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,8orret1",'c�lêl'ê"'Péla ?cidi:rd'e��'nas primeiras,'horas
dà manhã de"domingo - 2� de marçõpróxírno findg
"a infausta notícia

.

do fãlecímensosdo s; digno, cidádão
ALFREDO MAYER,� t,�rido co�stefhado tôda POilU

� l�ção, pois eJ!.a pessôa" grande)n�nté�* e��i� por
o tôdos os, cancjnhenses,e "'ill< ,.,,' .,7 ,:'

.,lproprietário da casa cornereiâl ..mais antiga da

cidade, teve b. sr, Alfredo, Mayersaçãô destacada na

vi�a s�ciall,; polític� .e religiosa dé noss

.

.o�·Myn
.. i.cíPi?�pOIS foi um do� SOCIOS. fundadores do�€lube�GanOl-',

nheilsé; ei'erceu, o ' cargo tle Presidente ""dã. Sociedade
Benefícente �Opêrária, .da Associação C9'mercÍal, e:,
ultimamente, era-Presidente da Sociedade ':S�Ô Víeente" '::

'

de' Paulo'I;e Nice-Preaidénte dã Associação pró Gi;
.

násio pe"Canoinhas,' tendo, !llem. dissoH exercido 6:
:? cargo de Conselheiro Municipal e de Vére,adar:;cárgos

quej\'sQ\lbé �dignificar e ,bonrar ",com ,seu""trabalho'
cohstrutivd, h'onest0 e p:rséveránte. 'l:� ,"" ,. "

,

�\; � ;1'-'.
_

••�� � ".

... -)-�:: �_, �

,,", Cheré",dé'famíÍia;',e�emplar;' homell'l' trâbalhadór,
cidãdãó cumpridor" de seus deveres cívicos e cristãos, �',
comerciante ,honrado, teve' ALFREDO MAYER um,

�:r}terro,�à"'altúrá' de s,ua� ,qú�g.lid!!des �mórais f"el':�spi-"
rituais, pois, ,Canolnhas em pêso, compungida por
imensa dôr,��ç6mp'ím,hou-o a'ultima morada, não obs

tante"ãllhu-va fouencial"que inundou 'a cidade durante
j' '-1<7-- !)..,'� _ -.' ���"10

.

',l!.nt: � k�,
tôda a ",tarde de domih_go; ,'fi ,... .. ;», 2'

'

, .'.� '$ji ..., ."

. ,.pei:l{!:l o,N�neranJ�Bt',r:�tintS>.r.\7iúv,e Wari�. Marg�;; f�
rida M!:lyer' e filhos; Man? ,Joao, o !DaIs velho, dr.

Sylvio 'Alfredo, 'Cirl!�giãoJ�:[h�ls�a; Maria �e Lourdes
, casada eom o conceituado' médico dr. Reneau-Cubas;

: ....,:;!;, , '"
- -',� - > l"

.

.

... ". •

.

.

Edgardj-Aleíxo, digno Direto_r da Fazepda'Mqmclpal;, ,_

Gilberto, �farmaçêutico �'-estabelecido em , Larànjeirá;�"�; .

stado do Parartá e Bernadete Maria.
_ espôsa de dr.'� '"

abriel .pequech, residente em COl?-córdia. �'
�.

'. ,h �:t � "";� !i 7,' :t\,
.

,

'-1'

'A beii'lil .da sepultura,� ó Vereador "Carlos _

-

..

chrarnm, ,Â nome do Govênno Municipal, do Di-s.'
t'õrió,�d::f Urliãb :s>emoúãtiça ":�a'éi9rl,�1 e d_O}lP�\ro;';. - �,
aferiu comovente oração de despedida e de homena- ,' ..

'

gem .ao ine"squeciv�l cidadão, correligionário e amlgo.
c e- ,h.h. .". '. I

,7Correio dó No;te" associand,9-se às rnanifesta,ções de e
,_ intenso pesar', "envia condolênciassà família enlutada. 'i,

-:.;, fif:;
< � ,1':;\ �� ,�-,;i1v1Ji :.;;,� :\- /:;; c-i �,;:

� �

'Benefícios P8'ra todos
.

Ê o que tem .,f��tó4�Ad
'ministra'çâo' do Senhor'

� .. -,' �
"

Irineu':, Bor��hàuS�1'i � _
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, CORREIO DO NORTE 2-4-1955

SOC�EDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
lhsembléia Geral Extraowàinária

De ordem do Snr. Presidente, convido-os senhores
associados para a, assembléia geral extraordinária a ser

realizada em data de 21 de Abril, pelas 9 horas, nos sa

Iões, do Clube Ganoinhense, afim de . deliberarem e resol-
verem sobre a seguinte

'

ORDEM DO DIA:
1) Transformação da Sociedade em "condomínio"

com a necessária "emissão dac ações nominativas.
2) Alteração ·parcial dos estatutos sociais ..

3) Diversos de interêsse social.
NÓTA: De conformidade com os estatutos sociais, 'a as

sembléia funcionará, em caso de falta de número,
meia hora mais ,tarde com qualquer quorum.

OSWAtDO KOCH _. 1�. Secretário

:!g@®®@�=::®@l®®®::::®®®®@::::®®®@,®::::@®@(�®::::(iJ®®®®::::®®'i3�®:::5
_ h
- -

í Pneus Goodyear i
I' .

Preços de Tabela com 5 % de desconto m
I Oferecemos

.

�ara pronta entrega- os seguintes: �
" "

®.; 4.50 x 21; - Lameiros e Lisos �� 6 00 x 16 ,. " (i;
@' ®
@l 6.50 x. l§ _: " ""

lê)
3 . �
:" 6.70 x', 15 _,..

" ""
.:� .

@; 7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas ®

3 r 6.50 X 20 � 6 Lonas �
w •
:: 7.00 x 2-0 .L Lameiros e Lisos ::
a �

. .-'� 7.50 x :W' - Bandeirantes e Lisos'
.

_

'

�
� 8.25 x 20 - Bandeirantes e Lisos �
(�r 9 00 x 20 - 12 Lonas

,

®
• lê)
�5. 10.00 x 20 -:- 14 Lonas - Papaleguas' :5
- "

f� Merhy Seleme cP FJlhOS �
� TRES BARRAS -:� SANTA CATARINA m
� , C
2a .

-

�.

:=::®@®@l®;:::®®®®@::::®®®(!\®::::�)®::::®€l®®®::::®®®®®::::t!t®®(�::::

Municipal de (anoinhas
A'VIS'O

Levo ao conhecimento dos fornecedores desta Pre
feitura que doravante não serão mais aceitas contas que
não venham acompanhadas das respectivas. requisições.
As contas não poderãomais ser transacionadas com impostos,

As contas deverão ser encaminhadas à Contadoria

_para conferência tt posterior empenho.
Todas as contas de valôr superior a 100,00 (Cem

Cruzeiros) deverão vir' acompanhadas de duplicata ou pro
va de que foi pago o sêlo- àe Vendas e Consignações de
vido ao Estado.

Depois de devidamente processadas, a Contadoria
.-

publicará' a relação nominal dos creadores, marcando o

prazo para efeito de pagamento.
. E para conhecimento de todos, será o presente avi

-SOi publicado em jornais e outros meios de divulgação.
Canoinhas 15 de' março. de 1955.

HERBERT RITZMANN - Prefeito.

PreFeitura

Transportes Rodosul Ltda.�
.

'SÃO PAULQ CANOINHAS
Rua. Carlos de Campos 272

Fone, 9�49-94

renregram�s:"'WOLFRAM
,

"

Rua Vidal' Ramos 232

Fone, 274

Telegramas: RODQSUL

:Clubtrde Va�a _Tiro e Pesca ;Ia-jor T. Vieira�
Abertura da Temporada de Caça
Esta Diretoria teve conhecimento de que a Divisão de Caça',

e Pesca•. na Portaria de, Caça a ser baixada institui a abertura da
caça de pelo em l°. DE MAIO E ENCERRAMENTO EM 15 DE
SETEMBRO. Para a caça de campo (PERDIZ E CODORNA)
a aloel'hu'a em 1°.DE MAIO E ENCERRAMENTO EM30DE JUNHO.

Outrossim, p�de a colaboração de todos os caçadores em gera\
no que diz respeito as temporadas de caç,a, afim de evitar os abusos
que vem se verificando em nosso Município, principalmente por ca>
çadores 'de f6ra que estão acostumados a invadir os nossos campos
antes 'da época, que alem de ser crime, vem prejudicar os que respei
tam a'lei

.

E'sta Diretoria resolv�u gratificar a quem denunciar tais abu
sos e lança. um .apelo a todos os Inspetores de Qua('teirão para que
façam respeitar 88 épocas acima estipuladas.ttrazendo ao 'conhecimento
deste Clube toda e qualquer irregularidade,_ podendo efetuar a apre-
ensão da arma em flagrante,

.

.

.

A DIRETORIA x2
_... ,

....

Um motor a oleo CI'Ú, Diesel,
marca "Slavia" de 8 hp-800 rpm

r

com polia, com iodos os perten
ces.i novo ainda sem uso. Tra.
tar com ALFRFOO GARCINDO
pelo Telefone 26L

�

VE�DE-SE �

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;G::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::�:::::H
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. ..
" "
.. ..
.. ..

ii Dr, Aristides Díeme-r iI'
H

/

CIRURGIÃO DENTISTA· !
, .. ..
" H
.. ..

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas 55
H a5
ii

'

. Dentaduras AnatomicBS ii
6 iii Rua Vidal Ramos =:
!! CANOINHAS SANTA CATARINA 5e
H '. ,-' 55
=II:::::::::=:::::::::I:::::::::::::::::�::::::::::::::::::==:II=:::==:::::::=::�::::::::=:==:::;:

--------------------------�-------------------�------.--\._------------------

Inverno
vem aí. Compre já s':Ias

Malhas.de Ia
na' (!(J,f$(t '�.tittJ,

TOSSES f lilONOIJjTES t

. j VlftUP [HEn�DTAnD.,

.', '(SILVIIRAI
GRANDE TÓNICO

BANCO 00 BRASIL 'S.·A.
A V I S O

I

Concurso para Fiscais-Visitadores,
. Agrônomos,' Veterinários, Técnícos Agrícolas

ou Rurais (agro-técnicos)
_,_

o .Banco do' Brasil S/A torna público que, de 10 a 30-4- 55, '

das 12,30 às 4 horas, nos dias, úteis (excluído ó sábado) estarão
abertas em sua agênciã" nesta cidade, à Rua Felipe Schmidt, es

quina com a Coronel Albuquerque, as inscrições para concurso

acima, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitaís dos estados
e Territórios, 'exceto Niterói e Fernando de Noronha, no, decorrer
de julho próximo vindouro, em horário e local, a serem oportu-
namente anunciados. .....

O edital respectivo está publicado 1}O Diário Oficial da União
de 9-3-55, e se encontra afixado, também, em tôdas as agências
do Banco do Brasil S. A, as quaís 'se acham autorizadas a prestar
maiores esclarecimentos e fazer a ínscr ição. Visa esse 'certame a

selecionar candidatos para preenchimento de vagas EXCLUSI
VAMENTE �A§ AGENCIAS DO rNTERIOR

Pelo BANCO DO BRASIL S/A - Canoinhas
.

Omar Gomes, Gerente Aristarcha Garcia de Souza, Contador

.

Antonio Marcondes
Antonio Leal Fragoso
Antonio Sentos Filho
Autonio Robacher
Antonio 'Nicocelli
Antonio Míchelskí
Antonio Maria Mamed
Antonio Machado
Antonio Lourenço da Silva
Antonio de Lima Filho
A ntonio Alves Massaneiro
Antonio Alves de Oliveira
Antonio Maneio da Silva
Antonio Meuegst

L- Antonio Caroeil'o'
Antonio dos Santos
Antonio Zacrzevski
Bollmaun & Irmão!
BorÕtlo Moro

..

Bento Soares de Lima
Bernardo Fuck
Bemardó Wendler
Brasilio Moisa'
Bernardo Wend Junior

.' Benedito Schipitoski
Bento Barbosa
Cassemiro Jankoski
Csasemiro Kriski
Carlos Seyfríd
Cassemiro No;vak·
Custodio Morais Santos
Céslau Zsepanski �

Claudico Gregorio de MàtoB
Claudiuo G. de Matos p/s/f.
Carlos Kaatner /

'\, Clementino Vieira II
Conrado Vilanova
Constantino Paula Padilha
Custodio Teixeira
Custodio Pereira da Silva
Custodio Ferreira Filho
Calistro 'Tyska

, Carlos Gmach
Candido Rocha
Carlos Farias
Carlos José Hemos
Carlos Smacheski

. Carlos Gassner
Dorvalino Ribeiro'
Davino Zanelati & Cia. Ltda.
Damaso & Irmãos
Demetrio Harci
Domingos Penchicoski
Delmiro Neves
Diamiro Pereira Lima
Diogo Manoêl de Souzá -

Emilio Pires Batista
Emilio Rodriguês Pereira
Estefano Weistake
Ernesto Witt

51
52

•

5.3
54
55
56
57 .

58
59
60
61 '

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77.
78
79
80
81
82
83
84
85
86

; 87
88

- 89
90
91
92
93'
94
95
96
97

.

98
99
100
101
102
103
104
105
106
1.07
108
109
llO

CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO
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�1I0 9 - CANOINHAS - S. Catarina, 2 de Abril de 1955 - N. 345 Junta de Alistamento

Militar de Canoinhas

Edital de Alistamento

Classe de 1938

FILATELIA
-

CONVITE

A DIRETORIA PROVISÚRIA do CLUBE FIL�TÉLICO
DE CANQINHAS, tem a súbida h?nra de c?nvIdar tod.os
os filatelistas (colecionedores de selos postais) para aSSIS

tirem às reuniões que serão levadas à efeito todas às sex

tas-feiras.no ELITE TENIS CLUBE, {l:S"S,30 horas da noite,

do dia 15 de Abril em, diante, para o seguinte programa:

a) Eleição de sua diretoria definitiva

b) Elaboração dos estatutos.

AntecipaElamente agradece,
J.

Canoinhas.r-S l de Março de 1955

MILTON ZAGUINI - Diretor de Trocas.

Um terreno de 5 alqueires com uma casa e boas aguadas.
Terreno proprio para granja. Existem no terreno al�umas
'imbuias, cedros e pinheiros e muito mato para lenha.

Referido terreno dista do centro da cidade
1.500 metros aproximadamente.

Ver e treter com o sr. Vitor Tomeschitz,
ali perto das. Indústrias J Tricolin

2x

I'="'" Para conhecimento dos

jovens nascidos no ano de 1938,
torno 'público que .deverão os

mesmos se apresentar' para o

alistamênto, trazendo a certidão
de nascimento (com firma reco

nhecida) e uma fotografia 3x4.

II - Devem ainda apresentar
se para 'alistamento os cída
dãos da classe de 1937, cujo alis
tarnento cserá feito gratuito, e a

revelia, isto é, sujeitos a mul
ta de C$ 10,00, os que tiverem

completado 17 anos e I) meses

de idade.
,

III - Todos os que pertence
rem à classe de 1938 e apresen
tarem-se para o alistameto de

pois do prazo indicado, ficam su

jeitos ao pagamento da multa

prevista em' Lei.

Canoinhas, 19 de março de 1955

Ludomila Bojarski
Secretária de J, A. M.

Malbas de lã 1
só' Fambra

e Farnbra só na

CasaEtlita
I

-
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHA5--
Balan(ete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Fevereiro de 1955

Código
Local
"

TITULOS

82

S 20
8 20 1
8 20 2
8 20 3
8 204
8 20 5
8 206
8 207
8 21
8 21 1

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal fixo
Diretor do D. M. E. R. - Padrão Z

Escriturario do D. M. E. R. - Padrão S

Diretor da Secção dé Máquinas - Padrão Z

Dois Opersdores de Maquinas - Padrão F,

Fiscal - Padrão S
.

Dois Fiscais - Padrão R

Três Motoristas - ReI. XI
Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos

de Três Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula

Pereira
Operários serviços estradas e pontes do' distrito de

Canoinhas
Gratificação ao Engenheiro
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo

Para serviços de estradas e pontes .

Despesas diversas .

Combs para veiculas em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

Pessoal variavel

Operários serviço de limpeza pública
Material de consumo

Para serviço de limpeza pública
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇãO DE PRÓPRIOS

.

PÚBLICOS EM GERAL

Material permanente -

Para serviços de próprios municipais
Material de' consumo
Para serviços de próprios municipais

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8 21 2

B 21 3
8 22
8 22 1
8 23
8 43 1
8 24
8 24 1
8 24 2
8 5
8 51
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7

8 72
8 72 1
873
8 73 1
8 8
a 84
884 1

884 2

8 9
8 94
8 94 1

Despesas diversas
. .

Iluminação pública' da CIdade e da vila' de Três

Barras
...

Energia para motores, reparos de instalações e ou-

tras, despesas \ r

DIVERSOS

Despesas di,:_ersas . ,.
_

-,

,

Para aplicaçao especial em benefíclo de orde� r�r::l,
. consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodovias

inclusiveaquisição de material rodoviário

Aplicação da taxa de eonservacão de estradas

ENCARGOS DIVERSOS
PESSÓAL INATIVO

8 94 2
9
9 O
9 00
9 00 1
9002
9.21'
9 24
9 �4 1

Pessoal fixo

Aposentados" . . ..

Funcionarios em dlspomblhdade
,INDENIZAçõES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
J)espesas diversas
Restit. de imp e taxas de exercícios encerrados

DESPESA. ORÇAMENTARIA

Anterior 'I Do mês I Total

3,757,00

1.250,00
3800,00
5.000,00
3.200,00
2.850,00
7.200,00
6.600,00

15.976,00

28.602,00
8.000,00

155,00

9.291,00

1.107,00
5 143,30

12.415,50

7.200,00

32.049,00

8592,00
5.200,00

"PEL()_S I.AIRE§
-. e Jlm D <D�ce§ .�.

.

, ,

ANIVERSARIANTES DA' S-EMANA

REGISTRO CIVIL - EDITAIS

FAZEM ANOSHOJE: dona Il
ma, esposa do sr, Ernesto Ríecke;
srta Carmem Scheide; dona Ro
sinha, esposa do sr. Friedrich
Brauhardt, e sua filha Wilma;
dona Tereza, esposa do sr. Pe
dro Vaillatte; S. Excia. Rev. D.
Daniel Hostin, Bispo de Lages.

FAZEM ANOS AMANHÃ:
o menino Carlos Magno, filho
do sr. Ithass Seleme, Gerente
désta folha; o sr. Wiegando Wie
Se; a menina MariJa, filha do sr.

Gustavo Maes; dona 'Sofia, es

posa do sr. Antonio Grosskopff.
FAZEM ANOS SEGUNDA

FEIRA: dona Jacomina, esposa
do sr. Firmino de-Paula e Silvsç.;
o sr. José Meister; o sr. Afonso
Koch; a meniaa Marlene, filha
do sr. Friedrich Brauhardt; do
na Paüla.

"

esposa -do sr. Bruno
Schroeder.

FAZEM ANOS TERÇA FEIRA:
o sr. dr. Saulo Carvalho; dona
Herta, esposa do sr. Joaquim
Gomes; Vva. dona Chams Sele
rr e Sahr; dona Irene, esposa 'do

'

sr. Manoel Jungles; o sr. Fran
cisco Kõhler, de Marcílío Dias.

FAZEM ANOS QUARTA
FEIRA: dona Joana, esposa do
sr. Rodolfo Bayerl; o sr. Tufi
Ca1il Sphair; dona Ema, esposa
do sr. Luiz E. Tack.

FAZEM ANOS' QUINTA
FEIR.A: o sr. Germarro Weinfur
ter; o sr. Carlos Doila; o sr. Ru
fino Grosskopf.
FAZEM ANOS SEXTA FErRA:

o sr. Henrique Prelvitz; a meni
na Lucia, filha do sr. Carlos
Mülbauer; a srta. Ilsa Koch.

FAZEM ANOS SABADO:
o sr. Emilio Olsen, residente em

Joinvile; o menino Dionisio, fi-l.250,00
1.%0,00
2.500,00
'l.600,00
950,00

3600,00
3300,00

1.900;00
2.500,00
1.600,00
l.900,00
3600.00
3.300,00

João Augusto Brauhardt, E-ª.
crivão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil do Distrito de Felipe
Schmidt, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Ladislau Gruczkowski e Vic
toria Pichur. Ele, natural do Pa
raná nascido em Paulo Fror.tirn
no dia 27 de junho de 192.7, la
vrador, solteiro, filho legitimo
de André Gruczkowski e de d.
Maria Gruczkowski, domicilia
dos e residentes em Paciencia
Neves. Ela, natural do Paraná
nascida em Fluviopolis, no dia
19 de Dezembro de 1928, do

mestica, solteira, filha legitima
de-Martim Pichur e de d. He
lena Pichur, domiciliados e re

-sidentes em Paciencia Neves.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Codígo Civil art
180 Si alguem tiver conhecimen
to de existir algum impedimento

, legal, acuse-o para fins de di
reito. E para constar e chegar
este ao conhecimento de jodos

- lavret o presente que será afi-'
xado no lugar de costume e

publicado no jornal «Correio
do Norte> da cidade de Canoi
nhas,

-

'

Felipe Schrnidt '23 de março'
de 1955

João Augusto Brauhardt

Oficial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz E. Oficial do Regis.
tro .Civil de Major Vieira, Mu
nicipio e Comarca de Canonhas,
Estado de. Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: José Kraus Neto e Elfrida
Grefin Ele, natural deste Esta
do, nascido neste distrito no dia
17 de abril de 193� lavrador

9.381,,00, 6592,00

14.788,50 '

4.000,00
13813',50
4.0.00,00

155,00

5534.00

2.475,00

"

4.29600

,,2.600,00

5.527,50

600,00 6.600,00

,

9,376,00 22.673,00

4.296,00
2.600,00

,
.

lho do sr. Francisco Wiltuchnig;
a menina Etelvina Tereza, filha
do sr. Antonio .}. Santos, resi
dentes em Salseiro.

FAZEM ANOS DOMINGO:
'

o jovem Arrnim Schumacher;
dona Maria, esposa do sr. Jacob
Seleme; o jovem Francisco Eloyr"
Sabatke.

FAZEM ANOS SEGlJNDA
FEIRA: Leir, fílha do SIt. Leo
nardo Brey; 'o jovem Odracir,
filho do sr. Ricardo Oliveira.

FAZEM ANOS TERÇA FEIRA:
a srta. Vitoria Seleme; os srs.

Leopoldo Mayer, e Modesto Za
niolo; o menino f''\dilson, filho
do' sr. Landualdo Voigt; a me

nina Lucia Maria, filha do sr.

Waldemiro Medeiros.

FAZEM ANOS (QUARTA
FEIRA: o sr. Adolfo Schramm;
a menina Roseli. filha do sr.

Henrique Prelvitz, de. Felipe
Schmidt; dona MST3a' Rosa, es

posa do sr. Joaquim Vieira, de

Major .Vieira; dona Frida, espo
sa do sr. Carlos Wagner Filho,
de Bela Vista do Toldo.

FAZEM ANOS QUINTA
FEIRA: dona Elmy. esposa do
sr. Mario Mayer; sr ta. Genove
va Wojciechowski; a menina
Geni Maria, Iilha do sr. Pedro
Paulo portes; os srs. Bruno Hugo
Colodel e Tiburcio J. Carvalho.

FAZEM ANOS SEXTA FEIRA;
o sr Carlito Crautchechen. a

menina Marlene, filha do sr,

Mieceslau Bojárski; o sr. Milton
Nunes; dona Maria, esposa do
sr. Antonio J. Santos, de Sal
seiro; o jovem Lisandro dos
Santos, de Pulador.

Cumprimentamos os aniver
sariantes desejando-lhes perenes
felicidades, e feliz Pascôa.

solteiro filho legitimo de Joa
quim Kraus e de d Julia Ma
ria Antunes, domiciliados e re,

sidentes neste. distrito. Ela, na

tural deste Estado, nascida nes

te distrito no dia 4 de outubro
de 1934, doméstica, sclteira, fi
lha legitima de Alberto Grefin
e de Dona Hilda Knop, domi
ciliados e residentes neste dis
trito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Cívif art.
180. Si alguem tiver· conheci.
mento de existir algum impe
dirnento legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar e.che

gar este ao conhecimento de to
dos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

publicado de acordo com a lei.

Major Vieira, 28 de Março
de 1955.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Ofieisl do Registro Civil

Governo Municipal'
DECRFTO D� 9-\3-1955
Herbert Ritzmann, Prefeito

Municipal de Canoínhas, no uso

de suas atribuições. resolve:

NOMEAR interinamente,
De acôrdo com lo artigo 15,

item IV, do Decreto-Lei n. 700,
de 28-10-1942, Maria Rosa Sam

paio dos Santos pars exercer o

cargo de Professor não 'Titula
do, padrão D, do Quadro Único
do Município, na Escola Mixta
Isolada de Campo do Tamanduá,
distrito de Major Vieira.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em 9 de março de 1955.

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito

Osvaldo F. Soares _. Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..-'. PREF�EITURA MUN·ICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Or<amentaria referente ao mês de Fevereiro de 1955

'"

2-4-1955

""

D i sCO s os últimos SQceSSOS

Local TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

'Hands across the sea - marcha - .Ci tie Service
The Thunderer

.

- marcha Band of Arnéríca f

CamiIl:ito - tango - Libert8�Lamarque
Te sigo esperando ;- com orquestra

Te quiero_ dijiste ._ canção - Libertad Lamarque
Volvere - canção - com orquestra

. _

6 outros serão encontrados na Casa Etllta

3 30
.

Pessoal fixo
3 30 1 Vencimentos de professóres de escolas isoladas, sen

. do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,OO;�regente do
énsíno .prírnárío ou ginasiano, .padrão J' a· 1-.000,00;

.

. ,complementaristas, padrão H a 900,0(,; não titulados

padrão D a 700,00; com. habilitação pado F. a 800,00
3 30 2 Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

,
.' cr$ 6Ób,00 � H

3 30 3· Grat aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça-parte dos' res
pectivos vencimêntos

. 3 31 Pessoal varíavel .

/

.3 31·' 4 Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art.-a''. da Lei n. 72, de 19 de mai6 de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
.

Pessoal fixo
.Tnspetor E��olar - Padrão T

Despesas �iversas .

.

Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇÕES,'CONTRIBUIÇõES E AU�.!LIOS

3 84 Despesas diversas
_ ,

3 84 1 Contribuição ao Estado, para manutenção dos.cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"

3 84 2 Bolsa escolar e enxoval' a um aluno que cursa a

"Liceu" Industrial de�nta Catarina por conta;
do município �.

Bolsas escolares diversas,
SAÚDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUI<;ÕES E,AUXILIOS
Despesas-diversas .

1 Ao Centro de Sàúde do Estado
SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas diversas
. _ .

--

Desobstrução 'de carregas e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de. vares, noeíros e sargetas.

. FOMENTO.
FOMENTO DA PRQDUÇÃO VEGETAL

Pessoal variavel
.. .

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

. Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal variavel
.

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção animal
. SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Serviços -Urbanos
Despesas diversas ,

Para o Serviço-de Agl1.9S
.,...

INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS-

2 94 7
2 94 8
3
3 O
3 03
3 .03 1
3 Q3 2
3- 04
3 .04 1
3.04 2

3 3

36,
3 60
3 60 1.
3 64
3 ""64 1
38'

,

.'.

,.__-3843
4
4 8
4 84

o 84
�4 -<j
4 94-
4- 94 1.
4 94 2
... 94 3
5
5 1
5 11
5 11
s 13
5 13
5-2

8 10
8 10
8 11
g 11

8 11 2
8 13
8_ 13�1
8 14
8 ] 4 1
8 14, 2

8 14 3

ç> '140,50 140.50
.

996,00 996.00

/

600,00 600,do 1.200,00

360,00 100,00 460.0'0

Postos médicos municipais
Aplicação. da Taxa' de Assistência Social

, EDUCAÇA0 PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios. escolares
'Despesas diversas -

. !
. Aluguel de predios escolares
Assistência a alunos necessitados //

ÊNSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR c..c

Pessoal fixo
Zelador Cerniferio Municipal -

-

Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios .

Ref. II

Material de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA. PUBLICA'

\

Pessüal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel
Operários _dos serviços de ruas das vilas . de Três

Barras, Major Vieira e Paula Pereira e Flp Scbmit

Operários dq serviço ele ruas, praças e jardins
Material de consumo
Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas' ,

'_

ra1çamento r.de rul'S da cídà.de
Transporte de material para serviços de ruas, pra-
ças e jardins '

'

.

,

,

.

Combu'stivel para v.eiculos em serviçó na cidade f' vilas

,.

23.100,00 26600,00 49700,00
s;

600,00
.

1.760,00 2360,00

500,00 5QQ,OO-
-

i:/

2.000.00 2000,00 4.000j,00
800,üe 800,00 1.600,00

650,00

_ 30;00
3.380,00

73,80
�'--

--;

200,00200,00

"", '.

'.

./

2.200,00 2.200,00

7.189,00 I 2012,{)0
11.300,00 5.000,00

--"

620,00 5.340,00-

"

t '.

772,50

650,00
.r

30,00
3,380,00

?:-l,80

_.

400.00 .

4' 400,00

.9'201,00
16.300,00

5960,00

772,50

Govêrno
DECRETO N. 92, de }'·3·1955
HERBERT RITZMANN. Pre·

feito Municipal de Canoiuhes, DO

UIO de suas atribuições, resolve:

DEC}l.ETAR:
Artigo 1. - As bolsas de es

tudos no Ginásio "Santa Cruz"•
dêsta Cidade, são concedidas, no

corrente Bno, aos soguiútes alunos:
.

.AgeóÔr Cordeiro da Silva 1.' série
Antônio de Jesus dos Seotos «

Elmireno Mendes « -

Francisco de Oliveira. 3. série
Hercílio Conceição de Souza 1. série
Hilário Bosse 2 série
Francisco Mendes de Souza 1. série
.Ir ineu Silva Reinert 2. sêrie
Jaime dos Santos Lima 1. série
,José João Pereira Netto 1, série
Luiz' Niedzielski L série
Luiz Scheuer; 2. sêrie
Marcílio Kuroli / . 2. série
Moacir Ramos de Paula 1. série
Olímpio Antônio Schiviuski 1: série
Artigo 2: -:- Serão cauceladas

.

&s b(llsas· dos alunos que_ não,
demonstrarem bom comportamen
to, aproveitamento, assiduidade ,a
pzntualid�de 'rióEf éstudó�
Artigo 3. - Os bolsitas dev�.

rão apresentar mensalmente suas

cadernetas de nótas na Prefeitura
Municioal, a fimdeaerém visadas
pelo Secretário.
Artigo 4. - Não terão direito

a continuação da bolsa no prôxi
moa no, os alunos que forem repro
vados. salvo motivo de fôrçs�maior,
que .deverá ser devidamente com-
provado.

.

Artigo 5. - Este Decreto entra
em vigôr na data de suá publtcação,
revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de CaQUi·
nhas, em 1. de' março de _.l9.55.
A8s: Herbert Hitzmann - Prefeito
Osvàldo F.' Soares • Secretário

PORTARIA DE }'·3·1955
.

Herbert Ritzmann. Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, no. uso de
suas atribuições. resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com o artigo 163. do

Decreto-lei Q, 700, de 28 10-1942.
a Otília Dias Zattar, ocupante do
cargo de Professor Hegionaliata-ou
Ginasiano. padrão J, do Quadro
Unico do Município. som exercício
Da Escõla Mixta Isolada de Cam
piniuha, distrito de' Três Barras.
durante 90 dias. a coutar de I, de
março de 1155.
DESIGNAR:
-De acôrdo com o artigo 89. do

Decreto·lei' D, 700 •. de 28·10·1942.
Teofilo Zattar. ginasiallo. para
substituir a profeesôra Otília Dias
Zattar, regente da Esco!a .Mixta
Isolada de CampiiJinha. dist.rito de
Três Barras, durante 90 dias, a

contar. de I. Je março de 1955,
com a gratificação diária d� Cr$ .'

24,oó (Vinte e qu",tro cruzeirps).
Prefeitura Municipal de Canoi

nbas, em I. de março �e 1955

A8S: Herbert Ritzman,n. Prefeito
Osvaldo. F. Soares - Secretário.

/'

, DECRETOS DE 1,3·1955
Her'bf!rt RitzffiallD. Prefeito Mu·
nícipal de

-

Canoinhas, no uso de
Sl1as atribuições, resolve: exonerall

De -aoordü
-

com o artigo. .92, 'do

Municipal
Decréto-lei, n. 700,- de 28- h).1942 '

M..
aria- Júlia doa S. Zaczésl!ti, OéU:"

paute do cargo de Pa:_ofessm não
-Titulado, padrão D,

.

do Quadro
Unico do Município, com ezercÍcio
na Escola Mixta Isolaillitl de l['alDpó,
do Temanduâ, distrit« de Major
Vieira.

NOl\,IEA R, interinamente:
De acôrdo IÇam o ariLigo i5, item
IV, do Decreto-lei li. 701), de

28.1Ó-1942, Laura Tadre para exer.
cer o cargo de Professor D�Q Ti.
tulado, padrão D, do Qusdro lUnico

.'

do Município, na Escola !\!tXt..8
Isolada de Entre Rios; distrito de
Felipe Schmidt, a contar de I, de
março dê 1955.

Prefeitura Municipal de Canoí
nhas, emL de' março de 1955.

As!!: Herbert Ritzmann - Prefeito
Osvaldo F. Soares • Secretário

DECRETO DE 5-3-1955 I
Herbert Ritzrnarm, Prefeito

Municipal de Canoinhas, rio uso

de suas atribuições, resolve:

NOMEAR ínterínãmente,
De _acôrdo com o. artigo 15,

item IV, do Decreto-lei n. 700,
de 28-10-1942, MelchiadesRibeí
ro do Nascimento para exercer

o cargo de Professor não Titu
lado, padrão D, 'do Quadro Uníco
do Município, na Escola Mixta

_ Isolada de Campo das Moças,
distrito de Felipe' Schrnidt, até.
o dia 15 de dezembro de 1955.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em q de março-de 1955,

Ass: Herbert Rítzmann - Prefeito
Osvaldo F. Soares Secretário

DEG-R.ETOS DE 8-3-1955
Herbert, Ritzmann,

.

Prefeito
Municipal de Canoirrhas, no uso

de suas atribuições, resolve: '

NOMEAR
De acôrde com o artigo 15,

do Decreto-lei n. 700, de 28 de
outubro de 1942, Adélía Kretzer
para exercer o. cargo de P-rófes
SOl' Regente do Ensino pri.
márío ou Gínásíano, padrão J,
'do Quadro Unico do Município,
na Escola Mixta Isolada de Ca

pão do Herval, distrito da sêde.
- NOMEAR
De acôrdo com o artigo 15, do

Decreto lei n, 700, <Íf! 28-10-1942,
Estanislava Drachinski para e

xercer o cargo de Professor Re

gente do Ensino. Primário ou
Ginasiano," padrão J, do Quadro
Unico do Município. na Escol.a
Mixta Isolada de Pulador, distrI
to C:e Major Vieira, a contar de/
10 de março de 1955.

. 'EXONERAR
De acôrdo co� 0 artigo 92, do

Decreto-lei n 700, de 28 10-1942,
.

Maria Rosa Sampãio dos Sa�toS
do cargo de Professür não Tlt�
la!1o, padrão D. do Quadro l{n.1'·
co do- Município, c9m exercIC10
ná Escola Mixta IsolaJa de pu

lador, distrito de Major Vieira.
, Prefeitu�a Municip;r de Ca-

noinhas, em 8 de março de 1955.

Ass: Herbert R.itzmann - Prefeito
Osvaldo F. Süin'S _ Secretáiio

Assine! Leuoi X Divulgue!
Correio do Norté

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

Terras em Mat9 Grosso
Mato Grosso, ésta reserva colossal' de terras para qualquer
tipo' de 'cultura tr_$)pic&l, é 'o futuro celeiro do Brasíl., A

pecuária predomina n�� seus vastos campos,
onde o capim é nativo,

.

,

Onde os campos terminam, surge a luxuriante mataria.t're
.; flexq_ direto da poderosa fertilidade do solo. Os caf'esais de

Dourados atestam
'.

a veracidade da riquesa do
,

solo matogrossense. ,

As estradas de ferro que de São Paulo penetram no seu

interior; é uma prova irrefutável de que Mato Grosso
\merece e recompensará qualquer iniciativa empreendedora.

.Dia a dia, mais sé; fala e mais gente penetra neste
_ grande, Estado. ,

Com a diminuição do poder aquisitivo de nossa' moeda, só
resta, para aqueles que pensam em um futuro mais .prornis

.

sor, adquirirem terras em Mato Grosso; as quais ainda são de
baixo custo e portanto acessíveis á qualquer bolsa. �

A uCOLONIZADORA NACIQNAL lTDA."

r
�

por intermédio de seu agente nesta Cidade Snr,

Pf'!ry G. Lernke
�

lhe venderá lot�s de 100 a 1.000.alqueires, a prazo de 3 a-nos.
'

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 - CANOINHAS llx

� ,

"

.

PreFeitura Municipal de (anoinhas'
A V I S O'

Oe ordem do Exmo. Sr. Prefeito Muni<:iipaI. torno público"
que durante o mês de ABRIL, se procederá nésta Tesoutaria e nas

.

Intendencias de Três Barras, Paula Pereira, Felipe Schmidt e Major
'Vieira, a cobrança dos seguintes' Impostos e Taxas:
Imposto de Licença {Contjnuacâo p. o 'Com. .e Ind.) - 2. Trimestre
Imposto S/Industrias e Profissõés

- ,
� «

J"

Taxa de Fis�alizaçãQ e Serviços Diversos '

,,,' «

Imposto Predial
.

>
• 1. Semestre

Imp�sto Territorial
<

s, , «;

,;;;J'axa de Limpeza Pública , (- "

' « '�,
. Imposto de Licença p. Renovação Matricula de Cães \, Anual

(' -Os .contribuintes que não satisfizerem seus: pagamentos den
tro 'do prazo acima referido, poderão fazê-lo no 'mês de'Maio com a

-, multa de 10% ou mês de JunHo com 20% ..
"1:

.

Terminados 0S p�azos citados, serão extraidas as certidões'
para a devida cobrança executiva.

Canoinhas, 15 de março de 1955

-Clementino Pieczarka -' Tesoureiro

Oliveira
o

Especialidades . Fermsceutices
Perfumarias :Produtõs de Beleza de
Rublnstein, )�argaret Duncan, ,Coty 'e

I· .Artigos de Toucador
�

etc,
..

Manipufação escrupulosa] Preços módicos!

Associação Rural de Canoinhas .

A'V ISO �

Afim de m-elhor cumprirmos nosso acordo feito com

o Serviço de Expansão dç_> Trigo e continuarmos recebendo
sementes selecionadas de trigo para o plantio em nosso

município, solicitamos a . .todos os senhores associados que
ainda' não devolveram as sementes emprestadas' nos anos

de 1951, 1952, 195,3 e 1954, o fazerem na . séde da As- I

socíação
.

Rural com urgencia.
-

Os que plahtaram e não colheram por motivos di
versos, 'devem apresentar suas jus�ificativas, provando-corp
declarações dos Inspetores de Quarteirão de suas zônas.

Canoinhas, 16 de ,fevereiro de 1955 {
ALFREDO GARCINDO - Presidente,

,

O
,A "Canoinhas F'orça e Luz S. A.", avisa a, quem

interessar po_ssa que, face a pre!'?e,nte situação,
-

bem'
contra gosto, sente-se forçada a deixar de atendéF

l'tOdO
e qualqller pedido ,"de

h·gaç.o.-
es

"'.
,novas fóra dQ'

. perimetro urbano;-- bem cpmo o de extenção de li-'
-n'has na zona urbana ondé 'não dispõe de rêde de ais:,
tribuição, até que tal situa;ão� se. normaltse., �

,

, ." " c' '\;0

Ésta medida é tomada para acautelar os interes·
ses dE; seus atuais consumidores que sentem-se pre
judicados de màneira consideravel com- a falta de
voltagem, 'oriundà da -diminuição das aguas_dos rios

- que abastecem as instalações da Empresul,.sua forne:.
cedora. �

,
'

Ix _' A DIRETORIA �

..

�������������������������Q�����Q�����
'm \

/

m
m m
m m�
:ae - m
m m

-""·ae '[ti
m m
� m
m ., II
ce '6 '.

'iii '

--

m

m, Ccncessicnarios FORD
�

�
� � m
m TEM ,_�PARA PRONTA' ENTREGA: m
ce '" 'eD
'� - w
m CHASSIS·· CAMINHA0 tOM CABINE AMERICANA: erA
ae '

- __..... �
,

-

. "'m
ce F-800 - 192"" - . Motor 170 Ap, - modelo 1904 11
ce s

, F-6GO � 172" - 'Motor' 138 HP', - modelo 1954- m

I F-500 - 154" - Motor '130: HP, modelo 1'954 m
,ae

»>. F-350 - -130',1 - Motor J30 HP. modelo 1954 "m
ce ," F-100 - Pick-Up - 130 HP, � modelo 1-9�4f ta

,�� Ford-Rhein (Ale��o) ,- 1,�'� :. 110' H,P. r Com eixc
: !

rla .. ··•
'

de força' rriodelo 19b4 '. .' BD

.m �- FOrd-Tharnes (Inglês) - .modelo 1954' �",,' ��."
ce 'Cha-ssis para Ónibus - Diesel - 189", - 95 HP_. eD-

.;_ -ce
-

'c

com eixo de força m

m·, CARROS DE 'PASSÁ<iEIR'OS: � I
ae " m
ce 1='ord-Vendome (Fr-ancês)' - 4 Portas .. Motor va m
,ce 110 HP. Modelo 1954 � BD

m For<!-Taunus (Alemão) - 2 Portal ., :Moto'r 48 HP.. �
m '" 4 Cilindros .0 Modelo 1954 .

m
m Ford Americano _o

� 4:,�ortas - Motor V8 115 'HP. m
�: ce Modelo 1�53,," \

' 921'
� � m
JJe

.
_
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m· � Florianópqlis 'Santa Catarina m,'
'",ce

,

.' '" ,,-'
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ALFREDO GARCINDO

, �

,Representaçõss,Corretagem;Seguros,çontaPIT'opria
Tem para pronta entrega-:

MAQULNAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOlLINA E

,MOINHOS P�RA QUnt,;ERA MANUAL E ELETRKCO

V .. S, poderá comprar re
_"'-- logios modernissimos
anéis e 'brincos de di

. versos· modelos
c' Nà' 'Relojoaria Suissa,',

oe Guilherme ·'3. fi Souza
.

.
R�a Euge;i<6 de Sou�a

Senhores
Canoinhenses

�
.

Fabricado com esmero a' bem
de servir a todos, õ sabão Tupi
possue todasvas �qualidãdJsc exi
gida� p(lr: V. S.

�:' consistente, durável, eco

.nômíro e barato. Vá hoje a seu

cornercíarite e adquira o sabão
da marça TUPI. " 4X

V� S.' se convencerá que hoje
o Sllbão Tupi é o único qtie
convem para a li>ua' economia.

,

.

'-

llem' bom gost�7
Tome Café'S. Tereza

. ""�

! •

-
. ,

tJ t e n' s í I i o s
c'domésticos ,I
Casa .Jl�lif,a

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer compraro um terreno ou casa? Procure.sAlfredo Gatcindo. -

Quer adquirir terras de, planta? Procure Alfredo Garcíndo. Se
encarrega junto ás Repartições de ,desem'baraçar requerImentos,
petições e étc,,, :'.' ,

'

Tem a venda em ,Felipe Schmid't, 5' alqueires de té'rra
de cultura"com casa'dêhilórad,ia; paiól e Qutras, benfeitorias. No
mesmtfterreno; tem uma orgagisada criação de'al;>elhas com 40 cai
xas e uma forç� hidraulica para carregar bateria. P.reço de'ocasião.

Um locomoveI WOLF, horiz�mtal, 18 hp" Perfeito estada.
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105 alq. terra de cultura, no Gaviã0; Tres Barras: Preço de oçasião.
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. Uma casa' e uma data à ,Rua Curitibanos, 716 (Perto do
Colégio S�grado Coração de Jes�s).

.. "

�.-

7 alqueires' de< teHa� 3- casa�s e paióis."'Olaria compléta.
, Verdadeira propriedade rl.liral .

.

6 da,�as defront� á
..Graí�ia d$' !Üf�edo "��tel.

� Ferragem para quadr:o Tissôt, corr:.pleta, Preço de ocasião.
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, Uma 'casa de alvenaria com 2 patas, sita a Rua..Barã� do R. Branco .
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JOÃO'fR� JERICO SlEtViS .
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C'ONSE"RTOS (( RE,FORMAS DE �[i,CICLETAS:\, "

',,' Venda de Bicicletns, Peç'as "é Ae&ssórios�,; ?":c'
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Caixa Post�l, 93 :'CA· OtMHAS '_ Sant.a �àtàrina �
os -iiii�'WMM .
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Um filme da M. G. ,M., em Technieolor
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Para Domingo próximo o grande fillhe Nacional
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SOC,IEDADE� 85NEFICEN1"E OPER�RIA,
'" '�;d".,�. ,tJ,; CONVI'FE"; _�HÁ1{;Ê� ,-'
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�, Sãp",coíndliadosl,os.srs. associãdós"e exmasefamilias,
'a lO b�lle"�o,cíal'" qu.�" será realizado em data de 1 O d�

, btil (domingo dê'<"pascoà), no salão "BecheI", com início
, leis '21 horas" ""

�GI;NTIL TIRA'NO ..

F E R 1.,0 AS,
E C Z E MAS,
'INFLAMAÇOEs,
C ec EJ R X"s,
F R I E, 1 R. A ,5 ,
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E 5 P I N H A 5" ET C��'
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