
Muito bem, Reneau Cubas
Escreveu ALFREDO GARCINDO -_Vereador U D N

Quando Reneau Cubas assumiu a direção do Centro de'

Saúde desta cidade, houve quem disesse que o homem não da

ria conta do recado e que sem prática de serviço público, ficaria
atrapalhado, dentro do pouco horário que dispõe para atender a

todos que procuram aquele Centro em busca de um lenitivo

para as suas doênças. Hoje, depois de poucos mêses de serviço,
Reneau Cubas destribuiu todo o cetecismo que girava em tôrno
de sua pessôa. Iniciou o seu trabalho, reorganísando o serviço
interno. A distribuição do leite foi aumentada e mais higienisada.
O serviço da cosinha dietética foi movimentado. Por intermédio

do Centro de Saúde, o gabinete dentário encetou um movimen

to iniciando pelo Grupo Escolar, onde extrações e mais extrações
de dentes estragados, foram feitas nas crianças. Uma vez por se

mana, colocou um barbeiro a disposição das crianças pobres. Além
do' leite que foi aumentado na sua distribuição, as crianças ainda

recebem um vidro com sôpa de verduras. Percorreu todo o Mu

nicípio vacinando as crianças contra crupe, difteria e tósse cÇlm
prida. Fez este trabalho em 12

dias, o que outros não fizeram

em 4 anos. A principio foi ape
rias a sua iniciativa interpreta
da como interesse político, mas,
hoje o povo está a pedir que
ele seja sempre candidato e que
seja eleito, para que mais força
tenha para melhor executar suas

idéas e iniciativas que até ,agui
não houve outro Chéfe do Cen
tro de Saúde que o superasse.
Reneau Cubas, possuidor de uma
férrea força de vontade, eleito,
será sem dúvida, um Prefeito
realisadcr, incansável batalha
dor do progresso de nosso Mu

nicípio. Interpretem como quí-,
zerem os seus opositôres, o seu

trabalho a frente do Centro de
Saúde'. Os setôres adormecidos
e por ele acordados, trouxeram
inúmeros benefícios para o nos-

so povo e contribuiram para o •

desenvolvimento dos menos favorecidos da sorte. Eu tive opor
tunidade de ver e verificar o que este homem chamado de louco,
fez pelos pobres de Canoinhas. Se trabalhar assim é loucura, eu
desejaria que todos os nossos homens públicos fossem loucos.
Beneeu Cubas encarna o trabalho àtivo. A sua vitória nas proxi
mas eleições de 3 de outubro, é a garantia que realieará aquilo
que promete, não em comicios nem tampouco através de cabos
eleitorais mas sim, com o que ele já fez e reelísou quando este
ve dirigindo o Centro de Saúde. Quem recebeu os efeitos bené
ficos de seu esforço e quem verificou sem paixão política, o seu

trabalho no cargo para o qual fôra nomeado, certamente o leva
rá para dirigir o nosso MuniCípio. Ele ganhará as eleições. Ele
será o futuro Prefeito de Cenoínhas e o futuro administrador de
um povo reconhecido que observa atentamente os que trabalham
e produzem nos cargos para os quais são nomeados e indicados.
Como Vereador, Reneau, representando tambem uma parte do

povo de Canoínhes, sómente assim poderia lhe dizer: MUITO BEM,
por corresponder a confiança que o Govêrno depositou em você,
nomeando-o para Chéfe do 5°. Distrito Sanitário em Canotnhes.

Melhorando e desenvolvendo
a nossa pecuária

Escreveu ALFREDO GARCINDO - Presidente Asssociação Rural.

Logo assim que o Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho as

sumiu a Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de San
ta Catarina, em colaboração com o Dr, Laura Fortes Bustam!nte,
Diretor do Fomento da Produção Animal do Estado, fizeram um

levantamento geral na nossa criação de gado. Conhecendo então

que o Município de Canoinhas necessitava de novo sangue e de
novos reprodutores, por ocasião da última exposição de Lages,
adquiriram 8 reprodutores para o Posto' de Monta de Canoínhas,
sediado em Marcilio Días. Entregues ao competente e esforçado
agrônomo Dr. Tadashi 'I'akimura, este em colaboração com a As

sociação Rural, percorreu todo o Município, verificando as insta

lações de nossos criadores, expondo da necessidade dos reprodu
tores serem tratados convenientemente para que possam sempre
manter a forma .fisica. Procurando atender à todos atravez de
Uma distribuição equitativa, o Dr. Tadashi com um' bem organí
l'I�do serviço, 'cornpetêncía e_ zêlo, colocou os reprodutores em di
versos Distritos, onde mais havia necessidade de melhorar o san

gue de nossa criação de gado. Dentro de .pouco tempo, todos os

criadores poderãocontar com um maior número de reprodutores,
pois 'o Dr. Laura Bustamante pretende em 1956, fazer nova remessa.

O registro' deste fáto! felizmente solucionado agora, é de
grande importância para

' todos os, nossos críadores -e para que
todos tomem conhecimento é possam se servir dos reprodutores,
transcrevo onde se acham distribuidos:' , "

1 'touro Holandez - com Ladislau Cubas - Paula. P�.��irl{ I
,
",

1 touro Holandez - com Arthur Spies - Caraguatá ,

1 touro Flamengo _ com Francisco Alves Pereira - B. V.· do Toláó
1 touro Caracú - com Alvaro Mallon - Bonetes

I

1 touro Jersey _ com Pedro Allage - Maj6r Vieira
1 touro, Schwirtz x Jersey _ com Jacó Fuck - Residência Fuck
1 touro Jersey x Normando - c/Brasílino I. dos Santos- M, Castelo
1 touro Schwirtz x Normando - com Otto Engel - Sta. Leocádia

NOTA:- Todos os criadores que residirem perto do local

o�de se encontram os reprodutores, podem se servir deles, pe
dlndo permissão aos responsáveis perante o Posto de Monta de

Canoinhas.
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CAIXA POSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADOS

SERÁ QUE O POVO SABE?
_,

Que estão sendo construidas a';
Escolas de Colonia Ouro Verde
e Toldo de Cima?

'

Que está sendo construida uma
ponte sobre o Rio Agua Verde?

Que o, Prefeito Herbert Ritz
mann está fazendo o etêrro : da
Estrada do Campo d'AguaVerde?
Que o Prefeito Herbert Ritz

mann já iniciou a construção do
novo Estádio Municipal?
Que o Prefeito Herbert Ritz

mann instalou um Britador na
Rua Caetano Costa?

Que o Prefeito Herbert Ritz·
mann macadamisou a Rua Cae
tano Costa?

Que o Prefeito Herbert Ritz-

�s��:da�����' '�a�c��:�ls����ili�
pias, principalmente debaixo do
Viaduto da Estrada de Ferro?

Que o Prefeito Herbert Rita
mann vae calçar outro trecho da
Rua Vidal Ramos e que já entrou
em entendimentos com todos
os moradores daquele trecho?

Que no terreno onde vae ser

construido o Estádio Municipal,
.devtdc o grande tino adminis
trativo do Prefeito Herbert Rit:r:."
mano, o Muniéípio vae gastar
apenas 'c-s 16.000,001
Que graças ao Prefeito Her

bert Ritzmann, a Rua Anita ,Ga
ribaldi dá tránsito em toda a

sua extensão?

Que as estradas do Município
de -Canoinhas, são as melhores
dos Municípios visinhos, graças
o ínterêsse que o ex-Prefeito
Benedito Terézio de Carvalho
Júnior e a vontade do atual Pre
feito Herbert Ritzmann é contí
nuar conservando, e tem tra
balhado com os seus operários,
até altas horas da noite para o

término das Estradas e constru
ções iniciadas?

Que até domingos e feriados
as máquinas da Prefeitura estão
em atividades?

Que o Prefeito Herbert Hitz
mann macadamisou a frente do

Grupo Escolar Almirante Barro
so para facilitar o trânsito de eu
tomoveis por ocasião de chuvas?

Que o Prefeito Herbert tra
balha colaborando com a Asso
ciação Rural e o Departamento
de Estradas de Rodagem?

I
Que o Prefeito Herbert Rit:z

mann está com todos os planos
prontos para dar início ao Cam

po de Aviação?
. xxxxx

Graças a éstas realisações e

outras mais, que o povo encon

trará a justificativa de nossa

campanha política. Porque fala-

:���!e�i��S.no�s:rSqU�an������
Cubit será o futuro Prefeito de
Canôínhes. Porque Jorge Lacer
da receberá o sufrágio de 3 de
outubro. Porque a UDN ,é a es

perança de democracia. Os can
didatos apresentados serão elei
tos, porque irão continuar a

marcha progressiva do Brasil, de
Santa Catarina._e'4e Canoínhes.

Colaboração de Alfredo Gar
cindo - Verepdor da UDN.

Que está em construção um

novo Grupo Escolar dotado de
todos os requisitos modernos?

Que está em construção o no

vo Prédio Escolar de Major
Vieira?

Que está em construção o no

vo Prédio Escolar de Felipe
Schmidt?

Que o Prefeito Herbert Rttz
mann está construindo a Escola
de Xa.rquead$?

.

Que, o Prefeito Herbert Rftz
mann está construindo a Escola
d,e Agua Verde?

Que estão sendo reformadas as
Escolas de Palmitos, Arroio Fun
do e Lagoa do Sul?

VOCÊ.SABIA?
Que o Governador Irineu Bornhausen pagou mais de

40 milhões de dividas flutuante herdada do seu antecessor?

Que, em conseguencia dessa divida, o Estado não
tinha credito para comprar um litro de gasolina nem na

Casa Hoepcke?
Que o, Estado de Santa Catarina é um dos raros

Estado do Brasil que não tem dividas.no Banco do Brasil
e está com suas finanças equilibradas e as, contas em dia?

Que, no tempo do Govêrno de Aderbal Ramos da
Silva as verbas federais eram desviadas para publicidade
(elogios ao Governador), como se verificou com aquela
reportagem publicada na revista "O Cruzeiro" por conta
da verba do Pôrto de São Francisco do Sul?

I

]UAHEZ TAVORA é t�u candidato, Marcha 'con
fiante para, ps

'

urnas, .ceetô -de que, dando teu

voto ao Tenente de.' 30ji estarás .cumprindo .o teu

dever de brasileiro. e prepaeando o futuro de tua

Páfria e, co�sequentemente'a' felicidade de teu lar.

UDENISTÂ, faze de teu lar' mai� um foco desta
revolução branca, sem sangue e gloriosa

pára os destinos de teu país.
'
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COUROS DE CABRA
. Compra-se qualquer quantidade
Paga-se o melhor prêço da praça

na CASA PEREIRA

AGRICULTOR!
Plante menor erea e colha mais com

SALITRE DO CHILI�:
Sódico ou Duplo Potássico

.

!
Sôdíco, 16% de azoto

CONTÉM: Potássico: 14-15% de azoto e 10·11% de potássio
'" e mais 32 elementos menores indispen

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

SALITRE DO CHILE
• Aumenta a produção e melhora a qualidade
• Aumenta Q. número de brotos novos
• Segura 8S floradas e os chumbinhos
• 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 úmid'o
• Quando puro, antes da florada ou no perfílhemento
• No momento que a planta necessite: li3 no plantio e 2/3
em cobertura, .em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções f,l'is det.lhadas aos Agentes do
S.litre no Par.ni

Albano Boutin & Cia. Ltda.
F(JNDADA EM 1897

Matriz
Av. eapanema, 155/191

ex. Postal, 332
Telegramas: ..BOUTIN"

CURITIBA

Filiai
Av. Paraná s/n (saída p. Ibiporã)
ex. Postal, 18 - Fone 1048
Telegramas: ..BOUTIN»

LONDRINA

Farmacia Olivefra
Especialidades Farmáceuticas

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

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

ATENÇA'Ol
Senhores proprietários de eutcmôveis e caminhões: �

O Proprietário da Vulcanização e Recapauem
cCOTTO RITTER'"

eeéebefecído à Rua 7 de Setembro, 76
AVISA que acha-se instalado com formas novas,
estando apto a atender todo e qualquer serviço de

vulcanização. para qualquer bitola.
RECAUCHUTAGEM com formas Dooas, para as

seguintes bitolas:
Pnous 700 x 20 ao prêço do Cr$ 1.000,00

• 750 x 20 • • • • 1.100,00
« 825 x 20 • • • • 1.200,00
« 900 x 20« • « • 1.400,00
• 1000 x 20 « • • • 1.600,00

SERV,IÇO GARANTIDO 6

_._
-.- VENDE;:SE

70 alqueires (700 morgos) de terras, a 800 metros acima do
nivel do mar. Em parte plana e outra parte levemente ínclt
nada, Não tem montanhas nem pedras, Muito própríc para
a laêoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode ser fornecida à Estrada de Ferro. 'I'embem tem
muita HERVA MATE,

O clima é muito seudevel e egradeveí. Prosperam as frutas euro.
pees como:maçã, peras, ameixas, pecegos, uvas,meemelcs.etc

__J Mais informações com o proprietário:
O. H_ HOMKE, em Joinville

I ou com Alfredo Garcindo _ Caixa Postal, 56 _ eanoinhas

Para PreFeito Municipal de (anoinhas Um homemDIGNO - HONESTO E TRABALHADOR

RENEAU CUBAS
Utensílios
domésticos
na t!4d.a. Uüa.
Tem bom gosto?
Tome Vafé S. Tereza

Aproveitem ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

CASA PEREIRA

PREZADO AMIGO,

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

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

COM JUAREZ E PELO BRASIL!

(do; Corriitê de Canoiohas)

RUA GETULIO VARGAS, 882

"Rádio Diário da Manhã"
A "Rádio Diário da Manhã", acaba de inaugurar
ondas curtas, 31 metros, entre as Rádios Nacional
e Tamoio, irradiando às 12,40 hrs. o programa da,
Frente Democrática, com um bem organizado no

ticiário, apresentando a biografia de todos os nossos
I

candidatos para o próximo pleito de 3 de outubro.

TRATORES DE ESTEIRA
Vende-se tratôres novos OLIVER - de 35,4 hp,

Diesel, de esteiras, sem laminas, equipados com arados e

grades de 32 discos e segadeira.
TRATORES DE PNEUS

Marca "FIAT"; modelo 25 - R. de rodas, a gasolina
com arado- de grade de 20 discos, Entrada de 50% e o

restante em um ano, Os tratores de esteira, pagamento á

vista, pelo Fomento da Produção VegetaL
Melhores informações na

Associação Rural ou com Alfredo Garcindo

r::::m::::m:::::m:::::::::::::::m:::::::::o::n:::::::::::::::::::::=::::::::::::u:::�
ii Dr_Aristides Diener !" CIRURGIÃO DENTISTA a
� !i
!! Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii

II Dentaduras Anatõmi(as �
!i Rua Vidal Ramos �
� CANOINHAS SANTA CATARINA �
::::m::;;:::::::::::mm::::::::::::::�::m::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::;::::::::;

rllllllF�:'f�;�,mlE:�'6';��lllmd'�11llT'h'��'�:"11111l11
i! ;
ii O mais antigo, ativo, eficiente e económico adubo fosfatado e cálcico

laII que o Brasil já conheceu -e vem usando.

H CONTÉM: 1.7/18%-de fósforo solúvel em ácido citrico a 2% (método Wagner)

II'i! 45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada
ii S/10% de sllieio e enxofre

. -

II 2/5% de magnésio _

Ih 4/�% de manganês, cobalto, tltâneo, vanádio, cromo, etc.

i . NEUTRALIZA e corrige a acidêe das terras.
• EQUILIBRA o metabolismo das píentea. ;:

• ENRIQUECE aa terras do f6sforo, cálcio, etc. B"!l'. • REJUVENESCE 8S terras eegotedee. !!
•

• É DE AÇAO BRANDA, por isto é inofeosivo à terra. r:!E • Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com F.ifortes estrumações. II
•

��f�Do:B ot�;::n�:�:tm:o��B�a��if:��z::�' transforma-se FAVORAVELMENTE. H
• SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizaodo fi maturidade R

• RETÊM.a florada. 1=

O FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, • um excelent••dubo que não sof,.. �
menor intervencêo de ácidos. Seu eleito é lento e duredourc, chegando a

o,H,surpreender até os mais descrentes. Quanto maior [ôr o grau de ACIDES,
maior será o seu resultado.

• ii
Importações Diretas _ EsÍoque Permanente - Prêços Accesslvels �
.ALBANÔS eâOÜTIj::r �anCIA�a LTDA.!ii MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL ii

ii Av Cepeoema 155/191 Av. Paraná s/o (saída para Ibiporã) =i
;1 'Caixa Post�l, 332 Fone 1048 - Caixa Postal, 18 ii
ii.lll"'""""lllll"'""��=��:'�:"lll'""""lll""""""""""ll""""lll"lll,m����,�:,��,""",::",,",,"""11'�

_._
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Oficina de pintura
Mantem a Casa Esmalte uma bem apare
lhada para pintura de placas, letreiros, etc.
Ei'aça uma visita à' C ASA ESMALT E.
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Emprêsa União Catarinense Ltda.
A Gerência da Emprêsa União Catarinense Ltda., torna

público que, a partir do dia 26 de setembro. segunda feira,
iniciará sua linha de ônibus entre esta Cidade e a Vila de Felipe
Schmidt; partindo diáriamente, (menos domingos), às 7 horas da
manhã de Felipe Schmidt e regressando às 16 horas. 3x

,_ "\

Cine Teatro Vera Cruz EMPREITEIRO

Juizo Eleitoral da 8a. Zona - Canoinbas
EDITAL EDITA!L

o Doutor José Pedro Mendes
de Almeida; Juiz Eleitoral da

88. Zona, Canotnhes, Santa Ca

tarina, na forma da Lei, etc ...

Faz saber a quem interessar

possa que, por despacho deste
Juizo foi concedido o registro
dos seguintes candidatos:

União Democrática Nacional
(U. D. N.)

Pera Prefeito: Reneau Cubas,
ou dr. Reneeu Cubas, ou Dr.

Cubas, ou Dr. Reneau, ou Dr. Re
neeu Cubas, ou Dr. Renô Cubas.

Partido Trabalhista Brasileiro
(P. T. B.)

Pera Prefeito: Dr. Haroldo
Ferreira.

Partido Social Democrático
(P. S. D)

Para Prefeito: Doutcr Harol
do Ferreira, ou Dr. Haroldo Fer
reira, ou Haroldo Ferreira, ou

Haroldo, ou Dr. Ferreira. ou

Aroldo FErreira, Dr. Arolde ou

simplesmente Arolde.

Dado e passado nesta cidade
de Ganoinhas, no Cartório Elei
toral da 8a. Zona, Estado de
Santa Catarina, aos 17 dias do
mês de setembro- de 1955. Eu,
Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão Eleitoral da 88. Zona,
o escrevi.

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

Está conforme o original e

dou fé. Data supra.

° Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva

o Doutor José Pedro Mendes
de Almeida, Juiz Eleitoral da Ba.
Zona, Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber que, nos termos da
legislação em vigor, nomeia, pa
ra servirem na Jonta Eleitoral
desta oitava (Ba.) Zona na ",pu
ração das eleições de 3 de outubro

próximo, . os senhores>

1°.) _ ESCRUTINADORES:
Rolf Walter
Leopoldo Falgatter
Orlando Vieira
Almerindo Alves Nun�
Reinaldo Crestaní
Zeno Carvalho "Zíppel
2°.) - ESCRUTINADORES

AUXILIARES:
Raul Burgardt
Alfonso Koch
Walter Tensini
Altamirc Ricardo da Silva

3°.) - SECRETARIO GERAL
DA JUNTA:

Sr. Rolf Walter, que exerce

rá ésta função cumulativamente
com a de escrutínedor.

Dado e passado nésta cidade
de Canoinhas, no Cartório Elei
toral da Ba. Zona, aos 23 dias do
mês de setembro de 1955:

Eu, Zeno Benedito Ribeiro da
Silvá, Escrivão o datilografei e
subscrevi.

O Juiz Eleitoral

José Pedro Mendes de Almeida

Está conforme o original e dou
fé. pata supra.

O Escrivão
Zeno Benedito R. da �ilva.

Convite - Missa
Os EX-ALUNOS DO GINASIO SÃO JOSÉ DE POR-
TO UNIÃO, convidam o povo em geral para a Missa PARA DOMINGO PRÓXIMO
que mandam celebrar na Matriz Cristo Rei, no pró- o monumental fihne ria PARAl\IJONT
vimo dia 6 de Outubro, às 7 horas, em intenção da P E R O I-ÇAO POR AMORalma do seu colega'FAURY DE LIMA.

���====================���-�����������------------,
,00l OO, �

GuilhermeNão vote
•

CONCLUSAO
obece isto proclama, ipso, facto,
a anormalidade do seu procedi
mento, mostrando que o que é
normal é votar afirmativamente,
num candidato escolhido por esta
OU aquela qualidade. O voto em

branco, pois, só pode exprimir
tendência para a anarquia, para
o niilismo, ou um complexo de
fiUperioridl'lde Injustificável. Vo
tando em branco, ninguem aju
da a melhorar o seu país e as

lUas instituições. Votando em

branco, o que o eleitor faz é
negar o Sf'U1 concurso.

Vote num candidato à presí
d�ncia da República e num can

didato á vice-presidência. Vote
de acôrdo com os conselhos de
BUa consciência. Não vote às
cegas, em qualquer .um, nem
�ote por injunções rle qualquer
natureza. O voto é secreto pre-

em
cisemente para que o eleitor

possa subtrair-se a essas injun
ções e votar segundo suas pró
prias inclinações. Ninguém. é

dono do seu voto. Ele só per
tence a você. Compare as qua
lidades dos candídetos, conside
re as suas plataformas, reflita
sôbre o passado e o presente
de cada um dêles. Seja severo

e rigoroso nesse exame, para
que você possa escolher o me

Ihor, o mais íntegro, o mais ho
nesto, o mais patriota, ameis

síncero.; Assim como você não

entregería a' chave de sua .casa
a um caiador que não fôsse ho

nesto, para que êle fôsse caiá-Ia
em sua ausêncía. assim também
você não poderá dar os instru
mentos de govêmo e as chaves

do Tesouro da nação a elguem
que não possa merecer a sua

inteira confiança. Por Isso mes-

Caixa Postal, 33 Fone. 27l
CANOINHAS . SANTA CATARINA

1l!l Agente de> LUIS MICHIELON S. A. - I"orto Alegre li
00 CIA UNIAo OE SEGUROS. Prt. Alegre !li!

CIA. OE FÓSTOROS IRATI - Paraná

A P R ES E� TA:
H O J E -. ás 20 horas • Impróprio até 14 ilUOS

AVALANCHE DE 0I010S
em TEClINICOLOR, estrelando ROO CAMERON

Couto da Série Os Tambores de P'umanchú

AMANHA ás 14 horas Censura Livre

Precise-se para uma serraria
nova. O candidate deve ter
meios para toca-la e entregar a
madeira serrada. 4

Tratar; nesta redação, ou sá"
bados e domingos com o proprie
tário à Praça Lauro Müller, l71.

Udel)ista
Juarez Távora é teu candidato.

marcha confiante para as urnas,
certo de que, dando teu voto ao

Tenente de 30, eseerée.cempeiedc
o teu dever de brasileiro e prepa
rando o futuro de tua Pátria e,

consequentemente. a felicidade de
teu lar. - ..

.

Udenista, faze de teu.Iar mais
um foco desta revolução branca,
sem sangue e gloriosa para os des
dinos de teu país.

AVISO
BRUNO WENDLER, pro

prietário de um terreno em

Salto d'Agua Verde, torna

público que doravante não

permite roais passagens e

caçadas em seus terrenos
não se responsabili�ando pe;.. l
lo que possa acontecer aos

contraventores do presente
aviso. 2

ALUGA-SE
A Rua Caetano Costa.

esquina Benjamin Constant,
2 Salas de frente, próprias
para comércio. \ /"

-Ver e tra tar com Maria
Madalena 'I'okarski, no ende
reço acima. 1

AVALANCHE DE ODIOS
Conto da Série Os Tambores de Fumancht1

A M A N H Ã _ ás 17 horas - Censura Livre

Um espetáculo euutuoeo arrancado ás páginas da historia

ESCRAVOS DA BABILONIA
'em TECHNICOLgII

com RICH,\RD CONTE, LINDA CHRISTIAN

A M A N H Ã _- ás 20 horas _ Imprôprío até 14 anos

ESCRAVOS DA BABILONIA
e o grandioso filme Mexicano

A M'ENTIRA
SEGUNDA FEIRA • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

ESCRAVOS DA BABILONIA
ãe. e 4a. FEIRA· às 20 horas. Impróprio até 18 anca

NINON SEVILHA a famosa artista mexicana
-

no gra ndioeo filme

NÃO NEGO O MEU PASSADO
5a. e 6a. FEIRA • às 20 horas • Imprópri� até 14 anos

A C A P U L C O comELSA AGUIRRE

PAnA SABADO PROXIMO
AGUARDEM O,GRANDIOSO FILME DA WARNER

RENEGADO HEROICO

branco! Loeffler

mo, cresce' extraordinàriamente
a Su8 responsabi!idade. E por
isso mesmo, você não poderá
votar em branco. LEMBRE-SE

DE QUE, VOTANDO EM BRAN· REPRESENTANTE DE:- Fábrica de Chapéus Nelee S/A· Blumen"
CO, voes ESTA VOTANDO Fabrica Textil Blumenau S/A - Blumenan
SEMPRE NO PIOR DOS Cf\N- Ind. Reunidas Tricolin S/A - CaD�inhas
��:���T:����� �� ��: OO, � OO, _

TO QUE PODERAsER DADO REGISTRQ CIVIL - EDITAL
NO MELHOR!

Não vote em branco. Vote
num bom candidato à presidên
cia e num bom candidato à
vice-presidência. Eu já escolhi
os meus: seria Juarez Távora e

Milton Campos. E você?

Nota da Redação:- O povo
de Cenotnbas irá votar em

Juarez Távora, Milton Cam

pos, Jorge Lacerda, Hertberto
Hülse e Reneau Cubas.

Maria GÓ�8 Gliuski, Oficial do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Canoinhee. Estado de Santa Catarina.

Faço ciente a quem intereeaar possa que estão preperando-ee
para casar em meu certôrio: Severo Ferreira Alves e Maria Magda
leoa de Lima. Ele, solteiro, lavrador. natural de Antonio Olyntho,
Estado do 'Paraná e residente neste Distrito, onde nasceu á 24 de
novembro de 1920. Filho de David Ferreira Alves e de-Selíme Nunes.
Ela, solteira, doméstica, natural de Papuâo. deste Distrito, residente
neste Distrito. onde nasceu á 15 de outubro de 1912, Filha de Rosa
Moreira de Lima já Ialecide.

Quem souber de algum impedimento deve acusar na forma da lei.
Paula Pereira, 16 de Setembro de 1955

Maria Góss Glinekl - Oficial do Registro Civil
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9,� A rners .nllga. Oficina

I
A mais sortida
A melhor

R I
� �A p,de.,d. e ampago

�

1\
Completa ISsistência para �

sua bicicleta d�,l:q�:;:,���n;::�f
Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N O E bicicletas novas ao melhor prêçc da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

I PREÇOS M6DICOS
� Sempre OFICINA RELÂMPAGO
L®®�O_,)""",_"",,_�

APARELHO

�
para descarga

FI.UAIS: SÃO PAUlO-PORTOA11Gll

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corr.etagem,Seguros,Co nta Propria

Tem para pronta entrega-:

MÁQUINASIPARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um 'terreno ou casa? Procure Alfredo Garcíndo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Gercíndo. Se
enc_az:ega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petíções e etc.· _

Tem 8 venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, 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 elq. terra de cultura, no�re!)i Barras, Preço de oca�ião.
Uma casa de alvenaria com�a a Rua Barão do R. Branco.

7_!!gueires de terra. 3 casas e paióis.' Olaria completa.
Verdadeir�ade rural.

6 datas defronte á Granja de Alfredo Visrtel.
fi Alqueires de terr�ura - em FARTURA
UMA CASA de mad�ua Curitibanos, 272

50 Alqueires (8racating�l) - em CAMPININHA
60 ALQUEIRES de_ terra d�- 2 casas para operários _ 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra d� - em SEREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Cidade)

I 4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira (iOx13)
com á����e�e����íf�:asCiâa���e��: �����it��i�S�ibeU� aB;���!�OS, 17

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

r:,:::������:::,:;:�®®::,,::rlI simples e equipada com espalhador de cêra etétro-eutomâtícc .

.E: a mais prática. Com uma só escova faz todo o serviço:
rasp,a encéra, espalha a cêra e lustra sem

:: precisar de adaptações.

� 8.todei ..s elétrlces ARNO DUAL SUPER
li com três velocidades

iI Rádios PIONEER à luz e a acumulador

ii • Radiolas equipadas com PICK·UP VM Ame-

ii ricano Long Play

IMalbas de lãi i' J ,VOCê (CODÓ R 101 E 1."
só Fam b ra ii Rua Vidal Ramos, ,OI - Fone 125 �•• CANOINHAS -,- SANTA CATARINA

e Fambra só na �:::::n:@®®®:::::m®®®íil:==::::@®(!)®::::::H�:lm;:;®®®®::::::::
<,CasaErlita

Procure no seu fornecedor D_ i s C O S HISTORIAS INFANTIS
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Ali·Babá e os 40 ladrões
Elenco Radio Teatral

A Bela adormecida no bosque
Elenco Radio Teatral

"
_

A Gata Borralheira (Cinderela)
Elenco Radio Teatral

João e Maria
Elenco Radio Teatral

A Cidade Fantasma
Elenco Radio Teatral

V. S, poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Ma Relojoaria Suissa
de &úiI�erme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza \
e outras serão encontradas na Casa Erlita

,..........IIiIIIIIRIIiI....IlilIIiIRBRIIiI..Il!I!lBBR·....�1I -

,

i IRMAO_S AMIN-I
•111 Concessionários FORDI

III

lIII
TEM PARA PRONTA ENTRECiA:

I SHASSIS •• CAMINHÃO COM CABINE AMERICANA: 11l1li11F-800 - 192" - Motor '170 HP, - modelo 1954
I11III F-600 - 172" - Motor 138 HP. - modelo 1954 II '

III F-500 - 154" - Motor 130 HP. - modelo 1954 II

I. F-350 - 130" - Motor 130 HP, - modelo 1954

I·F-100 - Pick-Up - 130 HP, - modelo 1954

I Ford-Rhein (Alemão) - 173" 110 HP, - «om eixo
de força modelo 1954

II1II
Ford-Thames (�glês) - modelo 1954

IChassis para Ónibus - Diesel - 189" • 95 H P, -

I com eixo de força
III CARROS DE PASSACiEIROS: •

I... Ford-Vendome (Francês) • 4 Portas - Motor V8

I 110 HP. Modelo 1954

I• Ford·Taunus (Alemão) • 2 Portas .. Motor 48 HP.

I11III 4 Cilindros .. Modelo 1954

! !,"ord Ámericano .' 4 Portas - Motor V8 ··115 HP.

I:
Medeio 1953

/IIIIl SALA DE EXPOSiÇÃO IIIIII Aberta Dia e Noite Ii Buá Duarte Scbutel_n. 15 Telefones: 3605 - 3347 I
I E O I F I C 10 F O R O I

Florianópolis Santa Catarina I
�IIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIlIl!l!l/lllll/lllll/lllll/lllllamllllll/lllllIl!l!lIlllllIlllll/lllllIlll/lllllIlllll/lllllIlllllIllll/lllll/lllllIlllll/lllll/lllll/lllllIlllllIlllll�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 24-9.1955
/

ht�IIII_II.IIII1I1__IIIII_II__••---_._�"'._-��
I

- /

Para presidente da RepúbJica
VOTAIEM

-

-

Para Vice;Presidente MILTON CAMPOS

Frente Democrática

Candidato do PDC, UDN, PL, PSB e PSD, dissidência Pernambuco e R. Grande do Sul
<,

I11III'
III

ii
•

UDN,- PSP.:. PDC - PRP I iI I . l1li

r· JORGEGOlACAiRROA, I
I Para Vice-Governador H E R I B E R iO H o L SE I

I PARA PREFEITO MUNICIPAL D� CANOINHAS I
I ,RENEAU' CUBAS' I

III
!li

I
I11III

�.
o _' I

��••IIII••••aR.".IIII"'IIIIII••IIIR.�••••".�.BB.9B"••••"""••••��

SEU MÉDICO E AMIGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Balancete de Agosto de 1955
Dia 1 - Saldo anterior

2 - Juros 'f>/ 39 bonus
5 - Doação de AUredo Mayer & Filhos

em mercadorias
5 - Compensação do acima citado 3.732,00
10 - Doação de Guilherme Goncborowskí em telhas

ETAPA DERBADE!RA �� : g����n��ç��,. Irmão GeralcJ\ 1.000,00
Até aos 17 minutos, isto é, ./' 10 _ Idem de João Leandro Gonçalves em tijolosantes do imprevisto, a "partida

lQ _ Compensação 1.000,00esteve equilibrada, pelas duas
10 • Recebido do Sr. João Malinoski, parteequipes que apresentaram um

de sua subscriçãofutebol vistoso, agradando a to-
10 _ Pago a C. L Fischer & Cía' 54,00dos que tiveram o ensejo de
10 _ Idem Força e Luz 121,00

:f�::'��;:�O�;���:::�sJ�:�::_ .: ��: ;:;:b�!�:�::11����:b;it�na�:{!�Fenu��:::��maneira as avançadas contrarias.
Nacional do Mate _ Rio p/intermédioPor este motivo não houve ten-
do Sr. Miguel Procopiaktos 8 registrar. Notava-se, em-

20 _ Doação do Sr. Irmão Geraldo Imercadorías)bora, levemente a superíoríde- 20 _ Compensação 263,10de do glorioso, justificando ple- 23 _ Pego a Germano Stetn S. A. 1.25\/,00namente o plecsrd a seu favor
23 _ Pago a Scultetus &..KJock final cobertura 28,000,00notadamente quando Afonsinho, 23 • Pago a Francisco Schumoski 50,00figura extraordinária do quadro Balanço 58.326,10

��viii���r��f:::tUdra��:, oc�::�� -

99.507,20
dando de forma excepcional as Cenoinbes, 31 de agosto de 1955

_

investidas, apoian.:lo e alímeu- HARRY SCHREIBER _ Tesoureiro
tando o ataque. Quando tudo
parecia que estavamoe aprecian
do um dos melhores match rea

lizados entre as duas esquadr as,
que lutavam bravamente dentro
do gramado pela conquista da
vitoria, eis que, o arbitro do en

contro trila o apito, levantando
os braços em sinal de desespe
ro .!! dá por encerrado a porfia,
anunciando a impossibilidade de
continuar o jogo, em face da
esfer-a ter furada. e não haven
do -outre bola para continuar a

partida. Isso aos 17 minutos do
segundo tempo, saindo assim
vencedor pelo tempo inacabado
o Botafogo, pelo apertado esco

re de dois tentos a um.

"PElOS !.A.PREfi
e ffaJ O ([)�e§' �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Registro Civil

Escreveu MANO
Esportes

o Botafogo E. C. tomará parte
no campeonato-oficial da Liga
Mafrense -- Possivelmente a

manhã 08 sdvi-negros iniciarão
o certame, defrontando-se com

a representação do Operário
naquela cidade

Os larápios invadiram oves

tiário do glorioso e roubaram
três bolas e diversos pares

de chuteiras

Não chegou ao término a par
tida de futebol entre os times
do Botafogo e Três Barras \

Jogando domingo último em

Três Barras, contra aquela re

presentação, o Botafogo E. C
vencia por 2 tentos á 1, quan
do aos dezesete minutos da eta

pa derredeíra, o árbitro do en

centro Ganância, deu por ter
minado o cotejo. Perguntarão
os leitores! O páu comeu? .......
Não! Furou a bola.

Coisa inédita em matéria de
futebol, mas, realmente aconte
ceu. Desde que conheço futebol
nunca ouvi falar em tal acon
tecimento. Os quadros nos 45
minutos iniciais, realizaram um

bom futebol, com lances de sen

sação de embas-es partes, pro·
curando a todo custo abrir a

contagem. Esta favoreceu jus
tamente eos.... trícolores, aos 15
minutos, numa avançada sensa

cional do meia direita, que fu
zilou a pelota no canto di! eíto da
meta, guarnecida pelo erqueírc
Ieddo, que nada pôde fazer pa
la conter a pelota, a não ser

busca-la no fundo das redes
Logo em segutde os visitantes
estabeleceram o empate-no mar

ceder, por intermédio do extre
ma esquerda -Símões.

Goal contra - Passado uns

minutos do tento do empate, os
comandados de 7\fonsinho, eu.

mêntaram o escore para 2 ten
tos a I, goal contra do zaguei
ro esquerdo, sendo acossado de
perto pelo ponteiro Pery .... por
infelicidade, colocou a pelota
dentro das suas proprias redes
Com esse .resultedo favorável
aos vísítentes, terminou a pri
meira fase.

Aniversariam-se hoje as exmas. sras. Berta, esposa
do sr. Waldemar Nader, residente em Ponta Grossa; Dna.
Violeta Odete; esposa do sr. Douglas Benkendorr e Dna.
Wanda, esposa do sr. Zeno Benedito Píbeiro da Silva; as
meninas Mérce. e Ana Maria, filhas do sr. Paulo Olsen,
de Três Barras; o sr. Euclides Bueno, de Três Barras.

Fazem anos amanhã os srs. Otto Friedrich, e Fran
cisco Wilma r Friedrich do alto comércio local; o sr. Wiliam
Castelains, residente em Blumenau; o sr. Augusto Bess;
as exmas. sras. Dna. Clara, esposa do sr. Podolfo Scheide,
Dna. Isabel, esposa do sr. Otto Friedrich e Dna. Rut, es
posa do sr. Antonio da Rosa Menezes; a graciosa menina
Sueli Raquel, filha do casal Estefano Bedritchuk.

Fazem anos segunda feira: a srta. Arlete Voigt; o
sr. Altino Rosa e sua filha Alda Maria; a srnha. Lucília,
.âlha do sr. Jorge Stoeberl; Dna. Luísa, esp."sr. Ernesto Koch.

Aniversariam-se terça feira: Dna. Nair, esposa do
sr. Fernando Freiberger; as meninas Maria de Fátima, fi
lha do sr. José de Lima Jr. e Sonja Valcy, filha do sr.
Lauro Michel; o sr. Hans Comitti, residente em Joinvile.

Fazem anos quarta feira: a srta. Jacira-Gonçalves;
o sr. Jonas Wendt; o jovem Ildefonso Rnoll: a exma. Vva.
Olívia Ehlke, residente em Joinvile.

Aniversariam-se quinta feira: a srta. Carmela, filha
do sr. Jacó B. Fuck Jr.; o jovem Eraldo Lessak, do Toldo.

Cumprimentamos a todos, desejando-lhes felicidades.

Edital
Sebeetião Grele Costa. Escrivão de Paz e Oficial do RegistroCivil de Major Vieira, Municiplo. e Comarca de Cenoinbee, Estado

de Senta Catarina, etc. .,

Faz saber que pretendem casar: Nabôr Bueno e ConceiçãoAlves de Campos. Ele, natural deste Estado, nascido em Curitibanos,
no dia 18 de Maio de 1927, lavrador, solteiro,' filho legitimo de João
Bueno ti de Dona Etelvina Ferreira, domiciliados e residentes neste
distrito. Ela, natural deste Estado, naacide neste distrito. n8 dia 8 de
Dezembro de 1931, doméstica, solteira, filha legitima de Peulino F.
de Campoa e de DODa Pedrolioa Alves de Campos, domiciliados e
reeídentee neste detrito.

Faz saber que pretendem calar: Eduardo Mayéski e Maria
oa Wiechoquevicz. Ele, natural deste Estado, nascido neste distrito
DO di. 19 de outubro de 1931,Iavrador, solteiro, filho de Pedro Mayéski
e de Dona Martha Koeeke, domiciliados e residentes neste distrito.
Ela. natural deste Estado, naacida neste distrito no dia 1. de
Dezembro de 1930. domêetica, eoltelra, filha legitima de Eatevo
Wiechoquevicz falecido e de Dona EmiJia Wiechoquevicz, domiciliadas
e relideote!J neste dletritc.

. Faz eebee que pretendem ceeee: Jórge Castro e Maria Ma.
"delene Machado. Ele, natural deste Estado, neeeldo neste distrito, no
dja 15 de outubro de 1932, lavrador, aclteíro, filho de Gonçalo Bar.
bôae falecido. e de Dona Ereêete de Castro, domiciliados e residentes
neste distrito. Ela, natural deste Estado, neecide neste distrito no dia
30 de janeiro 'de 1936, doméetica, solteira, filha de Francisco M. dos
Sentes e de Doae Jovelina Rodrigues, domiciliadoa e reeidentea nes
te distrito.

Faz saber que pretendem casar: Ouvidio Kreuee e Irene
&bulka. Ele, natural deste Estado, nascido neste dietrlto. no dia 3
de Junho de 1929, lavrador. scítetro, filho legitimo de AgostinhoKeeuaa e de Dona Maria Joana Krsuee, domícilledoa e residentes
neste dletrito. Ela, natural deste Estado, uaacida em Papandu va, no
dia 4 de novembro de 1930, doméstica. solteira, filha legitima de
Beeilío Schulka e Je Done Técla Schulka falecida, domiciliados e
residentes neste distrito.

Faz aebee que pretendem oeeae: David Mucbalóski e Helena Kueem.
Ele, natural deste Estedo nascido neste distrito 00 dia 15 de eetem
bro de 1933 lavrador, solteiro, filho legitimo de Tomais Muchelôekl
e de Dona Eetenieleva Gomech domiciliados e residentes neste distrito.
Ela, natural deste Estado nascida neste distrito no dia 9 de Dezembro
de 1935 domestica, solteira filha legitima de Joeêlet Eetanileu Kusam
e de Dona Broaialava Veeoloeka domiciliados e reeldeutes oeste distrito.

Faz saber que pretendem casar: José Bêcker e Donerle Pale
veda. Ele, natural deste Estado neacldo neste distrito 00 dia 17 de
abril de 1934lavrarlor, solteiro, filho legitimo de Jovíno Bécker e de
Dona Hoeelina Veiga domiciüedoa e residentes neste distrito. Ela,
natural deste Estado nascida em Pepeuduva 00 dia 24 -de outubro
de 1931 domestica, aclteira, filha legitima de Miguel Pelevode e de
Dona Catarina Labea domiciliados e residentes oeste distrito.

êpreeeotarem OB documentos exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguém tiver conhecimento de existir algum Impedimento legal,
acuse- o para fios 'de direito. E para constar e chegar este ao coube.
cimento de todos lavrei o presente que será afixado no lugar"de (lUS'
tume e publicado no jornal "Correio do NGrte" de CatloinLas.

Major Vieira, 16 de setembro de 1955

Sebast!ão Greio Costa, Oficial do Registro Civil

Assine! Leia J Divulgue!
Correio do Norte

,

Ano 10 - CANOINHAS· S. Catarina, 24 de Setembro de 1955· N.369

Cineminha "São Francisco»
AMANHÃ, às 3 horas e ....às 8 horas

Da efervescência politica do Reinado de Napolião III
PARA A TELA DO CINEMINHA

'Ieda a época heróica dos duelos

<o FIACRE N_ 13JJ7
Um filme histórico ITALIANO sôbre. o romance

de Xavier de Montepin,
com Ginette Leclerc, Leonardo Cortese,

Roldana Lupi e Vera Carmi

EM COMPLEMENTOS: "Variedades da Tela" e
.._

FLASH GORDON - 8°. Episódio
®®®®®@®®®

Comemorando a Festa de São Francisco:

Dia' 2 e j de outubro

"FRANCISCO ARAUTO DE DEUS"
Um filme de Roberto RosseIlini em Canoinhas,

com a participação de Aldo Fabrizi

Da doce Úmbria de São Francisco, a mensagem que nos

parece esquecida A PAZ ENTRE OS HOMENS.

Precisa-se um Ferreiro
prático em serviço de Indústria

Maiures informações na Oficina Mecânicil de

Abra_hão Mussi & ma.
RUA MAJOR VIEIRA CANOINHAS

Assoe. PróGinásio de Canoinhas
71.268,10
1.424,00

3.732,00

1.000,00

320,00
1.000,00

500,00'

20.000,00
263,10

99.507,20

AVISO
Torno público que fica

doravante terminantemente

proibido o trânsito de pes
sôas pelo meu terreno situa'
do em PIEDADE, quer cosn

a finalidade de passagens
ou caçadas, e em virtude de
sérios prejuízos com perma
nência de animais estranhos,
ficam os proprietários tam
bem avisados para a retirada
dos mesmos.

Aos contraventares, não
me responsabilizo pelo que
possa acontecer: 1

EDMUNDO HüBNER

Vende-se
Um caminhão Chevrolet 37

em perfeito estado.
ESTUDA-SE TROCA.
Tratar nesta redação.

I Defesa da Família
Fortalecimento dos Municípios

Reforma Administrativa
- Petróle� para o Brasil

I
Participação nos Lucros

Direção

dOS.'
Institutos pelos

Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê d� Canoinbas)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma vela a Deus e outra ao diabo
No dia 7 do corrente - e carta: "Bem sabe que sempre ras, reunia-se no Cluble 15 de

Inunciada antes com grandes me tenho mantido afastado de Outubro, a Convenção Regional
bornhadas pela trombeta passe- competições político-partidária do Movimento Nacional Popular
dine - "O Estado" publicou motivo por que nesse terreno Trabalhista (M.N.P.T.), organí
orna carta de S. Emcia. o Cer- não manifesto preferências a zaçâo reconhecidamente comu

desl D. Jaime de Barros Câme- nenhum candidato". Ecom isso níste, confundindo-se, mesmo,

ra, dirigida ao barão Francisco o prudente Principe da Igreja as suas deliberações com a do

di Gallotti, em resposta a uma anulou tôdo o conteudo político Partido Gomunista. Estavam

outra que o cidadão candidato de sua missiva. Foi inútil, por-" presentes, além da .representa
lhe encaminhara, com o evíden- tanto, a sua publicação, que "O ção de Florianópolis, de 'Iuba

te empenho de provocar do Che- Estado" tanto alardeou. De tudo, râo, Orleães, Laguna, Itajaí, São
fe espiritual uma opinião líson- apenas ficou ressaltado, que o José, E Jomvile. Pela ausência

jeíre a seu respeito para mero Cardeal Cêmera nêo temprefe- do Dr. José do Patrocínio Gallot
efeito eleítoreíro. Dom Jaime rêncies por nenhum candidato. ti, presidente do M.N.P.T., essu
Câmara, entretanto, é vivaz bes- E passemos ao resto. No mesmo

I
miu a presidência dos trabalhos

tente e compreendeu a manha dia em que "O Estado" publica- ° antigo bancário sr. João Cos

política do velho e trêfega Chi- va ti carta de D. Jaime Câmara, ta. Falaram o dr. étdo Dietrich,
quinho. Daí o afirrnar-Ihe na nesse mesmíssimo dia, às 20 ho- em nome dos tra,balhadores, e

o engenheiro Renato, da repre
sentação de Itajai, sendo que ês·
te último propôs à Convenção o

apôío do M.N.P.T. em Santa Ca
tarina às candidaturas Francis
co Gallotti e Miranda Ramos.
Justificando a sua proposta (e
é para isso que chamamos a a

tenção do público), o represen
tante de ItajaÍ declarou que
06 ara, Francisco Gallotti eMi·
randa Ramos foram os únicos
candidatos, que compareceram
à Convenção municipal do M.N.
�.T. naquela cidade.
Aceitando a sugestão do re

presentante itajaiense, as de
mais representeções, por uneni-

midade, aprovaram (I apôio da
quele movimento comunista às
candidaturas dos srs. Francisco
Gallotti e Miranda Ramos.
Podemos ainda adiantar que,

possivelmente ainda hoje ou

nestes próximos dias será pro
fusamente distribuido em Flo
rianópolis e no interior o ma

nifesto (prestem atenção: não
do M. N. P. T.), mas do próprio
Partido Comunista lançando es
sas candidaturas.
E assim vai o sr. barão acen

dendo uma vela a Deus t outra
ao diabo.

Transcritô de "A Gazeta"
de Florisnópolis

�

ORAGEAS POLITICASJuizo Eleitoral da 8a. Zona - Canoiobas
o Doutor José Pedro Mendes

de Almeida, Juiz Eleitoral da
83. Zona, Canoinhas, da Circuns
crição de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.,
EDITAL

Faz saber a todos 'quantos in
teressar possa, que, alegando
ba ....er extraviado o seu titulo
eleitoral, requereu a expedição
de uma segunda via o eleitor
Antonio Martentskí.
Faz saber, outrossim, que fin

do o prazo de cinco dias, sem �

que seja apresentada reclamação,
será excedida a 2.a via requeri-
da.

-

Dado e passado nesta cidade
de Canoínhes, Estado de Santa
Catarina, em o Cartório Eleito
ra! da 8 a Zona, aos 12 dias do
mês de setembro de mil nove

centos e cincoenta e cinco. Eu,
Zeno Benedito Ribeiro da Silva,
Escrivão Eleitoral que o datilc
grete! € subscrevi.

José Pedro Mendes de Almeid&
Juiz Eleitoral

Está conforme o original e

dou fé, Data supra.

O Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

O direito de dizer, com de
cência, é da Constituição. E do

regime. Mas, não há, no regime,
o direito de difamar, caluniar,
mentir, mesmo escandalosamen
te ... O direito de mentir, muito

naís competente!', deve ser pro.
vede. E acusação grave, corro
borada pelo próprio sr. Prefeito
Municipal: a de que o Govêrno
pagará a pessoas para, de picare
ta em punho, fazerem buracos
na estrada asfaltada.

Essa alegação é para provar
a Incapecídede de um adminis
trador que, gastando, uma for
tuna, acabou construindo uma

obra mal feita. Mas, os buracos
que lá estão, são obra da pró
pria obra, que não teve material
SEguro.
No entanto, a oradora e o sr.

Prefeito Municipal, ficam, desde
já, convidados a relacionar os

nomes das pessôes que foram

pagas pelo Govêrno para esbu
racar, a picaretas, o asfalto da
quela estrada, afim de que, pe
los canais competentes, os calu
níedores sejam devidamente
processados.
As calunias dêsse naipe, tra

zem já a marca registrada PSD!'

xx x

Correm terras catartnenses
cartas de elementos, mancomu-

nados com o PSD e PTB. afir
mando que os udenístas estão
recebendo dinheiro para a cam

panha Lacerde-Hertberto. Outra
intriga, outra calúnia mais a se

juntar a tantas outras.

Os partidos que integram a.

coligação vitoriosa da Frente

Democrática têm organização.
E, sendo assim, conhecem as

dificuldades a vencer. E sabem
que a campanha é de decência,
de patriotismo.

xxx

A vitória de Lacerda e Hülee
está por alguns dias. Dentro de
poucos 10 dias, estaremos sa

bendo que o povo catarinense
venceu, derrotando, desta feita,
aquêles que. tudo fazem para
voltar ao Poder.

O povo, no entanto, está com
.

Lacerda, com Heríberto e com

lrineu Bornhausen. Está com o

trabalho, a honestidade, o des
prendimento, o patnotísmo. o

progresso, enfim, com Santa Ca
tarina a caminhar para dias de
tranquilidade e de melhores' dias.
O povo está com Lecerda-Hülse .

No comicio do Morro do Ceu,
Florianópolis, realizado, há dias,
pela falida Aliança, uma senhora
- talvês por excesso - fêz declara
ção des mais graves que, pelos ca-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Receita Orçamentall�, ,.Ielente ao mês de Julho de 1955

I ARRECADAÇÃO
Anterior I Do Mês I Total

Código IGeral
TITULOS

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
Imposto Territorial
Imposto Predial

.

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

b) Taxas
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

PATRIMONIAL

011 I
012 1
017 3
018 3
025 2
027 3

161777,30 4.159,50 165.936,80
203.397.00 2.930.00 206.327,00
353868,00 134.531,80 488.399,80
348.123.60 38490,20 386.613,80
643�5,50 7.862,00 72.207,50

377,00 .377,00

2.939,70 174,10 3.113,80
10.739,00 686,00 11 ....25,00
15077,00 1.437,50 16514,50
18.839.90 2.155,30

I
20.995,20

12.670,00" 137,50 12.807,50

35.322,50 5.912,70 41.235,20
9.1ó4,90 2234,10 11.3Q9,OO

3874,00 I 546,00 4.420,00

99.925,00 9.312,70 109.237,70

400.000,00 400.000,00

29.782.80 6.671.50 364.54,30
194.8-18,70 7.964,40 202.813,10

20.401,30 4.128,70 24.530,00

98.745,40 � 98845.40
2U84.218,60 229.434,00 2313.652.60

30.088,80
2343.74L40

Contra a Imprensa, o candidato 6alLottiI 11 2
I 15 4
1 22 4
I 23 4
I 24 1

Cbapecó, 12· - o candidato homem público, manifesta-se a

do PSD-PTB, se-Benjarotn :J.ah -gora contra a quinte arma _ a

lotti, não tendo ergurnentos para imprensa. Não revela êle mais
combater fatos publicados no do que já sabemos: autoritário,

�o:���;o������s��i.:�����' pCuh�A�' �:·?c��!���. d�a:�a����� fOar�Zl�
cerriente, um exemplar dêsse lá em Chepecó, revela-se ínímí
jornal. Enquanto foi comemora- go da imprensa e dos jornalis
do, ontem, em todo o pets, o tas. Essa qualidade, não conhe- '

dia da Imprensa, o candidato ciamos. E s. sía. deve ter lá as

ppssedista, com êsse ato, dá vá- suas razões para isso. Não têm ,

são a atos dttatorjets. Após ras- sido a imprensa que vem veí

gar o jornal, pisou sôbre o mes- culando as sues atitudes tão

mo, limpando as mãos com o baronescas? Não têm sido os

lenço. O discurso que proferiu jornalistas que, em defesa do

aqui foi de combate ao Gover- decoro dos cargos' públícos, têm
nadar e aos candidatos Lacerda noticiado fatos que não são pró-
e Hülse. prios de um homem que tenha

Talvês não convenha comeri- ser:ío e��ã�e:�9;aSzaõl;l:�id;e�::"ati_
��: °osas:�OnS�o'd�ãOc����:i!:��� . tude do sr. Gallotti. Jornal, pa

público, que já colocaram o can- ;'0 i�et'a��"��J���a��;::'�a;Z�e�
��a��t�li:.n��ti� ���id!cu����: só aquêles que, nesta Capital,
não o tomará mais vitorioso. �aãz:� �o���v�t:°j:f�����iJ,�, ���
O sr. Gallotti, em que pesem rente a opinião pública, de tan

�s suas excelsas qualidades de tos escânde-Ios ...
'

2 01 O Renda Imobiliária _

2 02 O Renda de Capitais

I
RECEITAS DIVERSAS 1.

4 12 O Recélta de Cemitérios
4 13 O Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

lubrificantes ..

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

RECEITA EXTRAORDINARIA
6 12 O
6 14 O
6 20 O
621 O
622 O
623 O

Cobranca da Divida Ativa
Receita� de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas
Operações de Credito
Eventuais

SOMA o-s
Saldo disponível do exercício de 1954

I

Canoinhas, 31 de Julho de 1955

Gilb·erto d'Aquino Fonseca Herbert Ritzmann
Contador Prefeito

Reinaldo Crestani
Diretor da Fazenda

PARA FERIDAS,
ECZ�MAS,
INFL·AMACOES,
COCEI�AS,
FRIEIRAS,

II!II��"!I!�������!!J!IIII"I ESPINHAS, ETC
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Meias deNylon para senhoras e crianças:: Casa Fischer
De R. Magalhães Junior.

Não vote em
Meu coro amigo e leitor desta

coluna: você tem um grande de
ver a cumprir em 3 de outubro.
Esse dever é o dever de votar.
Para muitos, votar é uma mas

sede, como servil' no júri é uma
meseede. Mas, se temos um

mau governo, aquêle que não
votou, sem fazer um exame de
consciência, muita vez grita:
cEstamos num país perdído!e.
O que se escusou de servir no
júri, por simples comodismo, se
um assassino comete novo crime,
não hesitará em gritar: <Chega
de complacência para com os
criminosos! Não queremos ser

um país de bendídoal» Nesse
momento, não se lembra de que
ii complacência começou nêle
mesmo, sob 8 pior de tôdas as

formas, 8 da omissão. Cada um

de nós precisa lembrar-se de que
uma nação não pode melhorar
social e politicamente, como em

qualquer outro sentido, sem o

esfôrço constante de cada um

de seu! filhos. O homem ou

mulher de maior idade, alfabe
tizado, que não se faz eleitor, e
o eleitor que nio comparece aos

pleitos e nio vota, são a origem
primeira dos governos que não
funcionam e que não satisfazem.

E preciso, pois, ser eleitor e,
sendo eleitor, comparecer às
urnas. Mas nio basta isso. Nin
guem vai a uma secção eleitoral

para se désobrígar de uma ta
refa que lhe é imposta, seja co

mo fôr. Quem comparece às
urnas, tem o dever de votar bem.
Não pode, nem deve votar em

branco; Por que? Porque votar
em branco não é votar. O elei
tor é um ser afirmativo, que
vai às secções eleitoriais para
escolher um candidato. Votar
em branco não é escolher. Vo-
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�!��.�.�J I �H��
lamentável, é uma atitude ne-

gativa e absurda .. Basta você
rectocíoner um pouco. Se todos
os. eleitores procedessem dessa
maneira, teríamos uma eleição
sem resultado. Qual a conclu
são? Não havendo ninguem elei
to, o poder passaria às mãos do
presidente da Câmara, por um
breve período, até a realização
de nova eleição. E se persistisse
o etmpesse»? Já vê, meu caro

amigo e leitor, que o voto em

branco é a menos racional das
atitudes de- um eleitor: Condu
ziria, fínelmente, à enerquía, ou
à ditadura, porque se estancaria,
finalmente, a fonte do poder
popular. Dirá o partidário da
voto em branco: mas nem todos
os eleitores procederão assim.
Ptor, então. Se o próprio parti
dârío do voto em branco reco-

Conel6e Da tercem. piglna

Konder, Aristiliano e Wanderley
com Juarez Távora e Milton Campos
Compatrícios e correligionários:
Faltaríamos ao nosso de po

líticos patriotas se, nesta hora,
às vésperas do memorevel pleito
para a escolha dos dírtgentes da

Nação, deixassemos de vir de
clarar, de público. que estamos,
firmemente, com J u a rez
Távora eMilton Cam.-

pOS - duas das maiores expres
sões do país, pelas suas exepcío
nais, virtudes moraes e cívicas.

E, pelo nosso amor ao Brasil
e devotamento à causa pública,
convocamos o povo generoso e

bravo de nossa terra () sufrágio
eleitoral desses insignes petrí-

cios para PRESIDENTE e yICE
PRESIDENTE da REPÚBLICA.

,/ Aos brigadeiristas, principal,
mente, o nosso vigoroso epêlo,
certos de que, sufragando êsses
grandes nomes, estaremos, mau
uma vez, coerentes com 8 ale
vantada e patriótica tradição do
nosso gtortoso partido, a UNIÃO
DEMOCRATICA NACIONAL.

Em 18 de setembro de 1955,

ADOLFO KONDER

dRISTILIdNO RdAfOS

FRENTE DE

IPdNDERLEY JúNIOR

RENOVAÇÃO NACIO�AL
Comité Interpartidário Pró Candidatura Juarez Távora de Canoinhas
A caminhada pa:a a vitória e ComJuarezeMiltonCamposparaavitõria
para a redençao nacional

JULIO -s, CORDEIRO

Os dias se sucedem. A data que, sob todos os aspectos, será
hist6rica aproxima-se célere. O 3 de outubro de 1955 fixará, sem

dúvida, novos rumos para o destino de nossa Pátria.

Estamos confiantes, demos e continuamas a dar o melhor dos
"1'IOS8QS esforços em prol desse causa que, antes de ser nossa, pertence
ao Brasil. Muito antes de ser indicado pele Partido Social�sta· Bra
sileiro à sucessão presidencial. o nome do General Juarez Távora já
era por nOO aguardado com ansiedade. '-

Conheclam09 as dificuldades do povo porque pertencemos a

�ite mesmo povo. Todos os males e todos os problemas que a ele se

entrepunbam eram também problemas/nossos.
Não compreendíamos, não concebemos e jamais poderemos

supor que o nosso País, pela sua grandeza territorial, pelos seus re

cursos naturais inesgotáveis, permanecesse na eterna penumbra entre
os- demais povos.

,

Temos sêde de progresso; qeeremos v�r nlo 56 o desenv6t
vimento de uma região nacional mas, a expaoslo harmônica e acele-
rada de tacta a U�ião. I -, I

, Causava-nos repugn&ncia contemplar todos os' dias aquela só-
cessão de eecendaloe administrativoS, de irresponsabilidade oficializada
e de inversio dos valores. ·1

Pedíamos Juarez parque estàvam� a 14r de suas idéi�, de
sua luta travada desde 1930 por um Hr�il'melhor, por uma Pátria
maia consciente e por um povo menos torturado, ,I

Tínhamos necessidade de vm candidato que, se eleito, tirasse
o País dessa rotina e dêsse ambiente de irresponsabilidade.

Felizmente, nossos desejos se concretizaram. Juarez Távora,
o Tenente e mais tarde o Capitão de 30, �stav. à frente dêsse mo.
vimento, dessa cruzada que outro objetivo nlo tem, sinão o de colocar
o Brasil no lugar que merec� entre as grandes potências do mundo.

Juarez tornou-se o chefe desse movimento, atualmente, em marcha.
O Tenente Távora que em' 30 empunhava �s armas para coh.

seguir a efetivação das leis trabalhistas, tornou-se hoje o símbolo de
uma outra revolução. ,

.
Ele que um dia levantou seu br�do contra' as 'injustiças pr�

ficadas na época, presentemente ergue novamente a sua voz afim de
completar a monumental obra que êle sonhara e que mais tarde foi
por outros desvirtuada.

Estamos com Juarez Távora porque vemos nêle a personifi
cação perfeita de nossos desejos de renovação; marcharemos para as

urnas com o General Juarez Távora porque sentimos em suas palavras
e em suas atitudes a firmeza inquebrantável de um homem cuja vida,

��:a:ldeau::v;:a d�r;:�!t J�!d::ca::ci:::. asperezas e pelas a-

I
A plataforma de Govêmc de Juarez Távora, aliada à certeza

que possuimos de sua 'objetivação, depois de elevado à magistratura
suprema da Nação, dá-nos a convicção de que la nossa revolução, já
em marcha, há de triunfar.

Nesta verdadeira cruzada acompanham-nos homens de todos
os credos, de todas es raças que aqui molduram e preparam o grande
Brasil de amanhã e, enfim, sem distinção mínima, operários e inte
lectuais, agricultores e estudantes, descendentes de alemães ou de
gregos, todos nascidos nesta terra, por isso brasileiros, acompanham a

ftgWa gforiosa e legendária dêste gigante que será o nosso futuro
Presidente da República - JUAREZ TAVORA. .J

voltamos, nós, os homens da
U.D.N. catarinense, a disputar
mais um pleito eleitoral.

Quando em 1945, lutamos pela
volta do Brasil ao regime de
mocrático, tivemos como guia,
como supremo comandante, a

figura de EDUARDO GOMES.
Falar-vos do Brigadeiro, da cam
panha cívíca então desenrolada,
não se torna necessârío.

Todos nós temos ainda na

mente, com absoluta nitidez, a

tnemorãvelluta política, em que
fomos, sem dúvida, os vitoriosos.

1 Si.m-. ,V!tqriosos, pois a De-

r�d�;�� ::��!�e�ae n�:aa��!��'
panha.
!�. Em 1950 voltou a U. D. N. à
luta presidencial, trazendo então
em companhia dt> inigualável
�nqA.RDO POMES: a figura
ao homem de' bem que é ODI
LON BRAGA.

'1 Orgulho par� um partido po

Fticb, poder apresentar a. seus

p�trícios qba; chapa dêste qui
late, EDt1ARDO GOMES e

ODILON BRAGA.
I

A derrota nas urnas, não
fez com que ensartlhéesemos as

armas.

A!I conquistas de vários Esta
dos da Federação, a formação
d� uma grande e brilhante ban
cada no Congresso Nacional, nos
dão fôrças para apresentarmo
nos ao altivo eleitorado do nos

so país de cabeça erguida.
I

Sim, a Untâo Democrática
Nacional, o partido do Briga
deiro, volta a mais uma disputa
política, agora com Juarez Tá
vora e Milton Campos. Uma

chapa que se completa.

Defesa da Família
Fortalecimento dos Municípios

Reforma Administrativa
Petróleo para o Brasil
Participação nos Lucros

Direção dos Institutos pelos
Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê de Canoinhas)

Hoje, em 1955, com a ajuda
do povo, iremos além, faremos
a revolução pelo voto,

Voltam a agitar-se os lenços
brancos da UON, a ouvir-se os

hinos do BrigadEiro, e os ude-

nistas catarinenses, aliado. aos

pedeclstas. de ARRUDA CÁ
MARA, aos socialistas de JOAO
MANGABEIRA, aos meragatos
de RAUL PILA, aos homens de
bem-de PSD, representados pe
la bravura de ETELVINO UNS
e PERACHI BARCELOS, ha
vemos de fazer, para felicidade
nossa e de todo o povo brasi

leiro, JUAREZ TAVORA o fu
turo Presidente da República,
O nosso voto é a nossa arma,

brígadeírístas, udenístee, honre
mos os compromissos assumidos,
façamos com JUAREZ o que
sonhamos fazer com EDUARDO
GOMES.'

PARA A VITORIA!
Fel'DllDdo B. Viegu

Na nossa pregação de ontem o

objetivo era reimplantar a De
mocracia, e isto foi conseguído.
A nossa pregação de hoje é,

a defesa da familia, o fortale
cimento dos municípios, a re

forma administrativa, o petróleo
para o Brasil, a participação nos

lucros, a direção dos Institutos

pelos assoctedos e liberdade.

Nós, udenístes de Santa Ca
tarina, em 1945 demos 70.000
votos ao Brigadeiro,
Em 1950 fomos aos 100,000,

Prefeitura Municipal de Canoinhas
EDITAL

De ordem do Sr. Prefeito Muuicipal e de acôrdo com o có

digo de Posturas em vigôr, torno público que. tendo em vista a moral
pública, o bem estar de todos os citadinos e os inúmeros prejuiz08
causados peles cães. o Govêrno Munlcipel está tomando enérgica,
prcvidêuciea para exterminar completamente com os cães vadios.

Poderão andar livremente pelas ruas e ca!iadas o� cã�s' por
tadores de coleiras com chapa de matrícula e acalmo (foclnheiee).

Os cães, encontredoe na rua com chapa de matrícula, sem

açaimJ, lIerão presos, sendo evieadoe os donos para pagamento dee
multes e despesas feitas com apreensão e manutenção dali animais.
depois de que thea serão reetituidoe.

Em vârloe lugares do interior do- Município estão eperecendc
cães hidrofobos. A mordidela do cão ocasiona tratamento dificil, do
loroso e muito dispendioso. A raiva quando ee manifesta no homem.
não ha remédio no muudo que aelve a vítima.

Veecíne hoje mesmo seu cachorro de estimação, no Pôato de

Vigilâucia Animal. instalado no prédio da Delegacia de Polícia.
A vaciee enti-râblca é de grande eficiência.
CÃES ENCONTRADOS NAS RUAS SEM COLEIRAS

COM CHAPA DE MATRICULA SERÃO ELIMINADOS SUMA·
RIAMENTE.

Os cachorros de estimação deverão ler conservados dentro dOI
cercados ou findarem com coleiras com chapas de matrícula e açaimo.

FICULT�ÃgUÉI�t1Iggõ�S�m�E�� ��� 2�I�P�:,S��
PAIs. '

E para que chegue ao conhecimento de tôdos, lavrei o pr�:
sente edital, que será publicado DO joroal "CORREIO DO NORTE
e fixado noa lugares de costume.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS. em 21 de
setembro de 1955.
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