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-Assassinado bárbara \

_e covardemente nosso
,

.
"_

-..._

e correligionário ADO-L·AR WIESE
MARTIR INOCENTE da calúnia, da intriga e da mentira,

ADOLAR caiu para não mais levantar.
Foram os artigos de jornalistas cheios de maldade e ódio,

os criminosos boletins vermelhos e as palavras de vÍs calunia
dores, que ocasionaram o desfecho macabro presenciado dia 29

de janeiro, em plêna 'praça pública, em frente ao Bar Cordeiro.

Estava ADOLAR WIESE, em mangas de camisa, comple
tamente 'desarmado, pois nunca usou arma de qualquer espécie
em sua vida, debruçado na porta do automóvel do sr. Rodolfo
Bayerl (Schuster), combinando uma viagem pará o dia seguinte,
quando foi violentamente

. empurrado e atirado a queima roupa
por Francisco de Lima, vulgo Chiquinho, sem ter tempo para
esboçar um gesto 'siquer de defesa. Foi tudo tão rápido que os

numerosos assistentes não puderam impedir que o hediondo crime
fôsse perpetrado. /

___
'

Correram os médicos e aplicaram tôdo esfôrço para salvar

a vida tão preciosa. Infelizmente ADOLAR não resistiu' e entregou
sua' alma ao Criador balbuciando palavras de perdão: "Eles não

.

sabem o que fazem". Faleceu a 1,15 hora no Hospital Santa Cruz;
para onde havia sídoIevado.

. Acontecimedto . doloroso, pois Adolar foi sempre um cida
dão exemplar, incapaz de ofender ou magoar quem quer que
fôsse. Alma bondosa voltada sempre para o bem", emprestava a

tôdos o seu concurso expontârieo, generoso e fraterno.

A morte de ADOLAR é uma nódoa que ficará para sem

pre gravada, em letras de sangue inocente, nas páginas da his-

tória de Canoinhas.
.

/ Terca-feira, às 17,:�0 horas, saía de' sua residência, sita à
;, rua Paula Pereira, nosso inesquecivel companheiro e amigo ADO
LAR WIESE, para sua última morada, no Cemitério Municipal.

,

Os canoinhenses, compungidos por intensa dôr, formaram
� maior é mais triste cortejo funebre já presenciado nésta Cidade,
'levando sua despedida em preces sinceras e ardentes, peía alma

daquele que em vida soube ser tão bom, tão dedicado, tão cava

lheiresco, tão generoso, e que nos derradeiros momentos de vida
mostrou mais uma vez a magnanimidade de sua' alma de escól,
perdoando a quem lhe roubou a vida e aos que foram seus assa

sinos intelectuais, principais culpados .dos acontecimentos que en

lutaram duas grandes famílías canoinhenses.

O criminoso" de tradicional e honrada família, ' foi preso
e se encontra na cadeia pública, tendo confessado' o crime. No
cárcere irá refletir no tamanho e -perversídade de seu crime, que
deixou viúva, filhinhas lia orfandade, velhos pais e irmãos 'incon

soláveis, e todos os canoinhenses profundamente consternados,

ADOLAR. Partiste dêste mundo para as paragens celestes,'
onde receberás o prêmio de teu nobre viver e de tuas excelsas

/

virtudes. Mss aqui na terra, recordaremos sempre com carinho

teu viver repléto de bôas ações, teu exemplo de filho desvelado,
de pai e espôso amantíssimo, de irmão carinhoso e de amigo leal

e verdadeiro.

Ano.10 Canoinhas
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. CIRCULA AOS SABADOS

.lorge. Lacerda
Governador de
Santa Catarina

Santa Catarina, 4 de Fevereiro, de 1956'
.------------------------

·m[c!m��:
FONE, 128

Numero 387
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HERBERT. RITZMANN DEIXA O GOVÊRNO MUNICIPAL
depois de haver contribuido grandemente para o progresso de Canoi
nhas.impondo-se por seu labor indormido e pelos seus dotes de exímio
administrador à admiração, respeito e aprêço dos os canoinhenses.

Escolhido pela União Demo
crática Nacional, foi eleito Pre
feito Municipal pela Câmara
de Vereadores, para completar
o quinquênio, em virtude' da
renúncia do Prefeito Benedito
Terézio de Carvalho Júnior, e
leito Deputado Estadual, Her
bert Ritzmana renunciou ao

cargo, por motivos imperiosos,
aia 30 de· janeiro findo, às
20 1/2 horas, um dia antes do
término de seu mandato.. '

Transcrevemos 'abaixo, 'sem
comentário, sua curta mensa

gem aos canoinhensesr-
, '''Para tranquilidade e feli
cidade da família canodnhen
se, comunico que renunciei
ao cargo de Prefeito hoje às
20,30 horas, por motivos im
periosos, ausentando-me em
seguida, almejando paz e

canoinhenses que compreendam oharmonia a todos os

meu gesto.
Canoinhas, 30 de janeiro de 1956

Assumiu dia 31 de janeiro /

próximo findo, o elevado cargo
de Governador de Santa Cata
riná;-õ candidato da Frente. De-

, mocrátíca: doutor Jorge Lacéfda. '

Grandes e imponentes foram as

solenidades realizadas em lFlo-.
rianópolis, tendo o pôvo barriga
verde vivido momentos de jubilo
intenso e demonstrado seu gran
de contentamento'e alegria, atra
vés de expressivas manifestações
de apreço e solidaríedade ao

eminente homem público.
.
Temos certeza que' JORQE

LACERDA continuará a grandio-
sa obra administrativa de Irineu
Bornhausen, já consagrado como
o maior Governador da história
de Santa Catarina, pelas nume
rosas e, importantes realizações
com que enriqueceu o patrimô
nio público de nosso querido
Estado.

.

"Correio do Norte" que lutou
valentemente, contribuindo para
sua espetacular vitória nas urnas

democráticas de 3 de outubro,
tem a máxima satisfação de
cumprimentar oGOVERNADOR
JORGE LACERDA, formulando

Tua l�mbraÍlça, ADOLAR, 'amigo, permanecerá sempre votõs.sínceros pela sua "felicidade

em nossos corações. pessoal, e plêno exito em suas

nobres e elevadas atribuições de
�

"Correio do Norte", comunga da grande ·tristeza e intenso
/ supremo magistrado de Santa

.pesar da FAMtLIA WIESE ',e de tôdos os canoínhenses, Catarina.

(Ass.)
.

HERBERT RITZMANN

, O novo Presidente da República
Perante o Congresso Nacional, gar a transmissão do cargo, com

em cerimônia selene foi empos- a presença dos presidentes das
sado no' elevado cargo de Pre- Câmaras Legfslatívas.zío Supre
sidente da República o doutor mo Tribunal Federal ministros
Juscelino Kubitschek, dia 31 de de Estado. representantes de di
janeiro findo, às 14 horas. versos países, mitras altas auto-
Algumas horas mais tarde, no ridades e os chefes dos gabinetes

salão nobre do Catete, teve lu- Militar e Civil da Presidência.

\ '
'

Discurso proferido! !!I:!���so!n!�m����n���d�- �2?àJ�e��co�����mafeliddadedeman-
.

reador Alfredo' Garcindo, pO,r to e de nossa colaboração com ma; para o teu honrado Pastor -- que estavas. ameaçado de m�rte, ter contáto contíge. E como não

ocasião do sepultamento, de Ado- todos, respeitando a importância PAI, PERDOAI-LHES, ELES que o nosso mundo continua sentir a tua falta, Adolar? E co

lar, em nome da UDN - Jornal do nosso trabalho e a excelencia NÃO SABEM O QUE FAZEM. pob_:e, muit� pob;e de compr�- mo !lão e(Caltar as tuas excélsas

"Correio do Norte" _ Hospital do serviço dos outros, renovar-
' ensao. Os mteresses pessoais, qualídadesxprofundas de carac-

'Santa Cruz ;. Representantes se-á a face da terra, no rumo
Dessa expressão que revéIa sufocam. os interêsses c.oletivos. ter? A nossa principal taréfa de

Comerciais. e Compradôres de da felicidade perfeita. O capital nitidamente 'o teu amôr íntimo O cancer da ignorância vae ga- homem" não é somente aquela
Madeira de-Canoinhas. mais preciso da vida." é o da e a tua fraternidade de pensar nhando. terreno e ceifando mi- da demonstração de coragem,

bôa vontade. Coloca-la em mo-
sôbre o semelhante, ignorante lhares de vidas,de vidas preciosas mais acima de tudo, a de reco

vimento é obra das grandes al- das leis Divinas, que regem o e uteis como a tua. A coragem nhecimento justo e positivo, me":
mas, almas, Adolar,Cómo a tua. nossomundo terráqueo, podemos que deve existir dentro de nós, diante o' trabalho que fizéstes

Nobre, em sua verdadeira síntese, dizer e corno sempre afirmei, demorrer por um dever, sempre neste pedaço de terra do Brasil

e prova dissso aí está o pôvo
foste uma das bôas criaturas que existiu dentro de ti, Adolar. Caiu que quer emancipar-se da ig

de tua terra, a afirmar e a atestar. Deus' colocou no Mundo. Era por terra, o teu corpo, mas ja- norancía.

Quando outros deixaram de exis-
teu desejo, Adolar, como mem- ma�s. cairá o e,�e:nplo de' teu Adolar, mesmo diante do que

tir materialmente, e quando ha-
bro que fôstes da UDN e outras espm!o queAser�!_ra para futuras te aconteceu, abre teu coração
Associações, q'uer se]'a política g d

via necessidade de um socôrro eraçoes, conscias e suas r:es- à Luz e adianta-te olvidando as
ou social, levar ao adversário, . bílíd d t

�,

imediato __ de um aviso ou de ponsa 1 I' a e�, graças ao eu trévas da jornada. Quêm recebeu

uma mensagem, estavas Adolar
ramalhetes compóstos com todas modo "de agir, de pensar e de na terra a dádiva da bôa luta

sempre dispôsto á atender, p'as-
as rosas brancas da paz, entre- traba.lhar em, prol de, uma co- como recebêstes, na condição de �

laçadas com 0S fios de ouro das d d Ih 1
sando horas à fio, ,pela noite à virtudes emanadas do teu el�va- �um a e .me,· ?r, mars esc are- um tesouro sublime por engran-
dentro, querendo buscar' ou dar cída e mais lúcida. .decer e .aperfeícoar, como .s,em-do e digno caráter, mas devol- '

uma notícia para o último adeus veram-te o mesmo ramalhete O teu trabalho individual, em pre o fizestes, realmente já en->
.

dos que' se ligam na terra, por sujo de sangue, de calunia e de favôr do bem, na solução das
. centrou a verdadeira felicidade

laços consanguíneos. E os teus covardia _ a resposta ao teu nossas responsabilidades morais, e o legitimo caminho do Céu.

col'egas, de Radio Amador, .Ado- pedido de paz, foi a guerra,
à frente da família e da socie-' Adeus, Adolar. Nós ainda fi

lar, o que irão dizer da tua Ca- Adolar, que resultou com a tua dade, materialisava cada dia, a camos por aqui, com o nosso

noinhas? Çomo se mata uma morte, a perda da tua leal co-' essência dos ensinos'crístãos, sob espírito envôlto na matéria, a

alma indefêsa, tranquila é num laboração .que não mais teremos. a égide do teu Evangelho, na . guardando o feliz dia' em que

país essencialmente cristão, como e. que iremos senti-Ia por toda 'religião da paz, da concórdia e, de novo possamos nos encontrar,
se pode conceber tamanha bar- a nossa vida. Posso te dizer, da tolerância, virtudes conheci- nas paragens da, eternidade.

baríe? Mas,. respondestes, com Adolar, neste instante, como das demasiadamente por todos Descança em Paz.

ADOLAR, grande Amigo, sin
cero e leal Colega.
Não tenho' expressões para

traduzir ao certo, o meu, o nosso

e de todo o povo de Canoinhas,
o sentimento profundo pela per
da irreparavel de vossa amizade
e de vosso convívio. Não mais,
podemos contar com o teu, va
lioso e nobre auxílio, atravez do'
,teu organísado e patriótico ser..,

viço de Radio Amador. Não

existem, Adolar, tarefas maiores
ou menores. Todas são impor
tantes em sígnífícação. Um ho
mem é respeitado pelas leis que
implanta, outro eserá admirado
pelos feitos que realisa. A co

munidade é um . conjunto de

serviço gerando a riqueza da

experiência e não. podemos es-
.

quecer, Adolar, que a harmonia
dessa maquina viva, depende de

nós� Quando pudermos distribuir

\,
'

.;:.t.,_ �.
• <. • '. .�

I

_
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ALFREDO GARCINDO
�epresentações., Cor�et�gem,Segu roo;s,Cont-aPropria

Tem para ,pronta entrega-: , , .

M-A.QUINAS .PARA DESCASCAR 'E DEBULlfAR MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

M.oIl�HOS' PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

�

rDeseja ve-nder o seu imóvel? Procure Alfredo .G,arcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo 'Garcíndo.,
Quer adquirir terras de· planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e E-tc. .' .\

.

.

105 alq)erra,de cultura, no Gaviãú, Tres Barras. Preço de ocasião.

;Uma cas� de alve�a�ia com 2 datas, sita ã Rua Barão do R. Branco.
'jh

, !l!.7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
t'."

• Verdadeira propriedade rural.
......

6 datas defro1íÍe á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqu9.ires de terra de cultura - em FARTURA

UMA CASA' de 'madeiia à Rua Curitibano,s, 272
�O Alqueires (Bracatingal e Erval) - em '-CAMPININHA

. ,,; 60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários. 1
barracão pará Moinho e Tafona,· ser:ldo 10 alqueires para arrozeira

;35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante
I �. apenas 10 kilómétros da Cidade) .

'

, :\ft! '4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (10x13)
!Wcom árvores frutíferas e diversas benfeitorias." em Barreiros, 17

quilómetros da cidade, com ponto de ónibus a porta:

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
®. ®
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; � A mais a'�tiga' Oficina
.

� �
s A �ai��rtida �.

i � A melhor . �
� A preferida Relâmpago �
� I �

''''I . Completa assistên,cia pera I
® '

.
. ®

�
.

-bí ·'1 t ,do pequeno concerto .:ii
'J; � .

sua· IC'_C e a �,té a reforma geral. :ii
� 1;<. Péças é ma;s péças, �à menor, 'até a maior m
�'" ® -v E N D E bicicletas rrovas ao melhor. prêço de' praça' �

'" i M E CÂ N I C O 5.. E 5 P E C I A LI Z A O O s I-® -

®.

� p?R E ç O S M Ó O I COS" i
I·Sempre OFICINA RELÂMPAGO. ,

'" r'-'-� '(AO LADO DO CORREIO). I
�®®®®®®®�®®®®®�®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

CABRAS
Compra-se

.
qualquer. quantidade

Paga-se o melhor. prêço . da praça

ÇASA P�REIRA,

. ',. .
, """
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�ji Dr.' Aristides Diener IIH CIRURGIÃO ,DENTISTA ••

H �

I
� li' Raios X •. Pontes Moveis e Fixas. ii
h =

éi ,D�ntaduras Anatomicas ii
i5. ": Rua Vidal Ramos JI

� H"'CANOINHAS � SANTA' CATARINA ii
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C€a\$a C'o rn e r c I e I

ANJ:ONIO SELEME
Gêneros alimentícios, Conservas errl'geral,
"Bebidas e,o variedades de Frutas e Verduras

.
'

Preços convidativos'
V. S. poderá fazer uma visita sem compromisso

/o \ '

será prontamente , atendido, I ou por Telefone, 226.
.:

Rua Felipe Sch�idt (Êsqui�a Marechal Deodoro, 304
,

.

'CANOINHAS "_ i;!Caixa Postal, 176 _ STA. CATARINA

·

Aproveitem.:.
. Pelo menor prêço da
Praça, a ·melhor Máquina

·

do Brasil.

>
o
...
1$,

i>N
o
o
..

o
o

�
", �

III
CI'
-

..
(/J

,

(J1
I

e
e
o
."

o
o

AMARCII
•

DE �UALIDAOG
---.' -'---_.../

PROCURE CERTIFICAR-SR
VISITANDO A

CASA,PER:EIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

Pr'Ocure no seu .fornecedor
·

o sabão Princeza, Lygia,
.

� Borax ou Tupy
U"m produto, bom,

especial e canoinhense!
-

V. S. poderá comprar re
. logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

.,
Na Rel9joaria Suissa

.

�I juilherme J. A. Souza
. Rua Eugenio de Souza

RENDAS
,

"

de linho, raclne, güpüre
e valenclenes na

Casa . Erlit�

.c I Clt Q c:::i..
- � :ii CI CI
UJ :E =-
.. M .... UJ

�
.....

�, CI CI .... cm
CI

.... -
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.. c..>
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a:: cc - .cm
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CI ::i .... ... c::t
� C7 cm cc G..)

••::·11::.
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�

LIVROS
Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba

de receber a

Casa Eriita

Técnico Mecanógrafo
Rua Vidal Ramos, 697

'

.-. Canoinhas

·.0 . Melhor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, .é a sua máquina de .

escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio 'da
.produção e satisfação no seu manejo. rlI'

lndícação do Atelier de Mecanografia'
. de ERNST REIMER

Encarregaee de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
"Escrever, Somar, Calcular, Re_gistradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas.
mm; ...

,

Aumente su-as vendas, anunciando seus produtos.�
Para seus anúncios, CORREra DO NORTE.
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-= Armazem Sublime'
,I "'"

Tokarski Cia. Lida. ;:
� Avisa ao ,povo em geral que abriu suas portas, §
11 atendendo com secos e molhados, fazendas, louças, �
i ferragens �e com todos os prod�tos coloniais. I.
:; Vende a afamada farinha de trigo i
ª JAP TOKARSK"I :
--

.__.,.

POR ATACADO E A VAREJO. !_.
-= Rue Caetano Costa, 96 . Telefone 219 �
= CANOINHA S SANTA CATARINA �
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APARELHO

para descarga,

• Dascorga automática

• ·100% silencioso

� 100% inoxidável
..

'

MONT4NA S.A.
ENGENHARIA E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO D� JANEIRO
FI.lIAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGRI
AGENCIA: BELO HORIZONTE

Suplem.ênto Femin·ino
,

, O Suplemento Feminino 'do Q. Jornal apresenta sem

pre assuntos de interesse real nas suas secções: Para a Mu
lhervno Lar, Noticias da Moda, Da Mulher para a Mulher.

São Conselhos de beleza, Noticias e Comentarias, Teatro,
Cinema e uteis sugestões de Arte Culinária. Leia o, O JOR
NAL e esteja sempre em dia com o mundo. -

ASSINE- .

O.JO'RNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

Suplemento Literário - Vida Nacional - Noticiaria Inter

nacional - Vida dos Campos _ O Mundo das Crianças -

Suplemento Economico.

f>REÇOS:
1 ano Cr$ 300,00'

9 •

6 meses .c-s 160,00
3 meses Cr$ 85,00

Peça, hoje me_êmo, a sua assi

natura, prcourando o nosso

REPR«�SENTANTE:

A N T O N lOS E L E M E,
..�,

Rua Senador Felipe Schmídt=-« Fone: 226

CANOINHAS
' ,

STA. CATARINA

As assinaturas começam e terminam' em qualquer dia
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje,' para -ftcar registrado
nos. 'Anais, doü êonhecimento
à Casa de que o sr. Ministro
da Agrícultusa baixou a porta-,
ria -n? 24, de .11 de janeiro cor

rente, publicada no Diário Ofi
cial do dia 14, pela qúaJ díspen- ,

sa, a 'pedido, o engenheiro Agrô
nomo Benjamim Ferreira Go
mes da função de Diretor da.'
Escola de Iniciação Agrícola de
Araquarí, no Estado de Santa.'
Catarina.

-

Quero apenas acrescentar qus
aquêle engenheiro ,não solícítou
.dispensa, conforme figura na

·-Portaria. Ele é executor de um .

acôrdo pelo .qual o Estado' con-
__IIIÍI ---...------_--------' tríbul com c.s 800.000,(JO anu-

-almente: trata-se, portanto, de
·

gestor de dinheiros públicos es

duais. A dispensa não foi pre
cedida, sequer, de simples ...eon

suIta ao' Govêrrro do meu Esta- .

do.

Julgo desnecessários maiores.
· comeritários, para que se verifi
que a odiosidade do ato' que o

·
Sr. Ministro da Agricultura, por
determinação do Sr. Presidente

·

da República, acaba de praticar.
(Muito bem), "",:

GORREIO

.

Ricardo' • • • o' fe,lizardo .

Porque dmtam os passarinhos
Carlos-Galhardo

com orq.

Sangue vienense.
I Vida de artista'

Ilusão' (valsa},
Valsa da alegria.
,..

Helmut Zachariase
e sua orq.

Orq, Siní. de Berlim

G·
. .

...

lra•••glra ••.glra ..•
Rosa de maio

}

CarlosTlalhardo
com orq.

Cigana '. .
"Sylvto Caldas

.y'

Meu Iimão, meu li.moeiro com ac?mp. e orq.
esses discos poderão' ser ouvidos domingo no CINE T.
'VERA CRUZ e adquiridos na

>'

. C�SA' �RLITA
- .

LOURENÇO BlJB'A,
,

r
torna público que não mais permite a entrada de pessoas

'

-estranhas, quer para pescar, caçar. ou por, qualquer outro

motivo, nos . terrenos de sua' propriedade, situados. em

Lageado. e Bela Vista do Toldo. Não sé responsabiliza
pelo' que acontecer aos que desrespeitarem este aviso.

.

'-- ' , .

Ix Canoínhas, 20 de Janeiro de. 1956

F'á:r m á C ia
.

O n v.ei ra
Especialidades Farmaceuticas

.
Perfumarias' -, Produtos' de Beleza de Helena
Rubinstein� ,Margaret Durican, Coty e outras

Artigos de Toucàdor etc.
_

�/

Manipulação escrupulosa! . Preços . módic�s !
" /'

DR. ERWIN 'SCHWARZ
:
Clínica Dentária Geral

;>:
-

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

I..c •

..'
•

DE .CANAIS. - PONTES M8VEIS E FIXAS.
,

CIRURGIA' DENTÁRIA, ETC.
, .

. Atende exclusivamente com hora' marcada
:::,:: - - ......'

.

. .

RUA GETÚLIO VARGAS; 898 �

EM FRENTE A AGÊNCIA �<FORD».
)--

Já. está. funcionand'o a

OFlcrNA CONFIANCA
,

.. t '

de· Estanislau Knorek
Consertos .e Retormas d'e Bicicletas, Peças e Acessórios,
A OFICINA CONFIANÇA marrtem profissionais
competentes garantindo o serviço que lhe

.....

s confiam

, Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)
CANOINHAS SANTA CATARINA

Tem b�nl gosto? I
Tom� Vaf� S. Terezai

TOSS�S j BRONQUITES 1

-flHOO [Rf010TADO
(SILVE'lIIAl

faRANDE TÔNIOO

SEU ESCRITORIO PRECISA OE
=--.,

Má'quinas "d� escreverOlivetti - JilPY'; _�yál
Máquinas de calcular �A.ClT - Somadora Oli�etti

manuais ou elétricas

Arquivos de CI_90 SECURIT é fichario,s SECURIT

Cõfres a prova de Fogo de 2 compartimentos ou enco.raç�dos ..
, ..,. .'

,Procure adquirir, por bons, preços
� modalidades $uaves na C A S A

,
.,:.

J•. Côrte'
Rua Vidai Ramos, 7'ttr' -'- Fône 125

"

Canoinhàs Santa Catarina

"'" DECRETOS DE 27 DE JANEIRO DE 1956 ;1.

o Deputado Antônio
'

" Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinha«
.

.

110 uso de suas atribuições, resoloe:
.

�
<;

" • ,Carlos contra atos '"

-s, EXONERAR X PEDIDO,
facciosos do sr. De acôrdo com o artigo 93, dlíizea a, do Decreto-lei,

NA '"R
;.r---'

n. 700, de 28-10-1942, OSVALDO FERREIRA SOARES, do'ereu '. amos cargo de Secretário em Comissão, do Quadro Unico do Mu#
Da tribuna da Câmara dos De- nicipio, ,a contar (l,e 1. de teoereiro de 1956. '

putadoao representante ude-'
", ANTONIO NARON BECIL,' do. cargo de- intendente.ni!3t.a de Santa Catarina, depu": Distrital de Ma-ior' Vieira" a contar de I.,de feoereiro de 1956,.tado Antonio Carlos Konder 'J

.Reis, pro�ri!l há dias o seguin- ,UNIVALj)O ALLAaE, do cargo d;Fiscal .f:xator"da
te breve discursá de' protesto Intendencia�'d8 Major Vieira, a-contar de 1. de fevereiro de 1956.'contia .atos facciosos praticados

", .. 'Ii',".. MIECZYSLAU STASKO'VIA'N do' careo de, Intmdente.pslo sr. Nereu Ramos em nosso . . li> li "-

Estado. � ii', "Exaior . ao Distrito de Felipe Schmidt, a 'contar de 1. de
feoereiro de 1956.'! .

�
"

•

-' . :Ii",

lOAO _ POLOMANI, do cargo de' Fiscal Exator de

Paula Pereira, a contar de 1. �e fevereiço de Ig56. c'

ER,NBSTOOREIPEL, do cargo de Fiscat.padrãe R,
do Quadro Unico do Município, a con-tar' de I. de flvereiio
de 1956.

-;; -

.Protesta'

"O SR. ANTONIO GARLOS
- (Para- ,uma comunicação) .

(Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, e :Srs. Deputados,
já por duas vêzes ocupei esta

-"'" tribuna para denunciar os atos
facciosos que, em meu Estado,
vem praticando o SrtNereu Ra-

.
".

-.
.

mos,

Os' mãus romances

.2

P.ecas para acordéori" piano
'

�

.e violão·,.... p,r:ocure

Existe um analfabetismo pior
do que eSSE;! de não conhecer 'as -

letras do A B C, Parece um

paradoxo, mas ... basta pegar cer
tos romances vulgares que an-
dam "·proliferando ... 'para 'lêr e

verificar que muitos romancistas
metem-se a escrever coisas das
quais não' pescam patavina ...

Ignoram ou ridicularizam o que!
temos de mais sagrado". Des
crevem cenas torpes, de ver-

.gonha,
. ', �.'

Autores há que descrevem
crimes horripilantes praticamen
te ,pelos seus· heróis e depois
atribuem tudo ao tal chamado
"destino" c,ego como si ninguem
fosse responsavel em consciência
perante' Deus, por seus atos.

.), Tais romances, são verdadeiro
escândalo e deveriam ser repe
lidos energicamente por todos
os cristãos, 'por todas as pessoas
de bom sens,o.

�'
..

Infelizmen.té nem sempre Jíá
expurgo completo nas J5ibliQtécas
mesmo nas que se dizem bôas ...
porque os filhos das trevas são
mais espertos do que os filhos
da luz.

.

J. :W�orE'k ".,
\-----------------------

Músicasl

.'
" ALF(?,ElJO SCULTETUS, do cargo de Diretor do'

Departamento Municipal�d�"Estradas -de Rodagem, a contar
de 1, de fevereiro de-1!),56. I.' .

,'OSAiARJO R,. M,AR.TINS; do cargo de motorista, re-
ferência À/, a contar de 1. de fevereiro de Z56., '.

'

Prefeitura Municipal de .Canoinhas, tJ111: 27 deJaneiro de 1956.
. ,

Ass.: Herbert Ritzman« - 'Prefeito
Osvaldo Ferreira Soares - Secretário .

.1
PORTARIA DE 27 DE JANElRÓ DE ,1956
Herbert R,itzmann, Prejeito Municipal di 'Canoinhas;

no uso de suas .atribuiçôes, resolve: .
.

�

,,-,
f ;;.

.c

.' DISPENSAR: CORNELIA W. MÜLLER, da/unção',
'de Extranumerario Mens'álista, referência X, que estava pres
tando serviços ao [uizo Eleitoral da "S.« zona a contar de
1. de feueieiro d,e 1956. s

Prefeitura MuniciPatde Canoinhas, 27 de jàneiro de 1956
Ass.: Herbert Ritemann - 'Prefeito

.

Osvaz(l(1 Ferreira Soares -- Secretário
, .

PORTÁRIA DE .23 DE DEZEMBRO DE 1955
.,

-

"

Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas,
no uso de suas atribuições, resolue: .

'. .._.,;:.
'0-

.. DeSiGNAR: De acõrdo com a artigo 89, do Deêréto-,
'lei n. 700, de 28-10-1942, Ludovico'Ni'esponginski para subs»
tituir 'o senhor Waldemiro Helk», jardineiro, referéncia XI,
durante O periodo: 8 de setembro a 31 de dezembro de ·1955:'

. Canoinhas, 3/ de dezembro de 1955.
. .

. '.

Ass�· Herbert Ritzmann - Prefeito
d

-

. ",-,'

r
. Osvaldo Ferreira SOQYlS - Secretário

PORTARfA DE 21 DE DEZEMBRO DE 1955
. Herbert Iêitzmann; Prefeito_.Municipa·1 de Canoinhas,
no uso, de suas atriõuicâes, resolve:

.
. .

APROVAR: De acôrdo com o Decreto-lei n. 700, de
28-10-1942, A ESCALA DE FÉRIAS DOS FUNCIO.YÁRIOS
do Quadlo cInico do Município, organizada pelo Secretário
M,unícipal, e que segue abaixo:

� \'
Escala de Férias para o ano de _!956 "

N. de Ordem Funcionários Cargo '-< Padrão Mês
1 - Alexandre Novak Aux. Diretor D.M.E.R.· Y Junho
.2 - -Boleslau Kwiecien Dir. Secção Maquinas Z Feoereiro
3 - Clementino Pieczarka TesoureÍ'ro' X Setembro
4 -�Eduardo A. de Souea porteiro' Continuo L Janeiro

- 5 -:- a iiberto 'd'Aquino Fonseca Escriturario "S Agôsto
.6 - lvilásio Coelho �f'iscal· Lançador' .

.

'. T Maio
·7 - José Bartolomeu Fedalto Fiscal ,'. R Julho
8 -:- Ludomila BOJarski Auxiliar de Secrptaría'�P Maio
9 - ",Milton Alves Nunes Escritu1:drio DMER S Março
10 � Moacir José Lemos Inspetor ESGolar T laneiro
11 -"' Nelson Bayestortt Bibliotecário O Março.
12 - Nilton.Bayéstorft Aitx. Ag: Estatlstica Dezembro
13 - Osváldó Ferfeira Soares Sec" em Comissão, DezembrQ,

. 14 - Pedro Paulo Portes Carceiro
.

F MaiQ
15 -- Reinaldo Crestáni� Diretor Fazenda ,Z-3 Dezembro
16 - -Ovídia Witt Contador '", Z Setembro
17 ;_ Antônio 'de Barros Agente Florestc�l

'"

5 Déiembro
18 --' Ernesto GreiPel risc;al R Julho

�''''"''''.-' '""
;'

EXTRANUMERÁRIOS Rerérência
1 - Alb�rto Paul,

.

.

. 'Jardineiro XI Janeiro
2 - Antônio Santos Lima Operador Máif}J1inas. VI Dezembro
3 - Eduardo Müller II'" VI Outubro
4 - Erotides d� Oliveira Quadros Mot01ista Xl Janeiro
5 :... Osmar R. Martins ,," �. XI Março
6 ... Waldemar C Stange Zelador Cemitério 1/ ' Agôsto
7 - Waldemiro Hélko ,� Jardineiro Xl Outubro
8 - Francisco Müller' Moto,ristar+. "" »1,' Outubro

" •

'.' •.

"

"jf ,.Canoinhast 21·de dezembro 'de 1955
,Ass,: ,Herbert R.itzmvn - Preteito

\Osvaldo "Fen-ei1'à Soa,res - Secretario

J\'J."
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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irreparável

APOLA'R "
.

,/

não encontra palavras para externar agradecimentos aos

bondosoi'e esforçados médicos Reneau , Cubas, Osvaldo
Segundo de Oliveira e Mário Mussi e ao senhor Adyr
Vilela, e a todos quantos ombrean�m-,se com a família
para salvar tão preciosa vida.

Agradece profundamente sensibilizada as palavras
de confôrto e, cheias de fé do bondoso Pastor Jorge Weger,
que ecoaram em seus' corações' como balsamo. divino na

hora da suprema despedida, e, do fundo do- coração agra
dece, tambem aos nobres.canoinhenses, que soli.dários na

grande dôr e' tristeza, compareceram em massa para pres
tar as últimas

.

homenagens ao seu Inesquecível filho; ir
mão, tio, espôso e pai. /'

A tôdos sua imorreao4ra gratidão.

............--------.........,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

.

HOJE ,. ás 20,15 horas • Impróprio até 14. anos

O Morro dos Máus Espíritos
,

em technicolor _' corri John Waíne e Beppy Field

Conto da Série CAVALEIRO RELÂMPAGO
-----

DOM I N GO _
? ás 14 horas Censura Livre

O .' MORRO' DOS MÁUS ESPf'RITOS
.' J

Conto da Série Cavaleiro. Relâmpago
ás 17 horas • Censura Livre

DOM!NGO •

ás 20;15 horas .Imprôprio até 14 anos

::_ o INF'ERNO 17�'
com William Holden, Don Taylor, Otto Premlinger
�

,

,

.

e Robert Strauss. "',

{ 2a. FEIRA • ás 20,151;toras • REPRISE � Im.pr. até 14 anos

3a. e 4a'. FEIRÀ � às 20,15 horas· Impróprio até 14 anos

Fedric Hardwicke, Basil Radford e Kathllen Harrison em

UM CASO" DE HO�RA
õa, e 6a. FEIRA • às 20,15 horas • Improprio até 14 anos

NOD·OA" IN FAM'ANTE
.' com .Frank Lovejoy e Johan Weldon /

AGUARDEM PAR� BREVE -

Sélva Nú'a ,/
-

"

VEN·O·E-S E
GRUPO'DIESEL ELÉ'TRICO
8 B.H.P. K 3,75 KVA _. MONOFÁSICO
CHACAR� wALTER (Estrada Beruado Olsen) 2x

Cineminha I/São Francisco'�
Amanhã, às 3 hs. e às 8,15 hs.

UM WESTERN DA UNIVERSAL: -
I

cCRODA:S DO DESTINO'"
com KEN MAYNARD

Variedades da Tela. Atualidades Francesas.
. O Chimpanzé Marinheiro .. O Animal e o. Homem.

Início do 'mais afamado· Seriado da iIniversa!:"

Associação . Pró
Ginásio de Canoinhas
Canoinhas, 23/1/56.

Prezados Snrs. Diretores do Jor
naI "Correio do Norte", Nest�'

-

, "

Tenho a honra de comunicar a

V. S. que �nl assembleia geral oro
�dinária, realizada em 22 de janei
ro deste ano, procedeu-se a elei
ção da Diretoria que dirigirá no

período de i956 a Associação Pró
Ginásio de Canoinhas, (Ginásio
Santa Cruz), tendo a mesma fi
cada assim constituída:

'

"
;

Presidente de Honra: Prefeito Mó-
· nicipal em exercício; Presidente:
Ofto Friedrich;" Vice-presidente:
Miguel Procopiak; 10 Sécretário:
Irmão'Geraldo Luiz; 20 Secretário:
Pedro Reitz; 1: tesoureiro: Harry
Schreiber; 2. tesoureiro: Osvaldo
Teevisani, Orador: Carlos Schramm
CONSELHO FISCAL .

Revmo, Padre. Vigárió; 'Herbert
Ritzmann; Estefano Wrubleskij
Alfredo Garcindo; Sílvio Mayer:
João J. Pereira e Henrique Bartnick:
Apresento a V. S. protesto de

elevada, estima e alta consideração
Irmão Geral90 Luiz, 1, secretário.

Brasilio Celestino de
Oliveira será o Secre
./ tário do- Interior

e Justiça
- .. Teve a maior repercussão nos

círculos políticos e sociais desta

Capital a aceitação, pelo dr. Bra
sílio Celestino de Oliveira, do

· convite que lhe fizera o Gover
nador eleito Jorge Lacerda, pa
ra exercer o alto cargo de/Se
cretário do Interior e Justiça
do seu Governo a instalar-se no

próximo. dia 31.
'"

A-�ogado brilhante e político
de inv�jável projeção na rica e

próspera região do Oeste Cata

rínense, onde resi de
.
há longos

anos, é o dr. 'Brasílio Celestino
de Oliveira, íncontestáveknente,
um dos mais destacados valores
da nova geração catarinense des-

.

sa geração' que, com Jorge La

cerda, se apresta para. assumir
as graves responsabilidades do

· poder em Santa Catarina, sob
·

as mais risonhas expectativas
do seu povo ordeiro elaboríoso -.

Pela sua. cultura, pela sua ca- ..

pacidade de trabalho, pelo seu
· entranhado amor às nossas _ins
títuíções democráticas, pelo seu

passado de homem que jamais
fraquejou diante de obstáculos,
por maiores_que fôssem, 'será o

dr. Brasílio Celestino de .Olivei

ra,�à_J;esta da. importante Secre

taria, penhor seguio de que os'

negócios"do Interior e Justiça
serão conduzidos com o maior

brilho, dentro do mais rígido es

pírito democrático que anima os

propósitos do futuro Govêrno
· Estadual, com o que se dará se

quência à notável administração
que está a expirar.
Não poderia ser mais feliz o

Governador Jorge Lacerda quan
do convidou para o elevado car

go aquele brilhante companhei
ro de bancos ginasiais, o qual,·
por certo, representando no Go
vêrno o valoroso oeste catarí
nense, há de realizar naquela
Pasta tudo quanto os catarínen- .

ses espe!:,am da sua inteligência
e do seu patriotiSlmo.I
Canoinhense!

.

Não deixe de escutar o, pro

grama da -BÔA VONTADE, às
·

6,45 horas, pela Rádio Tamoio,
·

do Rio de Janeiro.

E' o maior e mais bélo pro

grama espiritualista. -Já foi con-
·

siderado de utilidade publica.
"Gloria a Deus nas alturas e

·

paz na. terra aos homens de bôa

vontade".

"PELOS L4"RtES
e .ffaJ" O ([)

.....

<e'§ �
A.lvIVERSÀRIANTES ,DA SEMANA

Licéa Kohler; dna. Ester, esposa
do sr, Felix Rudolf;' a exma.

V_VB/ dna, Firmina Pacheco dos
Santos Lima.'

.

Fazem anos hoje:
A sra, dna. Maria, esposa do

sr. José Stokler Pinto; o menino
'NIvaldo,. filho do sr. Jovino
Roesler.

. Fazem anos amanhã:'
.

'" A Sra. dna. Dirce, esposa do
<sr. dr. Aristides Diener; o sr.

Waldemiro Scholtz; a' srta. Es-
. meralda Maria Seleme; os me

nino� Ismael Tadeu, filho do sr.

Osvaldo Trevisani e Ivo, filho
do sr. Miguel Androczevecz; a,
srta, Mafalda Wiltuchníg.
Fazem anos segunda feirá:
A sra. dna. Ninfa, esposa do

sr. dr. Fernando Olívelraj- o sr.

Moisés Darnaso Silveira.deArroio
Fundo; a srta. Olivia, filha
do sr. Alfredo Fiedler; a menina
Eunice Maria, filha do sr. Nar
ciso Bartnik; o menino Fábio'
Toubia, filho do sr. Adíb S. Sakr,

Fazem anos terça feira:
A srnha. Marílísa, filha do sr.

·

Berlim Fagundes, residente em
-Arapongas, Paraná; os .menínos
Romualdo, filho do sr. Theodo
ro Schroeder, Gil Gustavo, filho

· do sr. Adclar Stratmann, resido
em Jaraguá do Sul e Amilton,
filho do sr. Rodolfo Froehner;
dna. Frida, esposa do sr. Jovínc
Roesler;dna. Ernestina, esposa do
sr. Vicente'Novak.

Fazem anos quarta' feira:
Os srs. Bernardo Metzger, .de
Marcílio Dias, Henrique J. Bas

tos, de Joinvile e Joaquim Vieira

Símões.. de Major Vieira;" srta,
"

't

'Fazem anos quinta feira:

Os srs. Henrique Schmidt e

João Müller Jr.; o jovem Dínôh I

Côrte; dna. Helen,a,- esposa do
sr. Pompeu Oliveira; dnas. Jo
séfa, esposa do sr. João Muziol
e Leocadia, esposa do Sr. Fran
cisco Palatínskí; a srta. Irene'
Sconhetzki,

.

Fazem anos 'sexta feira
As sras. dnas. Chimone, es

posa do sr; Michel Seleme, de
Agua Verde e· Herminia, esposa
do sr. Emilio Rohrbacher, resido
em Piraberaba JOil!.vile.
"Cumprimentamos os aniver
sariantes, desejando-lhes pere-,
nes felicidades.

Nascimento
Acha-se em festas o lar do ca

sal Aldo - Bruguite Pacheco dos
Reis, com o nascimento do robus
to garoto Luiz Paulo .

. 'Nossos cumprimentos.

Falecimento
I

. Faleceu na noite de' 3 do cor

rente, vitimado por um' colapso
cardíaco. o sr .. Cristovão Fuck,
fazencÍeiro residente ha muitos

I
anos em nOSSa terra.

"Correio do Norte", apresenta
condolêaciás à família enlutada.

Agradecimentc
A FAM!LIA TOKARSKJ profundamente consternada

com o ililecimento de seu inesquecivel chefe

vem de público agradecer ao competente médico Dr.' Cu,?as,
pelo esfôrço e dedicação demonstradas no -tratamento do

extinto; aos dignos Padres da Paróquia p-ela assistência es

piritual que lhes prestaram; estendendo-se este agradecimento,
em especial, ao Radio Amador sr. Adolar Wíese, pela� cola

boração )prestada em. conseguir comunicações; aos que se

prontífícàrajn com, conduções e -a todos que, de qualquer,
forma a confortaram no doloroso transe, quer enviando flôres,
'cartões coroas ou acompanhando o enterro.

.

,
/

Que Deus abençoe a todos ...

�LBERTO

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Cio
vil de Major Vieira, Município e·

Comarca de Çanoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc ..

Faz saber que pretendem casar:

Vicente Marciniak' e Floreana

Falquevecz. Ele, natural deste Es

tado; nascido neste distrito no dia
16 de Dezembro de 19Z2, lavra
dor, solteiro, filho' de Valentim
Marciniak, falecido e de dona Ana
Kraéska domiciliados e residentes
neste distrito. Ela,' natural deste
Estado nascida neste distrito no

dia 24 de maio de 1931, domés-
·

tica, solteira, filha l�gítUna de Pe
dro Falquevecz· e-de dona Maria

I

TOKARSKI"

---,-. Edital
"

Falquevecz domiciliados e residen-
tes neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.'
180. Si alguem tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito.

E para constar
_

e chegar ao co

nhecimentode todos, lavrei o pre
sente que, será a� no lugar
de costurse e publicadO no jor
nal "Correio do Norte", da cida
de de Canoinhas.

Major Vieira, 30 de janeiro {956
Sebastião Grein Costa

Oficial- do Registro Civil.
.

Edital -de Convocação'
o Preljidente da Associação Rural de Canoinhas, usando das

atribuições que lhe confere o Artigo 30 do item-I. dos Estatutos!
Sociais, resolve: CONVOCAR'

.

.

"�o A ...Assembléia Geral Extraordinária dos associados. li realizar-
.

se na respectiva SMe Social. no dia 9' de Fevereiro de 1956, ás 15 .

horas .(3 da tarde) em la. convocação, afim de tratar dos assuntos

constantes da seguinte ORDEM DO DIA"
1) aumentá da mensalidade
2) aumento daJóia. .

Não havendo- número legal para a instalação da Assembléia
em la. convocação fica, desde já feita a segunda Convocação para
ás 15 horas (3 da tarde), do dia 19 de Fevereiro de 1956.

"'_'. ' ..

,Canoinhas, 30 de Dezembro de 1955 ;
.

AL.FREDO GARCINDO ,- Presidente
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