas presentes à sua chegada.
Ao ex-Senador não restou outra alternativa senão a de salvar as

apártncias, reunindo-se à coinitiva do 'Exmo. Senhor Governador
afim de receber cumprimentos das pessôas que cerb.avam o Sr.

Irineu Bornhausen. ' ,

A mesa do café, com que era esperado o Governador, o

�r�vesso candidato pessedista acendeu; cigarros dos circunstantes,
Inclusive do Padre Vigário da Paroquia e do Senhor Secretário
da Viação com os seus "famosos" fosforas de estalo,.. '

. Rindo e fazendo rir, o sr. Francisco Gallotti na realidade I

procurava esconqer a sua profunda magoa, o seu desencant!). pela
frieza com que f&ra recebido pela, Laguna que êle contliva en

contrar embandeirada em arco, todá na rua, afim de homenagea-Io,
Roras depois, circulava pela cidade' o comentário segundo

o qual o sr, Francisco Gallotti teria segredadú a ilm velho amigo
o. seu desencanto, o seu desalento e o desejo de rt!nunciar à can

dIdatura. face a nenhuma receptividade encontrada e ao abandono
dos seus comparlheiros do PSD liderados pelo Deputado Leober
to Leal.

,
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REALMENTE
.

s� notar à, ponte 'que tem o seu

nome, coritinúa ajudando os q'4e
em Florianópolis, realmente se

'interessam pêlo nosso desenvol
vimento e nosso progresso.

OS ·QUE
•

trabalham por (anolnhâs
I, .1:- �·�;.;_�:})t�;�···

. ,_ ,.,.. . '-"" E�f!reveu: ALFR}i;DO GAR,CINDO ,
,

Ini�iada .a; �onstrliçã� dó Novo Grupo· Escolar da cidade ,_'.' "Grupo Escolar de
MaJor V�elra - Escola Rural na Xarqueada - Pontes sôbre "os rio� Sãó Joãoe

,

Rio Bonito - �m janeiro de 19'56, cODstttlção do Edifício do Fórum
'

l' ,Âi��k,�e��e_ ano, ,��ã� i�i�i�- m���tC��.� h;ine� ;?,�����s��, \��lbor de��n��iY�f, J. áaijii�is�
p�s" f0l':�tr'(lçoes � dr gran�e: ,lp)- Ar?ldo Carvalho e B�nedi�o ';J,'e-: traçijo. do. E,�E7GU��V;9.. ;Q�P?ta\��
p.or�a,�Sll[l· p�ra> a flqss�L c,�dap..r. rez:o de Carval�o. No silencío, eles 1?,�J}..�:dlt,R" ;r,érézip ,�, c;l,��&fi�,)�l\9r
qLflli?.y°1çxfl"P,0,,Esc9Ia� ���r�.;ul;9a es�ao .construmdo, e �e�lmente �eps. ,Avo1?p.1 Ç.�Z;_Vi�Q.Pis:�!\�
��f,Q�\iel�" (j)P!�'J.lrlIl��, '?'�; ,�g�- trabalha�do por Canoinhas.

. nfi expet�Çc��v,a,;fi��ql1S�gtW algo-
pp"�qa" ,IDoderIla, lócálísádo po 1, <o", ' ., l' • ,-

•

c

�':'." p�ra. �noi�has pá�a)l sú:a tf>):;-
put'rõ,.exfremô dt\;;R;,úa j3ar�o .' do ,I Q Deputado ��Q.eQltQ .Te,r�z;J.9 i ,.! \, , ". .� 'â' ,,3]d:.vT l�'!"'t( ,

a .', B' ...• ' "";. d'"
t ,; ,,,-;;. de Carvalho quando rinqui S�l'U �a, aJ>r.�ss;a-�e a ar .,�n.�men. Ú

: ro
, ��Q�,� ,e: ate o la? de ���- , '. '. s-» " ,,+ ''ti'' ".fr ,>; '. as eXlgenclas de nossas -Ieís.

to sera íniciado. Em Major Víeíra, eleíto, levou por escrito, p . .que: Irírí. Borrihaúsi "', .� ,',. -,,·t'
,

'

Canoinhas precisava. De tempe- rme�. orn aus.en que ja mUI o

ramento quieto, pão gostando de
beneficiou Canoinhas, podendo-

muita conversa, em Florianópolis,
de repartição .ern repartição; ele
vae expondo as, necessidades de
nossa terra, e de nossa, gente:
Avivando a lembrança do Go

vern�P?r� e c�>n,tando ,com,. a, co-"
laboração de AI:oldo Carneiro
de Carvalho, tep;l,cop��guiqo .pa
ra Canoinhas, em pouco tempo,
�.l que IAY,��o�I-;H.�� cq��egp�ra,�
em tod� um pef1o�o. Em dezem-

º�o ,q� ,���.. 4),,,nu:r;n� me�a,.<;le,G����
j\roldo Carvalho disse que quan-
po o seu pai estivesse em Fl!i?..,.
rianópolis, eles iriam, �ons�guir
�ais \Im ,Çiru,pó pa�� ,Can.ofnJ;las,
Quando ainda o pessimismo rei
na em muitas pessôas" o;. nov9
Grupo Escolar é uma realidade,
assim como outras obras que,
serão iniciadas ao mesmo tem-,
po da do Grupo.

" ..

Verdades como e:.tas, ��bora
despresadas' por muitos, é mis
tér que sejam sempre lembra
das, pois trata-se de iniciativas
e idéias que criam células sa- I

dias, contem o vigor propulsor
de nosso desenvolvimento. Todo I

o legislador deve lembrar-se que
o seu dever é criar, afim de

um moderno Grupo Escolar será
construido tambem na mesma
epoca do daquí. Uma, Escola Ru
ral na Xarqueada, POQtes, sobre
o Rio São João e Rio Bonito.
Todas essas obras que tanto vi
rão contribuir para o nosso pro
gresso e tornar Canoinhas a ci
dade moderna, devemos a ho-

Bravos, pois, a esses homens
que trabalham, alicérces solidos
de uma nova éra de progresso
e. de evolução.

..

Fundada nesta cidade a Associação "Nosso Lar Canoinhas"

que dará prosseguimento à magistral iniciativa do saudoso Dr: Malucelli·
I "

, A 24 de junho último. no salão nizados os Estatutos, à Associação 'Todos deverão contribuir para q�e
nobre da Prefeitura Municipal, recebeu a denominaçãO de «Nos-; esta cruzada prossiga vitoriosa,
realizou.s� a reunião préviáinente so Lar Canoinhas> aclamada por unida pelo ideal sublime do Dr.
convocada, sob a ""presidência de unanimidade, que levará além fron-' Malucelli, afim de 'que Canoinhas
S. Excia. Dr. José ,Pedro Mendes teiras o nome e o valôr de nosSa possa, dentro em breve, abrigar
de Almeida, M. D. Juiz de Direito terra néssa campanha sadia e hu- àqueles que não têm a ventura
desta Comarca. Tratou-se dos Es- manitária. Na ocasião, também foi de possuir seu lar e que àndam
tatutos e d�mais formalidades s8bre eleita a primeira, Diretoria, que perambulando pelas ruas, Sem\této,
o projetado Asilo aos NecessitarIos, terá seu mandato por dois aaos. a mendigar o pão para lhes saciar
velha aspiraçãp do pôvo canoinhen- Para a Presidência foi 'eleito o Sr. a fome. A campanha que teve na

se e que teve na figura inesquecí- Agenor Ci)rte, canoinhense da ve- Mulher eanoinhense sua base fixa
vel do Dr. Maluce�l}, (, �eu primeiro lha guarda, qu� muito promete. fa- não poderá se desquitar' déla'. U�
bat�lhador .. �lgo Ja fOl fel,to e

..

de zer em pr61 dés,ta campanha: Pa- apelo portanto, às Sras. Za'yde
mUlto poslbvo para concrebzar ra a Vice· Presidência muito acer- Soares de Almeida Gertr�des Car
esta grande obra de caridade cristã� tadamente foi indicado o nome de valho, Nereid� Cherem Ci)rte,
Encontrou o Dr. Malucelli na Osvaldo Ferreira Soares, Para a Ruth B. Colodel Noemia Ci)rte

m,,�Jher. canoi?hense se� maior a- Secretaria.o �ovem Sadi S�l.eme e Maria M. Gomes'e lrmgard Raue�
pOIO e mcenbvo e merce de Deus, para subsbtm-Io outro canomhen- Soares a não esmorecerem néssa

Ul�a .c�missão digna de real nota se trabalhador, Sr 'Adolar Wiese. jornada. Dé'las muito .já alcançou
prInclr)J�,? a tra?alha�. E� pouco A Tesouraria com os Srs. Horácio a Associação e sc.mente elas, com

te�po Ja �os�Ula depOSItada na Costa e Moacyr Lacerda-No�ack, sua fibra impressionante, com_seu
CaIxa Economlca vultos� soma que capazes e honestos, ,funci�nará a amôr profundo à causa, poderão
acrêcida ao valioso auxílio da Lója contento. E, para Conselho Fiscal, concretizar a obra prevista. Vna
das Novidades ultrapassa a casa três nomes ilustres: Alfredo Gar- 'mo-nos todos. portanto, em pr61
dos quarenta e� cinco mil cruzei- cindo Dr. Aroldo Ferreira e' Ney do Asilo aos Necessitados e esta
ros, Vm. bO�Jalicerce, I?or�anto, Pacheco de Miranda Lima" dignos r�mos ci�sos de lutar!ll0s pela ca
que a Dlretofla da Assoclaçao en- vereadores à Camara Municipal e fldade crIstã, proporcIOnando bem

controu feito e que milito lhe va· que muito, já fizeram por Canoi- estar àqueles infortunados da sor

lerá para o prosseguimento, nésta nhas A Associação terá o apôio te e elevando Canoinhas como ci

luta incansável pelo bem estar dei certo do pôvo em geral, sem d�s_' dade progressiva, culta �civilizada.
pr6ximo menos favorecido. Orga- tinção racial, política ou religiosa.

\
E. S. S. E.

'\
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60VEBN� MUNICIPAL 'Adubação
Decreto n° 99 de 1.-7-1955

nitrogenada ou ezotsde
Abre crédito, especial de

Cr$ 60,000,00
.

Herbert Ritzmann, Prefeito'
M. de Canoinhas, no uso de suas

atribuições e na conformidade da
autorização que lhe confere a
Lei n. 292, de 22 de, março de
L955, decreta:

'

Artigo 1. - Fica aberto, por
conta de ecesso de ,arrecadação
do corrente exercício, o crédito
especial de sessenta mil cruzei
ros (Cr$ 60.000,00) para o paga
mento do auxílio concedido por
Lek à Associação Pró Ginásio de
Canoinhas.

Artigo 2. - Este Decreto en
trará em vígôr na data de _sua
publicação, revogadas es dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em l. de julho de .1.955.

Herbert Ritzmann, Prefeito
Osvaldo F. Soares, Secretário.

Decreto n. 100, de 1·7-1955
Credito especial

Herbert Ritzmann, Prefeitc
Municipal de Carioinhas, no uso
de suas atribuições e tendo em

vista o disposto pelo Lei n. 298,
de ,5 de junho de 1.955, decreta:

Artigo 1. - Fica aberto, por
conta do ecesso de' arrecadação
do corrente exercício, o crédito
especial de Cr$ 95000,00 (No
venta e cinco mil cruzeiros), pa
ra o «Abono de emergência»,
durante o mês de julho, a to-

,

dos os servidores municipais,
inclusive operários, professores,
extranumeráríos e aposentados.

Artigo 2. - Revoga-se as

disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, em 1. de julho de 1.955.
. Consideremdo a necessidade de Herbert Ritzmann, PrefeitoMunicípio de Papanduvai se exercer um efetivo contrô le so- "

Osvaldo F. -Soeres, Secretário.Certificados de 3a. Categoria: bre as qualidades de pôtvoras e

Joaquilino Alves Lisboa;' João .explosivos, mantidas em estoque. Decreto 101, de 1-7-1955
Alves Pereira, Alipio . Gonçalves' pelas firmas habilitadas ao comêr- Abre crédito especial de
Bonete, João Machadai Wenceslau' cio desses produtos, e 'tendo em Cr$ 70.000,00 (setenta mil cru-

Kachorowski, Jovino Carvalhó de vista o disposto no parágrafo úni- zeíros, por conta do. ecessg de
Lima. Nicolau Palivoda Iasko, AI- co do art. 70. do Decreto n. 1.246, arecadação do corrente exerci-
tino Alve� dos Santos, Francisco

'

.de 11 de Dezembro de 1936, de. cio, para ,pagamento dá \primei-
Ra{ur.�henski, Waldomiro Moréir.a termina:

, I'
ra parte e respectivas despezas

d S I L d S k com aquisição da área de 28.800a ,I va, ,eo.nar o czepe.cza I. I - 'A,s firmas registrsdaa 'pa. 2 destinada ] -

dP d F d H R m, estinada a construçao e� ro ,�e erICO, ermogen�o o· ra ,o com'ércio de pólvoras e ex-
'

um Estádio Mu:ücipal, para omao da SIlva, Adolpho KasIDlchak. plosivos ,só poderão manter em cumprimento e nos têrmos da
, Certificados de ISENÇÃO seus- estabelecime?to�, o máximo Lei n. 392, de 15 de junho de

. ..: de '25 kg. de polvora e 1.000 1955. '.Manoel Bue(\o JUDIar, Joao 00- metros de estopim' Artigo 2. _ Este Decreto eh-browolski, Antonio Estoieski, João '

Bencz, Iolandes BaIlnack, Belmiro 2 - as firmas registradas para
tra em vigôr na data de sua

de Moura Netio, Angelino Alves tal comércio, que necessitarem pUblicação, revogadas disposi-
Baptista, Antonio Fernandes. manter estoque superior ao fixado ções em contrário.

) acima, deverão requerer autoriza. Prefeitura Municipál de Canoi-
Município de Itaiópolis: ção, da autoridade fuilitar compe-

\ nhas, em 1. de julho de 1.955.
Certificados de 3a. Categoria: tente, declarando a -posse de de-

\"
Herbert Ritzmann, Prefeito

.\lfredo da Cruz Lima. Alcidell pósitos em separado, registrado no Osvaldo F. Soares, Secretário.
Leandro da Maia. Antonio Rodri- Ministério da Guerra, em obediên. Decreto de 12-7-1.955
gues de Lima. Antonio Fermino. cia às prescrições do Decretp n. Herbert ,Ritzmann, ,Prefeito
Afons!l Marques de Chaves, Aloise, 1.246, de-lI de outubro de 1936, Municipal'd�\ Canoinhas, no uso

Deotasky, Adolfo Lourenço, Aze- ou utilização de depósitos iá li· de suas atribuições, resolve: '

miro Quirino de Marcos, Adelino cenciadOl. pertencentes 8 outral Aposentar:Rodrigues dos Santos, AntoDio firmas, para o armazenamento do De acÔrdo com o artigo,Zav,adniak, Amandio Lourenço dOI estoque tixcedeDte; ,

187 inciso 11 e artigo 189Santoll.._ .\mbrosio Ramos, Basilio' tambe'm incisso II, do Decreto-3 - noa "certificados de regis-'Katchan, Boleslau Pliska, Casemi· lei n. 700, de 28 de outubro de, tros sumário" deverão ser indica-ra Oparacz, Dionisio Koppe, Dã- 1.942, Miguel Malakoski, "cupan-'d G das as quantidades máximas deVI aspechak, Dimas Freitas. te do cargo de Fiscal Lançador,E Id A V
" pólvoras, explosivos e acessóriosva o dão eiga, Estanislau Le- ,

padrão T, do Quadro Unito dode explosivos que as· firmas regis-vandowski, Estanistau Pliska, Ere- Município,
.

a contar de 12 deS h 'd' F
. tradas poderão adquirir para seuneu p, mi t, rancisco Ribeiro.

comércio. D. O. D. 156 de 9.7.1955. julho de 1.955, com os proven-João Pllvlak, José Lemek, José tos mensais de Cr$ 1.733,30 (UmSoares Nardo, João Pereira,' João Carlos Nogueira mil setec('ütos e trinta e três
Koppe, Julio Schvoller, José Bus- 1. 'I;eo. Delegado cruzeiros e trinta centávos).

coski, José Hunka, Julio Urbanek. Prefeitura Municipal de Ca-
Julio Luciano Zemf� João Radzi- U 't e n s'l II- o 'S noinhas, em'12 de julho de i.955.
minski. João Kovalski, Ludovico Herbert Ritzmann, Prefeito

'Ianiski, Lothario Paes, Ladislau Osvaldo F. Soares, Secret,ário.
Dolla;LeonardoGaspeczaki, Moà· ,domésticos Portaria de 12-1-1955'cir Alcides de Castro, Manoel Pe·
'reira, Max Jurczynszyn, Nicolau C E 1+

Herbert Ritzmann, Prefeito

Rock, Osvaldo Torneaux, Paulo asa
,

r lia MuniCipal de Canoinhas, no uso

i Hareluka, Pedro Lemek,. Pedro '
de s�as 'atribuições resolve:

KOflmala, Pedro Kislki; Rodolfo Elogiar
Prestes de Souza', Ráfael Czornei', Miguel Malakoski, ocupanteTOSSES I BRONQUITES ISevero Zawadniak; Teofilo Gomes; r dú ,cargo de Fiscal Lançador" /'
Tbeofilo Niedzelski; Teofilo Lis; IVI680 [ftEDSOTADO padrão T, do quadro UniCo
Victor Dzieranski; Victor Niki- (s Il v II U) do Município, pelo zêlo e derli-
fOrllDk; Waldemiro Schwedler; GRANDE TÔNICO cação que sempre demonstrou
Waldemar Luiz Peccinato; Cezar no cumprimento de tôdos 'os

Drosczak. seus deveres."

Tem. bom gosto? Prefeitura 'Münicipal de Ca
noinhas, em 12 de julho de 1.955.

'Tome "a'fell' S T Herbert Ritzmann, Prefeito
\J • ereza Osvaldo F. Soares, Secretário.

.I
I Solicito o comparecimento

nás Juntas de Alistamento Militar,
de Canoinhas, Papanduva é (taió
polis, no prazo de 15 dias a �on
tar

' do presente edital, os cidadãos
abaixo. afim de retirarem os seus
certificados:

.

Município de Canoinha!1:
Certificados de 3a. Categoria:

Adão Alves, Antonio Nhaia de
Barros, Alfredo Alvea, Alipio Ró
drigues,_,Cezario Marchinhak, Ci
rilo Karvat, Ewsldo Carneiro de
Paula, Francisco Silva, Hercilio
de Oliveira," Ignacio Voginhack,
Ignacio Novack. João Ferraz A
fonso, João Sant'Ana, João Pau
la de Lara, João Maria Ahnaia,
João Baptista -de Mórais, João
Balan, ;TIJsé Pedr()!{<;5 Sobrinho, <Io
sé de �()üza;,J�;sé ,GonçaJves:;Car.
doso, Josê. .M1;lJ',tir)s, 'Julio Gonçal
ves Ferreira, Ladislau VatTas, Max
Maros, Nestor, Vi�ir�

.

de Li�a. ,

Pedro Ribeiro, . Pedro Dziedoicki. II - Si alguem tiver conheci
Pedro Vieira d,e. Alvarenga. _'Pedl'�

,

'menta dos cidadãos acima, é Ia
Szernek. Pedro Menegolo, Teodoro vor avisar nas Juntas de Canoi
Augustien. Tomé Rodrigues Ca- nhas, Papanduva e Itaiôpolis, afim I

listro, e Francisco dos Santos. de que os mesmos regularisem as"
(

, suas situações militares.
. Certificados de ISENÇÃO

Antonio Veiga, Fredolim Alves.
Gentil Maciel Ferreira, Genésio
Nascimento, Hermes Schubert.
João SautanevJoão'Lima de Me.
deiros, JOHé DUIDa Ferreira, Joa
quim Bueno, Lourenço de Souza.
Pedro Lech'oo.

dai; Antonio Arnaldo da Silva:
Antenor Augusto da Silva; Alcides.
Gonçalves . Cordeiro; Antonio
Korczgen; Adão Martins de Sou
za; Clemeritino Haubricht Schos
tak; Carlos Saidel; Esteíano Dolla;
Estanialau Kutohka: EJevino de
Souza: Francisco Dzobanski; Fe
lido. Bejger; Felipe Kasmirski;
João Marafigo; Jcsê Scheminski; .

Julio Cech; Lidio Pereira; Meros
lau Truclr; Nicolau Miretzki; Ono-

'

fre Jankowski; Otavio Kwistkowe,
ki; Orival Kuchler; Pauto Lemek;
Paulo Kuresen: Pedro Kito; Rafael
Demeterko; Teofilo Haubricht;
Theofilo Wojciochowski; Miguel
Scbauek; João Sempkowski: Luiz
Liebl; Alois Cheminski; Domingos.

KO,val�ykowski; Sebastião Nhaia;
Pedro Lopes; Osvaldo Keicbeski;
Licio Kuss; Jayme Schultz; Sera
pião Alves; João André; Osvaldo
Povaluk; Dermeval Minikovski.

CARLOS NOGUEIRA·
lo. Ten. Dei. 14a. DR. •

.;.__--

O Exmo. Sr. Ministro da Guer
ra, em Aviso n. 495· D4 - Em
4"de Julho de 1955.

l

Certifica·-los de ISENÇÃO
Arnoldo Gabriel da Silva; Alfre

do ,C�rrea; Antonjo Salvador Vi-

Eng. Agrônomo Tadashi Takimura
� 'grande � íafluêncía do nítrogênío nos vegetais: atua

como regulador da assimilação da fósforo, potássio e de outros
elementos; fomenta o processo de crescimento principalmente da
parte aérea das plantas, e dá às folhas uma coloração verde bas
tante pronunciada. Nos cereais, aumenta o tamanho do grão e
dá uma maior porcentagem de proteína." Nas hortaliças, imprimi
a tenrura, qualidade necessária para que haja a bôa aceitação.

O excesso de nitrogênio ocasiona um desenvolvimento
rápido e exagerado, porém produz poucos frutos de difícil ama
durecímentcc.Nos cereais, o excesso provoca, acamamento por fal
ta de resistênciá dos caules. Para a correção do excesso de nitro
gênio, utiliza-se a Escória de Thomas, um adubo fosfatado.

A falta de niÍrogênio produz plantas definhadas, com ten
dência a poucas flôres ou a floração antes do tempo normal; com
a falta de pronunciada, as fôlhas tornam-se amareladas e morrem.

Quando o agricultor deparar com um caso assim, bu quando
a análise química do solo denunciar a falta de nitrogênio, há dois
recúrsos para que haja êxito (las culturas:

1) efetuar a adubação nitrogenada com o salitre do
chíle sódico que captem 16 porcento de nitrogênio nítrico, ou sa
litre duplo potássio que contem Üi porcento de nitrogênio ní
trico e 11. porcento de potássio Em geral, a aplicação desses adu
bos será em cobertura, na razão de 150 a 300 kg por .hectare,
fracionada em duas' dóses. A primeira metade quando as plantas
atingirem 10 a 15 cm e a outra metade, 30 a 40 dias depois da

\primei�a,
2) efetuar a adubação orgânica, principalmente a adu

bação verde com leguminosas (a mais barata e eficiente). Isto si
gnifica que o agricultor deverá adotar a prática de rotação de
culturas, isto é, na mesma área anteriormente cultivado com uma
cultura qualquer; será plantada a 'leguminosa para a adubação
verde e que voltará a ser cultivada com aquela cultura após a

incorporação 'das referidas legu�inos� ,

'

A incorporação das leguminosas (famílias dos Ieijões
feijão sója, cow-pea, mucuna, feijão. de porco, etc) se faz quan
elas atingem .o auge do desenvolvimento (inflorescência) Serão,
enterradas ppr meio de arado ou �e um outro instrumento qualquer.

A preferência que se dá às ·leguminas para a adubação
verde é devido as propriedadés particulares que elas possuem
em associação com determirladas bactérias que' síntetízarn, isto é,
retiram o nitrogênio simples que as 'plantas. não conse

guem utilizar para as suas necessidades, e transformam em ni
trogênio nítrido, forma em que as plantas prontamente fazem uso.

Essas bactérias nem sempre existem no solo, Quando notar a

falta dessas, (a íaexistêncía de nódulos nas raizes das legumino
sas, onde .se -loca'Ifzam ê trabalham em simbióse) deverá fazer a

ínoculação nas .próprías sementes das leguminosas com culturas
puraslde bactérias específicas ou então, misturar as sementes com

as=terras onde formaram nodosídaces nas raizes das leguminosas
em questã�

.

. I Para que haja o enriquecimento de nitrogênio no solo, é
necessário que haja essa, formação de nodosidades. Segundo os

estudes do Eng, AgrônomiJ dr. Alvaro Ornelas de Souza, o feijão
Cow·pE'a cóm_, produção de lo 923.4 kg. por hectare de massa

verde, forneCI. 313 kg de princípios fertelizantes nitrogenados
ao solo. . ',é

'
"

,

,'--'

Só elo, obs�rvarerri essas cifras, poderão os senhores agri
cultores deduzir a utilidade e a necessidade da adubação verde

"
.

•
..

, '+'" .

com leguminosas para enrlquecer o SOlO com m.rogeOlo e aumen-

tar ainda o teôr <:le nuinus do solu que, como. disse nos artigos
anteriores, combate aV erosão, imprimindo o cal ater porosidade ao

s.olo que facilita; então, a infiltração das águas "das chuvas.

Pôsto aê 'Monta de (anoinhas Aviso
POSTO .DE MONTA DE CANOINHA$ avisa os

Senhores Criadores interêssados, que dispõe para emprés
timo 2 (dois) 'touros de raça IIOLANDEZA e 1 (um)
touro de raça CAKACÚ. !

Os _ interêssados deverão entrar em !entendimento
com o Encarregado do Pôsto de Monta, na Escola Prá
tica

.

de Agricultura "VidaI Ramos" em Marcílio Dias.

Eng. Agr. Tadashi Takimura En'carregado
, ,

I'

-I Fa rm a c j a
. Especialidades

'

Farma�euticas
'Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

.' Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.
., -.

Mqnipulação escrupulosa! Preços módicos!
J

I
- ·

I

O I ve Ira

,

,

i

�

Deus pôs o trabalho de sentinela à virtude!
Como um incentivo ao trabalho, esteio de. nos,sa Nação e

esteio de todas as demais, a RADIO CANOINHAS LTDA"

lançou o programa BOM DIA TRABALHADOR, lpvado ao
.

ar diariamente das 6 às 7, horas da manhã·

Ouçam o BOM DIA TRABALHADOR em' 1560 Kilcciclos.

E lembre\..se:- Pr_estigiar o Rádi� e a Imprensa ",é colaborar

para o engrandecimento. de um povo.
,
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Ano 10 _óCANOINHAS - S. Catarina, 23 de Julho de lY55 . N. 360

DE
'

CABEÇA. PARA !3AIXO
CRONICA' SEMANAL \

O S(-nado Federal aprovou recentemente uma �mendà
no novo Código Eleitoral, tornando obrigatório o uso da

, marcação com' tinta indeleoel, no dedo minimo da mãs) eSI'

querda dos eleitores logo após a votação, qjim de evitar que
o eleitor [apa uso do =eoto em outras seccoes. Essa emenda

foi apelidadll de "dedo sujo". ,).

,
Dos Jornais'

Estou bem desconfiado,
E de confessar isso não fujo,

. Que não tiara resultado
'if Essa lei do "dedo sujo". ,

Senhoras e senhoritas
Se absterão de votar,
Pois suas unhas bonitas
Não. as irão estragar. '

'

Eminentes Senadores
Outra lei que Se Proponha
Castigando os fraudadores
E premiando a vergonha.

,

___: João, Apenas

Associação Rural de Canoinhas
Comunica que acaba'' de receber mais 200 sacos

de trigo para o plantio. Solicita de todos os

associados que procurem na séde da Associação.
ALFREDO GARCINDO, Presidente

B \0 lJ QUE T' C L U
-

B
Ternos o prazer de convidar as sócias do Bouquet

Cltrb, bem como os sócios do Club Canoinhense e Grêmio
da Mocidade, para o BAILE DE ANIVEI:t.SAH.IO, que se

realizará no dia 13 de agosto, nos, salões do Club' Canoi
nhense, com início ás 22 horas..

3 'A DIRETORIA

TRAJE: -

Senhoras: Vestido de Baile '

Cavalheiros: Terno Escuro

r® t'::'I.�r::\� Q\r-t,�® ••••••••��®®III r->,��®""o••• II.II ••� �c';:I,o••••••
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.
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.
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; @
:: Escolha você tambem uma'

.

II

ti. ENCERADEIRA ARNO ' ii
� simples e equipada com espalhador de cêra eíétro-automátíco. �
� E a mais prática. Com uma só escová faz todo o serviço; �
i ( rasp.a encéra, espalha a cêra e lustra sem . �
= precisar (de adaptações. i5
H 8at�deiras elétricas ARNO DUAL SUPER H
! com três velocidades M
� Rádios PIONEER à luz e a acumulador �
� • Radiolas equipadas com PI?K-UP VMAme- I
H ncano -Lonq Play 5:
h' -
h' -

:: Você encontrará na IOJ·a ::
@ ••

® A @

I J. CORTE" I
h _
Q -

:: - Rua Vidal Ramos, ;01 - Fone 125 55
® C1\NOIN,'HAS -:- SANTA CATARINA ::
® ®
,®®�•••••••• f.::\,® •••••••• .._.... ••••••_ ••••••••

'

••••••••
- ®

w••••••••<o!s o ®®••••••••®®@@••_••••@®®@.IR••••.••®®®®,..•••••••®®®@.)••••••••@®®

� revista infantil que educa,
ensma e diverte!. Páginas que
agradlÍrn e encantarri a infâncial
Aventuras estupendas e histórias
g�zadis�imas, para delicia de seus

�ltores. Em Outubro "O TICO

d
Ieo» completará meio século
e vida, toda ela consagrada a

P�op!lrcionar tr.omentos de sa-
dIa ale .

.

'

.

.

grla aos menmos e me-
nInas do Brasil. .'.

Suas páginas publicam sempre:li<

Lições de Vovô
: Pr0digios da Nat�re:lla

Gavetinha do saber

* RÚauezas' dJ Brasil
*' Fichário do Estudioso
* Hoje tem 'Sabatina
o Origem das Palavras

.
o Nossos Concursos
o Passatempos - Curiosidades
°Calendário da Historia Pátria.

«O TICO-TICO» 8 revista

aconselhada para a i�fancia,
. Uma publicação lla Socieda-·

de Anônima «O 'Malho» Rua

S;nador Dantas, 15, 50 andar
RIO DE_ � ANElRO.

Hegistro Civil,
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro 'Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoinhas,
Êstado de Santa Catarina, etc ..

Faz saber que pretendem ca

sar: Francisco Ribeiro Camargo
e Maria", Rosa dos Santos: Ele,
natural deste Estado, nascid�
neste distrito no dia 9 de junho'.
de 1922, lavrador, solteiro, do
.miciliado e residente neste dis
trito, filho legitimo de Braz G.'
Camargo e de Dona Emilia Ri
beiro Martins, falecidos. Ela, na

tural deste Estado, nascida em

Curitibanos no dia 4 de Agosto
de 1929, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste dís-,
trito, filha legitima de Vicente
T. dos Santos e de Dona' Julia

Jungles dos Santos falecida, do
mícílíado e resido neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

180JSi alguemtíver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito .'

E para constar e chegar este
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado
no Jornal "Correio do Norte",
da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 16 de julho de 1955

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

Torpedeado,
peloPSDePTB
o aumento ao

- ,

funcionalismo
de S. Catarina

O PSD, e o PTB, protelando
para o dia 10 de outubro a. vo

tação do Plano de Obras e E
quipamentos, torpedearam, em

sessão de 13 do corrente o au

mento do funcionalismo de SIi[)
ta Catarina, cuja Mensagém do
Executivo não poderá encami
nhar � 80 Legislativa' enquanto
não for apreciada a emenda
que transforma em taxa o pro
jetado aumento do imposto de
vendas e consignações pela qual
se concedem os recursos para
aquelas despesas, urna vez que
ao Govêrno

.
do Estado não é

possível atender as justas rei
vindicações/da honrada classe dos
servidores públicos, exclusiva
mente com verbas orçameritá
rias ordínárias.

A a preciação do Plano de O
bras, sua aprovação ou até mes

mo rejeição, possíbilítarfa o en

vio da Mensagem que majora
cs vencimentos do funcionalís
mo. A solução protelatória da}
da pelo PSD e PTB excluiu,
definitivamente, quaisquer pre
tenções de aumento por parte
da sacrificada classe dos Iuncío
nários estaduais.

O Barnabé, 'Catarinense sabe,
pois, agora. da verdade: o PSD
e o PTBnão querem que o Execu
tivo Estadual conceda, aos seus'
servijores, a pleiteada melhoria
de vencimentos.,

U te nl s í I ros
doméstic'os
Casa' Erlifa

Miguel
Por Decreto de 12 do corrente,

do senhor Prefeito Municipal, foi
aposentado o sr. Miguel Malakoski,
ocupante do Cargo de Fiscal Lan-
çador, padrão T, do Quadro Uni
co do Município, em virtude da
redução de sua acuidade visual,
que vem aumentando considera-'
velmente, conforme ·foi constata
do por médicos especialistas.

Depois de quási 26 anos de
bons e leais serviços prestados,

, , I
tendo exercido o cargo de profes-
sor, inspetor escolar, auxiliar de
agente municipal de estatística,
auxiliar de escrita, e substituído,
por diversas vezes, o tesoureiro
da Prefeitura, o Intendente de Ma
j6r Vieira, e o Fiscal, Exator de
Papanduva, foi aposentado por
motivo de doença, não podendo
realizar o seu anélo que éra comple
tar 30 anos de serviço à causa

pública,
Funcionário assíduo e pontual,

caprichoso e dedicado, empregava
sempre no cumprimento de seus

LACE R D'A
HÜ,LSE'

Malakoski
deveres uma, atenção constante �
incansáveL

Respeitoso não só comi seus

superiores- hierar,quicos, mas : para
com tôdos, conquistou a simpatia.
e a estima geral.

Por ocasião de sua despedida,
foi-lhe prestada modésta mas sig
nificativa homenagem, tendo' o

Prefeito Herbert Ritzmann ofere
cido uma linda pasta e entregue
uma P9rtaria de elogio pelo zêlo e

'

dedicação que sempre demonstrou'
no cumprimento de seus deveres.
Os oeus colegas ofertaram-lhe um

dicionário, como recordação dos
muitos anos de expontânea, ami
gf!. e sincera camaradagem.

, «Correio do Norte' associando-'
se as demonstrações de apreço e

louvor ao senhor Miguel Malakoski
formula votos para que a doença
em seus orgãos' visuais nã�
progrida e obtenha melhoras e

aproveita o ensejo pará felicitá
lo pela dedicação, amor e capri ..

I cho, que sempre revelou no cum

primento de seus deveres.

Treinou o Botafogo' E. C. em Três Barras '

.. Preporanao-se para enfrentar domingo em Mafra, o'
Atleüco Operario, os dirigentes do alvi-negro, não se discui- /

'âaram dos preparativos. .

Proveitoso o macth-treino
. Com a oaliosa colaboração dos diretores tresbarren

ses, foi possível contar com a presença de todos os seus ti

tul�res� enfr�n�a,!:do o quadro ,local, .
que formou com a se,

.

guinte constituição: ledo depois LUlZ; Ajonsinho e Bento:
Gino, Dambrooski e Pereira; Pery, Arno, Nelson Fuba .e Si:
mães, .depois Mazico. _

.'

Egidio já é botafoguense
Fomos informados, por fonte segura, de que o ex

médio di�eito atleticano, Egídio, foi cedido para defender as

cores alei-negra, nesta temporada de 55. Sem dúvida, foi
uma das melhores aquisições dos botafoguenses.

Seguir� amaR'hã para Mafra o Botafogo E. C•.

Otglorioso alin.negro, do "Quarterão do Tigre", acaba
de receber um convite do C. A. Operaria, para disputar na

quela. cidade, amanhã, uma partida de futebol, entre as equi-
pes titulares,

. ...

Os botatoguenses seguirão completos, com todos os

Jogadores principais., entre eles, destaca-se a presen'r;a de
Egidio e Afonsinho, duas ultimas aquisições do aloi-negro.

O Bela Vista E. C. em Rio dos Poços
'

Preliando domingo ultimo em Rio dos Poços, o Bela
Vista Esporte Clube, obteve brilhante vitória, iierrotando .'0
América E. C. daquela localidade peja elevada contagem de
4xO. O resultado bem diz da' excelente atuacâo dos Belaois.
tenses frente a um quadro que não pode oferecer resistencia I

devido a falta de entendimento no conjunto. Assim o Belsi
Vista reune mais uma vitória para suas côres, estando in ..

victo desde 1954. Assim formaram as equipes: .

AMER.lCA: com Negito, Paulino e Ouande ; Tango, ')
Antenor e Bagunça • Miguel, Zé de Lima, Canhoto, Cebo e

\�anoel. BELA VISTA: com Ouidio, Oscar e Jair - [uoenal,
1J(0dolfo e Victor I Antonmho, Adollar, Cito, -Oswaldinho e

Poloniski. Os tentos foram marcados .,por Cilo 2, Antoni»
nho e Oswaldinho, �

I

Juiz Snr. Pedro Soares,. com. uma atuação excelente.
Reina entre os elementos que compõem o Bela Vista,

grande animação com a vinda do PALMEiRAS amanhã
dia 24.· Correspondente

� ,

Excursão do Clube de Bolão «Primavera»
Em data de 21 do corrente, quinta- feira, a I convite

do seu homônimo da vizinha cidade de Rio Negro, seguiu
para aquela cidade o 'Clube de Bolão I, Primavera", .compos"
to por senhoras da melhor sociedade local.

Viajando em condução de, propriedade do Snr: Çar
los Spares de Andrade, tiVeram muito bôa viagem e, ún
Rio Negro, uma festiva receppão, seguida de um lauto al
moço; oferecido pelas suas colegas do time tionegrense. O
jogo terminou com merecida vitória da turma Rionegrense,
apesar dos' esforços das. visitantes.

Çom um gostoso café pela tarde, encenou::se a reu-'"
nião esportiva, firmando ainda mais os laços de amizade
entrt as duas localidades.

.

As çomponentes do "Ptimavera", canoinhenst agrfl
decdn a suas �ol�gas de Rio Npgro é ,esperam poder, dintro
em breve, retrzbuzr='lhes na mesma altura a bela recepção de
que foram alvo.

"
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Proibiçã,o Prefeitura Municipal de Ca;noi/nhat\f:;'�' Áviso
- Torno público que a'partir dês- .

. ta data, fica expressamente proi- De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
.

torno publico
bida a passagem e caça'das em que' durante o corrente mês de JULHO,' slprocéde nésta
meus terrenos, situados em Mar- TESOURARIA e nas 'Intendências de Três Barras, Paula

cdílio D)ias, não me reaponsabiltsen- Pereira, Felipe Schmidt e Major Vieira, a cobrança dos
o pe o que possa .acoutecer �ós -seguintes Impostos e Taxas:

.

'. ,

transgeasores do presente aVIso,..-, -Ó., .i; '-,
.

" i
i

"

que serão levados á presença- da 1 - Imposto, de Licença (Cont. p. com.' e ind.) 3. trimestre
au,toridade c(lml?ete�te. Ix 2 - Imposto Industrias e . Profissões

.

� 3.»
Marcílio Dias. 9· 7 -55 3 - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 3. »,1

LEOPOLDO TOD'f' "',.1; , i"

Os ,contribuintes que não f satisfazerem seus paga-
mentos dentro do, prazo acima referido, poderão, laze 710
no mês de Agosto com a multa 'de 10% ou mês de Se-
tembro ,c,om ,,:Ú)%. " "",1\':' i,' ";'"

'

-»,
Terminados os prazos citados. serão extraidas as.�

'certidões para a devida .cobrançá executiva:"
l

" ", l·.' 1,,";'"
' 'I, ;'<f -'j�. ..tl·,. ,} "

Canoinhas, 1
.

de Julho ,q�.,.1,955.
C.' Pieczarà .: Tesoureiro.

23-7-1955

S;;:.
·

�LfiREDO. GÂ�-CINDO
I I. f1epresentações,�orretagem,Seguros,Conta Propria

·

Tem para' pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHA� MILHO, TRIGO"
. ARROZ E TODOS OS CERE�ES;' MOTORES A GAZOLlNA E

,

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO
. .

�.> ,}
.'

. I ./

f' Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
,

Quer comprar um terreno ou . casa? Procure Alfredo Garcmdo.

-Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e E:tc:'

.

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra

de cultura; com casa de' moradia, paiôl e outras; benfeitorias. No
m�mo terreno, tem urna organísada criação de abelhas cem 40 cai,..
xas 'e urna força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

------.- ,

105 alq. terra de cultura, no Gavião. Tres Barras. Preço de ocasião.

�- _\,

V'.;;S. poderá comprar re-

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-'

versos modelos

Na Relojoaria Süi$sa
,

d. Guilhérme J.J Som
Rua E,ugenio de Souza

Um; casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.
----/----

.

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

o,;: Verdadeira propriedade rural,
.' ,_., �

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.
. ", '

.

_,
.' '.

5 Alqueires de terra de vcültura - em FARTURA

UMA CA�A de madeirá à ,R'ua Curitibanos, 272·
_.

�O Alqúéires (8racatingat e Erval) - em 'CAMPININHA
;.t;i I.... ...

. ,,'" !.

.,�
J

60 ALQUEIRES de terra "de cultura' - 2 casas para operários - 1

�
barracão ""para Moinho é Tafo na,. sendo 10 alqueires para, arrozeira

35 Afqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distanté
-

apenas 10 kilómetros da Cidade)
"

T f
_

'

Ass,pciaçãq, . Ru�al �e� Ç�Hcm;bag
•

y ,

"SEMENTES DE,! CENTEIO" .'

A Associa�ão Rural �cagâ
-

cJ.e, ;��é,g�;
sementes d� �tntei�,

f

de alta ge;�jnaçã�;.
, ,

. . l .. lU·, ,�, "\

cheg'adas de Ijuí� ·R.G.s. Preço 6,70 o qtiilo.

AGRICULTOR!
Pla�nte menor area e colha mais com

. SALITRE DO CHILE:

Sõdic'q ,OU _ Duplo Potássico
.

'" , .} ... �
i

...

!.SÓdiCO:
16%, de azoto ,-

CONTÉM: Potássico:.14-15% de azoto e io.nss d� po�ássio
e.. rnars 32 elementos menores Indlspen- ,

.sâveis a saúde e produüividade'das 'plantas.
Ano após ano,' os fatos' confi'rmam que o

SAI,.ITRE DO CHILE
: * Aumenta '8 produção e melhora a' q6alidade

11< Aumenta o número de brotos' novos
.

* Segura 8S floradas :e ,0,8 chumbínhos .:�

,

* Dá vigor e resistência às plantas .contra o ataque de, pragas
* Ajuda a corrigir a acídês .do solo, .;.-

,,* Recupera a planta das secas prolongadas,
"SUA APLICAÇÃO. É

, FACI,L E ,É,CONOMICA ,,'

* Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
* Quando puro> antes da florada ou no perfilhamento �

>
"

* No momento que a plantá necessita: 1/3. no plantio e 2/3
·

em cobertura, em duas, aplicações com 30 €lias de intervalo
.

"

Solicite instruções mais detalhadas aos -Agentes do '

Salitre no 'Paraná

\

,'FORD.Ccncessionarics
d

;

TEM PARA PRONTA ENTRE�A:'- <

,
.

CHASSIS •• , CAMINHA0 COM CABINE
/

AMERICANA:
. ""!, "J

' I

;. '"' t,�

("F-aba .� 192'.: - Motor 170 H,P. - modelo '1Q54
. F-600 - 172' - Motor 138, HP. - modelo 1954

F-50b � 154" ,- Motor. 130 HP.' - hlodelo 1954
E-350 - 130" - Motor 130 HP. - modelo 1954 ,
._ '"\ - f:' ; ,: , ., " . �._ I "�o,

F-100· ... Piek-Up � 130 HP; � modelo 1994� ,f," ..
'_"

Ford -�hein (Alemão). - .173�' :- 110" H P., ,,� Com eixo.
.de força modelo 1954·. -<

'.
�

Ford�Thames (Inglês) -1.modelo,'1954,·
'

"

Chassis para .Onibus eo- 'Diesel - 189'" - 95.' H P. �-

com eixo de força. �

. Albano" Boutin.ôz Ciá. Ltda..
. � � �

FUNDADA EM 1897.
Matriz

Av. Caparrema, ,155/191
ex. Postal, 332 '

Telegramas: «BOUTIN»
I

CURITIBA .

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

Cx. Postal, 18 - Fone' 1043

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA

.. ....__�
é

..

=H···········�·····································II· !
'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�:
" ..

= .
. �

ti Dr. 'Aristides· Dieherí ii
.

H "

CIRURGIÃO DENTISTA ãi
:: �,,_., I:

i Raios' X - Pontes Moveis - e;r Fixas. ii
I I\\entadura�' Anat.omicas· iiI •• II

..

) :: \
r

.... II
i f. ,�',. I,' Rua' Vldal Ramos , , 55,
n CÁN'OINHAS' -

-

SANTA CATARINA iã
" "

·=: ;..•� .I.•••••••••••IIi••••••••
-•••••••••••••••_•••••••••••u••••••••••••••••••••••::

., _••••••••••••••••••••••••••••_••••••_...... ••••• 11••••••••••••••••••

j,

CARROS DE
-

PASSACiEIROS:'
.�.,.J .

Ford-Ven'dome [Francês] - 4� Portas - Motor va
.

110 HP. Modelo 1954
.

Fo(d�Taunus (Ãlemão) - 2 P�Jtas -- Motor ,48 HP.
t .'

.

.

.
.

4 Cilindros --:',
__
Modelo '1�§4 , ,

Ford Americano o_i; 4 Portas - Motor V8 - 115 HP.
�odelo �1953,

Todos '�e\fem, escolher para Pr�sldeqte da
RepÚblica . o candidato,: de sua .preferêDci,�
A;ssim tambem·todos devem preferir para. concertos ,de sua .

bicicleta uma rOficina onde o lema é: . SEgVIR MELHOR
PELO MENOR PREÇO; e ésta só poderá 'ser a

"
(

, OFICINA CRUZ'EIRO
atende, el11 plugu.é�, �qncertos, refqrrp,as, e' vendas qe

bicicletás,. e tudQ, qy.e se refer!r ao ramo,
"

e" ainda mais, 'atende a domiçilio. .

Está localizada ali jmIto com o edifício ADOLFO v-OIqT

[,' S A L A D�E_ -E X P Ô' S I (,À O
",

Abertà Ola' e Noite"
,-

.

" .
. '\\, t',�. l

·Roa rDoàrle Scbutel D. 15 -

.

:
�

.

Eo'D f F I C I O
•

j

I :j;' "

'T818100e8:/3605 -

FORD
3347
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O PSD CONTRA O OESTE E NORTE CATARINENSE
O PSD. aliado ao PTB, vive

das explorações, em tôrno de
assuntos que dizem respeito aos

interesses coletivos. Vários fatos,
em que se evidencia a politiqui
ce a serviço dêsses partidos, já
têem sido denunciados pela ím

�rensa honesta.

Os homens que obedecem, cé
gemente, o dedo em riste dos
Ramos, não desejam outra coi
sa senão agradar a quantos, com

êles, fazem côro néssa situação
calamitosa. Basta que a ordem
venha. para que se coloquem a

serviço de causas inglórias. Bas
ta que seja para louvar os Ra
mos, os coligados de hoje, ini
migos de ontem, PSD e PTB,
esquecem os altos interêsses do
Estado.

Vejam só: estão - os pesse
distas e petebistas - na Assem
bléia. contra a criação das co

marcas do norte e oeste catarí
nense. Rejeitaram, há bem pou
co, projeto que possibilita a ins
talação imediáta das comarcas.

Protelam,
.

assi m, o assunto. '"

concretisação da matéria, está

sendo, por êsse expediente tão
próprio dos polítícoides, retar
dada.

Fazem "política, mas política
rasteira, com assuntos tão im
portantes. Levam o povo a es

perar pelos atos Administrativos
que consultam os seus verdadei,
ros interêsses e, quando o Go
vêrno procura atendê-lo, essa

maioria fica a protelar, protelan
do se':Ilpre ...

'

Esse . o fato em si.

O PSD, aliado ao PTB, está
entravando o andamento das
providências para a imediáta
instalação das comarcas, E isso

I significa, senhores: O PSD e o

PTB estão, contra o norte e o

oeste de Santa Catarina. Contra
a instalação iinediáta das cornar

caso . uma vez' que. rejeitaram o

projeto que regulamenta o as

sunto.

E, ainda, querem os coligados
PSD e P'1;'B pregar, em Santa
Catarina, a paz e o trabalho
harmônico em beneficio do Es
tado ...,

o candidato
da Frente

\

Dernocrática.
Houve por bem a "FRENTE

DEMOCRATICA", éomposta dos
partidos UDN, PDC e PRP, es

colher o competente e humani
tário médico Dr. Reneau Cubas,
para seu 'candidato a Prefeito,
nas eleições de 3 de outubro
vindouro, escolha esta que vem

encontrando as mais .entusiástí
cas ressonâncias no eleitorado
esclarecido do Município.

Conhecido em tôdos os qua
drantes de Canoinhas, não só
mente pelos seus elevados dótes
de médico competente e huma-:
nitário, como também, pelo seu

espírito simples e acolhedor, -

é o Dr. Cubas o mesmo homem,
tanto faz na casa do rico como

na choupana mais pobre.

Datas à Vemdes
PLANTA STUEBER

! ,

Nas proximidades da Associação Rural
,

'

ES'CRITURA IMEDIATA
Informações: Dr •. Scultetus e Altredo Garcindo . ôx .

,•••:::U••••I··=····.·••••••IIIIII _ __ _••••_ ::::®

·1·- p-;��;·-G66d;��;· i
I A -VISTA E A· PRAZO II..

u

5i Com prazer- oferecemos para pronta entrega ::
L ®
$i os famosos pneus Goodyear.

'

ii- H

r: SEM CÂMARAS DE AR ·ii- H

i5 '\ 670 x 15 - Faixa Branca 55
5i

E liii mais os seguintes: ::
u ••

:I 4.50 x 21 - Lameiros e Lisos ::
= 5.50 x 17 -

" "" 55.. \ ..
:I 600_){ 16 -

" .'"
II

! 6.00 x 20 - A K S - de 6 lonas 55
re 6.50 x 16 - Lameiros e Lisos i
I: I:
55. 6.50 xIS - LAMEIROq 55
:1 6.50 x 20 - A K S - de 6 Lonas :1
ii 6.70 x 1» - Lameiros e Lisos 55
li 6.70 x 115 - A W T ;,. de 4 Ionàs - Faixa Branca ::

I:
�

700 x 20 - Lameiros e Lisos 8, 10 e 12 lonas nII 7.10 x 15 - 4 e 6 lonas ;;.• 91 w:I 7.50 x 20 - Lameiros e lisos 8, 10 e 12 Jonas' . ::..
..

55 7.50 x 20 - Bandeirantes e Lisos 8; lO, e 12 lonas 5i
= '8.25 x 20 - Bandeirantes e Lisos 8, 10 e 1,2 lonas 55
ii 9.00 x 20 - Bandeirantes de 12 Lonas ii..

..

ii 10.00 x 20 - 14 Lonas - Papaleguas 55
ã 10.00 x 20 - 14 "

- BANDEIRANTE fi..
..

iS Oferecemos, ainda, a MAQUINA de costura de Fama 55-
..H
..

§ Mundial marca «E L G IN», de bobiria central, em M
i5 gabinete de luxo, tipo apartamento. 55-

..

U JACIL MANEJO LINHA IMPECAVEL ii
:: ACABAMENTO PERFEITO 5:..

....

..

ii .

Merhy Seleme cP Filhos
.

ii
5a T,RES BARRAS -�_ SANTA CATARINA ii \

H �
..

�

. �
®:::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::;:::::::::::::::::::=:::=:::::::::::;:::::=:::�:=:::::®

Uma. das grandes qualidades
do Dr. Cubas é a sua extraor
dinária capacidade de trabalho,
pois jamais fugiu do cumprí-.
mento do dever, qualidade 'essa .

imprescindível para recomendá
lo corno. candidato à P-refeito. .' .

Temos· a certeza que
v

ri Dr -.

Cubas, afrente da admínístação
do Município, muito realizará,
pois conhece tôdos os problemas
e tem.ídéías muito interessantes
para resolvê-los. Saberá conti
nuar a grande obra administra-

. tiva de Benedito Terézio de Car
valho Júnior e de Herbert
Ritzmann.

Na direção do Centro de Saú
de, já em poucos mêses, fez sen

tir seu eSJ7írito dinâmico e em

preendedor, adotando novas e

acertadas. normas, que vieram
melhorar consideravelmente a

eficiência daquêle Departamento.
Seu nome será uma bandeira

desfraldada em pról da :vitória
e grandeza de Canoinhas. I

Justiça

, �l '

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje ás 20 horas - Improprio até 14 anos

A grandiosa comédia

AMOR SEMPRE AMOR
estrelando Charles Boyer, Louis Jordan e Linda Christian

E a conto d� Sér.ie uFalc60 da Floresta"

Ainda no programa os insuperaveis 3 PATETAS
e Desenho animado

Amanhã. ás 14 horas - Censura 'Livre

.
AMOR SEMPRE AMOR

E a conto da Série 44Falcão <la Flor�sta"
-----

.

Amanhã - ás 17 'e '10 horas • Improprio até 14 anos \

/

o fantástico nivelando.sl com o real no' mais ousado

espetáculo de ficção até' hoje filmado:

O MONSTRO DO MAR
com Paul Christian. Paula Raymond ,e outros

2a• Feira ás 20 horas » REPRISE - Improprio até 14 anos

3a e 4a• Feira· ás .20 horas. Imp. até 18 anos

GAROTAS DE LUXO
com Susan Stephen, Ana Maria Ferrero e outros

5a• � 6a• Feira • ás 20. horas • Irnp, até 14 anos

SENHORITA INOCÊNCIA
-

Uma festiva e romântica comédia musical da M. /G. M.
� em estimulante TECHNICOLOR

Com Jane Powell, Farley Granger, S. Z.- -Sakall e outros

. Cineminha "São Francisco"
. .....

AMANHÃ, às 15 horas e às 20 horas.

'O Tenor GINO BECCHI � ANTONELA LUALDI em

. '�CANÇÃO INàLVIDAvEL"
UM MÚSICA.L DA ASTORIA (Itália).

SEGUNDA.FEIRA, dia 25, ,às 20 horas, REPETIÇÃO.
- \

"

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@®®®@®®®®®®®®®®®®®®®@®®
® ®

Lescri�d� li MI N 10 ;1
�'REPRESEN-TAÇÕES. SUL BRASILEIRA I
I® l-ferece a todos os comerciantes désta Praça e Cidades vi- �

zinhas, ALUMINIO/ por ataca,do para pronta entrega, pelos �.

menores preços da praça.' '.

- 4 �

� Visitem sem compromisso e vejam as exposições a Rua I
® Major Vieira, 290-292. (Em frente ao Club Canoínhense) ®
® ®

®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®�®®®@I®®®®®®@®®®®®�®®®®®®
t.-c

Aviso

o

Eleitoral, 8al- Zona

I tos Vaz, João Bileski, João Pe
reira Derpho, João Kolcheski, João
Ferreira da Silva. Jorge Alves de
Lima. Jorge Francisco de Olivei-
ra, José Prestes de Souza, Julia
Maydanchen, Ladislau Niedzeeki,
Lourdes' Sabinp Boddeoberg, Ma
noel da Cruz, Marcelino Padilha,
Maria Ignacia Brandeburg, Victor
Soares Fragoso, Victor Latocheaki.

Canoiuhas, 13 de julho de 1955

José Pedro Mendes de Almeida
Juiz Eleitoral da 8a. zona

Zeno Benedito RIbeiro da Silva
Escrivão Eleitoral da 8a. zona

.

Cf)
O

..c:
c:
�
E
CO
....

sn
o·
Cf)
O

'"'C
O

.....

Q)
'"'C

O Doutor José Pedro Mendes
de Almeida, Juiz Eleitoral da 8a.
zona de Cenoinhss Estadõ de

. Santa Catarina, etc.
-

Convida as pessôaa abaixo re-

lacionadas, a comparecerem no

oa rtorio Eleitoral desta Ba, zona,
.

"
.

afim de regularizarem sua sttua-

ção perante a Justiça Eleitoral, até
o dia 30 do corrente impreterível
mente:

Adelia Sentia, Antonio Betner,
Antonio Miqueleto, Dinah Wendt,
Erica Hosembock, Eugenio Auto-

.

uio de Souza, Francisco Adancseski
Francisco Jientarki, Izabel de Ma-

PARA FERIDAS,
E C 4 E, MAS,
I. N F L A M A ç O E 5,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

CONTRA CASPA,
'

QUEDA DOS tA-
;

BElOS E DEMAIS

aFHCOES DO

COURO CABELUDO.

��9r'�O CAP.I�AR
pê)�;�'ixCEl..'t�!: IA
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