
S E R AI ...
SERA que o tempo fará os cidadãos pacíficos, or

deiros e trabalhadores, amantes do progresso e tranquili
dade, esquecer a campanha pôde-se dizer comunista dos'
hOmens do PSD e PTB de Canoinhas, que de revolveres
na cintura, arrotando valentia, proferiram discursos violentos,
deram tiros, arremessaram pedradas contra casas de fa

mílía. arrancaram e jogaram estrume de animais contra

cartazes de propaganda de seus leáis adversários, como

aconteceu em MajorVieira e em outros pontos do Município?
SERA que o tempo fará esquecer os discursos do

antipatriota ORTY MAGALHÃES MACHADO, afirmando
em Bela Vista do Toldo que ganhariam as eleições mesmo

que fosse à bala? A eles não interessava se após si dei

xassem um rastro de ódio e de inimizade, separando a

migos e vizinhos!

Em Valinhos, o mesmo desordeiro, proferiu palavras
ferinas, inscitando os operários da Firma Tomazi contra

seu patrão e amigo!
SERA que o tempo fará esquecer os boletins cri

mininosos espalhados pelos Diretórios do PSD e PTB? Os
escritos mentirosos e cheios de ódio e calúnias do jornal
"Barriga Verde"? "-

SERA que o tempo fará esquecer as afrontas, as

calunias e os nomes feios pronunciados por senhoritas,
senhoras e senhores da ALIANÇA SOCIAL -TRABA
LHISTA em todos os recantos da cidade, que tiveram

por apoteóse final: 3 de outubro. durante todo o dia, e

como palco as janelas da casa residencial do sr. ALBINO
RAUL BUDANT, Diretor do jornal "Barriga Verde" e a

calçada fronteira, donde choveram em pingos grossos e

malcriados, toda sorte de nomes feios, injurias, vaias, etc,
etc ... , ao que parece orientadas e dirigidas pelo ALBI
NINHO e ORTYZINHO?!?!?!

SERA que o tempo fará esquecer os crimes elei
torais praticados pelos pessedistas e petebistas, como foi.

� testemunhado por diversas pessõas?
x-x-x-x

O que os canoinhenses jamais olvidarão, estou certo,
é a manerra corréta, o cavalheirismo, a dignidade, com

que os dirigentes da FRENTE DEMOCRATICA nortearam
sua campanha, transformando-a em verdadeira festa cí-
vica da democracia.

.

Sim, jamais olvidarão a conduta digna e a harmo
nia com que se houveram todos os componentes e sim

patisantes dos partidos congregados pela Frente' Demo

crática, quer durante a campanha eleitoral, quer durante
os comícios, quer no decorrer do dia 3 de outubro.

O govêrno de realizações, de progresso e, sobretudo,
de paz, tranquilidade e liberdade, dos homens da União
Democrática Nacional ficará para sempre no coração e

na lembrança dos canoinhenses.
UM PATRIÓTA

o Estado Rebelde
o Povo cetarínense acaba de barrar, mais uma vez, pelas

urnas, o retôrno dos Ramos - agora via Gallotti - ao Govêmo
do Estado.

-

Todos os meios foram empregados para ilaquear a opi
nião pública, todos os processos ilícitos e condenáveis foram pos
tos em práticas, na tentativa de reconquistar, a qualquer preço,
o Govêrno do Estado.

Mas, baldados foram os seus esforços. De nada valeu a

oposição si.stemática da maioria da Assembléia Legtslatíva, durante
cinco anos, aos atos do Poder 'Executivo, mesmo àqueles do mais
puro sentido admtntstratívo, em que os deputados do PSD, in
'vertendo os papéis e traindo os seus mandatos, passaram a Iegts-

���iOc�i��� �u:('��· ��i�:daan�:l:� �e��to:��� �� i�t��:ne�� ;��:
leiros e infamantes ao Govêrno do Estado e à pessôe do Gover
nador. De nada valeram os truques fotográficos, em que se pro
curava, às vésperas do pleito, denegrir moralmente o Chefe do
Executivo e os candidatos da Frente Democrática, apresentando
o� em atitudes grotescas, come. se o povo não lhes conhecesse a

dIgnidade e a honradez nunca postas em dúvida. De nada vale
ram os ataques achincalhantes vomitados, dia e noite, pela esta
ção de rádio contra o Oovêrno e contra os candidatos da Frente
Democrática. De nada valeram os boletins espalhados entre os

lllineiros do su: do Estado, com as mais infames assacadilhas
contra' o Snr. Heriberto Hülse, o qual era apresentado como ver

dadeiro algoz dos operários e inimigo da classe. De nada valeram
IS intrigas feitas junto aos homens de côr, em boletins também

I!tpalhados na região carbonifera e em que dizia que o Dr. Jorge
Lacerda havia declarado, em discurso, não "necessitar dos votos
do. operários e dos negros", e qtíe, se eleito, "acabaria com os

Institutos de Previdência Social". De nada valeram- as manobras
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injustas e das mais infames a

cusações. pôde guardar uma im
pecável linha democrática de

respeito a êsses mesmos adver- cldos no Brasil, que sabem que são traidores, e que desde que
sártos. que o atacavam e o ca- soou a hora H vivem dizendo cinicamente em público que são
luniavam.

I brasileiros, como se nós pudessemos acreditar em comedieutee,
E Jorge Lacerda chegou à continuam criminosamente, dentro 'do lar, e no fundo do.

meta, vitorioso e impoluto, tran- quintais, a ensinar a Hngua maldita a seus filhinhos e a eeue

���� c:ta�f�:��:�t�e�:ini�l:d� netinhosl Quando será que essa canalha se resolve a dizer a

das maléficas influências dos verdade aos seus descendentes, a criancinhas que queremo.

que, sob a opressão de uma di- para o Brasil porque são brasileiras, esta verdade tremenda:

tadura, cometeram tôdes as tro- Meu filho, meu ·netinho,. os alemães são' 08 miseráveis e co

peltas, tôdos os desatinos, co- vardes assassinos de teus irmãosinhas brasileiros e é por isso

:��:ra oa�;!�eo:d�l�ôO:�: : ��� que o Brasil eatá em guerra contra a Alemanha que você, como

o induziu a propaganda malsã brasileiro, deve detester,"

e aleivosa. Cumpre frizar, ainda, que os proprietários dos objetos
confiscados tiveram que pagar mais de Cr$ 200,00 para recebe
rem de volta o que era seu: rádios e motocicletas, c.omo facilmen
te podemos comprovar com diversas pessôas residentes neste

Município. Muitos objetos, como espingardas, quadros, etc. não
foram devolvidos até a presente data.

Q:Janto a segunda afirmativa, devemos dizer que o cida
dão elevado pela UDN à chefia de uma Secretaria de Estado, foi
muito benigno, muitíssimo camarada, bonzinho em extremo, com
o doutor TARCISIO SCHAEFER.

Jorge Lacerda,
o DEMOl:RATA

Muito raramente, um homem
público breetleírc terá dado tão
cabais demonstrações de sere

nidade e de fé nos postulados
democráticos, como Jorge Lacer
da, que a raiva adversária se

esbaldou em difamar como fas
cista.

Dificilmente, um homem pú
blico, no calor de uma campa
nha polittca, sendo, como o foi
Jorge Lacerda, alvo das mais

Jorge Lacerda, agora trtun

fente, prepara-se para propor
cionsr a Santa Cata rins um

grande govêrno também atento
às aspirações populares, tal co

mo o de Iríneu Bornhausen,
que, conforme reiteradas decla

rações do candidato vitorioso,
lhe servirá de exemplo e de
incentivo.

Honra, pois, a Jorge Lacerda,
que soube vencer e saberá go
vernar Santa Catarina!

A eleição de Jorge Lacerda
O Boletim Informativo Dr; 8,

do T. R. E. dêste Estado, presta
as seguintes informações sôbre
o pleito de 3 de outubro último.

Jorge Lacerda 172.256
3allotti 168.871

Diferença prol Lacerda�
Heríberto 169691
Miranda 169.515

Diferença p. Heriberto�
Esses elementos, segundo o

Boletim, estão sujeitos-e retifi
cação.
A vitória do candtdeto da

Frente Democrática, dr. Jorge
Lacerda, em números, foi de
3.385 votos. E a do sr. Hertber
tQ Hülse, 176. Essas diferenças
aumentarão, uma vez abertas
as 17 urnas impugnadas.

MENTIRAS
E CALUNIAS

,

No artigo da primeira página do Jornal "Barriga Verde",
numero 989, de 19 de outubro, de quarta feira última, deparamos
com longo e bonito poema sôbre a honradez, dignidade e fibra
do dr. 'I'ercísío Schaefer, ilustrado com vistoso clichê.

\ Nada diriamos, ficariamos silenciosos, se no elogio às vir
tudes do Presidente do Diretório Municipal do Partido Social De
mocrático não houvesse uma série de mentiras e calunias, o que
aliás é hábito do Diretor do Jornal "Barriga Verde", contra a
UDN e seus correligionários.

Destacamos aqui apenas duas de suas assertivas:

a) A Aliança provará até a muitos descendentes de estrangeiros,
que até a divisão de raças, o ódio racial, explorado politi
camente pela UDN, é uma falsidade mentirosa.

b) perseguições que tanto nós como o ilustre presidente do
Diretório, sr. dr. 'I'ercísío Schaefer, bem sentimos, particular";
mente êle, que contra si viu voltadas tôdas as iras e perse-

§�����:r�e d�mE;:��g.ãO elevado pela UDN à. chefia de uma

Quanto a primeira afirmativa, transcrevemos artigo já pu
blicado nêste jornal, intitulado "ONTEM E ... HOJE", que prova a

falsidade, o hábito de mentiroso e de caluniador do sr. Albino
Raul Budant, Diretor do Jornal "Barriga Verde":

"Mulheres nascidas no Brasil. velhotes descarados na...

Ningem ignora que o Presidente do Partido Social De
mocrático, sr. dr. Tarcisio Scheeíer, quando Engenheiro Chefe do

Departamento de Estradas de Rodagem, com séde em nossa ci

dade, foi acusado pelo doutor ORTY MAGALHAES MACHADO,
e senhor PEDRO KUSS, Deputado Estadual do PSD e Prefeito

Municipal de Mafra pelo PSD, respectivamente, de roubar escan
dalosamente os cofres públicos, conforme próves írrefutâveís

que apresentaram naquela época
De acôrdo com documentos, os que hoje se intitulam ami

gos dos operários, ganharam verdadeira fortuna nos costas dos
humildes servidores do Estado. As folhas de pâgamento eram fei
tas em rascunhos pelos quais eram efetuados os pagamentos aos
operários que assinavam folhas em branco, que eram preenchidas
mais tarde, mas com importâncias mais elevadas. Por exemplo:
No rascunho o operário percebia apenas Cr$ 200,00 e na folha em

que assinava figurava 230, 240, ou mais cruzeiros. Mensalmente
dava um lucrinho de 10, 20, 30mil cruzeiros ou mais para os chefões ."

Este é o homem que ocupa a primeira página do jornal
"Barriga Verde", que exerce as funções de Presidente do PSD,
que se diz perseguido �elos udenistas, e amigo e defensor doe

operários.
Quanto ao sr. Albino Raul Budant que durante longos

anos, com grandes dificuldades comparecia à Prefeitura para de

sempenhar suas funções de Contador, a UDN perseguiu dura

mente: FOI APOSENTADO COM VENCIMENTOS INTEGRAIS-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O rroprietário da Vulcanização e Recapagem
""OTTO RITTEf\""

estabelecido 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.
RECAUCHUTKGEM com formas novas, para as

seguintes bitolas: (

Pneus 700 x 20 ao prêço de Cr$ 1.000,00 i• 750 x 20« «« 1.100.00
« 825 x20«« «1.200.00
« 900 x 20« « � «1.400.00

I'« 1000 x 20 « • « « 1.600.00
SERVIÇO GARANTIDO 3

�������®®��

_._
-.-

70 alqueires (700 margas) de terras, a 800 metros acima do
nível do mar. Em parte "plana e outra parte levemente incli
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito próprio para
a lavoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode ser fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem
muita HERVA MATE.

O clima é muito saudavel e agradável. Prosperam asfrutas euro
peas'ccmo: Dlaçã, peras. emeises, pecegos, uvas,marmelos,etc

Mais informações com o proprietário:
O _ H _ H (j MK E. em Joínville

ou com Alfredo Garcindo - Caixa Postal, 56 - Canoinhas

Farmacia Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

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

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço da praça

na CASA PEREIRA

AGRCULTOR!
Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico ou Duplo Potássico

!
Sódico: 16% de azoto

CONTÉM: Potál!isico:.14-15% de azoto e io.n% dt; po.tássio
e mars 32 elementos menores Indispen
sáveis a saúde e produtividade das plantas.

Ano após ano, os fatos confirmam que o

SALITRE;: 00 CHILE·
• Aumenta a produção e melhora a qualidade
• Aumenta o número de broto's novos
• Segura as floradas e os chumbinhos
• Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
• Ajuda a corrigir a ecídês do solo
• Recupera a planta das secas prolongadas

. SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONOMICA
• Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
• Quando puro, entes da florada ou no perfilhamento
• No momento que a planta necessita: 1;3 no plantio e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruçôes m.is detalhadas aos Agentes do
S.litre no Parani

Albano Boutin & Cia. Ltda.
FUNDADA EM 1897

Matriz
Av. Cepenema, 155/191

ex. Postal, 332
Telegramas: <lBOUTIN»

CURITIBA

FiliaI
Av. Perênâ s/n (saida p. Ibiporã)

Cx. Postal, 18 - Fone 1048

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA

_._
-.-

Músicas!
Peças para acordeon, piano

e violão, procure

na ead-a �..t.ita

OOl OO

�G�!.x!�,;,�me L�o:.{fler
CANOINHAS SANTA CATARINA

00 Agenle de:- LUIS MICHIELON S. A. - Parlo Alegre 00
·00 CIA. UNIAO DE SEGUROS. Prl. Alegro

�CIA. DE FÓSTOROS IRATI - Paraná

REPRESENTAMlI DE:· Fábrica de Chapéus Nelaa S/A· Blumeoau
Fábrica Textil Blumenau S/A· Blumenau
Ind. Reunidas Tricolin S/A- - Canoinhas

00' 00 00
Aproveitem ...

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

PROCURE CERTlFICAR·SE
VISITANDO A

CASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS. 882

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

Precisa-se. um Ferreiro
prático em, serviço de 'Indústria

Maiores informações na OIicina Mecânica de

Abrahão Mussi & Cia. �

RUA MAJOR .VIEIRA 'qANOINHAS

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

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

grades de ;;2 discos e segadeira.

TRATORES DE PNEUS
Marca "FIA TU, 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 àa Produção Vegetal.
Melhores informações na

Associação Rural ou c0!!l Alfredo Garcindo

r�;�=�1�I�:����:::-'1
ii Rua Vida I Ramos ii
ii CANOINHAS SANTA CATARINA ii
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r:���������:��������:����!���:'����J
que o Brasil já conheceu e vem usando .

...., _ .!.!CONTÉM: 17{18% de 'fósforo solúvel em acido citrico a 2% (método Wagner)
45/50% de cétctc em forma da cal livre e combinada -

,t.,!8{10% de silicio e enxofre
2/5% de magnésio
4/5% de manganês, cobalto, titâneo, vanâdio, cromo, etc.

... NEUTRALIZA e corrige a ecidêe dea terrae.
... EQUILIBRA o metabolismo das plantes.

• ENRIQUECE ea terras do fósforo, cálcio, etc.
... R�JUVENESCE as terras eegotades.

• E DE ACAO BRANDA, por Isto é iuoíeneivo à terra.
• Seu efeito RESIDUAL forme as mesmas reservas Da terra que se obteriam com

fortes estrumações. .

• Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma-se FAVORAVELMENTE.
• AJUDA o desenvolvimento das raizes.

• SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uuiíormiaando a maturidade
• RETÉM a florada .

O FOSFATO ESCÓRIA DE THOMAs, é um excelente adube que não sofre a

menor
-

intervenção de'ácidos. Seu efene é lento e duredcuro, chegando a .i.isurpreender até os mais descrentes. Quanto maior fôr o grau de ACIDES,
maior será o seu resultado. ii

Importações Diretas .. Estoque Permanente .. Prêços Accesslvels
_

.•.•
:1

....
,1Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina

ALBANO BOUTIN & elA. LTDA. !!

Av. CM,p,AnTemR.I.Z155/191 FUNDADA EM ·1897 FILIAL .,1 ..1Av. Paraná s/o (salde para Ibiporã)
Caixa Postal, 332 Fone 1048 - Caixa Postal, 18 ii

.. :::::::::::::::::::.�::::,�,��:'����;:::::::::::::::::::mm::::::::::::::::::::::::::::::::,����,���,�::::,=:::::::::::::,::::::1i
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A Loja das Novidad�
comunica à sua distinta freguesia que
recebeu UIl}._ variadíssimo sortimento

de VESTIDOS FEITOS-

Abatido em Rio Negrinho
Ipiranga pelo Botafogo

Escreveu: - SOUTO

Domingo ultimo foi abatido em

Rio Negrinho o Ipiranga, peta
Botafogo, em continuação 80 cem

peonetc promovido pela Lige Ma
frense de Desportos, Com esse

reaultado está o Botafogo em se

gundo lugar separado do Pery de
Mafra por apenas 1 p. p. Diante
de uma numerosa aeeietencie foi
dado o inicio da peleje sob 88

ordens do juiz Sargento Rubens.
O Botefogo numa tarde de rara

inspiração passou logo ao ataque.
envolvendo com a sua trama o

quadro adversario para Nelson 808

14 m. numa boa investida mercar

o primeiro tento com uma virada

espetecurer. Passou o Botafogo daí
pEU8 diante a pressionar ainda
mais 8 meta aríverearia para o

mesmo Nelson aos 23 m. euo.hrir
com grande cleeee o goleiro Nicki
e mercar o segundo tento pera os

alvi-negros. Depois deste segundo
tento o time da "estrela aolitária"
pASSOU a dominar territonalmente
e tecnicamecre o adversário para
Lecava aos 35 m. cobrando lima

falte de tore dA grande área mar

ear o terceiro tento com um po
tente arremesso. Com mais alguns
ataques perigosos por parle do
Botafogo terminou e primeira fase.
Na etapa complementar o Botefogo
continuou com o mesmo ritmo de
jogo, ateceudo com precisão e de
fendendo com seguranç,E( garantiu
do o plecerd Ievoravej de 3 a O.
O Ipireega de Rio Negrinho teu
tau uma reação mas, encontrou

pela (rente uma defesa firme e

eficiente. No Botafogo não bá no

mee a destacar. Sua defesa e ataque
eatenderam-ae as mil maravilhas
e souberam levar de vencida o

adversário que se mostrou fraco
e ineficiente. Podemos ressaltar R

Conduta do goleiro Nicki, que se

não fosse R sua boa atuação o

placerd poderta ser majs dilatado.
Pedroce e Margarido. doia profis
sionais contratados pelo alvi.rubro,
"estrelas" de primeira greodese,
foram nulos, apresentando um fu
tebol improdutivo e cheio de "boa
ee". Fracos na acepção da palavra.

Os quadros foram os seguintes:
BOTA FOGO: - Edo. Bento e

Gino, Salvador, Fubá e Leceva.
Pery, Arne, Nelson, Lolongue e

Simões.
IPIRANGA: - Nicki, Osei.-e

Freddy, -Mítcb, Margarido e Pe
droce, Hermes. Gervaaio. Pedrinho,
Sawa e Eid.

1.0' tempo: - Botaíogo 3 a O.

ARTIGOS

Tentes de Neleoa (2) e Lacava.

No Cineminha

"PRIMEIRa COMBNnAO"

Final: - Botafogo 3 a O,
•

Renda: - Cr$ 4.200,00 apro
ximadamente.

Juiz: - Sargento Rubeoa da
LMO. com ot.ima atuação. SS. lia
minha opinião é um dos melhores
arbitras da "meter" mafrense. Ho
neerídade e imparcialidade são as

suas qualidades.

Notas sobre o atual
+ campeonato da LMD
o Pery de Mafra, é o atual llder

da tabela com apenas um p. p.
seguindo o Botafogo com 2 p. p.
em 3 lugar o Operaria e Ipiraaga
com 4 p. p. e em uuimo'Iugar o

Bandeirantes com 5 p. p.

NELSON do Boteícgc é o ar

tilheiro do certame com 6 tentos
em 3 partidas.
EUO arqueiro do Boteíogo mano

tem aua cidadela invicta depois
de 2 partidas.

Amanhã dia 23 no

Estadio Municipal
HAlinôr Vieira Côrte"

Botafogo x Pery Fer-rovia-
rio de Mafra

Amanhã no Estadia MUjlicipal
"Atíuôr Vieira LÔl te". defrontar
ee.ão Botafogo, segundo colocado
no certame de LI\/ID e Pery Fer
roviario de Mafra lider absoluto
e invicto Uma grande partida,
pois em C8S0 de vitoria o Boteto
go terá dado um grande peeeo pa
ra a conquista do atual campeo
nato, pois no "returco Ierâ as pi
ores partidas em Canoiuhee. que
é sem duvida um "beodicep"
muito favorável. O publico e dee
portietee em geral de Caaoinbaa.
devem e podem dar ao time da
"estrela eolitarie" aeu irrestrito
apoio, pois o Botatogo levantando
o certame da L.M.D. disputará o

campeonato Estadual, e eetemoe
certos de que representará condigo
namente Ceeoinbae no rneguo cer

tame de nOS80 Estado. O Botaío
go tem tudo para vencer. 05 pu
piloe de Afoosiobo e Acacio estão
eulmadoe e praticam um bom fu
tebol. Por isso pedimos a todos
0'1 esportistas desta terra, que
compareçam amanhã no Eetadio
Municipal afim. de incentivar os

jogadores, para mais este jogo que

É propositada coincidência que,
no dia da Primeira Comunhão em

Canoinhas, o Cineminha «São Fran
cisco» vai levar o esplêndido fil-
me italiano com êsse nome, em

O que ALDO FABRIZI, o maior
cômicó do Cinema Europeu, no

papel de: "Sua Majestade o Se
nhor Carloni", é o novo rico tra-

palhão que. na última hora, perdeu
o vestido de Primeira Comunhão

�e sua filhinha.

Esta história de ternura, de oti
mismo e da mais sadia hilaridade.
o Cineminha, em véspera] festiva.
deseja oferecer aos Néo-Comun
gentes com ingresso gratuito, jun
to com uma série de Desenhos,
como presente de um cidadão be
nemérito de Canoinhas, cujo no

me, no início da sessão, será apre-
sentado à gratidão e aos aplausos
das Crianças.
º Cineminha "São Francisco"

está procurando êste cidadão. Se
o não encontrar, oferecerá AOS
N'EO-COMUNGANTES A SES
SÃO GRATUITA POR PRÓ
PRIA CONTA.

EMPREITEIRO
.Precísa-se para uma serraria

nova. O candidate deve ter
meios para toca-Ia e entregar a

madeira serrada. 1

Tratar nesta redação, ou sá
-bados e domingos com o proprte
tário à Praça Lauro Müller. 171.

Perdeu-se
Sábado dia l', no trajeto do

Colégio Sag. Coração de Jesus
à ponte do rio Cenoínhes (Knop)
um casaquinho de tricô rosa

salmão. Quem o achou. é favor

entregar no Posto Ouro Verde
ou nesta redação e será bem

gratificado.

NA OFICINA DE

Estefano WrubJevski
Precisa-se um rapaz de 15
a 17 anos para auxiliar de

escritório. 1 x

LIVROS
Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba

de receber a

Casa Erlita
significará muito para a conquista
do campeonato. CANOINHEN
SE, O BOTA FOGO NECESSITA
DE TEU APOIO E CONFIA
NO ESPORTISTA DESTA TER
RA DE SANTA CRUZ.

COilRl CASPA, •

OUIDA DOS CA

HELDS I DEMAIS

mccOES DO

COURO CABELUDO.

NIW;I!(i1
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Iltmti��

�kI procederá durante o MÊS DE

� OUTUBRO, sensacionais afer-

I tas em Tecidos.
�

(jl Faça uma VIsita sem compro
misso e sirva-se das vantagens

que lhe proporcioná a

EMPRÊSA FUCK

DR. ERWIN SCHWARZ
Clínica Dentária Geral

RAIOS X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.
MODERNO E RÁPIDU PROCESHO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXAS.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

Atende exclusivam.ente <om hora mar<ada
RUA GETÚLIO VARGAS, 898

EM FRENTE A AGÊNCIA .FORD •.

Prefeitura Municipal de Canoinhas - AvisO
De Ordem do Exmo. Sr. Pr.!lfeito Municipal, torno público.

que durante o corrente mês. de OUTUBRO. se procede nêeta Tesou-.
raria e nas Iutendêociee de Três Barras. Major Vieira. Paula Pereira
e Felipe Schmidt, a cobrança dos seguintes Impostai e Taxas:

1 - Imposto de Licença (Continuação p. Ind. e Com. 4. Trimestre
2 - Imposto s/ Industrias e Profissões 4.. Trimestre
3 - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 4.. Trimestre
4 - Imposto Predial 2. Semestre
5 - Imposto Territorial 2. Semestre
6 - Taxa de Límpese Pública 2. Semestre

No mês de Novembro a cobrança será acrecida da multa de
10% e no mês de Dezembro 20%. I

Terminados 08 prazos supra citados. lerão extreidae ee certi
dões para a devida cobrança 'executiva.

Outrossim, solicito o comparecimento nl Repartição e nas

Intendências. dos Sra. Proprietários de terrenos rurais que se acham
em atraso com contribuicão da TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS (Ex Impoeto Pastoril) afim de regnlarizarem suas Div-idas,
bem como os Sra. Contribuintes que se acharem atrasados com o

Imposto de Licença SI Veiculas (carroças, bicicletas, automoveia, etc.),
de prestações de celçamento de ruas da cidade e de outros Impostos.

Ceuoiobea, 1 de Outubro de 1955
C. Pieczarka - Tesoureiro Visto: H. Ritzmarin - Prefeito

PARA FERIDAS,

......r..;�i"Í,.�..�.r'I.1 E C Z E MAS.
INFLAMAÇOES,
.COCEIRAS,
F R .1 E I 2 AS.
ES P IN H AS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C6digo ILocal'

PREFEITURA MUNICIPAE DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Orlamentaria relérente ao mês de Julho de 1955\

7.813,00

PREFE'ITURA
MUNICIPAL
DE (ANOINHAS

TITULOS

2 94 7
2 94 8
3
3 o
3 03
3 03 1
3 03 2
3 04
3 04 1
S 04 2
3 3

3 30,'
3 30 1

Postos médicos munícipats
Aplicação da Taxa de Assistência Social

EDUCAÇAO PÚBLlCA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO P���S:;�D�O E

Pessoal fixo .

Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do normeüstes, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente-do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complementarístes, padrão H a 900,00; não titulados

padrão D a 700,00; com habilitação pado F. a 800,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
.

Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel
Substitutos de professores; licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇAO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas •

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
-sos normais regionais anexos aos Grupos E::icolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval 11 luml aluno que cursa a

"Liceu" Industrial de Santa Catarina por conta
do município

Bo�sas escolares �:1�� PÚBLICA
S\JBVENÇõ1lS, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas -

Ao Centro de-Saúde 'do Estado'
SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversas '
.

Desobstrução de corregos � �i013 . I

Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de vares, ooeírcs e sasgetas

,
FOMENTO

ptd;soJ�!:��O DA PROD�;,A? VEGETAL

������sd:e::���zt'lento. da produção ve��_�al
Mat���\,,� fomento da produção vei�(ál .

P';';O� �ariaveiO D;\ PRqDUÇAO ANI� "

Operários serviço fomentoría- produção animal

::::� ::r��s��ento da produção anini� ",
SEBVIÇOS INDUS,TRIAIS,

Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para ·0· Serviço, de Agues ,.

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

3 302

331},3

331
3 31 1,

a 6'
3 '60
3 60 l'
364
3 641
3 8'
3 84
3 84 1

ii 842

3643
4
4 8
,;64
'. 64-1
4 9
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
5

�'{1
5 11 1
5 13
5 13 1
52

5,,�J. ..

5 21 1
5 23

�,�3",,1
6 3
6 34
6 34 1
'64
fo,,�1
6 41
6, 41
�-41
'(I-�
6'90
6901
'6"'91' ••
691 1
1l9ij.'"
ti 93 1
7
7 3
,7, 34 ,

7 34 1
7 4

:i 111
�, "

B 1

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

6,998,00

30,00
7,620,50

373,80

815,00

154.612,60, 20,300,00 174.912,60

5,960,00, 2.400,00 8.360,00

1.390,00 660,00 2.050,00

840,00 600,00 1.440;00

12,000,00 2,000,00 14.000,00

4,800,00 800,00 6.600'.00

1.200,00

11.098,00
16000,00
4.342,40

410,00

7,682,40
14\),50

2.()37,4.U

<!. hPessoal varfavel . '"
.

1 Operarias servíco extra-ção de pedregulho
2

. Operários serviço extração de pedras
3, operários fábrica tubos de cimento .

� �.I SERVIÇOS DIVERSOS
Peksoal fixo I I
Zelador Cemi�erio Municipal � Ref. lI'..;'. ;{.Icl J,

Pcl;soal variavel . I

ZeJadores de �emitérios ! . - ':J' .�,

Màterial de ciJ'nsUnlO__ .1
Pa;I'a o serviçp de cemitéri,os .'. ) (. ".

I
' D1VI,!?�" PUBLICA

' , .

;,;"
r Fund�dflc.lnterna Amortização e ReS�!lJ�.,.fi;D1spesas dIversas ..

' ,

AErtJjZaçãO�
resgate da �ivida. C03S�1�4�d,�·;.,.:. '

..

uros
_ •. , ' ,,�.,

D :SpeS8S d.iv. FP.é'S l.!. !
.....

'!J
. �il�

Juros ��{;ç�SCO��Ol�ADE PliÜLIC��·.:·;.:· 4\1!.·;;'

CONS'FRUÇA0 E C0NSERVAÇAO DE' ... ,

L0G�OUROS PúBLICOS
W

," ,�, 10 , Pe�soal fixo '(� '",�", A I
.�,

& J,9 � ,!TrFs Jardin.eir08 - Ref. XI. "1;'\ :,)3.200,00,8.

..:...1 L ...... �soal vana'pel.... .' .'

.' .

'�í � !''.<J, 1.l.t?Uerários dOf serviços de ruas'"'tlrrs..a vilasLd.,�.'nêSA 1.0
.... Barras, Major Vieira e Paula�Berei:ra'e Fllp. Schmit _",26.993,80
8 11 2 Operários do serviço de ruas, praças e jardins 58.357,00

: g 1 Wa����[ôi�n:Mtls.. )ir�ç� 1e jarcJki :}'_ ,\"�H _; t Já.i51.30
8 14 Despesas diversas
8 J4 1 Calçamento de "ruM d. cidade! Q.l, .•u· J 1:'1' �
8 14 2 Transporte de material para serviços de ruas, pra-

ças e jardins
8 14 3 Combuit!vel paia.ÍO"eicutos·em .er·vi'çolna c'ídade" �i y�lai

3,600,00 '

"

I 1.3;40,00'

'245.008,00

Ll71,OO
2,478,40

200,00

39,00' 96,00

2.053.20

600,00

100,00

�. ',(

'y

2.200,00

3:388,00
5.631.00

30.381,80
63.988,00

63.251,30
(J :(

245.008,00

o 1.171,00
-2.478,40

-

30,00
7.620,50

Reqwerímentos despachados no período: 11/8 a 16/9/1955
,

REQUERENDO LICENÇA PARA:
Peironila C. Díetrich. abrir uma filial em Marcilio

Dias; Afonso Wiestf construir casa de madeira em Agua
Verde; Díttríctt Siems demolir uma casa; .Estanislava Dra.
chinski 10 dias para tratamento de eotlde. Idem_la diC!s �m
prorrogação: Idem Idem 10 dias em prorrogação; Díetrídi
Siems construir casa; Waldemar Knuppel fiança e alinha.
menta paru construir cerca de imbuia;.. Rodolfo Rocb coes
truir uma Casa em Alto das Palmeiras; João Tríueiller cons.
truir berração; Baltazar Komochena estabelecer..se com ser

ralhería; Eduardo Schovicz estabelecer.. se com ot. concertos
de sapatos; Agenor Fabio Gomes demolir uma casa; Paulo
Bockor construir uma casa de madeira em Agua Verde;
Waldllmiro

\

Paulo Kohier construir cala residencial na Es�
trada da Fartura. fosefina Rocha -Fuck 90 dias de licença.
Waldemiro Hilko 112 dias de licença.

REQUERENDO TRANSFERENCIA PARA:
João Kihl c.:arroça pa,-. Elpídio Laõer: Antonio Per,

reira -drea '800 m2 para Maria Ceeorína dos Anjos; Gui.
lherme Pruss e Mulher área 5533 m2 para Prust 8 Irmão,
Francisco Müller área 930 m2 para Anibal Martins de Sou
za; [ustiniano da Silva Quadros bíciclita para Isaías A. da
Silva; Isaías Avelino da Silva bicicleta para Maria E. da
Silva; {oaquim Silveira e sua Mulh�r área 1.200 m2 para
Elfriaa P. Moreira; Waldemar Brandes e sua Mulher área
1.250 m2 para Emílio ErzinKer; Francisco Hak bicicleta pa
ra Nivaldo Pires de Lima; José Sudoski Filho caminhão pa.
ra E. G. Novak; Adalberto AlIage e sua mulher área 800 m2
e t í 2 de tlma casa para Adauto Nunes Ai/age;, Ernesto
Suckow caminhão da Emp. Ind. 11 Comercio Fuck Ltda. para
SeU nome; Carlos Sefredo Stueber e suu Mulher, Amalia
Stueber área de 798,62 m-2 para Oscar Agostinho Werka;
Emílio Rohrbacher e sua Mulher área de 520 m2 para
José Maria Furtado; Carlos Sefredo Stueber e sua Mulher
área de 1600 m2 para Izidoro Novak; Antonio LUlu e sua

Mulher área de 800' m2 para Argemiro Schiessel Filho;
Miguel Woijciechovski caminhão para Baltazar Komcchena,
Carlos Stueber I! sua Mulher e Amalia Stueber area de 904-
m2 para João Gapski; João Querüt.o da ,<"-iqu.ei_ra e sua Mu.
lher area de 32400 m2 para Prefeitura Mu1ltClpql de Canoi
nhas; 01t�ero dos Santos e sua Mulher area Bpa m2 para
Adão Nunes Cavalheiro; Turcisio Schaefer e sua Mulher
area de 556m2 para Waldemar Brandes; Cnalbie AJ/aKe
Seteme Ruy Seleme e Nair zeleme e seu marido area de 320
m2 e ';'etade de uma casa para Darcy WitS6; Leoniuos Rubt'l
e sua Mulher área 800 m2 para Paulo Soares; .Oertruc{_es
Müller área de 3200 m2 para Eligio Ceerniacki; Carlos ,)e·

treaoStueõer e sua Mulher e Amalia Stueber area de. 800
m2 para Emílio Lemke. Sebastião dos Santos a,reâ'800 m2
para' Alcides Tavares; Carlos Sefredo Slueber e sua M.ulher
e Amalia Stueber area de 1600 m2 para l/ka Tremi; idem,
idem, area de 1600 m2 para Isolde Tremi; Cartas. Sefredo
Stueber e sua Mulhllr c Amalia Stueber area ,de 634,48 111,2
para Sanção Novak; Carlos Sefredo 5_tueber e �tja /t1u/�e�
e Amalia Stueber erea 1.308 m2 pare( Bolestau: K'f'/lecte1h
Carlos Sefredo Stueber e sua mulher � Amalia Stueber ar�o
2.035 m2 parí! Irmãos Treuísaní Ltüa , Carlos _Itibere da Cr�·
nha e Cía, caminhão pura Alvaro Mal/ou; Eurico Paul cam'·
nhão para Miguel Ktempousç Alvino Voigl automóvel para
Paulo A. Wagner.

'

REQUERENDO BAIXA DOS IMPOS"FOS DE,: :
Viuva Antonio Dreveck bícicleta,:� Fdusfinft. Martms

charrete; Altino de Almeida Roc,lJa.,auto!t�(Jve{; �oft(l Bpreçk
automóvel ford; Alfrêdo Caetano tasa CO!1Jerf!al/ Bec�er.e
Cavalheiro casa Comercial,' Nicolau Ruthes btclcleta; M.zguel
Pínto de Almeida biçicleta; '/:"stanislau Kqutel .fi.(Q,o cÇlrro�a;
Ouilherme Radke açougue em Paula P'f',i,a; A. Crestam/
Filhos armazem; Carvalho Emiliô C. carróça; 'João '-He.,�st
carrOÇa; Idalino Franti!;co Tulio 40is caminh'ões; 'Fredolln.0
Maier bicicleta; Tuti Nader e Alvino Koch automóvtl.

,_ REQUERIME;NTOS DIVERSOS:
_> ' , _"

Francisco Wilmar FrÍtldrich requer segunda Vla da car�O
de aforamento n. 679 e 680; Elite Tenis Clube req�er que seja
renovado artigo 2.0 da Lei n. 16 e art. 13 da Lei n. 23,; A_n
tonio Tomporoski requer mudaf'lça 'de côr de Seu c!!mtnhao;
Talcisio Schilefer e sua Mulher fi Nereida Cherem·Corle e seu
Marido requer r.tificação da area de 540 m2 para 524 m2 nO

termo de transf. lavrado às tl�. 9, do livro competen�e
N. 8; Etna Dreveck requer 5 m2 de terreno no CemitértO
MuniciPal; Dietrich Siems requer retificação , cancelamento
area e expedição de mapal de sua data Ulbana à TUII Vidal Ramos;
ALfredo E,rne-sto LIlPper requer por compra data n. ,4, !do. lotea
mento procedido 1lO terreno suburbano, anexo ao Estad10 Mll*
nicipal; Hénrique Luiz Zaguini requer por compraJd,ata�;fZOs.
12 e 11, do lote",!.entt;? procedido no terreno subur�a,!o, �,!exO
.0 EstadtlP'Múff:i:c'l:P,ill; I Marcelino Rubel requer locayao de' sua

data urbanã:: 1rene Kruger requer 'por compra 5 'm2 de terreno
no Cemiteu�o_5M)ijúçjpal; Josefina d. Rocha requ.er muda'f(a de

nome po� haver no Cemitério Municipal.' I'
.

• ;��,.·;é;n;i�has. 21 de setembro de 1955 ":' ':� �

�

OSVJlÚjOFERREIRA SOARES - SECR'ET!4RIO

373,80

1.400,00

11.098.00
16.000,00
4.342,40

410,00

135,00
,

7.682.40
2.193,70
2.037,40

4.200,00

15.400,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CANOINHAS

I
MUNICIPAL DEPREFEITURA

LEI N. 308 Segurança Pública e Assis·
têccie Social

Serviços Dív. de Sego Pública
Pessoal fixo

.

Subvenções, Contr. e Auxilias
Despesas diversas....

Assistência Social
Despesas diversas

Total,Serviços Segurança
Pública e Assistência Social

EDUCAÇÃO PÚBLICA
Administração Superior

Material de consumo

Despesas diversas
Ensino Primário, Secundário

e Complementar
Pessoal fixo
Pessoal variável

Orgãos culturais
Pessoal fixo
Despesas diversas

Serviços de Inspeção
Pessoal fixo 24.000,00

I Despesas diversas 9.600,00
Subvenções, Contr. e Auxílios I--��-I

Despesas diversas 81.800,00
Total Servo Educação Pública

82

825
825 O
828
8284
829
8294

DE 29 DE AGOSTO DE 1955 9.600,009.600,00

33.423,60

105.741,40

33.423,60

105.741,40
Orça � Receita e Fixa a Despesa

para o Exercício de 1956

Faço saber ao pôvo dêste Município que a Câmara Municipal de Ca
noinhas decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1. - A receita geral do Município de Canoinhas, para ° exercício
de 1956, é orçada em Crt' 3.900.000,00, a qual será arrecadada de conformi
dade com a -legíslacão em vígôr e obedecida a seguinte .clessífíceção :

148.765,00
83
830
830 3
8304
833

833 O
833 1
834
834 O
8344
836
836 O
8364
838
838 4

40.000,00
7.000,00 47.000,00

Mutações
Patrimo
niais

Código
Geral

TOTALDesignação da Receita Efetiva

432.000,00
12.000,00 444.000,00

RECEITA ORDINÁR IA
Tributária - a) 'Impostos

Impôsto Territorial

Impôsto Predial
Impôsto e/Indústria e Profissões
Impôsto de Licença
Irrip. s/Expl. Agric. e Industrial
Impôsto s/Jogos e Diversões

Total dos Impostos
b) Taxas

Taxa de conservo de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Jud. e Emol.
Taxas de Fisc. e Servo Diversos
Taxa de Limpeza Pública

Total das Taxas
Total da Receita Tributária

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
Total da Receita Patrimonial

18.000,00
36.000,00 54.000.00250.000,00

320.000,00
750.000,00
450.000,00
150.000,00 I5.000,00

o 11 1
0121
0173
0183
0252
0273

33.600,00

81.800,00
660.400,001.925.000,001.925.000,00

SAÚDE PÚBLICA
Serviços Diversos

Despesas diversas
Total Serviços Saúde Pública

84
849
8494100.000,00

20.000,00
25.000,00

- 30.000,00
25.000,00
200.000,00

1 11 2
1154
1224
1234
1241

44.000,00
44..000.,00

44.000,00

FOMENTO85
851
851 1
851 3
852
852 1
8523

Fomento da Produção Vegetal
Pessoal variavel
Material de consumo

Fomento da Produção Animal
Pessoal variável
Material de consumo

Total dos Serviços de Fomento

SERViÇOS INDUSTRIAIS
Ind. Fabris e Manufatureiras
Pessoal variável

Serviços Diversos
Pessoal fixo
Pessoal variavel
Material de consumo

Total dos Serviços Industriais

Serviços de Utilidade Pública
Construção e Conservação

de Logradouros Públicos
Pessoal fixo :i9.600.00
Pessoal variável l10.000.00
Material de consumo 65.000,00
Despesas diversas 256.000,00
Construção eCons. deRodovias

-- ---

Pessoal fixo 183.600,00
Pessoal variável 124.800,00
Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas
Serviços de Limpeza Pública

Pessoal variavel
Material de consumo

Construção e Conservação de

Próprios Públicos em Geral
Material permanente
Material de consumo

Iluminação Pública

Despesas diversas
Diversos

Despesas diversas
Total Serv. Utilidade Pública

ENCARGOS DIVERSOS

200.000,00
2.125.000,00

5.000,00
3.000,00 8.000,00

2.000,00
4.000,0030.000,00

15.000,00
45.000,00

2010
202 O 6.000.,00

14.Qoo,oO45.000,00
86
864
8641
869
869 O
869 1
8693

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota Parte Impôsto Federal s/
Combustiveis e Lubrificantes
QuotaParte Imp. Fed. s/a Renda
Quota Prev. art. 20 Consto Fed.
Quota Prev. art. 21 Consto Fed.
Total dai Receitas Diversas

Total geral da Receita Ordinária

RECEITa IXIRAOROIMARla
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de Inden. e Restituições 150.000,00
Contribuições Diversas 5.000,00
Multas 20.000,00
Operações de Crédito 10.000,00
Eventuais 40.000,00
Total da Receita Extraordinária 225.000,00 40.000,00

Total Geral da Receíta
I�====I-"""'-"'-

43.000,00 43.000,005.000,CO

250.000,00
600.000,00
600.000,00
10.000,00

1.465.000,00

412 O
413 O

414 O
415 O
416 O

7.200,00
5.000,00
5.000,00 17.200,00

60.200,00
1.465.000,00
3.635.000,00

88
881

881 (I
881 1
881 3
881 4
882
882 O
8821
8822
8823
8 ·824
885
885 1
8853
887

8872
8873
888
8884
889
8894

40.000,00612 O
614 O
620 O
li 21 O
622 O
623 O

470.600,00

265.000,00
3.900.000,00

20.000,00
40.000,00
345.000,00 713.400,00

Art. 2. - A despesa geral do Município de Cenoínhas, para o exer

cício de 1956 é fixada em c-s 3.900.000,00, a qual será efetuada de confor
midade com a' classificação seguinte:

40.000,00
5.000,00 45.000,00

Mutações
Patrimo
niais

Código
Geral

TOTALEfetivaDesignação/da Despesa 2.000,00
2.000,00 4.000,00

113.375,008 O
800
8001
8 00 �
8003
8004
802
802 O
8024
804
804 O
8043
8044
807
807 O
8074
809
809 C
8094

Administração Geral
Legislativo - CâmaraMunicipal
Pessoal varíevel
Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas
Executivo Govêrno

Pessoal fixo
Despesas diversas

Administração Superior
Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas
Serv. Técnicos e Especializados
Pessoal fixo
Despesas diversas

Serviços Diversos
Pessoal fixo
Despesas diversas

Total ServoAdministração Geral

113.375.�0
7.200,00 400.000,00 400.000,00

1.746.375,00500,00
500,00

89.500,00 89
890
890 O
892
8924

893
893 O
893 1
8934
894

8944
898
8984
899
899 1
8994

97.700,00

I I 115.500,00

Pessoal Inativo
Pessoal fixo
Indeniz., Repos. e Restituições
Despesas Diversas

95.490,00 95.490,0093.000,00
22.500,00

3.000,00 3.000,00
50:400,00
19.000,00
20.000,00 I Encargos Transitórios

jPessoal fixo

I Pessoal veriavelDespesas diversas
Prêmios de Seguro e Inde
nizações por Acidentes

Despesas diversas _____!!ooo,oo
Subvenções, Contr. e Auxilias
Despesas diversas

Diversos
Pessoal veríavel 9.000,00
Despesas diversas 81.800,00

ITotal Serv

..
Encargos Diversos

TOTAL GERAL DA D1lSPESA

10.000,00
6.000,00

261.980,00

89.400,00

277.980,00111.600,00
4.000,00 115.6Qo,00

18.000,0014.400,00
5.400,00 19.800,00

438.000,00
106.790,00106.790,00

81
810
810 O
8102
8103
811
8111
8113
8114
812
812 O
8124

Exação e Fiscalz. Financeira
Administração Superior

Pessoal fixo
Material permanente
Material de consumo

Serviços de Arrecadação
Pessoal variável
Material de consumo

Despesas diversas
Serviços de Fiscalização

Pessoal fixo
Despesas diversas

Total Serviços Exação e

Fiscalização Financeira

90.800,00
592.060,00

3.900,000,00
62.200,00

25.000,00 95.200,00

60.000,00
10.000,00
4.000,00

Art. 3� - Revogam-se as disposições em contrário.

74.000,00
Canoinhas, 29 de Agosto de 1955.24.000,00

3.000,00 27.ôoo,00
HERBERT RITZMANN - Prefeito Municipal

196.200,00-,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A UDN deu
de. demonstração

grande Fôrça eleitoral
Escreveu ALFREDO GARCINDO - Vereador da VON

Juscelino e Jango estão eleitos. O candidato apoiado pela
UON, ficou colocado em segundo lugar com uma diferença de 250
mil votos. Juscelino recebeu o apôio dos comunistas, que apesar de
rora da lei, é considerado um partido de 500 mil, eleitores que votam

cégamente. obedecendo qualquer sinal do -cbefee. Os partidos pequenos
que lambem apoiaram Juarez, não formam

_

um eleitorado maciço, mo
tivo porque, podemos dizer que a maior f&rça eleitoral que o can

didato à Presidência recebeu, foi da UON. A aliança entre os dois
partidos. PSD e PTB, foi feita para derrotar a VON, porque, indi
vidualmente, conforme declarou Juscelino Kubitchek antes do pleito,
denhum partido político poderia derrotar o partido de Eduardo Gomes.
Muitos ecôrdce foram feitos antes das eleições mas, o que mais com

prometeu a paz da nação brasileira. foi justamente o ecôedc com "'0$

comunistas que na opin�ão dos chefes militares, trará a responsabili
dade de nevas e tremendas crises. Provas desse fato. acaba de nos

mostrar a imprensa norte americana, com o resultado das eleições.
Juscelino irá governar com os comunistas ou romperá com eles logo
de início, traindo assim, os eleitores do partido sem registro? As res

postas caberão tambem aos homens do PSD e PTB, que concorde
rem com o maior acinte feito à nossa democracia.

O clima falsamente criado sobre um debatido fundo de ver

dade, pareceu de início, gue Juarez Távora seria um candidato que
conseguiria pequeno número de votos. Assim, entretanto. não acon

teceu porque, apoiado que foi pela VDN, com um eleitorado unido
e coeso, foi às urnas para demonstrar grande e irremovível força
eleitoral. Assim aconteceu nas eleições presidenciais e tambem nas

eleições estaduais. Em Santa Catarina. a VONi apoiada por pequenos
partidos. levou a melhor, num pleito dos ma_Yolentos e apaixonantes
já realizados em nosso Estado. Vencendo a mesma aliança, JORGE
LACERDA passou por todos os obstáculos, vencendo espetacularmente,
com digo idade e com glória, alicerçando a incontestável vitória da
,UON. De Dada valeram os ataques e as injúrias. - De nada valeram
as alianças, nem a demagogia usada entre os operários De 'nada va

leram as explorações do cadáver de Getúlio Vargas. De nada va

leram os comícios dos aliancistas que 56 sabiam dizer que Getúlio
Vargas mandava votar em Benjamim GaJloUi. O eleitorado de Santa
Catarina soube distinguir o jôio do trigo. Soube reconhecer" govêrno
fecundo de Jrineu Bornhausen. Soube corresponder à .ccnfiançe que
(oi estabilisada com grandes feitos administrativos, que impulsionaram
o progresso do Estado de Santa Catarina. Muitos eleitores se dei.
xaram levar pela demagogia em algumas cidades, mas uma parte
maior, reconhecida, manteve a orientação sadía e construtiva. Os que
assim não fizeram, a estas horas estão sentindo o amargôr da derrota
e medindo as consequências do ato impensado que praticaram. A VDN
continúa firme em Santa Catarina. A sua bandeira continuará des
fraldada Duma demonstração de grande vitalidade democrática, Ma e

excelente para assinalar por mais um per-iodo governamental, a ver

dadeira união nacional. Aí estão os resultados do pleito. Aí estão os

resultados da vontade da maioria do povo barriga-verde.
Com poucos ou muitos votos, venceu JORGE LACERDA.

VENCEU IRINEU BORNHAUSEN. VENCEU O POVO RECO.
NHECIDO DE SANTA CATARINA.

o Estado Rebelde
CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA

r�steiras dos Senhores Nereu e Joaquim Ramos, procurando fe
char a Rádio "Diário da Manhã" sob o pretexto de que a mes

ma funcionava ilegalmente. De Dada valeu o "Manifesto" do Snr.
P,Jinio Salgado distribuido pelo PSD em todo o Oeste Cetertnen
se, um dia antes do pleíto. com assinatura falsificada do Chefe
perrepista, concitando os seus correligionários a votarem em Fran
cisco Gallotti e Miranda Ramos por ter sido traído pelo Snr. Jorge
Lacerda. De nada valeu o poder econômico usado em grande es�

cala, aqut como em tôda parte do Estado, com o propósito de
subornar a. consciência livre do eleitor. De nada valeram, final
mente, as pctoces, as calúnias, as intrigas, as mentiras. os g�lpesbaixos de última hora, a campanha de descrédito moral e edmt
nistrativo feita sistemáticamente, durante cêrce de cinco anos,
pela imprensa oposicionista da Capitel e do interior. De nada ve

leu tudo isso, Nada, absolutamente nada!

O Estado, o rebelde Estado de Santa Catarina, altivo e

brioso, acaba de responder, mais uma vez, com um NAO aos

derrotados de 1950, que ensaiavam um retôrno em grande estilo
ao Govêrno. esquecidos das off'nsas dirigidas ao Governador e

do mal imenso que fizeram a Santa Cararina,

Repelidos. pois, estão êles, de maneira categórica, pelo
destemeroso Povo barriga-verde.

.De liA GAZETA" de 11/10/1955,

I propugnado pelo maior desen,
volvimento de nosso municipio,
Cidadão afeito às nobres reaíj,
seções, foi eleito Presidente di
Associação Rural de Canoinhaa
(ARGA) à frente da qual vem
desenvolvendõ com sacrifício de
seus particulares ínterêsses, o

maior trabalho em benefício do
lavrador canotnhense. Homem
de opinião definida, Alfredo Ger,
-cíndo atraiu a simpatia dos cs

noinhenses e de todos com quem
trava relações. Cidadão de tem,

peramento elevado é hoje con
siderado um dos maiores cancí
nhenses pelo trabalho íncansã,
vel que vem empreendendo em

favor deste município,

ALFREDO GARCINDO
Transcorre segunda-feira, dia

I;24 o aniversário natalício do

r.nosso amigo e colaborador Snr.
Alfredo Garcíndo. . .

Nesta oportunidade é nosso

dever registrar o feliz transcur
so e apresentar ao eníverseríante
e Exme. família os nossos votos
de feÍicidades.

,Alfredo Garcindo quando ain
da moço veio radicar-se em Ce
noínhes, abandonando seu tor
rão natal, sua família e suas
vaidades ... Aqui em pouco tem
po foi senhor de uma situação
previlegiada, grengeendo a ami
zade dos cenoínbenses e posição
de destaque no comércio, indús
tria, sociedades e nos lares, ha
vendo desposado D. Zilâ, filha
diléta do nosso saudoso amigo
Fermino Soares de Carvalho e

de D. Zelina Soares de Carva
lho, família tradicional de Ca
noinhas. Pelos seus dotes de
virtude e de honestidade, Oar
cindo, cada dia mais se alicer
çava no seio da .familia canoi-
nhense, ocupando em diversos
setores posições de destaque,
revelando dia a dia a sua capa
cidade de trabalho e a sua fide
lidade familiar e social. Ingres
sando na politica sob a bandei
ra Brigadeirista, Alfredo Ger
cindo foi um dos vereadores

FAGULHAS •••

Estou muito triste com a der
rota do Gallotti, dizia aquele
"abasilado" engenheiro numa

roda de amigos, pois já estava
convidado para assumir em Flo
rianópolis. a Chefia do Depar
tamento Estadual do O E R., aí
sim eu terte as folhas de paga
mente. de todo o Estado a meu

dispôr ...
- Já se fala na composição

da guarda-pessoal do novo Pre
feito que será chefiada pelo Te
nente.,.. é verdade não é mais

Tenente, pelos serviços leais
prestados ao "chefe" já é Major,
que já convidou para íntegra-la
como na polícia do Rio, para
"Cosme e Damião" - os leais
Honorato e Perna de Páu.

- Segundo informações. na

próxima semana, toda a frota
da - Rodosul, trará de São Paulo,
um grande carregamento de má
quines de costura, roupas feitas
e marmeladas. que serão
distrtbuidas pelo candidato da
elter.çe � comuno-petebe- pE'sse�
distas. a todos os portadores de
cartões anteriormente dístrt
buidos.

- Petebistas! não fiquem
tristes, pois o Albino Sana Kkan
Budant já predisse em seu "dor
de barriga" que nas renovações
o Miranda Ramos será eleito.
E batata, falou a bola de cristal!

- Em 1950 o Sr. lrineu Born
hausen cortou os "RAMOS"; em
1955. Jorge Lacerda decepou os

"GALHOTES"...... X.�

RENDAS
de linho, racine, güpüre

e valencienas
na

Casa Erlita
VENDE-SE

Um automóvel limousine
Ford 37, inteiramente refor
mado, equipado, pneus em

bom estado, em perfeito fun
cionamento. Ver e tratar no
Posto Ouro Verde com

HEi!CILIO MEDEIROS 9x

eleitos e mais votados na cida
de, e na Câmara Municipal tem

A Alfredo Garcíndo e SUl

Exma. Família os nossos votos
de eterna felicidade e a nossa

esperança de que sempre lute
rá pelo engrandecimento desta
nossa querida terra.

IRINEU,
Fator preponderante

vitóriana
amarga das costumeiras difama

ções pessedistas, foi um estimu
lo 80S que em S8::1ta Catarina

se coligaram contra os preces
sos indignos dos que, em pleno
regime democrático, insistem
em aplicar métodos ditatoriais,

Jorge Lacerda e Herfbertc
Hülse, pelo seu valor de ho
mens públicos e pelo enorme

esforço democrático despendido
na campanha, levando a todos os

rincões da terra catarinense a

palavra de fé em nossos desti

nos, fizeram-se credores da es

tima e dos sufrágios que os

O Governador It-ineu Bor
nhausen, foi. sem sombras 'de
dúvida, um fator preponderen
te na vitoria dos candidatos da
Frente Democrática. Não que
tívésse, COfT!.Q os chefes adver
sários mercedejendo consciên
cias. Ao contrário, o qUE." valeu,
o que decidiu boa parte do elei
torado a acompanhá-lo em seu

epôto às candidaturas democrá
ticas, foi o dinamismo de seu

govêrno progressista e honrado,
foi o liberalismo do seu govêmo
sem violências nem perseguições.
Jorge Lacerda e Herfberto

Hülse são, em verdade, dois no

mes que, por si mesmos, pode
riam afiançar um grande triun
fo eleitoral. Contra eles, entre
tanto, levantou se a costumeira
onda da difamação.

Entretanto, Irineu Bornhausen,
pela honrades e pelo trabalho
proficuo, soube granger a con

fiança pública, que na hora

consagraram.
, Iríneu Bornhausen, no enten

to, pelo exemplo e peja prática
pela retidão de atitudes e pelo
trabalho diligente em prol de
Santa .Cetartne. foi o grande
eleitor do mais renhido e do

mais memorável pleito já ferido
em nosso Estado

REGISTRO CIVIL -. Editais
João Augusto Breuberdr. Ee

crivâo de Paz e Oficial rio Hecis
tro Civil. do Distrito de Felipe
Scbmidt, Município de Canoiuhae.

Faz saber que pretendem casar:

Pedro Camargo e Maria Alfrida
Rincão. Ele, netural do Estado do
Paraná, Descido em Palmeira. DO

dia 17 de fevereiro de 1931, Ier
roviârio, solteiro. domiciliado e

residente nesta vila. filho' legítimo
de Sebastião Camargo e de Done
Vidalvina Pedíthe rios Santos. do
miciliados e residentes em Palmei
ra, Paraná, Ela, natural deste
Estado, nascida em Porto Veloso.
Distrito de Valõee, no dia 9 de
novembro de 1934, doméstica, eol
teire, filha legitima de Antonio
Rincão e Maria Medalene Pereira,
domiciliados e reaidentee nesta vila,

Apresentarat6 08 documentos
exigido. pelo Código Civil ert 180.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal.
acuse-o para fius de direito. E
para constar e chegar este ao co

nhecimento de todos lavrei o pre·
sente que será afixado DO lugar
de costume e publicado no Jornal
«Correio do Norte- :ia cidade de
Canoiohaa.

Felipe Scbmidt, 3 de setembro
de 1955.

João Augusto Brauhardt
OCicial do Regiiltro Civil

Sebastião Grelo Costa. Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira. Município e C0-
marca de Ceuotobae, Estado de
Santa Catarioe, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Ludovico Cbopineki e Tbecphile
Zadroeeke. Ele, natural deste E,·
tedo. nascido em Papeuduve, DO

dia 16 de maio de 1924, lavrador,
aolteiro, filho legítimo de J oa�
Chopioaki e de Dona Joenne
Chopineki. domiciliados e reeiden
tee oeste distrito. Ela, natural
deste Estado, neecide 00 dia 17
de julho de 1931, doméstica. 801·
teira, filha legítima de Eetenieteu
Zedroeski e de Dona Têôle Za
droeeke, domiciliados e residentes
neete Distrito.

Apresentaram os documento!
exigrdoe pelo C6digo Civil art l80.
Si alguém tiver conbeclmento de
existir algum impedimento legal.
acuse-o para fine de direito. E

para coostar e chegar e e t �
ao conhecimento de todos lavreI
o presente que aerâ afixado DO

lugar de costume e publicado 00

Jornal <Correio do Norte». da
cidade de r.aooiobas,

Maior Vieira, 14 de outubro
de 1955.

Sebastião Greio Coeta
Oficial do Regiatro CivilAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
22-10-1955

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa ISsistência para,

SUl bicicleta d�tf:q�:f��r:;:n:::�1
Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N D E bicicletas novas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

��@�-

APARELHO

�
para descarga

ENGENHARIA E COM�RCIO

MATRIZ, RIO DE JANEIRO

fiLIAIS, SÃO P"'VlO· PORTO AtEGU

AGfNClA, BELO HORIZONTE

ALFREDO GARCINDO

Representações,Corretagem,Segu ros,Conta Propri,!
Tem para pronta entrege-:

MAQUINAS PARA 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 ca�a? Procure Alfredo Garcindo.

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,

petições e etc.
Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra

de cultura, com casa de moradia, pai61 e outras benfeitorias. No

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

xas e urna força hidraulica�ar
bateria

-.preço de ocasião.

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

Urna 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.

e datas defronte é Granja de Alfredo Viertel.

e Alqueires de terr�ura - em FARTURA

UMA CASA de mad�ua Curitibanos, 272

SO Alqueires (Bracating�I) ........
- em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra d�- 2 casas para operáríos . 1

barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra d� - em SEREIA (distante

apenas 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira (lOx13)

COm árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quílómetros da cidade, com ponto de ónibus a porta.

Melo alqueir. de terra n�s do cortume do Schmitt,

a eoo metros do centro da cidade.

�IIIIIIIIII••�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�."IIIII�IIIII"IIIII.IIIII�

IIRMAOS ÂM'IN I
I' I
I Concessionários FORD II1II

I TEM PARA PRONTA ENTREGA: III

I CHASSIS '.- CAMI�HÃO COM CABINE AMERICANA: l-
i.

F-80á - 192" - Motor 170 HP, - modelo 1954

I...
F-600 - 172" - Motor 138 HP, - modelo 1954

F-500 - 154" - Motor 130 HP, - modelo 1954

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

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

Ford -Rhein (Alemão) - 173" 110 H P, - Com eixo

de forca modelo 1954

Ford-Thames (Inglês) - modelo 1954

Chassis para Onibus - Diesel - 189" • 95 H P, -

com eixo de forca

CARROS DE PASSAGEIROS:
Ford-Vendomll (Francês) - 4 Portas - Molar V6

110 HP, Modelo 1954

Ford·Taunus (Alemão) - 2 Portas' -- Molar 46 HP,

4 Cilindros ,- Modelo 1954

Ford Americano -- 4 Portas - Motor V6 • 115 HP,

Modlllo 1953I
I.

SALA DE EXPOSiÇÃO
Aberta Dia e Noite

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

i EOIFICIO FORD I
I Florianópolis - Santa Catarina I
�.EIIIII•••BIII••••••III.IIIII•••III

••••••"•••".�

Procure no seu lornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e cenoinhense

Í

e muitos outros LONG-PLAYS (33 1/3)

sempre na Ca'sa Erlita

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
di 6Ui�erm! J, A, Som
Rua Eugenio de Souza

Discos 33 1/3

FITAS
de seda, setim, tafetá e

veludo

grande sortimento

CASAERLITA

A!bum de tangai favoritos
Mantovani e sua orquestra

Primavera em Paris
Victor Young e sua orquestra

Tangos para dois

Harry Horlick e sua orquestra

Pequena Notável
Carmem Miranda e/orquestra

Copellia (Musica de Bailado)
Orq. do,Conservo de Paris

Night and day
Carmem Cavallaro cfacamp.

Lucho Gatice
a voz romantica das Américas

Festival de valsas (Strauss)
Robert Stolz e sua orquestra

Mario Genari Filho

Diplomata do acordeon

�::::::::_""::::_:::::::_:::m::""",,,®:::::::_::::::::®.,.,

� Escolha você fembem uma 5·
ii ENCERADEIRA ARNO ii

I·· simples e equipada com espelhedcr de cêra

elétro-automãtico,I'E a mais prática. Com uma s6 escova faz todo o serviço;

rasp,a encêre, espalha a cêre e lustra sem

:: precisar de adaptações. i

ii Betedetres elêtrices ARNO DUAL SUPER H
:: com três velocídedes

j.I Rádios PIONEER à luz. e a acumulador .

:i e Radiolas equipadas com PICK-UP VM Ame·
'

I J ';'�gi\E "I
ii Rua Vidal Ramos, toi - Fone 125 B
L:::�=�::::::�=�:�:::::::='�:�:=�:��:�
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POPELINITA LISA
Cr$ 57/00 CASA FISCHER

em DIVERSAS CORES

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HafÊ:- A menina Leonides

Lourdes, filha do ar. Felix da Costa
Gomes, residente em Três Barras;
Antonio, filho do ar. Icsé Pedro
Vaelate.

AMANHÃ:- A menina Regina,
filha do ar. Dr. Haroldo Ferreira:
o menino Cornélia Francisco, filho
do se. Henrique Neustaedter, re

sidente em Curitiba.

DIA 24:- O sr. AlFredo O. Ger
cindo, esforçado colaborador désta
folha; o sr. Ervino Wiese; o me

nino Antonio Oveede, filho do sr.

Osmário Davét.

DIA 25:- O ar. Kaissar Seke.
residente em Três Barras; o me

nino Osvaldo, filho do sr. José
Inácio dos Santos. residente em

Pulador; a sra. doa. Marinha, es

posa do sr. Alfen M. Costa; o sr,

Vitor Tomaschita.
•

DIA 26:- Leonor, filha do sr.

Carlos Ceeck: o jovem Paulo
êdcller, filho do sr. Carlos Wagoer
Filho, residente em Bela Vista do
'toldo.
DIA 27:- A seta. Zackie, filha

do sr. Simão Seleme; o jovem
Nelson, filho do sr. Hercilio Da
maso da Silveira; a menina Ana
Joaquina, filha do sr , Edmundo
K.norek, residente em Fartura.

DIA 28:- O sr. Arthur Burgardt;
Emiliano e Tereza, filhos do sr.

José Freitas Filho; o sr. Gustavo
Thiem: o sr. José Inácio dos San
tos, residente em P,:,-Iador.
<Correio do Norte" envia a

todos os aniversariantes, votos de
muitas felicidades.

Ajuste de Núpcias
Contrataram casamento dia 16

do corrente, os distintos jovens
Nilton filho do casal João-Paula
,ziemann, com a gentil senhorinha
Linda Filbe do casal Jacob-Maria
Seleme.

Aos noivos e seus dignos pais,
os cumprimentos e votos de muitas
felicidades do cCorreio do Norte'.

FALECIMENTO
Faleceu dia 16 do corrente a

veneranda ara. Emigdia Alves Car
neiro, esposa do sr. Ezio Carneiro
de Paula, cbéfe de numerosa famí
lia. A extinta deixa esposo, filhos,
genros, netos e bisnetos.

A família enlutada nossas

tida"S condolências.

�:ne _1���,::!: .�::. "IO LAÇO DO CARRASCO
em technícolor. com o famoso astro RANDOLPH SCOTT
Cont, da Série Os Tambores de r:umanchú

DOMINGO - ás 14 horas Censura Livre

O LAÇO DO CARRASCO
Conto da Série Os Tambores de F'umeDchú

DOM INGO - ás 17 boras - Censura Livre
Outro grande êxito da MGM com um esplêndido desfile

de astros e estrelas, destacando-se PIER ANGELI,
FARLEY GRANGER. LESLlE CARON e KfRK DOUGLAS

A História de Três Amores \
em belissimo techntcolor

DOM I N GO - ás 20 boras - Impróprio até 14 anos

A História de Três Amores
da MGM, em technícolcr

2a. FEIRA· ás 20 h��RlSE • Impr. até 14 anos

ãe, e 4a. FEIRA· às 20 boras • lmpr6prio até 14 edos

PERFUME DELATOR
5e, e 6a. FEIRA - às 20 boras • Impróprio até 18 anos

ROSTOS OLVIDADOS
\ com Libertad Lamerque

Aguardem para bréve, o grandioso filme da Fax

-

CAMINHOS SEM VOLTA
EM CINEMASCOPE

OS NtO-COMUNGANTES DE
CANOINHAS E SEUS

BENFEITORES

Ano 10 • CANOINHAS - S. Catarina, 22 de Outubro de 1!:'55 . N. 372

Cineminha "São Francisco"

frei Eleeâeic Scbmiu, ofm.
Num frio rol de nomes não po

de caber tada a gratidão das cri
anças e do padre. A maior parte
dêstes Domes está longe de signi
ficar fortunas materiais: mas tôdcs
êles significam grande nobreza de
sentimentos. tanto mais nobilitan
ees. quanto forem modestas as con

dições de vida que escondem o

nome. Atentas ao epêlo de um

Programa "Paz e Bem", repetido
em três Missas no dia 9, das so

bras do que Deus lhes deu trou
xeram-DOS o dom de sua atencio
síssima caridade, pera vestir com.
pletameute ou ajudar a vestir néo
comungantes pobres, as entidades
e pessôes seguintes:
Pia União de Santo Antonio,

Congregação Mariana de Ceoci
obee, Irmãos Trevisani Ltda., Ce
cília Gomes Neves, Mercedes Ta
balipa. Rosalina Fernandes Casa
mejour, Adélia Ramos, Rosa Pa
olski, Antonio dos Santos Lima,
Florentina Waltrick, Maria Eugê
nia Ferreira, Nadir Kohler, Apo
lônia Wrubleski, ,bdelina Pacheco,
Alcinda Pacheco Miranda, Vera
Soares Gapski, Nair Zaniolo, Isau
ra de Lima, Alfredo Pscbeidt,
Idelmira Schramm, Nilda Rohr
bacher, Ismênia Arlete Veiga, João
Pacheco Sobrinho, João Scbeuer,
Maria Stokler, Isabel Friedrich,
Natália Silva. Nereida Cherem
Côrte, Maria Licêie Kcblee, Fran .

cises Tensini.

São os nomes .de que tínhamos
conhecimento ao encerrarmos ésta
nota, hoje. quinta-feira à tarde.
Algumas crianças da turminha dos
150, puras de intenções e limpas
de coração, com fome de Jesus
mas pobres materialmente, vão fi
car sem a "veste nupcial" dos seus

sonhos, porque sempre a procura
é maior que a oferta. A mim, me
dói o coração. Só tenho ainda 450
cruzeiros, para calçados. E está
em cima da hora. A Paróquia de
Santa Cruz entra com têdas as

lembranças da Primeira Comunhão.
com as velas para os mais póbres
e com o que o faltar para o café.
Quando é que o Dia da Primeira
Comunhão vai se tornar um Dia
de Festa para TÔDA uma cidade
católica?

Os néo-ccmungenfes vão tomar
o Seu café de festa. Apelamos para
as professôras dessas crianças e

para as senhoras das nossas Asso
ciações Pias, a que se ofereçam
pâra servir, no Salão Paroquial.
A's Famílias, pedimos alguma coisa
que possa servir para o café. As
crianças pobres perfazem dois ter
ços dos néo-comungautes. Por ce

ridadel Por amor ao Jesus dos
Pequeninos!
Nas duas têrces-Ieires passadas,

e na próxima, à hora da ave-macia,
os néo comungantes estiveram e

estarão na rádio, rezando o rosá
rio pelos que lhes querem bem, e
pelas suas famílias. A oração das
crianças ainda vale alguma coisal
E São Pedro, em sua primeira
carta, escreve que a nossa carida
de cobre a- multidão dos nossos

pecados ... Quem é que os não tem
em multidão? Nossa caridade os

cobre. E nada no mundo paga a

satisfação de quem, no meio do

Amanhã, às 3 horas e às 8 horas

O CINEMA INGL:ES, em apresentação de ARTHUR RANK

Lágrimas doCoração
(Madness of the Heart)

com Margaret Lockwood, Maxvel Reed e Kathleen Byron

fUSH GORDON CONQUISTANDO O MUNDO - Ultimo Episódio.
"VARIEDADES DA TELA".

Domingo próximo, inicio do NOVO SERIADO da Universal

A RAINHA DAS SELVAS

ALUMINIO 3x

o escritório de

REPRESENTAÇÕES SUL BRASILEIRA
oferece aos comerciantes désta praça e cidades vi

zinhas, ALUMINIO por atacado e para pronta
entrega, aos menores preços da praça.

Visite-nos sem compromisso e veja a nôssa exposição
à Eua Major Vieira, 290 - 292. (Em frente ao Clube)

o dia das almas' vem aí
Homenageai vossos entes queridos, adquirindo uma

linda corôa, ou flóres das mais diversas, sempre
artisticamente confeccionadas pela perita no ramo

Ana Chiquinha Kopetoski
à. Rua Paula Pereira .n. 819

PARA PRONTA ENTREGA OU ENCOMENDA

Corôas de todas as côres e dimensões
de zinco � impermeavel • crepon • parafina etc.

W::I::::::::::I:::::::::::::::m:I::::::::::::::::::::::::::::mm::�::::::::::::::::::::::::�

I Pneus GoodyeaÍ I

:.l:,I.! e General IIPara pronta entrega, acha-se à disposição dos Srs.

ii Motoristas, o maior sortimento de PNEUS no Mu-

li nicípic de Canoinhas. Todo e qualquer tipo será
:

.f....,_,i..,!..,: encontra�::�;:���s��m�;;:::�l::E�i��::aChUdO. �fi.""�.";.• Pneus Goodyear e General vão longe P'" Ia... amigo..
_

A venda na tradicional casa do ramo

11 Merhy SeJeme cf Filhos I
�::::::::�::!�::=���::�;:::::�::::í:��::;:::::;�::::�:::::::::i
esplendor comovente duma Pri- I deixaste contribuir para a radiosa
meira Comunhão, pode dizer: I felicidade dêsses Pequeninos do

"Obrigado, Senhor, porque me Teu�morl" ...

'CAS·A ESMALTE �;;:��ens, óleos, �incels, tintas· e verni�es,
das melhores qualidades e para todos os fins

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


