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Motivos, razões e realizações,
fatores que contribuirão

para a nossa próxima vitória
I Escreveu Alfredo Garcindo - Vereador da VDN

Desde velhos tempos, padecia o Estado de Santa Catarina
do mal da imaginação, dajprornesse. Quando havia necessidade
de tomai iniciativa e executa-la em benefício das aspirações do

pôvo cetermense, o govêrno da ditadura, sózinho podendo aí de
monstrar sua capacidade administrativa, na solução dos mais pre
mentes problêrrras, à entrosagem da organíseção nos domínios de
todas as atividades, fracassou porque quis criar ap�nas relêvo para
o seu nome. Juntando-se a outros, tambem homens fracassados,
iniciaram a sua política de perseguições, fazendo um jogo excuso

destinaria apenas a salvar ínterêsses pessoais, passando a merecer

desde então a antipatia da maíona do pôvo catarínense. Ainda

assim, continuaram fazendo do Estado, cooperativa de empregos
para j.l& entes e afilhados. Quando o pôvo esperava desses homens,
algo q Ut:' pudesse velorísar

\
suas terras e seus bens, acabou por

assísnr um espetáculo desnorteante que veio redundar com a

morte da conciência cívica catannense.

Foi então que os homens progressistas jogados a margem
da administração catarínense se levantaram, formando a União
Democreuca Nacional, para ocuparem o govêrno do Estado. Ence
tando uma campanha de morelísação, foi formado em todas as

cidades, o Diretório Municipal do Partido, para readquirir o pres
tígio da soberania de um estado .produtor e industrial. Vencidas
as eleições, os homens da UDN, iniciaram com profundo senso de
prevídeocta e espírito patriótico, incomparável desenvolvimento,
que nos seus primeiros passos foi levando de vencida tudo que
era até então, julgado de difícil solução. As demais cidades do

Brasil; também subjugadas e sob a reação do mesmo chicote di
tatonst, atravez de novos govêrnos democráticos, começaram a

respirar naturalmente, numa demonstração de fé e de vontade,
num movimento constante e ascendente de novas conquistas de
realizações. O Es.tado de Santa Catarina governado por Irineu
Bornhausen e o Município de Canpinhas por Benedito 'I'erézio de
Carvalho Júnior, se fizeram admirar dentro da condição .essencial
de trabalho e com um poder 'de decisão admirável. Os melhora
mental) lOtroduzldos em setôres abandonados, mudaram-os aspéctos,
corrigiram falhas e operaram uma obra verdadeiramente trens
formadura. Quem se dispuzer à fixar um juizo sôbre a adminis
tração do Estado e do Município de Canoinhas, nos moldes da
sinceridade, há de concluir que todos estes motivos, razões e rea

lizações, contribuirão para a nossa próxima vitória nas urnas de
3 de outubro próximo. Haja visto o que está acontecendo em

várias cidades do Estado, como Mafra, Lauro Müller, Jaguaruna,
Orleães, Concórdia, Urussanga, etc., que o PTB-PSD, hipotecaram
irrestrita solidariedade a candidatura Jorge Lacerda, candidato de
Irineu e tambem em nosso Município, muitos elementos há muito
radicados no PSD, votarão em Reneau Cubas, sucessor de Her
bert Ritzmann. E tudo, graças a vigorosa segurança orientadora
dos homens que compõe a União Democrática Nacional, que avulta
em realizações, por nela se fundirem, com a firmesa de ação con

junta e uniforme, dos homens que trabalham e que produzem, a

exaltação cívica do pôvo barriga-verde-
-----------------------------------------

Marmelada & M.ármelada
Os oposicionistas em diversas ocasiões tem se re

ferido com duplicidade com respeito' à Imprensa Oficial
do Estado, aludindo ter sido empregado material público
em serviços. políticos.

Para desmascarar tão levianas afirmações é sufi
ciente uma rápida comparação, Vejamos:

A Imprensa Oficial rendeu em 1945 a importância
de Cr$ 550.924,00; em 1947 Cr$ 804.473,10.

Em
-

1950 - que foi o ano de eleições para Go
vernador - rendeu apenas Cr$ 213.341,90. Foi a menor

renda verificada. Porque? - O mais interessante, pórêm,
é que para tão FORMIDAVEL renda foram gastos Cr$
1.792.061,90 só de PAPEL!!! - Onde sumiu tanto papel?

Não pasmem os leitores ao tomarem conhecimento
que em 1954, no Govêrno IPINEU BORNHAUSEN, a renda
da Imprensa Oficial foi de Cr$ 4.187.800,30 ...

Onde estão as marmeladas???

Em Felipe Schmidt a

caravana da'
Frente Democrática

Canoinhense
Cresce dia a dia o entustásmo

pela candidatura Reneau Cubas
em todos os recantos do muni

cípio.
Domingo, dia 7 do corrente,

a Caravana da Vitória visitou a

-víla de Felipe Schmidt. Grande
massa popular aguardava ancío
samente a chegada do Candidato
e sua comitiva que, ao se de
frontar com o pôvo, foram

ca-IIorosamente aplaudidos.
Felipe Schmidt vivet momen

tos de satisfação e entusiásmo
ao ouvir as palavras calorosas
-dos diversos oradores e por últi
mo a do Candidato CUBAS.

O sr. João Augusto Brauhardt,
Vereador daquele próspero Dis
trito, fez uso da palavra, .apre
sentando ao pôvo, os homens
da Frente Democrática Canoí
nhense.

Integraram a Caravana da Vi
tória os. Presidentes dos Dire
tórios da UDN e do PDC, repre
sentante do PRP, da Ala-Moça,
do Deputado Benedito Terézío
de Carvalho Júnior e dos Ve
readores Alfredo Garcindo e

Carlos Schramm, além de di
versos próceres da Frente De
mocrática Canoinhense.

O pôvo de Felipe Schmidt
deu em público uma demons
tração de seu verdadeiro espí
rito democrático e a sua ina
balável decisão de apoiar íncon
dicionalmente o candidato DR.
RENEAU CUBAS.

Felipe Schmidt com a' demons
tração que manifestou, vai cada
vez mais gozar dos benefícios dos
nossos governantes, atendendo
as suas justas reivindicações.
A Frente Democrática Cenoí-

I Luiz Pacheco dos Reis INa madrugada de quarta feira, dia 10 de Agosto,
morreu um grande amigo de Cenoínhas - LUIZ PA
CHECO DOS REIS.

Já nas primeiras horas do dia, Cenoínhas tôde re

cebeu corno um impacto de bomba, a infausta notícia do
falecimento e, em tôdos os corações houve profunda tris
teza e em tôdos os olhos as mais sentida", lágrimas.

Com apenas 51 anos de idade, deixava de existir
quem em vida soube ser 1eàl, justo e sincéro. Perdia Ca
ncinhas um dos seus grandes homens e perdia o Govêrno
Federal, um dos seus mais competentes e corretos funcio
nários. Como Coletor Federal de Canoinhas, Luiz Pacheco
dos Reis soube se impôr pelo zêlo e pelo profundo amôr

I
ao trabalho. Tinha como norma de vida, ao par do seu

elevado espírito de soliedariedade humana, a compreensão
do

qu: :ô:o:u:::;��e�::d: !:::� solicitude. Não sabia

I
odiar. A tôdos estimava como era estimado por todos. As
classes menos favorecidas tinham nêle um grande protetor.

Um exemplar chefe de família. Vivia para ela com

devotamento e carinho.
,

Seu sepultamento foi uma demonstração da estima
que gozava entre os canoinhenses. A beira do seu túmulo,
falou o vereador Alfredo Garcíndo com palavras de pro
fundo sentimento e de saudade.

Elemento de prôa da União Democrática Nacional,
sabia respeitar aos seus adversários políticos, como sem

pre foi respeitado pelos mesmos.

Depois de sua família, dedicava grande amísede ao

ilustre catarinense dr. Adolfo Konder, o qual teve um

grande choque ao saber de seu falecimento.

Canoinhas ainda vive como que traumetísade, pelo
inesperado falecimento dêsse seu grande munícipe.

Sua última morada será agora um sepulcro branco,
entre tantos outros de grandes canoínhenses, que alvejam
como um quieto rebanho, espalhado entre flôres, banha
das pelas chuvas e os ráíos solares de nossa terra, e, de
vez em quando, um vento emêno lhes afaga as pétalas
transmitindo como um murmúrio as nossas preces, mis
turadas com o orvalho de nossas lágrimas de saudade.

«Correio do Norte», que têve em Pacheco dos Reis um

dos seus inteligentes colaboradores, sente profundamente
esta lacuna, sobre-tudo do amigo leal e encorajador e

roga ao Altissimo para que o tenha em seu reino que é
a morada dos bons e dos justos.

A família enlutada, a expressão de nosso grande pesar.

Excederam à expectativa .es comícios de jaraguá e Corupá
Novas 'adesões se avolumam - Cresce o entusiasmo às cen

didaturas Jorge Lacerda e Heriberto Hülse
Artur Müller, baluarte da Frente Democrática

JARAGUA DO SUL 4 (Ur- tative as manifestações de sím

gente) - Excederam à expec- patia às cen+t+aturas dos srs.

Jorge Lacerda f' Heriberto Hülse.
candidatos da Vitoriosa Frente
Democrática

O povo de Jaraguá do Sul re
cebeu os ilustres homens públi
cos e seus companheiros de ca

ravane, com calorosas demons-

(Conclúe na última página)

nhense agradece as atenções que
. lhe foram dispensadas pelo pôvo
de Felipe Schmidt e espera que
confirmem essa demonstração
nas urnas de 3 de Outubro, vo
tando no candidato da vitória
DR. RENEA U CUBAS.

UM POR SEMANA

PAULO
Coragem, confiança e hones

tidade, foram o&.._fatores de pro
gresso que projetaram no cená
rio Comercial-Industrial e Social,
o nosso amigo e companheiro
PAULO FISCHER.

Alfredo Garcíndo n'um escrito
nas colunas dêste jornal, mos

trou aos olhos de todos os ca-'

noinhenses e brasileiros, o gran
de desenvolvimento Comercial
e Industrial de Paulo Fischer
em poucos anos de atividade. ,.

E se hoje, nesta semana, cou
be à Paulo Fischer esta coluna,
foi para que nós outros, pos
samos contagiar-nos no dina
mismo de suas ações. Secun
dado per seu filho, seu braço
direito, Paulo Fischer considera
se no ambiente mais feliz do
mundo.

É desses valores que Canoi
nhas- necessita para-seu engran
decimento e desenvolvimento
Industrial.

Que a ação e realização obtida

FISCHER
nêsteMunicípio porPauloFischer
sirva de exemplo aos demais
homens désta terra para maior

grandeza de nosso rincão.

Homem dotado de rara inte

ligência, tem sabido socorrer os

necessitados com a bondade de
seu coração e grangeando sóli
das emísades, vigas mestras da

seguridade e acatamento a si
e sua extremosa família.

Dotado de um caráter seguro
e de uma personalidade exem

plar, Paulo Fischer sempre este
ve ao par das atividades polí
ticas e acompanhou de perto as

administrações Estaduais e Mu

nicipais, optando sempre a favor
daqueles que souberam gover·
nar e produzir, nunca escon

dendo sua satisfação quando via
realizações e melhoramentos.

Hõje Paulo Fischer, não es

conde sua sincera simpatia Rela
FRENTE DEMOCRATICA que
vem empolgando 'o Estado de
Santa Catarina, pela união de

partidos, pelos HOMENS que a
__

compõe e pelos CANDIDATOS

que apresentou ao eleitorado
catarinense.

A FRENTE DEMOcATICA
CANOINHENSE conta firme
mente com o apoio de Paulo
Fischer, mormente agora que
vê como cresce e se agiganta
aos olhos de outros municípios,
O DE CANOINHAS, graças ao

seu govêrno dinâmico e pro
gressista.
Sente-se orgulhosa A FRENTE

DEMOCRATICA CANOINHEN

SE, com a manifestação de apoio
dêsse cidadâo lúcido e livre.

Nós, nesta coluna, apresenta
mos à Paulo Fischer e seu filho
Vigando Fischer e respectivas
famílias as nossas justas e sin
ceras felicitações pelo exemplo
de trabalho, de coragem, de pro
gresso e de honestidade que vêm
demonstrando aos canoinhenses
e aos brasileiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEI�AS,
FRIE1RA(S,
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CORREIO DO NORTE
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COMENTARIO SEM FREIO

Cód;go IGeral

PREFEITURA MUNICIPAL OE CANOINHAS
Balancete da Receita Orçamentaria "ferente ai, mês de Junho de 1955

o ENCONTRO

TITULOS I ARRECADAÇÃO
Anterior I Do Mês I Total

Escreveu LELtcO
O Botafogo E. C. exibiu-se e-m Joaçaba contra o

Atlético, sendo derrotado p;lo escore de 2 tentos a zero

Serviu de "carniça" o aivi-negro para os jogadores
atleticanos, perversos e selvagens no futebol. Massa
craram sem dó e sem piedade os visitantes. Decepção
completa com o tratamento dispensado à caravana

. Conforme foi anrpluntente anunciado o Botafogo E. C.
désta cidade, exibut se na tarde de domingo último em foa»
çaba contra. o esquadrão profissional do Atlético campeão
da L. E. O. C

Contrariando 'nosso desejo de comentar com deslaque
o bo�n nome esportivo daquela cidade, vemOI�lOS na canti»
gencía de leoar aos leitores os fá/os reais sôbre a partida
de futebol entre os clubes alui-negros e trícolores. Depois de
tuna longa e cansativa viagem, ao chegarmos, tivemos con»
tacto COIH amigos canoinhenses, que atualmente residem na

quela progressista cidade. Ao chegarmos não deparamos com
nenhum diretor, apenas a presença do conhecido f! grande
esportista WlIlde'!'iro. Segundo soubemos é secretário do
clube local. Acreditamos piamente que o sr. Waldemiro nos

esperou porque sabia que chegariam ali seus conterr âneos,
caso contrário, estaríamos a mercê da noite, sem hotel e sem

refeição. Grocos ao bom amigo conseguimos tudo a último hora.

O 91U<! lIQS causou decepção foi a falta de considera
ção dos dirigentes aüeticanos, querendo tapar o sól com uma

peneira, so!tc!j_/{!o l7óve teres 011 campo, cooardee, -profissio»
naís de futeb(/l "barato", Contra a representação do Botatogo
E C. Aponto aoenu s nove etenrentos. írorquonto, ressalvo os
nomes de IVO e ANÇELIM, que se mostraram jogadores
disciplinadissimos-. A eles os nossos maiores elogias. Por
milag�'e 1lã.o eaímos de campo diretamente poro o 7lOspital
-ou coisa tnor, Jogadores profissionais que militavam IlO fui
teboí gaúcho, tatues pO'r serem anle-desportirta s foram eli
minados do futebol dos pa.mpos, S8 transferiram para [oa
(aba, Fomos alertados ant�s do início do -prelio dos proud»
veis acontecimentos, inclusive o "massacre", (alias, coisa co

nnon], a falta de garantia por parte do arbitro, Para que
nada acontecesse, restava z�ma única alma, que nos poderia
saiuar das "gurras" desses jogadores, digo, leões covardes;
era a presença em campo do conhecido' e honesto drbitm. sr.
Ceeario, para dirigir a aartida. Cientes do que »reatmente
poderia acontecer, os dirigentes do alui-negro, leuaram o
caso ao conhecimento dos diretores trícolores. Qual não foi,
IPo!'ém., 0:. nossa surpresa, quando foi impugnado o nome do
JUlZ 1.1�(ltcado pelo Botumgo, CO�1t alegação de que o caso
do arbitro já fora resolvido.

Diante de tal resposta. chegamos à conclusão que
deoeriamos resoloer apenas o caso da "íAmbuiânciu'', Con
tudo prevaleceu a esperança de que o quadro havia sido
pintado com côres mais negras do" que a realidade. Inteíiemente
estacamos enganados.

Tributária
a) Impostos

Imposto Territorial
Imposto Predial

Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
11 2 Taxa de Conservação de Estradas
15 4. Taxa de Assistência Soctél
22 4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
23 4 Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
24 I Taxa de Limpeza Pública

PATRIMONIAL
2 01 O Renda Imobiliária
Z 02 O Renda de Capitais

I
RECEITAS DIVERSAS

4 12 O Receita de Cemitérios
4 1'3 O Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes
4 14 O Quota-parte imposto federal sobre a renda
" 15 o Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal
4 16 O Quota prevista no art. 21 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa \

1�����\���õ��d;f�!:;�es e Restituições

Multas

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

RECEITA ORDINARIA

155032,30 6745.00 161.777,30
1994R7,OO 3910,00 203.397,00
346588,20 7.279,80 353.868,00
338855,40 9.268,20 348.123,60
45.1.76,50 18.869,00 64.345,50

377.00 377.00

1990.30 949,40 2.939,70
10.294,00 445,00 10.739,00
1390J,50 1.167,50 15.077.00
18581,00 258,9U 18.839,90
12.395,50 274,50 12.670,00

29035,00 6287.50 35322,50
9.16+,90 9.1M,90

3.314,00 560,00 3.874,00

99.925,00 99.925,00

200.000,00 200.000,00 4'00.000,00

214·'1,30 5341.50 29.782,80
179.208,90 15.639,80 194.848,70

14907,60 5.493,70 :20.401,30

97800.BO
__

944,6.0 98.745,40
1800.78-1-.20 283434,40 2u84218,60

30088,80
211 � 3,,7,40

SOMA crs

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

Operações de Credito
Eventuais

Saldo disponível do exercício de 1954

Canoínhas, 30 de Junho de t955

Gilberto d'Aquino Fonseca Herbert Ritzmann
Contador Prefeito

Reinaldo Crestani
Diretor da Fazenda

VOCÊS SABIAM •••

Que uma das entidades que go
zam de maior prestígio no Egito
é a AI Etthad el Maisri li Korat
el Kadam, capaz de movimentar
as nlassas despertando paixões
e poil�micas, que ú('upem colunas
e colunas dos mais importantes
jornais?

Que certas segundas-
feiras, o leitor não poderá en-

trat" nurr. bar de Belgrado, pa
ra t;)mar sossegadamente um

,slivovit.z duplo. sem se envol
ver numa discussão sôbre a

orientação que a Jogoslavenski
Nogomentni Saves vem impri·
mindo às relações internacionais
Situações como essas se repe·
tem no mundo inteir.o Que não
só as duas entidades acima. bpm
como a Elliniki Podosferiki

Cresce. dia a dia, o número de
edesõee à Frente Democrática,

Como uo sul, no norte ceteri
nense vem recebendo a coligação
que apoia Jorge Lacerda e Heri
berto Hütec ao Govêrnc tio Es

tado. mais outras valio8bs adesões,

É que, onde pa8sflm I'� candi
datas, íelam aquela liuguegem sino
cera, que o povo gosta de ouvir,
Discutem os problemas de cada
região. epootaodo. para cede quea
tão, a solução viável, o esquema
de urgente solução.

De Jereguâ do Sul e de Cnrup&,
segundo notícias que nos chegem,
as edeeõea se avolumam. cada hora,
E 08 prestigiosos elementos que
aderem vêm ao PSD, dê��e par
tido que já está se PARTINDO,
desde que Ini consumada a traição
de Nerêu li Etelvina Liua .. ,

E' tem mais. eenbores .•

Sabre as ordens do iuíe "mister mu«: (o causador
da derrota do Brasil frente a Ungrío], as duas equipes
adentraram �IO gramhdo com as seguintes constituições:

Botafogo: ledo, BP1ltO, depois Afonsinho e Cilo, de
pois Bento, Egídio, depois Oino, Afonsínho, (Vicentt) e La"
cava; Pery, tFuba), Arno, Vicente (Cilo) Lolongne depois
Simões e Nelson,

Atlético: Angelim, Ivo, Cascalho; Celso, Ery e Piua;
01tiZ, Gerson, Quinzinho, Atonsinho e [ulinho,

Os 45 minutos iniciais terminaram sem abertura
de contagem, APareceu neste tempo, a sutreriorídade dos lo
cais que realmente formado! por um -planteí de profissionais,
praticaram melhor futebol; são bons manejadores da núme
ro cinco, justiça seja teita. Houue quase domínio compléto
dos tricoíores, só não abrin_dO a contagem POI" falta de pon
taria de seus avanlt;_s. Desfizeram todos êsses elogios, qU01t
do in'iciaram o jogo violento. O Botafogo estava numa tal"de
negra. Pancia que os seus jogadol"es nunca tivessem prati=
cada futebol, Irreconhecivel o alvi.negro na prinzeira etdpa.
Apenas devemos ressaltar o traballzo aUipicioso ae Af01lsi1z1to.

qUi defendia com unhas e dentes o SetJ_ reduto,

NA SEGUNDA FASE

guense, ;�ilifi����di:!�:Í�:Sn::i!a;lan:t:l:u�P�u�d�� p::��:�o: ::fl:�
rar de produção. Surgiram diversos atáques perigosbs, sendo que num.
dêles houve penalidade máxima indescutível. do zagueiro direiro quan-

do tentou desviar com a mão um tiro desferido por um de nossos

atacantes. A éssa altura as ações estavam equilibradas. Foi quanto
bastou para que os jogadores atleticanos descambassem para o jogo
violento. Para começar o "massacre", primeiro dominaram o juiz da
partida, aliás o causndor indiréto do acontecido. Vi quando o meia

esquerda Afonsinho, (marquei bem, é êsse), cuspiu no rosto do árbitro,
e chamando Domes baixos, nada houve. Depois que viram a covardia
do juiz, lançaram-se contra os visitantes com cuspidas, palavrões e

bofetadas, 'p}"a que êstes deixassem marcar pelo menos um goal,

�::t:�:l�:�t "a��:s\:�es�; d�Ufut�t:i.°:�: �:;��:��1:��r�.ãT!�:�ad�
naturalmente, caso não ganhassem a partida com escore dil .. tado, sua
devolução á "penitenciária", pelos diretores do tricolor, investiram sem

bola contra os botafoguenses, dando lhes ponta-pés e bofetadas.vsem
sequer serem chamados:a atenção (mereciam expulsão de campo). pelo
árbitro. Praticando um futebol de profissionais "baratos", resolveram
massacrar a qualquer preço os atlétas canoinhenses. deixando cornplé
tamente o couro para entrar violentamente no adversário. Parec� que
o campeão da L. E. O, C., estava representado por nóve "LEOES"
soltos a procura de "carniça" para devorá-las.

'Tem mais. senbores

Pensam mais não dizem
ANTONIO KUNGEL: Se me doêsse tanto a cabeça corno

me derrotam no bolão aos domingos, não havÍa mais melhoraI. . Creio

que pôssc melhorar do., .. cabeça.
•

ACA'CIO PEREIRA: Faço tudo s6zinho ... sou presidente, sou
goleiro; sou o mais "faqueado", as camisas nóveecbegerem eu fui o vitima ...

LUCAS: Agora estou com a "mala", vendi a casa ... O Bota
fogo êste ano será o "campeão" �o Estado.

ATLETICANOS: Queremos ver até onde vai o"entusiásmo
do meu adversário ... garanto que na próxima enchente eí se afogará.

-

NELSON ZIPPERER: Estou construindo; enquanto o roeu

"patinho" não perder a císma, vou aumentando o pr�o ....

Omospondia, da Grécia, ou a

Cummann Peile Saorstait Ei·

reann, da Irlanda, que atraem

tanto interebse públicn nos seUS

respectivos países como a Fe
':ierazione Italiana Giuoco de Cal
cio, da Italia, ou a Associacion
Uruguaia de Footbal são entida'
des que controhlm as atividadeS
esportivas em seus l"esp"ctivoS
países à semt>lh':mça da Confedc'
ração Brasileira de Desportos.

comA CASPA,
OUEDA OOS CA

BELOS E DEMAIS

IfICCOES 00
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Frente Democrática
UDN - PSP - PDC - PRP
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Associação Rural de Canoinhas

CORREIO DO NO_R_TE -"-'-- , 1_3_-8_-1_95_5 _

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

t-"®::::::::®®...::",:::.,.,,,,,,:::::m®®®®::,,,,,,®®®@::,::,::@)®,,,,,,,,:::::�
� Escolha você tambem uma �
� ENCERADEIRA ARNO 11
� simples e equipada com espalhador de cêra elétro-automátíco. �
� � a mais pratica. Com uma só escova faz todo o serviço: �
® rasp.a encera, espalha a cêra e lustra sem �
ii precisar de adaptações. :i

� Batedeiras ���i��;s ��I�c�a�e�A� SUPER �i
i Rádios PIONEER à luz .. a acumulador I;; .. Radiolas equipadas com PICK-UP VM Ame- ::

55 ricano Long Play 55

l- J
Você

("onÓ R 1°1 E
I.

I.
U Rua Vidal Ramos, iOl. - Fone 125

_ ��
L:�::�:::�:;l:::�:==��::�::=::;=e!:�:::���:��::�m

COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço da praça

na LOJA RENNER

r:=:��®w'�=:ll-I
A mais sortida
A melhor

R I
� .

-

A pr.ferida e ampago �
/1 Completa assistência p;ra

'
"

� sua bicideta d�::q�:;:,�,;�n;::�f
� Peças .. mais peças, da menor, atá a .,;'aior .

MECÂNICOS ESP�CIALIZADOS �
PREÇOS MODICOS

J�Sempre OFICINA RELAMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

®®@@®®®@®!!I��®�®®®®®®®®® •

Exposição Agro Pecuária em Rio do Têsto
No peripdo de 2 a 7 de setembro, realiza-se em Rio do Testo.

uma grandiosa exposição Agro Pecuária. onde serão expostos animuia
de Iiua corrente de aaugue, inclusive o poder industrial e de lectlci
uíoe daquela próspera cidade. A Comissão está aceitando expositores
de outros Municípios. custando cada Staud Cr$ 200,00. Convem
lembrar que os criadores de Rio do 'festa, tomaram parte os uósae
Primeiro Exposição realizada em 1953 e todos foram claaeiücedoe.
obteudo prêmios e tambem compareceram às noaeae festividades, per.
mauecendo em nossa cidade 3 dias.

A Comissão convida todos os criadores e industriais de Ce.
noinhes. Demais informações para inscrição serão prestadas por
Alfredo 'Garcindo . Presidente da Associação Rural de Ceuoinbae. 3

Farmacia Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rublnstein, Margaret Duncan, Coty e' outras

Artigos de Toucador etc. 1-Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

Datas à Venda
./ PLÂHTA STUEBER

Nas pc,oximidades da Associação Rural
ESCRITURA IMEDIATA

Informações: Dr. Scultetus e A Itredo Garcindo

MISSEY-HJlRRIS uma t�diÇãO
de bons serviços

prestados à lavoura!

TRA rDRI;.S E IMPLEMENTaS AGRiCOLAS
MAS5EY-HARRIS

Um século o serviço da terrol

DISTRIBUIDORA VEMAG S/A
Veículos e Máquinas AgrícolQs

S. Poulo - Molriz . R. Greto Fundo, 224 . fones 3·0612, 3·0759
e 3·064B Coi,o Posto�B232 . Telegramas "Studeccrc"
Rio de Jcnerrc . Filial· Ruo São Clemenle,91 • Fone 46_1414
Territórios de Oistribuiçõo: Di'lrilo Federal, Estados de São Paulo,
Rio de Jonairo, Espirilo Santo, Minas Gero)s, GOios, Mofo Grosso,
Poron6 e 50nlo Color'no.

A. MAL!.ON & elA.
Ruo Vida! Ramos, 1036 • ·C�, Postol 52 - Tel. 217 . CANO NHAS . Stc. Colorin:l

Fosfato Escória de Thomás-
o mais antigo, ativo, eficiente e econômico adubo fosfatado e cálcico

que o Brasil já conheceu e vem usando.

CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em acido cítrico a 2% (mêtodo Wagner)
45/50% da Calei o em forma de cal livre- e combinada
8/10% da silicio e enxofre
2/5% de meqnésto
4/5% de manganês, cobalto, titâneo, vanâdio, cromo, etc.

'" NEUTRALIZA e corrige a acidêe das terras.
.. EQUILIBRA o metabolismo dos plentae.

'" ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc.
* RE1JUVENE§CE as terras esgotadas.

'" E DE AÇAO BRANDA, por ístoê inofensivo à terra.
* SeU' eleito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra 'que se obteriam com

fortes estrumações.
'" Mesmo Das terras roxas e descalcífioedae, transforma-se FAVORAVELI\'lENTE.

'" AJUDA o desenvolvimento das raieee.
'" SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade

'" RETÉM a florada.

i!
ii

O FOSFATO ESCÓRIA DE THOMAs, é um excelent••dubo quo não sofr..

•
••
,;,: •••••,1menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento e duredoure, chegando a

surpreender até os mais descrentes. Quanto maior fôr o grau de ACIDES,
meicr será o seu resultado.' u

Importações

::::::se::::;'U:Pp:::;:es:::: ::::::
Accesslvels II

�! ALBANO BOUTIN & elA. LTOA. iiii MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL

n Av. Capanema, 155/191 Av. Paraná s/o (eeida para Ibiporã)

H Ca�Ü:IT�a�'A332 Fone 104tON5�i;�:ostal, 18

lim::::�::::::::::::::::::::,;m::::::::::::m:::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::��
,
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ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros,C_onta Propria

Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR Jl DEBULHAR MILHO. TRIGO.

ARROZ Jl TODOS OS CEREAES; ,IOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA M.'NUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requertrnentos,
petiçõesT:;t� venda em Felipe Schmidf 5 alqueires de terra

de cultura, com casa de morsdte, paiól e outras benfeitorias. No

mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com,40 cai

xas e uma força hidráulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

105 alq. terra de cultura, no�res Barras. Preçodefocasião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do:R. Branco.

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

6 datas defronte a Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueiras de terr�ura - em FARTURA

UMA CASA de mad�ua Curitibanos, 272

50 Alqueires (8�catingal e Erval) � em CAM,�
60 ALQUEIRES de terra de cultura * 2 casas para operários _ I

barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires da terra de cultura, - em SEREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (iOxI3)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quilómetros da cidade, com ponto de onibus a porta.

Meio alqueire de terra n�s do cortume do Schmitt,
a 500 metros do centro da' cidade.

ri;;:::"���i!ii;E�::���:::;:::::�
f. Raios X - Pontes Moveis e Fixas 11
�! �
:: Dentaduras Anatomicas 55
ij �

� CANOINHAS
Rua Vidal R;:��A CATARINA 11

i�:::::::::::::::::::::::::::::::::::mm::::::::::::::;:::::::::::::::m:::�::::::::::::::::::g

AGRICUL lDR!
Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico ou Üuplo Potássico
Sódico: 16% de azoto

CONTÉM: } Potássico:.14-15% de azoto e lO�ll% dt;po.tássio
( e rnars 32 elementos menores indispen

sáveis a saúde e produtividade das plantas.

Ano após ano, os fatos confirmam que o

SAL:lTRE DO CHILE
'" Aumenta a produção e melhora a qualidade
'" Aumenta o número de brotos neves
'" Segura as floradas e os chumbinbos
'" 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 ECONOMICA
'" Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
'" Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
'" No momento que a planta necessita: li3 no plantio e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções mais detelhedes aos Agentes do
S.litre no Paraná

Albano Boutin & Cia. Ltda:
FUNDADA EM 1897

Matriz
Av. Capamma, 155/191

Cx. Postal, 332

Telegramas: .BOUTIN»
CURITIBA

Filia.
Av. Paraná s/n (salda p. Ibiporã)

Cx. Postal. 18 - Fone 1048

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA

Vende-se
Um. caminhão Chevrolet 37

em perfeito estado.

ESTUDA-SE TROCA.

Tratar nesta redação.

Utensílios
domésticos
Casa Erlita

o Inverno

�É;�
oferece a todos os comerciantes desta Praça e Cidades

Vi-Izinhas, ALUMINIO por atacado para pronta entrega, pelos
I

menores prêços da praça.
•

1

Visitem sem compromisso e vejam as exposições a Rua �
� Major Vieira, 290-292. (Em frente ao Club Canoinhense) (;;
®9@!)®®�����

Prefeitura Municipal de (anoinhas - AViSO
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente mês de Agosto, se procede nésta
Tesouraria e nas Intendências de Três Barras, Paula Pe->

reira, Felipe Schmidt e Major Vieira, a cobrança da TA
XA DE CONSE"VAÇAO DE ESTRADAS, cuja recáe
sobre todos proprietarios de terrenos rurais na base de
Cr$ 1,50 - Cr$ 1,20 e Cr$ 1.00 por alqueire de 24.200
mtrs. 2., com as exceções constantes da Lei.

Nos meses seguintes, a cobrança será acrescida de
muita prevista em Lei.

Canoinhas, Agosto de 1955
C. Pieczarka - Tesoureiro

V_ S. poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
di 6uil�erme 3. A. SOUZl
Rua Eugenio de Souza

vem ai. Compre já suas

Malhas de rã Todos devem eScolher para Presidente da
na (!,ad4 E�ita República o candidato de sua preferência

Assim tambem todos devem preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o lema é: SERVIR MELHOR
Procure no seu fornecedor PELO MENOR PREÇO; e ésta só poderá ser a

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

OFICINA CRUZEIRO
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 VorGT

IR AOS AMINl
I
I

I
.. SALA DE EXPOSiÇÃO
I Aberta Dia e Noite

I Rua Duarte Schutel n. 15 Telefones: 3605 - 3347

I EDIFICIO FORD i
I Florianópolis - Santa Catarina III

�"�•••BmR�mmmllllllllllllllll�mR.IIII.IIII.B.IIII.IIII�e,

(ARROS DE PASSAGEIROS:
Ford-Vendom. (Francês) - 4 Portas - Motor V8

110 HP. Modelo 1954
Ford-Taunus (Alemão) - 2 Portas -' Motor 48 HP.

4 Cilindros .. Modelo 1954
Ford Americano .. 4 Portas - Motor V8 - 115 HP.

Modelo 1953
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Código ILocal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINH-AS
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Junho de 1955

TITULOS

u

o o
o 01
O 01 1
o 02
o 02 1
o 03
o 03 1
o 04
o 04 1
o 04 2
o 04 3
o 2
o 20
o 20 2
o 20 3
o 20 4

Pessoal fixo
Porteiro-Contínuo - Padrão L
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo ___

Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrão X
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios
Material de consumo

Material de expediente
SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO

Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

áquísfçâo de talonários, livros, etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO
Pessoal Fixo
Fiscal Lançador - Padrão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTllNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PúBLICA
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão F
SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo Colonia Santa 'reresa (Leprosario)

ASSISTf;NCIA SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência mêdico-farmaceutica a indigentes
Assistência hospitalar a indigentes
seoartamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo à maternidade e à infancla

o 23
O 23 1
O 24
O 24 1
O 24 2

ADMINISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel -

Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO-GOVf;RNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendenteâ Distritais não exa
tores
Material de consumo

Aquisição de combustível para automovel
Despesas diversas
Custeio de- veículos, moveis e utensilios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem administrativa
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni
clpío
Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser

viço no interior
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
Secretário -. Padrão Z 1
Auxiliar de Secretaria - Padrão P
Material de consumo

Conservação de moveis e utensilios
Impressos e material de expediente
Despesas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Contador - Padrão Z
Um Escríturario c-, Padrão S
Almoxarife - Padrão O

.

Auxiliar da Agência Municipal de Estatística -

Bibliotecário - padrão O
Agente Florestal - Padrão
Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas
Despesas de transporte de funcionário! em
viagem a serviço

Diárias a funcionários em viagem a serviço
SERVIÇOS DIVERSOS

o 25 3

O 24 4

O 4
O 40
O 40 1
O 40 2
O 43
O 43 1

O 43 2
O 44
O 4< 1
O 44 2
O 44 3
O 14 4
O 4 5
O 70
O 7,
O 7 1
O 70 2
O 70 3
O 70 4
O 70 5
O 70 6
O 73
O 73 1
O 74
O 7' 1

o 74 2
O 9
O 90
O 90 1
O 9'
O 94 4
1
1 O
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 02
1 02 i

:

1 03
1 03
1 1
1 11
1111
113
1 13 1
1 14
1 14 1
1 2
1 20
1 20 1
1 2.
1 24 1
2
2 5
2 50
2 50 1
2 8
2 84
2 84 1

2 8. 2
2 9
2 9'
2 94 1
2 94 2

2,94 3
2 944
2 94 5
2 94 6

I DESPESA ORÇAMENTARIA

Auterior I Do mês I Total

-

2,000,00

290,00

480,10
100,10

34.000,00

15,000,00
7,500,00

2,000,00

151,00

\ 4,606,00

:1.665,OO

10,000,00
6.400,00

429,00
7.498,00

528,00
603,80

2,035,50
3,200,00
104,10

11.583,30
8,360,00

6,000,00
7.500,00
9.500,00

410,00

4.800,00

2.250,00

11.200,00
11.500,00

8.970,00

27.992,30

7.668,50

3.000,00

8.000,00

800,OÓ

4.000,00

3.987,50
2,189,00

740,00
1.375,00
7.508,20

24.900,00

3.000,00
1.500,00

200,00

580,00

2.000,00
3,200,00

20,00

115,00
75,70

407,10
800,00
220,00

2.500,00

2.250,00
1.500,00
1.900,00

506,10

620,00

2.400,00

450,00

5.600,00
2,300,00

2,273,80

4,000,00

120,00

800,00

2.937,00

400,00

480,10
100,10

58.900,00

18.000,00
9.000,00

2,200,00

107,30

12.000,00
9.600,00

14.083,30
8.360,00

8.250,00
9.000,00
11.400,00

16.800,00
13.800,00

30.266,10

7.668,50

12.000,00

740,00
1.375,00
10.445,20

Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 13 de Agosto de IY55 . N.363

2.400,00

290,00

E tem mais, Senhores ...
O PTB de Mafra com Jorge Lacerda e Heri
berto Hülse - Derrota de Pedro Kuss, a 3 de
Outubro - Vitória da Frente Democrática

258,30

MAFRA, (Urgente) - Ao ob
servador em contacto com pes
soas das mais diversas condições
sociais déste cidade, é certo o

fim do domínio que Pedro Kuss
vinha exercendo, há longos anos

neste Município e suas vizi

nhanças.
O lançamento da candidatura

de José Schultz Filho ao Oo
vêrno dêste Município reper
cutiu, extraordináriamente, em

todos os setores da opinião pú-
4.606,00

4.245,00 PERDEU-SE

443.00
7.498,00

Uma placa de Caminhão
2.8-31-53. no trajéto de Mafra
a Canoínhes.

A quem achou é favor entre

gar nesta Redação." que será
bem gratificado.

643,00
679,50

2.442,60
4.000,00
324,10

Vende-se ou
-

troca-se
Por um caminhão 'ou auto

móvel, um Bar e Restaurante
completo, para ser retirado
do local. 3

Melhores informações com

o sr. Ludovico Dambrovskí.

bltca mafrense e mesmo na vi
zinha cidade de Rio Negro, pois
o candidato, epoíadc pela vito
riosa Frente Democrática des
fruta de grande presügto em

tôdes as camadas sociais, sendo
verdadeiro líder popular. Mili
tando, há longos anos, no PT8,
de cujo dnetórto foi presidente,
grangeou largo prestígio nesta

regtãc que bem merece sua di
nâmica atuação em benefício
da coletividade.

Apoio da Frente
Democrática e der
rota de Predro Kusl
MAFRA, (Urgente) - Com o

decidido apôio que lhe empresta
agora a Frente Democrática, o

sr. José Schultz Filho, candidato
a Prefeito de Mafra, sua vitória
está amplamente assegurada a

3 de Outubro, graças ás raízes

profundas que seu nome lançou
na opinião pública. Por iS8"O, é
voz corrente que o sr. Pedro

Kuss, seu contendor, está com

os dias contados como Chefe
político em Mafra. Sua derrota
será fragorosa a 3 de outubro,
como vitória da Frente Demo

crática, em tôde linha.

506,10 Cineminha IISão Francísco"
DOMINGO, dia 14· às 3 horas e às 8 horas

ALMA CIGANA
TECHNICOLOR " com MARlA MONTEZ e Jon Hall

Éo 2° EpisódiodeuFLASH GORDON", com Bueter f:rllhb

2a FEIRA. Dia 15 . às 3 horas:

A INTRUSA
cf DON TAYLOR e a eetrêle japonesa SHIRLEY YAMAGUCHI

Complementos.

1.030,00

7.200,00

2.700,00

2a FEIRA, às 8 horas:

ALMA CIGANA
Complementos.

A INTRUSA
SÁBADO, dia 20, às 8 boraa-,--

PRIMEIRA EXIBIÇÃO DE

A CANÇÃO DE BERNADETTE
�om JENNIFER JONES,

.

'-----------�--------------..---,--------

3& FEIRA, às 8 horas:

8.970,00

3.000,00

920,00 Discos
4.800,00

Ouro e Prata
'Idilio dos Vaga lumes

VALSAS VIENENSES
Ema Sack com orquestra

Ondas do Danubio Adalbert Lutter " sua

Oh primavera como as linda orquestra
Vida de Artista
Rosas do Sul Franz Mihalovic e sua orquestra

Nas margens do Danubio Azul Helmut Zacharias e

Andorinhas da Austria sua orquestra

Noites Napolitanas Orquestra Vienense
The lovers

e muitas outr�s serão encontradas na Casa Erlita

3.987,50
2.189,00
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o PTB as

13-8-1955

colonias Jânio Quadros é
A. Atenção3 Blumenau,

germanlcas r�:;:l,\�:;:��a:i:::::� 'soldado politicosileiro, naquelas zonas, devem de Castro, o PTB volta a ferir
atentar bem para êsse pronun- êsse passado de violência no

ctamento do' PTB, agora aliado Br-así l
.

d J T
r80 PSD do sr. Ntreu Ramos, Qu� se precavenham as popu-

e uarezque quando Interventor Federal Jaçõee de escendêncía germânica avora;�nd��n!�em�::�ri;a'br:�l��r�� ��:�rsin;:S;:t�i��tQU:S::S ;;!�:= ._filhos de alemães, chegando ao venham porque pessedistas e Pe
ponto de maltrata-los. tebtstes estão de mãos dadas e

Com Nf'rê'u Bemcg, o psn,
criou a discriminação da raça
germânica em Santa Catarina,
através" de processos de cadeia
e chicote, agora, com Caiado

contra
o Partido Trabalhista Brasi

leiro, pela palavra de um dos

seus mais autorizados líderes, o
sr. Caiado de Castro, da tribuna
do Senado Federal, conforme se

noticiou ontem. no Rio e TIOS

demais centros do Brasil, "tornou'
a ferir a velha tecla do perigo
d�snacionalizador em que se te

riam consütutdo, no Brasil, as

colônias de ascedênctes alemã".

Várias vozes se insurgiram
contra o pensamento do petebista
Caiado de Castro. Entre elas, a
do sr. Konder Reis.

O povo de Blumenau, o
......

de

Itajai, de Brusque. de Joinville,
e de outras cidades do norte
catarinense, onde os brasileiros
descendentes de alemães são os

sustentáculos do progresso bra-

agirão, certamente, contra os

brasileiros-descendentes de ale
mães de Santa Catarina!

De "A Gazeta" de Florianópolis
de 2/8/1955

Ivo d' A
•

qUJno
confessa- a. derrete

.

d e Gallotti!
O ex-Senad�r catarinense declara-se

preocupado com a fôrça eleitoral
de JORGE LACERDA

Negócio de Ocasião
Vende-se 2 datas urbanas á Rua

Caetano Costa com uma casa de
morada com 114 m"! e um bar
racão para Indústria com 144 m2,
luz e força instalados, e mais de
pendencias. 3x

Informações n,ésta redação.

AV ISO O ex-Senador catarínense, por "IVO DE AQUINO diz que o

SALIM ZATTAR. proprietário sem dúvida uma dae-íoteligên- Deputado Jorge Lacerda é um

da Fazenda Portão Azul. em Cem- cías da atual 'geração, político candidato fortísstmo ao Gcvêrno
pícluhe. distrito de Três Barras. arguto _ jurista dos mais cultos, de Santa Catarina. E, expressões
avisa que fica terminantemente espírito sereno e atilado, entre- do ex-Senador: "Vamos termuito
proíblou a prática de ceçadee. vistado por _

um dos repórteres trabalho para derrotá-lo", con

e transito em seus terrenos: bem da conceituada revista MAN- fessa.

��rn;(I�C�� P8���i�!�ãd:�ee��:o::t�i�� ;S�i��� ��nS��c?�t���r�Úamce:�� Ai está o pensamento de um

dentro de 15 diea. serem retiradós didatura de Jorge Lacerda: �����coL��:r������: ;:���:��
&��:r�::P::tt�v��a���J�;ie��;���. ��� "Vamos ter muito trabalho tar, o que o leve a temer a sorte

centractoa serão recolhidos ao IOI:IU- para derrotá-ln".
-

�fd:;� :��j�;�mJoh?a���ttim:���
;:tt�ã���jtl!��:��l:, ;aJ�:I�:�I:�r�� A página n. 51, lá está o fato, simpático ... porque do bôlso do

"eatedia ou estrago que houverem
com essas palavras: �o���:n��oN��ê����10:qJi�e��:

-:�s8�::;t:a��ni�:e�0�:s:ecú�����: T b t ? se pronunciou pelo sr. Juscelino,

sejam pessoas ou animais, não em om gos o. pa.a quem o ex-Senador Ivo

me responsabilizo. T C f' S T ��A!�i�:�:��!�e�l!�ê�[���açou
Cancinhee. L de agosto ri, 1955 orne a e . ereza

.

!W =.",,"''': ==;:===:;===::" : ::� ����H:!;�t!��:!�������nà

"1,' Abrahão. Mus�i. & Cm,

lI,' Malhas d· la-1! Oficina Mecanlca li
e

- •

:!� Consêrtos em Geral - Peças e Acessôrrlos :1: só Fambra
Hl Soldas em geral - Pinturas de Carros ! i! e Fambra só na

1'1
Tôrno Mecânico e Ferraria

I" Casa ErlitaI SerVIÇOS dirigidos po; um tecmco competente I
\��ta ilfaJor. Vtetra�.�-=-�o do Ed:�[ClO !1fu��V:�j�::=::=.,::=::-,._,... ,'-_,:""'_

...

,,._
... ::@J_��::::;;;;;;;;;;;;;;;;;�

UM LEMA QUE É TRADiÇÃO
RENNER QUALIDADE E PRECO j�STO
Da roupa de passeio e trabalho ao smoking
.RENNER. SATISfAZ A TODAS EXIG�NCIAS

PURA LÃ

CORTE SOB MEDIDA

FEITA PARA DURAR MUITO ..

PORQUE TEM QUALIDADE EM TUDO!

Revendedor RENNER

CASA PEREIRA
Is flOUPIS REMNIR. O�18 qU811�8�e
��S letidos. dos 8,iamenlcs I

pela sua conleccaOlsmetada

�demedeYemsetI8,ad!l'
-jl!riMlc8me�le

Rua Getulio Vargas, 882

Santa CatarinaCANOINHAS

Afirma o governador
paulista que irá para onde

o ge�eral o mandar

RIO, 27 (Telperess) - Em sua

primeira entrevista a imprensa,
somente hoje divulgada, depois
da licença do govêrno de São
Paulo, declarou Jânío: «Vim co

mo simples soldado á campanha
em favor do General Juarez Tá
vere. {rei' para onde for man ..

dado. Falarei, onde o povc espe
rar que eu fale. Estou, nessa

cruzada, como um brasileiro que
ama sua patria e quer ajudar a

afastá-la do abismo de que se

aproxima». Indagado sôbre seus

planos, Jânic respondeu: «Não
tenho planos. Todo minha atua
ção será ditada pelas necessida
des da campanha. Não tomarei
parte, apenas, nos comícíos nas

grandes cidades, também discur
sarei nas pequenas c-idades. Es
tarei, nesses 6(1 dias da minha
licença, onde for esperada a ca

ravana de redenção do General
Juarez. Traremos brasileiros do
nordeste para o sul, os do centro
e do sul para o nordeste. Fare
mos com que haja simbólico
aperto de mão de todos esses

brasileiros que se espalham pelo

Brasil afóra em torno da candi
datura do General Juarez».

Perguntado o Governador de
São Paulo se achava que seria
facil a vitória do General Juarez
e a resposta foi: "Permita-me a

reportagem uma profecia: O Ge
neral ganhará tranquilamente.
No Estado de São . Paulo por
exemplo, se as coisas marcha
rem, como estão, terá votação
magnífica». Falando depois eo

br e (; personalidade do ex-chefe
da Casa militar, disse: «Não há
quem negue seu passado de lutas
e sacrificios e que não reconheça
que é um dos nomes êontem
poraneos mais gloriosos. 'Juarez
é ininterrupta lição de civismo
e, também, profundamente pre
parado' para a suprema magis
tratura do país, não só porque
ele reflete os sofrimentos fi' an

seios populares, como porque
tem ciência dos nossos proble
mas administfativos, sociais, eco
nômicos e financeiros». Jânio
disse ainda que «entende que é
uma honra para a Patria a pre
sença desse cidadão excepcional
� um privilégio para cada um

de :1ÓS de servir á Pátria a ser

viço do General Juarez Távora».

Juizo de Direito da Comarca
Canoinhas, Santa Catarina

ãx '�

O Dr. José Pedro Mendes de
Almeida, Juiz de Direito da Co
marca de Cenoínhes, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei. etc.

FAZ SABER a qUE:m interes
sar possa que por parte do Snr.
Promotor Públíco da Comarca,
Dr. João Carlos Ramos, me foi
apresentada a petição seguinte:
Exmc. Snr. Dr. Juiz de Direito
desta Camatce. Vem o Promo
tor Público, desta Comarca, abet
xu assinado, no uso de suas atri
buições, expor a V. Excia., para
a-final requerer, o seguinte: -

1 - Que vive e reside nesta
cidade, na resídencía de Nestor
da Cunha Ramos, funcionário

postal. casado, o menor WALDIR
CUNHA RAMOS, filho reconhe
cido de Antonio Cunha Ramos
e de dona Elizia Veiga; 2 - Q'ue
o menor em refer-encia nasceu

-nesta cidade, digo, na cidade de
Jctnvüe, em 1-7 de fevereiro de
1944; 3 - Que o menor citado
vive na companhia de Nestor
da Cunha Ramos desde ha oito

anos, em virtude terem seus ver

dadeíros pais desaparecido, não
mais sendo, desde então, encon
trados, não dando qualquer no
ticias; 4 - Que Waldir da Cunha
Ramos já está em idade escolar,
considerando-se Nestor da Cunha
Ramos responsável não só por
esta como todas as demais rela
ções do menor sob sua guarda
e cuidados; 5 ___" Que, assim sen

do, Impõem-se a necessidade de
ser nomeado tutor ao menor

Waldir da Cunha Ramos, desti
tuindo-se. ao mesmo tempo, os

pais do pátrio poder, indicsndc.se
para -exercer a tutoria, o próprio
Sr. Nestor da Cunha Ramos. 6 -

Que, cerno prova do alegado,
requer sejam ouvidas as teste
munhas-dona Ilka Rodrigues e

Gustavo Maes, residentes nesta

de

cidade, em dia e hora prévia
mente designados. Com um do
cumento, p deferimento. Canoi
nhas, em 4 de junho de :955 .

(a) João Certos Ramos, Promotor
Público. DESPACHO: A. DE
SIGNE SNR ESCRIVAO DIA E
HORA PARA A AUDl�NCIA,
COM PR�VL' CITAÇAO DOS

REQUERlDOS, POR EDITAL.
Em, 4 de junho de 1955. (a)
José P. M. de Almeida, Juiz de
Direito. Para os devidos fins
mandou expedir o presente edi
tal, que na forma da Lei será
afixado no lugar .de costume e

publicado uma vez no "Diário
Oficial do Estado" e uma vez

nos jornais locais "BARRIGA
VERDE" e "CORREIO DO NOR
TE". DADO e passado nésta
cidade de Canoinhas, aos qua
torze (14) dias do mes de julho
de mil novecentos e cíncoenta
e- cinco.

Eu, (8) Rubens R. da Silva
Escrivão o escrevi.

a) José Pedro Mendes de Almeida
Juiz de Direito.

Está conforme o original, dou fé.
Canoinhas, 14 de julho de 1955

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão

Atenção Lavradores
A Asso'ciação Rural aca

ba de receber sementes de
ar-roz, Para os próximos
dias mudas de árvores fru
tíferas, mudas de barafi
nhas e ramas de aipim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assoe. PróGinásÍo de Canoinhas
Extrato do livro Caixa

4 Saldo anterior (inclusive 19 bcnua) 34818,10
Recebido do Sr. O. Friedrich, p/saldo
de e/Suba. em madeiras 10.369,90

« Compensação ao acima doado 10.369.90
Recebido do Sr Michel Seleme que
completou e/aubscricêo 1 000,00
Idem da Prefeitura Muoicipal em bonus-Iei
292 de 22 3 55 que completou. 20.000,00

9 Idem do Grêmio da Mocidade resultado
de um bingo em beneficio deste gicaelo 2.000,00
Pago a Scultetue & Klock . cobertura 6.000,00

]0 Idem da Ceremica l\Il!lrf�ilio Dias. telhas 880,00
]0 Compensação do acima doado 880.00
16 Pago frete de teboea ao Sr. F. Scbumoeki 50,00
18 Doação da Federação 'das Cooperativas de

Produtores de Mate S. Catarina Ltde.
conseguido pelo Sr. presidente local
Miguel Procopiek 20.000,00

22 Palito á Germano Stein S/A Dota 2854" 500,00
22 Doação de Irmãos Procopiak & Cia Ltde.

pela campanha da tela 4.16o.oc
22 Idem Idem do Sr. Wjegando Olseo 2.000,00
22 Compensação des doações de Irmãos'

Procouiak e Wiegandc Olsen reepettvameate 6.160,00
Balanço �

95.228.00 95.228,00

Resumo
Saldo euterior
Doações e prestações
Carupauhl;t da tdha
Doação da Prefeitura M.
Pegamentos diversos
Compensação
Balanço (iocl. 39 bonue)

34.818.10
33.369.90
7.040,00
20.000,00

6.550,00
17.409,90
71.268.10

95.228.00 95.228,00

Cenoinhae. 31 de Julho de 1955

HARRY SCliREIBER - Tesoureiro

�--------------------.......,

CruzCine Teatro Vera
APRESENTA:

H o J E - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

GRANDIOSO PROGRAMA DUPLO

ACUSAÇÃO INJUSTA
O REI DO RODEIO
Grandioso Fer-weet com REX ALLEN

------

A M A N H Ã ás 14 horas Censura Livre

O REI DO RODEIO
------

ás 17 horasAMANHÃ Censura Livre

A RAINHA DO MAR
Com a famosa estrela ESTHER WILLIAMS e os estroa

VICTOR MATURE, DAVlDBRIANelVALTER PlDGEON

A M A N H Ã - á��-=tmpróprio até 14 anos

A RAINHA DO MAR
Deslumbrante espetáculo em majestoso Tecbnlcclcr da M.G.M.

SEGUNDA FEIRA - ás 20t:;;;,�mpróprio até 14 anos

- A RAINHA DO MAR
38. e 4a. FEIRA � às 20 1w.!_8S - Impróprio até 14 anos

CASA-TE E VERÁS
Uma deliciosa alta comédia,

com ROBERT CUMMINGS e BARBARA HALE

58. e 68. FEIRA - à;20�mpróprio até 14 anos

RALPH MEEKEH. NANCY DAVIS,

I
JAMES IVHITMORE e JEAN HAGJ<;N em

A C�m��r�uç��a !��JURA
NOTA:. Todos os filmes acima anunciados

.
serão exibidos em Téla Panorâmica.

IO Seriado ql,le deveria terminar neste Sábado,
terminará no próximo, em virtude da parali
zação havida com a.instalação nova aparelhagem.
� ,

Defesa da Família
Fortalecimento dos Municípios

Reforma A:iministrativa
Petróleo para o Brasil
Participação nos Lucros

Direção dos Institutos pelos
Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê de Cenoiohee)

Registro Ci V il
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Mejor Vieira, Município
e Comarca de Cenoínhas, Estado

. de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca.

ser: Matias Ribeiro Martins e

Francisca Gonçalves dos Santos.
Ele, natural deste Estado, nas

cído em Cenotnhas. no dia 13
de Agosto de 1929, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito, filho legitimo-de
Menoél Francisco Martins e de
"Dona Delfina Ribeiro. domicilia
dos e residentes neste distrito.
Ela, natural deste Estado, nasci
de neste distrito, no dia 8 de
Outubro de 1937, doméstica,sol
tetra, domiciliada e residente
neste distrito, filha legitima de
Joaquim Gonçalves dos Santos
falecido e de Dona Julia Tebôr
da dos Santos, domiciliados e

residentes neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento 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 "Ccrreío do Norte",
da cidade de Canoínhes.

Major Vip\ra, 13 de Agosto
de 1955.

Sebastião Greín Costa
Oficial do Registro Civil

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte

Os comícios ...

(Conclusão da _la página)
trações de simpatia, refletindo
a impressão de que serão vito
riosos nas próximas eleições de
outubro.

No comício, ás 20 horas, na

cidade de Jeraguá do Sul, em

que usaram da palavra os srs.

dr. Aroldo Carvalho, acadêmico
Fernando Bastos, Deputado Luiz
de Souza e, por último, o dr.
Jorge Lacerda, compacta massa

popular, entusíasmade-menífes
tou seu agrado á Frente Demo
crática, com vivas e aplausos
frenéticos.

Corupé, 4 (Urgente) - Nesta
localidade, os ilustres componen
tes da caravana da Frente De
mocrática estiveram por algumas
horas, ontem, á tarde.

Nessa ocasião falaram, sob
aplausos gerais, os srs. Luiz de

SOUZI;t, Aroldo Carvalho, Fernan
do Bastos, Artur Müller e, fi
nelmente, srs. Laerte Rarros
Vieira e o candidato Jorge La
cerda, cujos discursos arranca

ram demoradas manifestações
de simpatia.

Tem mais adesões
Jareguá do Sul. 4 (Urgente) -

Neste município meis adesões se

juntam às que tem recebido, nesta

cempeuhe. a Frente Democrática.

Além das iá divulgadas, em bre
ve enviaremos as de outros pree
tigiceoe elementos do PSD. entre
os quais a do sr. Paaqualiui, já
comunicada. há dias.

"São Paulo" (omp. Nacional de Sego deVida
Tendo-se extraviado a apólice n. 142_991. emitida pela "SÃO

PAULO" Compaobie Nacional de. Seguros de Vida, eôbre minha vida,
e corno não tenha sido feita transação de espécie ejgume aôbre a

mesma. desde já declaro, a retende epôlice nula e sem valor algum,
em virtude da emissão de uma segunda via.

Comprometo-me 81 restituí-Ia à Companhia se em q.ualquer tempo
Iôr encontrada, assim como reepcneebllieo-me por qualquer reclamação
que sôbre 8 mesma advenha à Companhia.

Cencínbae. Büde Junho de 1955 31

MAX ZIEMANN (Firma Reconhecida)

CLUBE CANOINHENSE
Assembléia Geral Ordinária

Õe ordem do Sr. Presidente, tenho salisfação em convidar
os associados do Clube Canoinhense pa:a a Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se dia 28 do corrente, domingo. às 14 horas na Séde Social
quando será eleita a nova Diretoria para a gestão 1955-56.

Caso não haja presenças suficientes. a Assembléia funcicnarâ
30 minutos após a hora marcada, com qualquer número de sócios.

A Diretoria esclarece, outrossim, que as chepee para a eleição
deverão ser apresentadas para registro com 8 dias de antecedência
com o devido "concordo" dos candidatos. de conformidàde com os

Estatutos Sociais.

Clube Canoinhense _ SADI SELEME _ 10 Secretário 2x

A revolução pelo voto
Comitê Interpartidário

Pró General Juarez Távora
PRESIDENTES DF. HONRA: Deputado E.;tndua! Benedito

Terézio de Carvalho Júnior; Prefeito Municipal Herbert Huzmann;
Médico Dr. Reneau Cubas.

PRESIDENTE: João Pacheco Sobrinho - Induatr ial
VICE-PRESiDENTE: Estefano wrublevskíc- Industrial
SJoXRETARIO GERAL: Hclf Walter - Comerciário

10. SECRETARIO: Céltc Kobter - Comerciário
2°. SECRETARIO: Alcides Schumacher - Esc Juramentado
TESOUREIRO GERAL: Dr. Weldemtro Bubniak - Agrô-

nomo e Industrial
'

}o. TESOUREIRO: Horácio Costa - Bancário
20 TESOUREIRO: DuIcidio Silveira - Militar

ORADORES: Dr. Adalberto Nunes AlIage - Advogado;
Dr. Lourenço Waltrick - Engenheiro agrônomo; Pedro Reitz - Co

merciário; Carlos Schramm - Vereador e Industrial; Osmar Nas
cimento - Bancário.

COMISSAO DE PROPAGANDA: Basilio Humenhuk - Ve
reador e Comerciante; Luiz Bora . Industrial; Adolar wtese - Co

merciário; Alfredo Barnack _ Industrtef: Teodoro Boreck - Muto

rísta; Rubens Ribeiro da Silva - Serventuário da Justiça; Arthur
Gaissler - Industrial e Comerciante: Aleixo Pazda - Lavrador:
João Augusto Brauherdt - Serventuário da Justiça; Alcirllo Za
níolo - Industrial; Zacarias Munhoz de Lima - Lavrado!' f' Co

mercíente: Alfredo Paul - Lavrador e Industrial; Vicente Ktod

ztnskí - Lavrador; Ludovico Rudnick - Ferreiro; Wiegando Ko.,p
Mecânico; João Maria de Paula e Silva Funcionário PÚbliCO;
Ernesto Greipel - Funcionário Público; Rirnon Seleme - Indu n-ial;
Sezinando Ribeiro Junior - Prático veterínárío: Idalino Fraucrscc
Tulto - Comerc-iante; Oswaldo F. Soares - Funcionário Público;
João José Pereira - Comerciante; Olimpio Leite - Operário: Os

waldo Wolkan . Operário; Luiz Damaso da Silveira - Lavraoor e

Comerciante; Antonio Maron Beci! - Comerciante e Inou-t-+al:
Francisco Granza - Lavrador; Leopoldo Krauss - Lavrador; Ludo
vico Pieczarka - Proprietário; Adão Tyska - Comerciante: .� lfre

do Pereira - Lavrador; Antonio Tomporoskí - Motorista; Leonel
Barcelos - Comerciante; Benedito Terézto de Carvalho Neto - Par

maceuüco, João Maria Corrêa - Industrial; Agostinho Kcrnatzki -

Industrial; João Batista Pacheco - Proprietário; André Buske i -

Comerciante; Eliseu Barcelos - Barbeiro; Dr. Silvio A Mayer >

Vereador e Cirurgião Dentista; Natalio 'I'revisani - Comerciante:
Milles Luiz Zaníolo - Industrial; José Stoklér Pinto - Inspetor de
Terras; Oady Nader - Motorista; Arno K. Hoffmann - Comer dá

rio; Waldo Beyerstorff - Funcionário Público; Luiz Santos - Fer

rovíarto: Henrique Gonçalves - Comerciante; Gilberto Ritzme nn -

Vereador e Industrial; Alfredo O Oarcíndo - Vereador; Aeíz José
Seleme - Comerciaria; Hénrtque Prel1witz - Industriaria; João

Olínger - Comerciaria; Affonso Koch - Comerciaria; Walfrido
Schramm - Industriarfo; Isaltinc Pereira - Comerciante; Pedro

Argos dos Santos - Ferrovíarto; Francisco Rocha - Comerciante;
João Batista de Goss - Serveatuartc da Justiça; Germano Welnfurter

Comerciante; Guilherme OStertag - Industríaric e Comerciante.

PREZADO AMIGO,

Você, como eu, está convencido de que sómente JUAREZ
TÁVORA pode dar ao País, o govêrno de moralidade ndmi
nistrafiva de que tanto necessitamos.

E' imperioso que você coopere nesta campanha de alicia
menta e propaganda, que estamos realizando em todo o BRASJL.
transmitindo a nossa mensagem de fé a cinco ou mais de seus a!TlIgn�

COM JUAREZ E PELO BRASIL!

(do Comitê de Canoinhas)
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