
Santa Catarina, 11 de Fevereiro de '1956
----------------------------------

Já está sendo organizada nesta cidade, com séde na Associação Rural, a Patrulha de Tra
tores que será composta de .15 tratores com rodas de pneus e 3 de esteiras com lâminas.
A Associação Rural de Canoinhas pediu providências ao Ministro da Agricultura, sobre as

sementes dos nossos' lavradores. que por falta de mercado, estão se estragando .

. O Governador Jorge' Lacerda já mandou à (anóinhas, agrônomo competente para Fazer um

levantamento geral e pedir providências imediátas ao· Presidente da República '.

ADOLAR WIESE
O HEROI A-NONIMü
QUE DESAPAR ECEU

Ainda repercute dolorosamente em toda Conoínhas e to
do o Brasil onde era conhecido como Radio Amador, o crime
bárbaro em que perdeu a vida o nosso estimado amigo e' corre

ligionário Adolar Wiese. Morto em circunstâncias selvagens, Ado
lar não merecia morrer riem ter o destino que teve. Inocente de
tudo que se propalava em torno do seu nome, pagou com a vida
o resultado de uma versão falsa criada na mente do criminoso
Francisco de Lima. A repercussão do assassinato ultrapassou. as
fronteiras do Brasil, pois' até do Uruguay e Argentina tem vindo

pedido de notícias da morte 1i� Adolar. Canoinhas que já estava

ingressando num excelente conceito de cidade progressista, calma
e

.

harmoniosa, desfruta no momento na opinião de muitos, prín
cípalmente dos que não conhecem o nosso modo de vida, como

cidade de bandidos, onde se mata com facilidade, sem argumentos
convincentes, sem causa justificada. O crime abalou toda a nossa

população e mais ainda aos que conheciam Adolar na intimidade,
'pois era incapaz de ofender quem quer que seja, pois ameaçado
que sempre esteve, nenhuma providência tomou para resguardar
a sua vida, porque tinha a conciençia tranquila e era superior
diante de boatos. Nunca supôz que pudesse ser assassinado do
modo como foi. Em muitas cidades. do Brasil morrem homens

trabalhadores, honestos e progressistas. Canoinhas com a morte
do Adolar, perdeu um dos seus principais elementos, componente
da viga mestra do seu desenvolvimento - de forma direta, tornou

a nossa cidade conhecida com o seu

bem organisado serviço de Radio

Amador, trazendo para todos nós,
comunicações julgadas impossiveis fa
zer .dada a distância que nos - separa
dos grandes centros onde a evolução
mais' se faz sentir. Inumeras noites
de vigília ele passou procurando co

municar-se com os seus colegas, con
tando 'tudo que se passava em Canoi

nhas, de inovação, e de progresso nos

setôres industriais e comerciais. De
uma forma indireta, tomou parte- ativa
na nossa primeira exposição realisada
em 195:{, levando notícias até para '0
exterior, da nossa organisação agrí
cola. Esteve em contato até com o

Secretário do Ministro da Agricultura
que se achava no Uruguay adquirindo

. implementos para a nossa lavoura. E tudo fazia a noite, sempre
êom bôa vontade, com disposição e com alegria, porque conside

.rava a sua profissão, um modo tambem de ajudar 0- progresso de
Canoinhas - de Santa Catarina e do Brasil: Foi um verdadeiro
heroi anonimo a quem o nosso Município hoje se orgulha de citar
o seu nome, vitima de uma política mal dirigida.

Da compreensão e do entendimento dos homens. Da bôa
vontade que deve existir entre �tQdos para a solução dos proble
mas que entravam o desenvolvimento de todos os nossos setores.

Se tivesse havido maior aproximação da política com a finalidade
de desfazer as intrigas e. as calúnias das.qüaís Adolar foi a vitima
principal, 'é possivel que o crime não tivesse sido cometido. Um
boletim espalhado na eidade antes das eleições, acusando .a UDN
da morte do saudoso fauri de Lima que morreu vitima de um

tétano; penetrou profundo no espírito dos que não conheciam a

realidade e' a verdade dos fátos. Tombou Adolar Wiese em plena
via pública, cruelmente assassinado, supondo que estivesse vivendo

.numa cidade onde houvesse compreensão,' paz e tranquilidade.
Jamais poderia pensar que naquele dia um criminoso estivésse

a espreita de vma vitima inocente. Atingido no pescoço o que
.prova que Francisco de Lima atirou' para matar, assim me�mo
Adolar ainda resistiu, vindo a falecer horas depois. Ainda chora
todo ó Município de Canoinhas a'morte de Adolar. Por toda a

nossa vida, nos iremos lembra-lo. Quando houver necessidade de

comunicações urgentes com outras cidades, lembraremos sempre
Adolar. O 'seu trabalho e sua. bôa vontade, farão com que à sua

Imagem permaneça indefinidamente em nossa retina. Mais um'
. herói anonimo que tomba, Mais um exemplar chefe de família· e

um leal amigo que �esaparece. '

Adolar era Radio Amador classe "A" desde 1950. Manti
nha comunicações permanentes com o Paraguay, Uruguay, Argen
�ina, Perú e Bolívia. No Brasil, comunicava-se com todos os Estados
e cidades, onde houvesse necessidade de descobrir uma pessôa
doente ou falecida, ou qualquer outra notícia que concorresse para
e bom andamento Çfas bôas causas.

Foi funcionário da firma H. Jordan durante 11 anos, de
onde saiu de livre e expontanea vontade, para estabelecer-SE com

escritório de representações e compra de madeira. Deixou ainda
.�rma onde trabalhou, uma excelente folha de serviços presta
dos ao desenvolvimento da aludida firma. "

Adolar deixa viúva D. Leonor L Wiese e duas filhas

menores Sonia Maria, Yeda Maria e um nascituro.

o Governador Jorge Lacerda toma enérgicas providências para
manutenção da paz em Canoinhas. O Tenente CeI. Trogilio de Melo
à frente do inquérito que prova a culpalidade de Francisco- de Lima.
Será mantida. nêste Município uma patrulha da Polícia Militar. co
mandada pelo 1. Sargento Adhemar Gomes" Grande interêsse' do
Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho no sentido de se manter a harmonia
da

.

família canoinhensa Depuseram' chéfes pelíticos de Canóinhas.
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Para êles basta ser aliandsta para possuir tôdas .as virtudes. imagi
nárias. � ser u�enis�a. p�rá_ �er �otado de 'tocos os defeitos possíveis
Na edição de, domI�go, CInCO impedir a posse do Governador arrojadas emprêsas em pról do

?o co�rente L?�s, quiseram os Jorge Lacerda. .' progresso do município, o feli
jornalistas �a�atIF�s transformar Diante disso HerberfRitzmann citaram pela decisão e energia
seu correligionário Generoso resolveu por ponto final às tor- de seu gesto em zelar pela tran
Prohmann num herói, estarnpan- pes e vergonhosas explorações quilídade e harmonia da família
do grande cliché e usando voca- de políticos escondidos na som- .

canoinhense.
bulário floríado,: com os maiores b d d Ad: .

t
- .

h
elogios ao vereador Prohmann, ra, gera ores as nuvens negras a mInIS raça� ':llaravll osa,

um verdadeiro poema à coragem,
que toldavam. os céus de nossa espetac!llar e prestigiosa .de Her-

ao- brio etc.
,terra e renunciou. bert �ltzmann aplaudida c,o�,

\

-

Foi grande na renuncia 'como

1
entusíásmo, alegria e ardor CIVI�

Nada diriamos, ficariamos si- \J! co de todos os canoinhenses -
fôra grande na administraçãolenciosos, deixariamos mesmo credencia o nobre cidadão a um
cio Município. .

que os menos precavidos acre- lugar de destaque na galeria dos
ditassem na história também Os canoinhenses que o admi-· Prefeitos Municipais de Canoí-
arquitetada, se os ferrenhos ali- raram e aplaudiram pelas suas nhas.
ancistas não tivessem baixado
suas baterias cheias de maldade,
despeito e ódio contra nosso

companheiroHerbert Ritzmann
cidadão conhecido _e admirado

por todos os canoinhenses de

bem, sejam udenistas, pessedis
tas, pedessistas ou petebistas.·

Canoinhas
------- -,----

Diretores: ��RlOS S�HR�MM c OS�AWO f. SOAR[S ' -:- Gerente: IlHASS SmM[
./

\

Pro�[ieto[io: �. t CAR��l�O
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABAPOS

Na sua pequenez mesquinha
de políticos fanáticos, -' não
satisfeitos em incensar seu "ido
lo pessedista" quízerarn enxova

lhar a honra do cidadão Herbert

Ritzmann, dando a entender cla
ramenteque o, Prefeito Herbert
Ritzmann foi precipitado e que
não teve fibra para se manter
na Chefia do Executivo Muni

cipal nas horas dramáticas que
Canoinhas viveu no dia 30 de
janeiro de 1956.

Canoinhenses!

O Prefeito Herbert Rítzmarin .

.

renunciou ao cargo' para evitar
maiores aborrecimentos, para
contornar acontecimentos de

proporções ainda maiores.

Políticos sem senso de respon
sabilidade espalharam pelo in
terior que .a UDN não-entregaria
o Govêrno Municipal, que o fu- -

turo . Prefeito seria Carlos

Schramrn, procurando insuflar
ódios e in�citar desordens.

O Deputado João Colodel, ex
pressou seu desejo felino de

que houvessem desordens, pois
isso poderia dar ensejo á uma

intervenção federal, que poderia

Empossados os Secretários do'
Governedor \Jorge' Lecerde

'aroldo Carvalho será mantido na Secretaria de Viação
Em solenidade realizada dia 10

do corrente no salão' de despa
chos do Palácio' dó Gov&rno, o

Governàdor Jorge Lacerda empos
s6u os seus auxiliares, os srs.

Brasília Celestino de Oliveira,
Interior e Justiça; Paulo de Tarso
da Luz Fontes, Saúde; Rubem
Nazareno Neves,'Educação; Pelá
gio Parigot de Souza, Segurança
Pública; Mário Orestes Bruza, A
gricultura; Aroldo Carneiro de
Carvalho. Viação e Obras Públi
cas; Hercílio Deek. Fazenda, .e
Prof. Altino Flôres, Secretário do
Govêrno.
Entre as várias personalidades

da administração pública, desta�a�
mos a presença dos srs. Gal. João
-Batista Rangel. Comandante da
ID tia, Almirante Paulo Bosísio,
Comandante do 5° Distrito Naval,
CeI. Pedra Pires Comandante

.

da
Polícia Militar, Des. Ferreira Ba�
tos, Presidente ,dt;> Tribunal de
Justiça, Dr." Man.uel J3ar,Qosa de
Lacerda, representante do Tribu
nal Regional Eleitoral, dep. Braz
Alves, Presidente da Assembléia
Legislaéive, ,Monsenhor Frederico
Hobbold, representante do "Arce
bispo Metropolitano, p: Dan�el

Conclúe na última 'página

Finalmente'
organizado o Ministério

de Juscelino
O Sr. Juscelino Kubitschek

reuniu ontem a imprensa, em en

trevista coletiva, para anunciar o

seu Ministério, q�e é o seguinte:
JUSTIÇÁ - Nereu Ramos
MARINHA - Almirante.Alves

.Câmara
.

GUERRA . /GaL Teixeira Lott
EXTERIOR - José Carlos de

Macedo Soares
FAZENDA - José M. Allúmin
VIAÇÃO - Lúcio'Meira
AGRICULTURA - ,Er�esto

Dorneles, /'

EDUCAÇÃO - Clovis Salgado
TRABALHO - Parsifal Barroso
AERONAUTICA - Brigadeiro

Alves Sêco
SAUDE - Maurício de Medeiros
CASA MILITAR - Geaeral

Nélson de Melo
CASA CIVIL - Alvaro Lins

.

CHEFIA DA POLÍCIA - Ge-"
neral Augusto Maggessi

-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rell'ltpHj) ;:p�seIi ado pelo pre- mente n08 ajudaram com a quan- Pereira, 'Dna, Santa P;ocopi'ak e Com este ligeiro resumo, vere,

�ndente QUo Friedrich, enr assem- tia de Cr$': 117.869,10 (cento e 'Doa.' Júlia Valente Koch, conse- ,fica·se que, neste período a Asso·,
bíêia ge'r�l '�rd'íDá�ia, 'em data de desesete mil" oitocentos e 'sessenta' "guiram arrecadar para a cobertu- cisção, dispõe da importância, de
22·1.1956 ..

c

e nove cruzeiros e dez >,centavosf ra do edífício importância de Cr$ Cr$ 771.414,20 (Setecentos e ae-

aqui estão incluidas doações de 86.744,00 (oitentEi_e seis mil, s�- tenta e 'um mil, quatroceutos e

.PRESADOS ASSOCIADOS. particulares e associaçõea. tecentos e quarenta e quatro cru- ,catorze cruzeiros e viote centavos)"
De, conformidade com o que _'

.

) T bê ta b
' ;..;f;'

, Além destas contribüições .em.
zeiros i. am em a es "'S a nega- Em. 3i de dezembro, o livro riaPll'eséi-evem os estatutos, apresen-

' d S'" 'D' tori íent '

efl'nheiro os' subscritores ajudaram as. raso a Ire orra sen e-se 0-., tesouraria, acusava .um saldo, em
to a vv. 8S;'" um resumo das ati- bri d' t d

''o "

a Associàção p�ró_ Ginásio 'duran,te figa ta a smcerarqen e agra ecer.' caixa de Cr$ 111.968.60 (cento evüdades da Diretoria da Associa- '.

. "o' periodo findo com mercadorias A, festa' levada 'fi efeito em 3 e onze mil
.."no,vesentos e sessenta e

ção durante. o período que h,oje' d b d d
�

lnnda. '

.... ,�.;.....:.' ,-
..�..... no valor de Cr$.102.664:.50 (cen- 4 e se tem ro dO l�no'dP8BS[l fO, õito,cruzciros e sesáenta centavos).

� ",ii ..... to "e dois' mil seiscentos e sessenta ,acusou um!l ren a iqui
.

a � a-
,As desppzas'-;em a ser 0- paga-'A Diretorie' eleita em 1/6 de jà'nei- -e quatro cruzeiros. -e cinquenta vor do Gíuâsio de Cr$ ll3.655,50 menló das dívidas' e reinicie das

110 ",de 1955"e empossada no dia 20 centavos). (cento, e treze mile seiscentos ,e '

<110 mesmo/mês e ano, recebeu os
. cincoenta. e cinco cruzeiros e cio- obras de!construção'Iõ que se. ve-:

graves \cómpromissos de continuar Aos Snrs. subscritoree que' tão coenta centavos)!" ,( rificou em 16 de maio quando foi

!lll obrBs de construção do prédio generosamen�e colaboraram com começado a cobertura do prédio.
a Associação para continuação da '\; O Sr, Miguel Procopiak, Presi- O estado atual da. construcão está.�.o Ginásio S

..
anta Cruz 'J'á ·para. d t d C t' d M t' '"

. obra de construção do Gioásio eu e a oopera iva o a e,
parece-me, bastante adiantado éaos '(Iesde . o mês de agôsto de h •• I'

,

'tO ,

, Santa Cruz,' à Diretoria sente- se empen Ou seus va Ii1S0S pres Imos
para 10 -de março, si Deus quizer,'1'954.. além de uma dívida de .

J tit t N' I deobrigada a
..
externar publicamen _ Junto ao ns I u Q aCIOna, o .

poderão as aulas funcionar, noil'$ 161.497.10 (cento e sessenta· M t F d
- d' C e

te, um sineero a'gradecimenjo, a e e a e eraçao as oop -

êdi ,.

t ta tum rnÍl quatrocentos e noventa ""'" r'atlvas de Produtores de Mate
. pre 10 proprro, o que en re an o

sete cruzeiros e dez centavos), No local da. obra Ioi" vendido Santa Catarina Ltda. obténdo de
não quer dizer ainda que a cons-

.
nforme os dizeres da ata n. 39 teri I

_. , I . A' 'd trução esteja cómpletamente em
ma errai nao !paIS. empregave no

I
cada entidade a importância ....

e
condições para os fins a que -sedo Livro de Ata da Diretoria, valor de Cr$ 31.135,90 (trinta e Cr$,�O.OOO,OO. (vinte mil cruzeiroa)., destina. E para que as aulas pu,istindo-em caixa Cr$ 4.147,90. um miL eento e trinta e' cinco

) "A' Prefeitura Municipal de Ca- - dessem funcionar J'á em melhores
A t d

.....,
b d cruzeiros e noventa centavos.

n es e reunciar as or ras e. noinhas auxiliou as (Ibras da Cons,.
.

condições que, DOS. anos anteriores
nstrução, tornou-se portant9;pe- Em descontos de duplicatas. e trução do Ginásio com uma sub- devemos aqúi ressaltar a • valiosa
silárió, liqt:iídar as dívidas, mui- juros de dinheiros deposi!!dos .

v,enção" de Cr$ 60.000,00 (Sessen- (3olaboração do Sr. Herbert Ritz-.
ta� d,as�1 quajs, .prove!lientes ,de du- tem a .t\_ssociação ,_um saldo de," ta mil crúzeiros).' �-, mano;'pleitê'àndo junto. aos pode�
pHcatas já,'vencidas"" en:i<,Ba�cos. Cr$ '3.249,80 (três fu�1 d'uzen�os e 'O Governo. Federal concedeu res estaduais 8,entrega de 60 car

'f", Foram vendidos nessa ocasião quarenta e nove cruzeIrOS '6 Olten- através do lNEP um auxílio de teiraá escolares individuais> da a�

afguns bois <no' valor:' de Cr$ 'ta,.:centavos") .
<

,
..

. Cr$ 100.0ÓO.00 (Cem mil cruz�i- famada firma CIMO�de Rio Ne-
. �7.025,OO (vinte e sete �e vin'

.'

A Campanha da. telha' órgani. ros) e no orçamento 84.922.50 grinho. '\

te e cincõ cruieiros) e foram vi<;. zada pelas Sras .. Dna. Maria Go· (Oitenta e quatro mil, novecentos Para contilJuar as obras de
Blitad.os por membros da Diretoria mes. Dna, MarIna B. Schaeffer, e, vinte ,dois cruzeiros e 'cincóenta, construção do" Giná.sio dipõe a

:J)muitos' 8ubsc�itores que generosa- Dna'. Júlia Zaniollo, Dna. Marià ,pénfavos).· Associação' Pró Ginásio de Canoi:
n_bas do valor das subscrições as
quais orçavam inicialmente em

Cr$ J.033.000,OO (Um milhão. e

trinta e três mil crQzeiros) dos
-\ quais até a presente' data foram
"arrecadados Cr$ 304.024,20 (tre.
zentos e. quatro mil e vinte qua�
tro cruzeiros.e vinte,.. centavos).

.
Em orçamento .do Ministério

de Educação e Cul�ura, pelo-Iqs
Íituto. de Estudos Pedagógicos,
consta'pelo ano 1955, restos a

pagar a quantia de Cr$ 100.000,06'
(cem mil .cruzeiros'), e pelo ano de
1956 ig'uàl quantia, perfazenpó;'
portanto a quantia de 200.000,00' ,;

(duzentos mil cruzeiros), para Q

que foi remetida a documén.t!!çã�
pará que o procuradqr aêsiD'e o'"
acordo e retire .0 dinheiro o

.

qUe1i.ll
provavelmente não será possivel ,

autes do mês de setembro.

"Antp8 de finalizai' o presente
rela tório. a atual Diretoria deixa
consiguada.tcomo lembrança pôstu
ma.uma menção honrosa aÓ vice
presidente falecido, Sr, Alfredo

· Mayer, destacado colaborador da, I

'construção do Ginásio Santa Cruz.

Ainda no exercício desta Dire
toria foram, as obras. do+Ginâsio
visitadas pelo ilustre Governador
do Estado. Sr. Jrineu Bornhausen,
quando de sua estadia, nesta cio
dade, em maio do. ft�o pâssado .

Agrarlece, enfim. a Diretoria a

tortos, principalmente as autorida- .

des municipais,» estaduais e 'Iede
rais 'Pelllscsubvenções proporcioo'a-'
das; como a todQ O povo· em ge
rai que, com esti,l Diretoria, c.o

·laborou para dotar Caooinhas com

um estabelecimento_modelar, co

mo principalmente ·agradece a;/
confiança que os' canoinhenses ne·
Ia depositara,m.

· para nova Diretoria que hoje
·
é ele'ita, deseja esta Direthria.
que seja bem' sucedida e p.ara,tan
to deseja que seja merecedora do
mesmo apreço e da mesm.a confi
ança e da mesma colaboração por
parte de todo o ppYO de Canoi
nhas, este povo que sentrr�se-há
orgulhoso em' legar à posteridade
uma ,obra

.

como.",-estas, expoeóte
eleV'ado de cu,ltura e progresso�
em nossa terr a.

:," I

PREFEITURA MUNI(IPAL DE ·CAN·OINHAS
da Despesa Orca'mentaria referente ao mês de Novembro de" 1955

, '" r

DESPESA ORÇAMENTARIA

I ;' Do mês. I Tota-l
-

,

OTTO FRIEDRICHCONSTRUçAo E CONSE_RVAÇAO DE RODOVIAS i"

'. ,Departa�ento Municipal' d� Estradas de Rod!'igem
PeSSoal fIXO .

.

"

·

Diretor do D. M. E. R. � Padrão Z
Escriturario do D. M. E. R.' -. Padrão S
Diretor da' Secção de Mâquinlil� :.::_ Padrão Z
bois Oper9dores de Maquinas Pádrão F
Fiscal - Radrão- S

--

Dois Fiscais - Padrão R
Três Motoristas :_ Ref. XI t"

Pessoal variavel
· Operários serviços ·estradas ·e pontes dos distritos
de Três, Bárras, Papanduva, Major Vieira e Paula;
Pereira -

.

à

. ,

Operários serviços_ estradas· e pontes do distrito de'
�

Ca:noinhas
Gratificação ao Eogenheiro

'

Material permanente
Aquisição .de ferramentas
Material de consumo

.

:rara serviços de t'estradas e pontes '

Despesas diversas ..'
-

Combs. para'veiculos em serviço de estradas e.pontes
Custeio' fie veículos '

.

.'
.

..,

... SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBL�CA
· Pessóal

.

variavel
"

,

'

Operários serviço de lirilpeza pública _,.

Material de consumo' , .

· Para serviço de limpeza pública .'

,.
,

'CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS
"

� IPÚBLICQS EM GERAlí
.

�aterial permanente
..

Para seryiços de próprios municipais
Material de consumo..

Para serviços de próprios municipais
ILUMINAÇAO PúBLICA

Despesas diversas
. ,

ll1:1ll!inaçãó pública da cidade e da vila de
· Barras

...

Energia para motores, re'i>aros de instalações e ou
tras despesaS ,

�.

'.
.

,.,'
�.'

..

DIVERSOS
Despesas diversas

.

Para aplicaç�o especial em bene�ício de ordem rural,
'consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na· construção e conservação de rodovias'
jnclusive aquisição de ma�erial rodoviário

Aplicação"da taxa dt' conservação ,de estradas
�

ENCARGOS DIVERSOS
�-

.

PESSOAL INATIVO

. Presidente' �

1.250,00
20.,900,00,
27.500,00
16.800,00
8.550;00

33.300,00
31:900,00'

-';6;'

Decep�ção' ,

"O Jornal", órgão vinculado ao golpe de 1 t de N,;vembro
e ao govêrn'o juscelini�ta; publicou: '"

,

�

"'-._.
' '.<-".� ," /: :,

Decepcionou o ministério com -que o presidente Kubitschek
inicia, hoje,�s;eU quinquenio governamental. Quabd<{ o país espe..:
rava, com'. justificada ansiedade; que o novo chefe do govêrno
constituisse um autentico !'brain trust" 'para ajudá-lo na sua in� ,

gen�e tarefa administratIva, eis que �le, ced�Ôdo à pressão, de'""
grupos políticos, consJitui um gabinete mediocre. Não há negar
que seus integrantes são homens

..
' probos e que sob o asPfecto

49.876,30 moral, pelo menos, nada deixam ". de_sejar. Mas, se a" prob'idade
36.000,00 . é: ",talvez, a mais excelsa das virtudes; não pasta possui -Ja e cati

.

vá:la para ser ministro de E,stado. A escoll1a do titular de ,qual-
10.327,50

....quer pasta deve recoir,. em' Circunstancias normais, num cidadão'

dinamico, empreendedor, capacitado, enfim. para at�nder e re

solver com presteza -e Senso prático' os pr()bl�mas que lhes são
afetos Isso em circunstancias ·normais. E em circunstancias es-

254.955,00 peciai�, ah_ormais: mesmo, como.oco·rl'e agora, a sin;ples escolha'
198.493)0 "tórtla-se, logicamente, jlel,!:_ção. O rpomento !mpunha, assim, que

o novo presiC:ente da República se libertasse de toda inj1,Jnção po
lítica para_selecionlrr, dentre os nossos homens, públicos. aquf'les
que lhe parecessem mais aptos. ao ex�rc�cio .dos, c'argos ministe

riais. Seria justiça' negar. se 'mérito intelectual-e. mOl'al a"·'-cada

3.681,00 integrante do novo ministério, -fv1as o que a nação exige. n�st,a
� hora, para salvá-la do marasme., da noncalance,� do red-tape, ên

. fim, não é um grupo, de despachadores de papeis, 'e 'sim d� uma

verdadeira, de. uma autentic.a seleção de valore's no dominio da

admipist_raçao pública. __)
.

Desgraçadamente o preside::lle Kubitschek- não selecionou
tais valores para a '-composição de seu .team administra'Uvo Gom

';-põs apenas um conjunto, de amigos e de políticos a que dá o �iío-

.me de ministério, causando décepção geral.
,,(Do "O Jornal", de 31-1-56)-

1.900,00
2.500,00

'

1.600,00

49.180,8049.180,80
2

4�.876,30
36.000,00

10.177,50

38.831,30

229.725,50
168.756,60

14:547,80

25.229,50
29.736,50

53.379,10

26.911,00
,3.681,00

;)i;' , ,

;J"

. 36.350,009.379,00

r

i34,50

55.501,6049.213,2Q

26.474,70

6.288,40

2;813,00 GOVERNO M(JN�ICIJ?oÁL29.287,70
I

PORTARIA DÊ 31 DE DEZEMBRO DE 1955

He1berl Ritzmann, Prefeita Muni�ipal de Canoinhas,
uso de sitaS atribuições, resolve:,

.....

'. . ... -,'''; �

.
CONCEDER LICENÇA, 'em\prorrôgar:ão�' .

.

De acôrdo çom o artigo 167; do Decreto:Zei 11.. 700,
de 28-10-1942, a. Waldemiro ,,'Helko, ocupante db cargo qe
Jardineiro,' .referência XI;'durante 30 ..dias, a cont_ar de 1.0

,de janeiro de 1956.' K:
.

'-. 1f:') .�� �,

Prefelfura Mun,icipal de Canoinh.as; 31 de dezembro d� !95q�

8 +942
9

.

9 O
9 00
9 00'1
9 002,
9 2
9 24 '"

9 24'1

�

b Ass.: Herbêrt Ritzmann _. Prefeito
� �

Osvaldo rerreira Sqares, - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�CASA ESMALTE A CASA ONDE V. S. g' BEM SER VIDA.,
A 'MAIS SORTIQA, A PR,E�F:·EI1IDA.

." PELOS !t.i�:lRES
:f! ·O([,....(2§ 4

]A< ,A ..NIVERSARIANTES DA SEMANA
Fazem aDOS hoje

A srta. Laíla Seleme; o jovem
Jaime Seleme; a sra. dna" Joséfa,
esposa do sr. Licinio Córnelsen;
o sr. Díetrích Síems; a menina
Alma, Yolanda, filha do sr. W�l
demar Stange; a sra, dna, E!frida
esposa -do sr.vl.andualdo Voigt;
o menino Wiegando, filho do sr,

Jovino Roesler; os srs, Elpidio
Borges. da Silva e Alexandre,
de Paula e Silva, de Xarqueada;
a menina Arlete, filha do sr.

Eugênio Teodorowicz.

Fazem anos ãmanhã:
'� srta. Juracy Skiba, de Felipe
Schmidt; os meninos Armando,
filho do sr. Oscar J. Rauen,
Marcos Antonio, filho do sr.'
William Castelains, de Blumenau
e Irineu, filho do sr., Donato
Haack.

,

Faz anos terça feira:

'O sr. José Pedro Wailate.
,

Faz anos quarta feira:

,O sr. Jair Damasoda Silveira,
�\ -. t_7

Fazem anos quinta feira

�
Os srs. Rodolfo Knopp, Atci

des Cubas e Sílvino Alfredo
Koch; os meninos Alfredo, filho
do sr. Francisco Schumann, Ar-
'mando, filho dosr, Carlos Mül-
bauer, Antonio, filho do sr. Ro
,dolfo Wibbelt, de Taunay, e

.Aderbal, fílho do sr . .José I. dos

Santos, de. Pulador.

Faz'êm anos segunda feira: '

As sras. doas. Luíza, esposa
.«;)9 sr. Wilson Wendt, e-Ingeburb,
esposa do sr. João' Wunderlich;
os menino� Vinicius' Marcus,
filho do sr. José Allage, e Ivan • Cumprimentamos a todos de-

José filho do st. Ernesto Zukow. sejando-Ihes felicidades.

Fazem anos sexta feira:
,As sras. dnas. MaÍ'ina,' esposa

do sr. dr, Tarcisío Schaeffer, e

Eugenia'Olga, esposa do sr. dr.'
Clemente Procopiak, residente
em Curitiba; os srs. SilvioWil
tuschníg e Ewaldo C. de Paula;
o menino Glaucío, filho do sr.

Adauto Allage; dna, 'Leonidia
Souza, professora em Rio Liso.

• 100% inoxidável-

par"�descarga
sanitária

-+',

, ",

ENGENHARIA E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FI.1A.15: SÃO PAULO. PORTO ALEGAI
AGENCIA: SELO HORI,l:"bNTE

.

,

_'

Farmácia

Helena
outras

IManipulação escrupuIOS;d! Preços módicos!

/

Hegistro'Civil '

Sebastião Grein Costa, ESII
crivão de Paz r Oticial do
Registro Civil de Major Viei..
ra; Município 6. Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, etc.

Faz saber que�Ppretendem
casar: Alóisjilntara e Lidia
ifJaichàcka. Ele, natural deste
estado, nascido neste distrito, ,

no dia 16 de setembro de 1933,
lavrador, solteiro, filho legi
timo de Lourenço Jientara e
de Dona Ana fientara, domi
ciliados e residentes neste dis»
trito. Ela, natural deste Esta.
da.: nascida neste distrito, no
dia 5 de agosto ãe 1936, do
méstica, solteira, filha legíti
ma de Francisco Maichack I

de Dona Barbara Naideck,
�

domiciliados e residentes neste.
distrito. '-

Faz saber que pretenâem
casar: Stluino Kondras e R.,o#
saria Bécker. Ele" natural
deste Estado, nascido em Pa
panduva, no dia 25 de junho
de 1934, lavrador, solteiro,
filho de Paulo Kondras e de
Dona Valéria Nogekôski, do-

, miciliados e residentes neste
distrito. Ela, natural deste
Estado, nascida neste distrito
no dia 28 de� novembro de
1927, doméstica, solteira, tilha
legitima de Narciso

-

Becker e
de Dona Maria Madalena
Pinto, domiciliados e residen
tes neste distrito.

Aprese1�taram os documen ..

/ tos 'exigidos pelo Código Ci
vil,arl. 180.. Si alguem ·tiver
conhecimento de existir algumI

impedimento legal, acuse-o
!, para fins de direito,

E para .. constar' e chegar
êste-ao conhecimmto de todos

.1 lavrei o 'presente qué se,á
afixado no lugar de costume"
e publiea1,o nO'jor_nór"Coneüp

,'. ,do Norte, da. cldade d.e Ca-
itoinhas.

,

" 01

,

. M"'!Jo; Vieita, 3' de Fe�e
teiroVde 1956.

Sebastião Orein Costa·

,i Oficial do Regist�ô Civil

IMPUREZAS DO SANGUE

nlKIR Df H06DflRA
AUX. TRAT. SIFILlS '

_ i

Instrutivos, Biografias" Ro
mandes e Histórias, .acaba

de receber a

Casa Erlita

ANO 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 11 de Fevereiro de lY56 . N.388

----� ---�' �

o impOSSível aCJJotece
, Nas, eleições tudo acontece.. guetes..Faltava apenas um -voto _

no entanto, o' que aconteceu "em para, ganhar e .seria ímpossível,
Rolândía. norte '

do Paraná, me-. que um eleitor, ao menos, não
.: '. houvesse votado no, PTe. Mas

rece um registro particular. o impossível aconteceu. Aberta

Concorreram, disputando' a a urna, veríficou-se que todos

Pt.efeitura, dois candidatos: A- os 86, votos hãviam sido dados
madeu Puccini pelo PTB e Primo 80 sr, Primo Lepre, que superou
Lepre pelo PSD, PR routros seu adversário por 1 voto.

partidos. (UDN também)." E' facil de imaginar: Amadeu .....

não se conformou. Houve recur
SIJS, recóntagern dos votos e, no
.fim, implacável veio '8 solução
judtcial: Primo Lepre venceu

por 1 voto. _",

de Mo .....

-,

O impossivel aconteceu em

Rolândía. Até parece "mandra
karia"!

,TONICO CAPU;)I';l!
:ioii'l.-jII'{tlfNCIA'
,,,", �

��' NUNDr=l EXISTIU IGURI:

Faltava ainda apurar uma ur
na e o candidato petebista, sr.
Amadeu Puccini vencia por i85
votos, Na última urna haviam
votado 86 eleitores. Em face dis
so o sr. Amadeu'e correligioná
rios não tiverarrt dúvida em fes- '

,tejar a vitória com muitos fo-

R EGISTRO' CIVIL -- Editais'

Faz saber qu� pretendem casar; Apresentaram os documentos
João Hessel e Elvira Brauhardt. exigidos pelo Côdjgo . Civil art.

. Ele, natural do Estado dó Paraná, 180. Si alguem tiver çonhecimento
: nascido em Irati no dia' 13 de de e:íriistir algum impedimento le.
\ Setembro de 1929, comerciário,' gal, acuse.o 'para fins de' "_direito.
: solteiro, filho legítimo de Casemi-

"
E. para constar e chegar este ao,

: ro Hessel e .de Dona Rosa,I:J�ssel 'conhecímento de todos lavrei ..
: domiciliados 'e residentes em· Pa· presente que �erá afixado no lúgar_
to Branco Estado dO' Paraná. Ela, de costume, e publicado no Iornal:
'natural deste Estado, nascida em "Correio do Norte" da Cidadé de
,Fdipe Schmidt no dia, 18 de fe-, Carioinha9,
vereiro de 1931, doméstica, soltei-' ,

ra, filha legaima
.

de, Hugo Paqlo Felipe Schmidt, 8d� fevereiro 1956;

,Bra,uhardt e de Dona Henriette
Alvina Brauhardt domiciliados e

residentes em Felipe Schmidt.

,

Cerâmica.Brand
I, '

Felipa Shmidt. 2 de fevé'reiro 1956 �Ewàldo Brand' .
_

,

Aracy Skiba C�e�tani, _

'

Três B'árras '- Santa CatarIna
Oficial' do Registro Civil id.Hoc

í Tem para pronta entrega:
João Augusto Brauhardt, Escri. Telhas Francesas

vão de Paz e Oficiãl do Registro Tijolos
Civil do Distrito de Felipe Schmidt, GoívasMunicípio e Comarca de Canoi-
nhas. '�

,

--

"

Preços convidativo�
,

).
Faz saber' que pretendem caSar:

," .

Antonio Ferreira de Souza e' Mà�"-' Canoihhense!
riÇ! Rosa dos Sanfos, Ele, �atural Não â-eixe de �scutar o pra
do Estado do Paraná nascido em grama da BOA VONTADE" às
Arauearia no dia 5 de fevereiro 6,45 horas, pela Rádic Tamoio,
de 1922, ;,Ser. Público, solteiro, do Rip de :Janeiro.
filho leg�timo'de Franc�o Ferreira
de -Souza e de Dona Escolástica
Indalécia Vaz domiciliados e re

sidentes em Arauçaria' Estado do
Páraná. Ela, .)'latural do Estado

cf Paraná, nas�ida em Rebouças
no dia 2 de dezembro de 1927,

Aracy Skiba Crestani, Ad.Hoc,
Escrivão de Paz e' Oficial do Re
gistro Civil do Distrito de Felipe ,

Schmidt, .Município, e Comarca'
de Çanoinhes.

doméstica, solteira, filh� legítim�
de José Manoel dos Santos e .de
Dona [uvina Neves dos Santos
domiciliados' e residentes em Re
bouças, Estado do Paraná,

Especialidad�s Farmaceuticas
. Perfumarias - Produtos de Beieza de

,Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e
"

Artigos de To'ucador etc.

. J.

,Apresentaram os documen'tos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conhecimen.
to 'de, existir â'lgum impedimento
legal, acusé·o para fin§..de'direito.

Uma ação dos legumes E para constar e chegar este, ao
Os legumes, como as frutas,' 'conhecimento de todos lavrei.r>

'contém muita' celulose, p�incipal- presente que será afixaáo 'no lu
mente o feijão e as hortaliças. A gar de costume e publicado no

celulose provoca OI> movimentos JornaI "Correio Norte", ,da Cid�-
do intestino: determinando pro· de de Canoinhas.

-,

___

gressão do bolo intestinal. A falta
de legumes na alimentação diária

, é um dos principais responsáveis
,

pele mau funcionamento do intes-
tino,"

,

Livre',se da ,prisão de ventre,
comendo legumes nas principais
refeições. - SNES.;, -

Jqão Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

E' _ o máior e mais.. bélo pro
gramá espiritualista. Já foi con
'sidera'do de utilidade public-a...

"Gloria a Deus nas alturas e

paz ria ter:ra aos homens de bôa
vontade".

'

P A R-A F E R , D b-S ,
.�

E C Z E MAS,'
IN FLAMÁÇOES,
C o,e E I R A 5,
f�JE1RA.S,

. .

ESPINHAS, ETC.
"===========:::::I ,I

-....\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concurso para Fiscais - Visitadores
(Exelusivamente para AGRÔNOMOS e ENGENHEIROS AGRÔNOMOS)

O BANCO DO BRASIL' S. A. torna público que, de
15/1 a 29/2/1956, dae 12,30 às 14,30 horas, n08 diaii úteis (ex
cluido .o sâbedo), estarão abertas em sua agência nesta cidade,
à Rua Felipe Schmidt nO 922, as. inscrições para o ooncurso aci
ma, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos Estados
do Rio Grande do Sul, Paranâ, São Paulo, Minas Gerais. Bahia,
Pernambuco e Ceará, no decorrer. de maio próximo vindouro,
em hor\ário e local a serem oportunamente anunciados ...

O edital respectivo está publicado no Diârio Oficial da
União, de 22/12/55, e se encontra afixado, tombem, em- tôdas
a8 agências do -Banco dó Brasil S. A., as quais se acham auto-

. rizada8 a prestar maiores esclarecimentos e fazer a inscrição.
,

Visa êsse certame a selecionar candidatos para o preenchimento de
vagas EXCLUSIVAMENTE NAS AGÊNCIAS DO INTERIOR.

CANOINHAS '(SC), 21 de janeiro de 1956?
J

BANCO DO BRASIL S. A.

ARMANDO GONÇALVES GODINHO":'" Gerente
ARISTARCHO GA;RCIA DE SOUZA

I
Iii
I

O
...

··Melhor Amigo'
'

Para o desenvolvimento dos se!!s negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua bôa c�nservação.será gratificada pelo equilíbrio da,

, produção e 8atl8f�ção no seu manejo:'

"Indicação do Atelier dê, Mecanografia/
de, ERNST REIMER

•

.'
_ Téeu,ico Mecanógrafo

RiJa Vldal Ramos, e97 ;-: Canoinhas
Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de.

Escrever, Somar.;Calcular, Hegistradoras, etc.
Compra e venda de

_ Máquinail novas, u8ada� e. reformadas

,DR. 'E-RWIN SCHWARZ
• '.",. ,

•

-
'I:

, t' ,Clínica Dentária Geral
'.RAIOS X _ INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.I MODERNO E �ÁPÍDO PROCESSO PARA TRATAMENTO

D.E CANAIS_ -_ PONTES MOVEIS E FIXAS. P

CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

Atende exclusivamente' COIJI hora' marcadà'
RUA GETútIO VARGAS. 898.

EM FRENTE A AGÊNCIA' «FORD».
.

.

"'. rir '

•

r:::::::::®�=::::®®�:::í::::iil®®®:::::�::@!®®*::::::::®®N:::::::I®®®
:. Escolha você tambem uma' fi

l-ENCERADEIRA ARNO n
�

simples e equipada com espalhador de cêra elêtro-automâtíco. �
:€ • mais prática. Com uma só escova faz todo o serviço; �

I'
.-' rasp,a encéra, espalha a cêra e' lustra sem, i

�

" precisar de adaptações. .:
, . ' I:

f '
Batedeiras elétricas ARNO DUAL� SUPER ii

'a: com três velocidades �'

"1:5
Rádios PIONEER à luz. ,a acumulador �

,

,

• Radiolas equipadas com PICK-UP \IM Ame- fi
.

ricano Long Play aE
.. ..

= Você encontrará na loja. 1. I.E
- -"
•• - ®
:: �

�

I J ·
�. C O�R-- 1 E' n

Rua Vidal Ramos, 1"01
.

- Fone 125 EE
B CANOINHAS •

"',. =

-:-

.

'.

SANTA CATARrNA ii
.' • ?oi-�. @)

. ®®®::::::=:Ii®®®::'-:�=::(i�=::�::®@..�®::HI:::�illl::::®®®®::::::::®iJ®
. .

- ,

Já está funcionando a

�OFICINA CONFIANÇA·
'� ,de Eslanislau- Knorek ',e

Consert6s e Reformas' de Bicicletas, Pecças e Acessórios'
Á- OFICINA C9NFIANÇA mantem profissionais
competentes garantindo o serviço que lhes confiam

,
Rua .Major' Vieira (Edifício Adolfo Voigt)

CANOINHAS SANTA CATARINA

Aumente SUiS vendas, anundando seus produtos.
,

," ....

Para s"eus anúncios, CORREIO DO NORTE.

11-2·1956 �

Cerâmica Brand
. Ewaldo Brand' ."

Três Barras - Santa Catarina

Tem para .pronta entrega:
Telhas, Francesas'

Tijolos
Goivas

Preços eonvidativos

;, ALFRÉDO
.

GA,RCINDO;
Representações, Corretagem,Seguros,ContaPropria

Tem para pronta entrega-i
-ss .

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLlNA E

,

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E
-

ELETRICO

Deseja vender' o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo,
Quer comprar um terreno ou casa?' Procure Alfredo Garcindo.
Qu_er adquirir terras de planta? Procure AlfredO' Garcindo. Se

enc�rre_ga junto ás Repartições' de desembaraçar requerimentos,
petições e e te. '

105 alq. terra de cultura, .no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.
;,-.

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

Pelo. menor prêço- da,
Praça, a melhor Máquina
do Brasf),

\. "

7 alqueires de terra. 3 casas. e paióis. Olaria completa.
i

Verdadeira -proprtedade ,
rural.

,

6 datas defrõnte á Granja de Alfredó-Viertel.
� 5 Alquejres de terra de cultura - em FARTURA

- O UMA CASA·' de madeirá à'" Rua Curitibanos, 272
•
N 60 Alqueires (Bracatingal e Erva�) -' ,em CAMPININHA

$ 60 ALQUEI�ES de terra de cultura - 2 casas para operários. 1-

C barracão. para Moinho e Tafona, sendo' 10 alqueires para arrozeira

C 35 Alqueires, de terra de .cultura. - em. SER'EIA (d�st�nt.
l '" j apenas 10 kilometros da CI�ade) .

"�('D
CJ 4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (10x13.
(li com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17
! quilómetros da "cidade, com ponto de onibus li porta.
(I)

... �

� @®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®@®®@®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®�
(O, ® -

8
@ A . t·1 'Ofi

- *
e � mais .an Iga,. Clna (j

..
C

@ A malS sortida ' �
O�. -»; melhor

'R 1-
- .�

PROCURE CERTIFICAR_SEC ,

� - A preferida e ampago. �
VISITANDO A

I®.; ,

Completa ..sistência para·
"

CAS'A PEREIRA,'
b.. I da- pequena concerto.

RUA GETULIO VARGAS, 882 SUl ICle eta até a reforma geral
'

'_ro(urt!. no Sal fornecedor I' Péças- e mais péças, 'da menlhor, .até admaiÔJ 'I,'

@ V EN D E bicicletas novas'.o me or prêço a praça
o' sebêo ,Princeza, Ly'gia, I. M E C A N I C O SES P E é I A L I Z A O O 5
'" �� Borax OU, Tupy

i
I

,.0 PREÇOS MÓDICOS
"', ,Um produto bom,
especial � cenoinhensel, Sempre OFICINA R�LAMPAGO
., I Mudou-se, provisoriamente para o novo pr§dio do

V:S. poderá.comprar re- ® sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte
-"'

logios moderníssimos �®®®®®®�®®®@®®®®®®®®®®®@®®®®®@@®®®®®®®®®®@J®®
�:.-i

anéis e brincos de di-
,

versos modelos .

:m .

Ma Relojoaria Sulssa
.

di 6uilherme 3. A. Som
Rua Eugenio de Souza" /'

��II�hlmldll�M8ldlltlllllItlIIlIIdl.�IIHlllnllmll!.lIIIIlIrHlmh�lllImliilllllllll�lllmlllllll"
i Arrnazem Sublime I

Tokarski CI�_ Ltda_ IAvisa -ao povo em' geral que abriu suas portas,
atendendo com secos,e molhados, 'fazendas, louças, Iferragens e - com togos os produtos,coloniais.. _

<,

V;ende. a afamada farinha de trigo
, i,-jAP TOKARSKI =-'

�
" POIt ATACADO E A VAREJO. ::

11 Rua Caetan'o Costa. 96 - Telefone 219 :;
� -CANOINHAS -, SANTA CATARINÀ. �_

·l1llqIIIlWlfllmiiJl1llll!lllllllll.lIIll"lIlIIII!lWlllllllllw��mlmIIIlIlllIÜllm!llIlw.lllmll"IWIIlIIll!51111111111111111m111jti

Compra-se
I qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço. da praça

na CJ\'SA PEREIRA

RENDÀS
de tlnho; racine, güpüre

e valencienas na
','

�Casa Erlita
I

'

COURO DE CABRAS

==11:::::11::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:
-

'

"
- "

� �

H�i Dr, Aristides Diener H
.. CIRURGIAo DENTISTA 00

H �
ii - Raios X. - Pontes Moveis e fixas �
H "
ie Dentaduras AnatomicBS I

"

ii
:: �� I'ii, - Rua Vida I Ramos :1
� . , "
ii CANOINHAS "', >; SANTA CATARINA =!
I: ." � �
====::::::::::::===::::::;·::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::;:011::::::::::==::::=="

""

Canoinhense!
Não deixe de escutar o pro

gramá da BOA VONTADE, às

6,45 horas, pela Rádic 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
'''''

'

pa� na terra aos homens de bôa
vdntad�".

.
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, RREIO ·DC);"NORTE

,Apofeéti,câ �e 'consagradora recepção
teve emm:� Itajaí o ex-governador

Jamais um"homem púbfico '°I ri- n
......

eu, 'B'o'rn h'au 'se";'
..
ncatarinense recebeu tamanha "

_,_,v

pr'oiJi1'.'va. de esfima e" soll"da,rJ"e� M
'

H L t íb Depois do Te Deu� houve.
, üller e ercílio Qz;; n utou

dade '_ Vl·vam'�e.nte aclamado .

d
- concorridíssimo coquetel na séde

a mais comove on� recepçao ao

.filho dileto. ques depoís de cum- da Sociedade Guarany e, às 20-

prir, com dinamismo e honradez, horas, na Sociedade' dos Atira-

ás elevadas funções de Gover- dores, teve lugar suculenta chu�- E
.

xpressíva mensagem de con-
, nádor do Estado; voltava à cí- rascada monstroem homenagem gratulações da Assembléia Le-
dade natal, para em justo e me-

ao ilustre casal Irineu Bornhau- gislativa ao Governado]" Irineu
recido descanso das fadigas "que sen, ,na qual tornaram _parte Bornhausen.'

,',

lhe deixou o exercício dar árduas .cêrca de cinco mil pessoas de, <

Ad" Em sua sessão de 25 do cor.
funções Governarnentais.; to as as=condíções socíaís.« -

r�nte,e, aprovou a Assembléia
As ruas'estavam engalanadas, A recepção, brilhante-sob to- Legislativa, por grande maioria,

e, a proporção que avançava o dos os aspectos, contou com a 8 seguinte mensagem de cqn
carro r,overnamental que condu- colaboração da afinada banda gratulações ao Governador Iri-,
zia S.' Excía., • serpentinas, coo- de música ,da, Polícia Militar, : neu Bornhausen proposta pelo
fetis e flores eram 'lançados sendo o automóvel governamen- deputado Volney Collaço de ou.:
sôbre o sr, Irineú "Bornhausen" tál'êsclJltado, da entrada da cí- veíra:

'

"

durante todo o trajeto até a dade à Igreja Matriz, � por um

majestosa Igreja Matriz, onde pelotão de cavalaria daquela cor
se realizou solene Te Deum, ce- porâção envérgando vistoso uni
lebrada pelo vigário locar,,,,mon- .forrne de gala, o que deu aspecto
senhor Vendeli�o Hobold. A náve 'inédito à�,grande;';:;;':fibmé'nagem
do grande templo, feériéamente com que os '�itãjaienses _ recebe
iluminada, achava-se repleta por rarn o�ilustre conterrâneo,
�erdadeira multídão" de fiéis, ' 8<.. "

.• �

amigos e admiradores do ex-
' As' 22 horas houv� animada

Governador, que se espraiava soireé no Guarany, qu� se pro
pela enorme praça fronteira. longou animada até altas horas,

,

J. pelo pov<! no trajéto j<des<ta
Capital àquela cidade

Àcompanhado de sua excelen
tíssima

.

espôsa, senhora x Maria
Konder Bornhausen, regressou,
dia 1 à sua cidade nátal o

exmo,
.

sr. Irineu Bornhausen,
que vem de transmitir o exer-

'

cicio do alto cargo de Gover-
. nadar do Estado &0 Sf'U sucessor

.legitimamente é:erto a 3 de ou

tubro, passado sr, J(�rge Lacerda,

.

O regresso do ex-Governador
"Irineu Bornhausen transformou
se numa verdadeira marcha
triunfal, tais foram as sucessivas
e calorosas manifestações rece:

. bidas .pelo .honj'ade homem ",pú
blíco durante a sua viagem de

retorno 'a Itajaí, na tarde de

quartà-feira última, quando s.

.

e xcia. pôde, uma vez mais.iaqui
.latar o alto gráu de estima que
lhe devota o. laborioso povo 'de
Santa Catarina, que, sem favor,
vê no ex-dirigente do Estado a

personificação do administ�or
probo, correto, devotado ao pro
gresso da sua terra e à. prospe
ridade da sua' gente, que sabe

aplicar;�com extracrdinária visão

"os recursos do=erárío público,
distríbuindo-os em obras de real

proveito para a coletividade, por'
todos os municípios catarinenses,
sem quaisquer subalternas preo
cupações de ordem partidária.

-

Por isso, teve o ex-Governa":
dor um retorno dos mais calo

rosos, como jamais nenhum ho
mem de govêrno em nossa terra
fôi homenágeado ;'pelo povo ao

desligar-se das-altas funções a

que fora elevad\) peladvontade'
expressa dês se mesmo povo, que
sabe fazer justiça e distinguir
igualme.qte ('s seus verdadeiros

amigos.' -..". ;.,...

O ilustre casal Irineu _ Bor
nhausen deixou esta Capital pr-e
eisamf'nte às 15 h0ras, ::.éguido
de numerosa caravaJ1Q de auto

móveis, camionetes, jeeps e l!a

minhões, conduzindO" dezenas de

pessoas das, mais variadas con-
,

dições sociais, sendo acompanha
f,Íoaté Itajaí pelo Governador'

.

Jorge Lacerda e ê'xrpa, espôsa,
'Secretários de Estad6�.diretorês
e chefes d� repartições' e ser- \

VIÇOS, amigos, admiradores� e

�órreligionários.,
.
D�ixando o Paláci�resi,dencial

dá Agronômica, a �'verdadeira
coluna motorizada. depois de
contornar a Praça 15 de Novem

'bro, tomou o rumo
.
de Itajaí."

c�de chegou éêrca das 18 horas,
sob as mais ruidosas manifesta

�ões p:>pulares.
Em sua passagem pelo popu

loso- distrito do, Estreito e pelas
cidades de Biguaçú, Tijucas ,e
Cambúriú, bem como em tôdas,
ás localidades'à márgem da es:'
trada, .foi o ex-Governador do

Estaqo vivamente aclamado pelo
povo - por 'homens e mulheres,
moços' e velhos, e

-

por crianças;"
empunhando ·todos fotog�a#as
de S. Excia. e dísticos signifi-
eativbs.

-

,Em Tijucas, a chegada da ca

ravana foi ássinalada'por'ruidcsa
manifestação 'p0�puhÚ' diante' da

- residência do, dr- :]oão Bayer
Filho, ond� o sr. rri�eu Bornhau
sen 'e sua 'exmR, espôsa, em rá

'pida parada, recE,beram calorosos

cumprimentos do potTo que alí
os agu�rdava, para testemunhar
bhes o �eu aprêço e a.sua gratidão.
I w •
](
Porém� onde as mánifestaç,ões

âtingiram maior intensidade e
� entusiásmo

"'. fo.l na, cidlide de

ltajaí, onde "a sua p(>pulação,
yostafi� ao longo ,das rups Lauro

. i.� ilIc

O nosso reconhecimento pelas úteis e
proveitosas real izações de, tão_

-".. ,- 'li!

probo, digno, dinâmico. e
'

ernpreendedor govêrno l. c ill

tamos informados; iniciou, ontem
. suas visítas de despedida â au

tôridades federais, Comando de

,Fôrças' Arma<ias aqui estabele
"cídas, dignitá'i-ios,' da Igreja· e
Chefia.dos�demais,Poderes Cons-
titucionais do Estado.

.

'.. '�. , �

E é exatamente nêsse mo
mento iem que-o ilustre govej
,nador se aproxima da Chefia
do Poder Legislativo a que per
tencemos, 'para apr�sentar" mais
cordial' que protocolarmente;
suas despedidas, na qualidade
de Governador de. Santa Cata
rina, é7 nêsse momento, Sr. fre�
.sídente

.

e srs. deputados.i, que'
desej_o� formular a seguinte pro-

· posíeãó; .� o "

,,.

Considerando o, grandioso
acêrvo de realizações do .Govêr- .

Y

no em todos' os setores' da ad
ministração dlftcoisa públicaç ,

0'
consíderando o imcompará�(H

surte. d&,progresso que empol-
· gou Santa' Catarina, nêsse pe-

.

ríodo de fecunda e benemérita _

administração; ,

•
.

.

consid�r:�ndo o rigor;< o es
crúpulo e a inteligência CÓIl:l que
foram aplicados os dinheiros
do povo;'
considerando a ínvejáv�l si-

túação financeira em que se en

çontra o Estado, ao se transmitir
o govêrno, sem dívidas ou pe
,sados encarg9s;

.

3.100,00 'd'd f" I t'''''' COI?_Sl eran o,. ,_lna men e, a�
quaJidades excepCionais que '8S

sinaláram -o govêrno cujo man;
dato está: por �expirar�

.

,

pr(lpopho' à Casa, seja· 'ende:
reçada ao bom Governa,dor� -

e o aUM vai aqui etnpre'gado
no sentido mais àmplo e mais
nobre que possa ter o adjetivo-
a/seguinte mensagem:,

.

'�Sr. I:rineu ,,Bornhausen
Goverpador de Santa Catarina

t .. )� ,

"Sr. Presidente:
Dia 3 lê do corrente, portanto

daqui a, seisdias, estaremos reu

nidos em .sessão solene nesta
Casa para, em obediência aspre
ceita constitucional, contido no

-artigo 22 da.mossa Lei Magna,
. dar, posse ao', Governador eleito'
Dr. Jorge 'Lacerda.
Já' o eminente 'Governad�r

Irineu Bornhausen, segundo es-

PREFEITURA MUNICIPAL ,DE· (ANOINHA'S'
. Balan(e.te da Despesa Orcamentaria rê'ferente �o mês dê Hovemllro de 1955

. :�

T I. T U L O S
�-

DESPESA ORÇAMENTAIUA' ,

Anterior I Do

.

m�B "1 .

Total

Código
Local

9 3
'9 30
9 30.1

63.�59;3"0
6.090,20

150.535,00

ENCARGOS· TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo '"

.

Para substituição de funcionátios e extranumerá
rios licenciados

- 9 31 Pessoal varíavel
9 31 1 Para, admissão de extranumerários
9 34

. Despesas dÍver�as
9 34 1, Construção de prédios' . escolares e aquisição dos

respectivos, terrenos ...

Construção de. casas populares
Salário família
",

�

.""
PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
,� .

- . POR ACIDENTES .

Despesas diversas
Seguro contra ac�dérites no trabàlho
Seguro de bens moveis e" imoveis

: SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas (

Contribuições à
'.
institutos de aposentadorias,

L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Regi'stI'o Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções "

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
'para manutenção de ;'um professor ,_

Auxilio à Associação dos Ex-:-Co:r;nbatentes do B,rasil
- Secção de Santa Çatárina

.

"

"

_ � 'DIVERSOS .,_'

Despesas'diversas �,

Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones \

Despesas imprevistas' ,

Pensão à família de Alinor V. Corte

8.357,30 455,00 ,8.812,30

2.900,00
,- ..

,.

... 200,00

63.259,30
16.090,20·

135.415,00
'9 34 2
9 343
9 4

'.15.120,00

9 44
9 44 1
9' 442
9 8 :

9 84-
9 84 (

5.692,50 5.692,50
3:030,00 3.030,00

i'

�

26.122,30
�

6.410,90 32.533,20
. 465,OO� 465,00

.\

;.....

19.000,00 2.000,00 21.000,00

30.000,00 3.000,00 33.000,00

9842
9 84 q

.

9 84 4

9 84 5

9 9
9 94
9 94 1

1"'52,10
.

500;00
500,00

,3.000,00
�"/

24.000;00
5.500,00
5.500,00
5.000,00
11.000,09 '

4.431,,90
8.048,00

30.000,00
55.938,70
14:400,00'

.

94-.650,50
68.972,90
60.000,00

39777�2,90
1.800,00

154.016,00'
,

,

U33558,90

9 94 ,2
9 943
9 944
9 945
9 946
9, 947
9,94 B

Pensão á Vva, e filhos menores de-Augusto Oaissler
Pensão á João Florentino de Souzã .�

Pensão a Vitor -F, de Souza
Despesás policiais ê' judiciária:;;
Aquisi�ão de placas
Créditos Especiais - Gratificação Prm:notor Púbtico

Visita oficial- do� Exmo, Sr. Gov-ernador do Está,do
Auxiliar- do Diret6r do D.M,E R. ",: ..,.

Abono de emergência, , ",

Aquisição. terreno Estádio M�nicipal
AuxíliQ pró'Ginásio de CanoiohaB

495,80

6�000,00

2.400,00'
900,00

7.975,90.

Cr$
pagar �e 1953

pagar. de 1954
SOMA CR$

Restos a

Restos a

Saldo para
SALDOS DISPoNIVEIS Na Tesouraria

, c<, Em BaIlcqs
RESPoNSA'VEIS

'

Nas Intendências
ESTADO DE"SA,NTA CATARINA

r .

\
Despesa com a Justiça E�eitoral., ,"

j�FONDQS VINCOLADOS No' Banpq N. do COlllercio
No Banco "INCO"

'DEPÓSITOS Na ·Tesouraria
.

�.'

Alvina Witt
Contador

Cahoj.nhas,�30 de Novembro de 1955

Herbert Ritzmann
Prefeito

1''--;",

'Reinaldo C�esfani

A .Àsse�bléia Legislativa; aco
'IHendo requerimento de um de
seus membros, dirige-se a V.'
Excia., no término de seu exero-

'

pIar e mllgnífico govêrnq, atra
vés da presente mensagem con

gn.tulató�ia ce de entusiástiços
aplausos, para louvar sua ad
mirável 'ação administrativ�' e
traduzir o nosso expres�ivo r�
con,hecimento pelas (j,teis' e pro"""
veÍ'tosas 'realizaçõf!s çle tão, pr9bo,
digno, dinâmico e empreendedor
govêrno, voltado indescontinua-

i" ��

damente 1 pára o bem de nossa·

gente e de nossa 't�Jrai '

r

..

Os- augúrios dã Assembléia
Legislativa, nêste instànte, são

, ",

expressos no mais vivo "desejo
de que, ao emiriept� sucE!ssor dê
V; Excia., dr., Jbrge Lacerda,
seja posshíel a cotinuijade· dessa
incomparável obra administrati
va, que tanto distiri'guÍu Santa
Catarina n.o panorama da cres-

.cente gràndeza do Brasil.

ti\' Dirigimo� a Deus", mercê" oe
Quem estiveram res�ni-dos nes

.éta Casa os Con�tituintes 'de 46,
os 'Jervorosos· votos .. pela ·,felici-

·

dade p��soal de V. "EXC��\�J'
(AssYBraz Joaquim Alves
Prel!lident� da Ass�mbléià ri ,

Legislativa" '_ ...

Sala das Sessões, em
Janeiro de' 1956. �

., "'-
(Ass) Volney Collaço<de Oliveira"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
Quem fala., paga
Desmoronando O Centro de Tratoristas construido
ciso Schaefer,· no Campo de Trigo em Marcílio

I
I,
"

Ainda os dolorosos acontecimentos nesta cidade.
. "-

Ano 10 ; CANOINHAS - S:-Catarina, 11 de Fevereiro de 1956 - N. 388

I
[I A �,?c��!:i!p'lM!!!!!'<:'!�:'d�::
:.1 realisou dia 7 do corrente a sua harmonia e compreensão dos

sessão anual para eleição da seus homens, mas, aquilo que

11 . Mêsa diretora para 1956. . estamos assistindo não nos le-

A contagem de vótos foi de' varia para melhores dias.

7 a 6 favorável ao PTB-PSD, A bancada da UDN, entra na

entretanto, o líder da bancada liça neste ano de 1956, com fir
da U. D. N. Vereador. Carlos me proposito de tudo envidar
Schramm protestou contra a elei- para que sejam preservados os

ção do Sr. Generoso Prohmann, elevados interêsses do pôvo de
.

)

por julgar ilegal a forma pela Canoinhss e para que seu pro-
qual ela se processou, .recorren- -gresso não sofra no seu ritmo
do para a Assembléia Legislativa. de ascenção.

l .

VENDE-SE
GRUPO DIESEL ELÉTRICO

11���.�.P. X 3,75 KVA - MONOFÁSICO
___��_����A WALTER (Estrada Bernado Olsen) 2x

Iscola Normal Sagrado Cora�ão de Jesus
Curso Primário - Abertura da Matrícula 9 de Fevereiro'
Exames de Admissão ao Ginásio 16, 17, 18 -" " "

Exames de 2a. época das Ginasianas 18 " " "

Exames .de Admissão ao Normal 20 e 21 " " "

Dia de Matrícula para Ginasianas 20" " "

Dia de Matrícula -para Normalistas 22 " " "

I

II
No dia de Matrícula' realizarão o pagamento da

primeira prestação, Cr$ 500,00. .

- �

. Depois do dia 15 de Fevereiro não se aceitará mais
inscrições para exames de Admissão. Os documentos
exigidos são: Certidão de Nascimento; Atestado de saúde
e vacina, todos com' firma reconhecida; Atestado de con

clusão do Curso Primário; 6 retratinhos 3x4.

AGUARDEM PÁRA �REVE

Cine Teatro vera Cruz.
'APRESENTA:

• ás 20,15 horas •. Impróprio até 14
A imortal obra' de Gilda de ,Abreu
O E'BRIO

com VICENTE CELESTINO, o Hei da Voz

Conf, da Série CAVALGIRO RELÂMPAGO

DOM IN G O -' ás 14 horas Censura Livre
GEORGE MONTGOMERY,

no movimentadisaimo filme da. Columbia _

HOJE anos

ÉRA DA� VIOLÊNCIA,
.

em TECHNICOLOR/ .;.'

'. Conto da Série Cavaleiro Relâmpago

II

ás 17 horas .' Censura LivreDOMINGO· ás 20,15 horas Impróprio até 14 anos

COMO AGARRAR UM MILIONÁRIO
FiJme em CINEMASCOPE COLORIDO

Estrelando Marilyn Monroe - Betty Grable
Lauren Bacall e William Powel

-----

2a. FE�RA • ás 20,15 hora�PRISE- Impr. até 14anos

3a. e 4a. FEIRA· às 20,15 horas • Irnprôprio até 18 anos
.,

BONDADE ,FATAL
ETHEL �ARRYMORE e MAURICE EWENScom

5a. e 6a. FEIRA • às 20,15 horas • Improprio até 14 anos
.

A 'CRUZ DE MrNHA V1DA
O drama qU0\ o público classificará como o melhor do ano
. . ) .

.

Estrelando Burt Lancaster - Shirley Booth - Terry Moore

DISCOS ...

pelo Dr. Tar
D ias! p���7��o�����o

Enérgicas prOVidências do Governador Jorge Lacerda
Tão logoo, ilustre Governador

teve conhscirnento do tragico
assassinato do inditoso Adular
Wiese, tornou ele as mais rapidas
e energicas providencias para
que voltasse o sossêgo e a paz
ao seio do povo canoinhense.

Assim. já no dia 31 de Janeiro
esteve rapidamente aqui o Sr.
Cel. Trogilio de Melú,. digno
Delegado de Ordem Política e

Social, afim de tomar conheci-

mento do 'assunto, regressando.
em seguida para a Capital do
Estado, retornando para esta ci
dade no dia 4 do corrente, ini
ciando incontinenti o competen
te inquerito a respeito do ocor

rido. Senão bastasse o teste
munho de grande parte da po
pulscão da cidade que presenciou
o crime. p. inquerito veio ressai-

�

tar a culpalidade do criminoso, ,

seus antecedentes e mesmo certo
enredo que envolveu o drama ..

EMPOSSADOS ...

CONCLUSÃO
Hostin, Bispo de Lajes, diretores
de repartições funcionários e jor
nalistas.

Após prestarem cômpromissos
foram os Secretários, em formosa
oração. saudados pelo Governador
Jorge Lacerda" que lhes declarou
confiar no seu patriotismo" no seu

trabalho, no seu amor à causa

pública, 'em benefício· do bem
estar do povo. Disse que será
uni simples coordenador dos seus

trabalhos e; finalizando, desejou
a todos felicidades no desenpenho
das respectivas missões.

Em no�e do novo Secretariado,
usou da palavra o dr. Brasília
Celestino de Oliveira. do Interior
e rustiça, cujo discurso foi gran
demente aplaudido.

GRAVETOS & FAGULHAS

,A Eniprêsa União Catarinense Ltda.,
\.

.

torna público que, a partir do próximo dia 13 do corrente,
passará a adotar

.

os prêços de passagens em tôdas as

suas. linhas, constantes da tabela base n. 2 - aprovada
pelo Conselho Podoviário dó Estado em 14 de novembro de
1955 e homologada pela COAP em 5-de dezembro de 195!i.

>EMPR�SA UNIÃO-CATARINENSE LTQA.
WALMOR ADAO SCHMITT

Caro leitor, eis-me novamente
na sua presença com este artigo.
Qual assunto vamos escolher
hoje? Bem ... Estou escrevendo ...
E, escrever não é tão fácil como
pode par-ecer á primeira vista.
Diz J�n Bielatowicz num artigo '1da Gazeta Literária de Londres
que, se alguem escreve algo,
escreve-o porque venceu o tal
"algo". Com isso não quero dizer
que venci todos "algos". Vencer-
se a si - é a tarefa mais im
portante ...
Mas, de mil tons, de caos, tirar,

selecionar um . único tom.para
que todos sejam servidos, é qua-

· si impossível pois cada. pessôa
tem os seus modos de vêr e lêr.

Zero
.....

Escrever nada- sobre nada pa
rece ser a ocupação de muita
gente moderna (inclusive a mi
nha de vez em quando). Há po
rém Zeros ou "Nadas" inocentes
que servem para se distrair e

há Zeros nocivos que, sob a

capa de arte ou patriotismo,
refletem apenas a constituição
psíquica d� seus autores ... e nada

· mais de bom ... S�existisse um

termômetro adequado, poder-se
ia medir os homens segundo o

ideal por eles possuido. O tal
termômetro nos revelaria muita
coisa e serviria para indicar o

ponto culminante até onde um

-, povo materializado pode chegar
sem cair no abismo.

J. Wzorek

Complete sua coleção de
VICENTE CELESTINO

Ouvindo-te
Coração materno'

.Cinzas no Coração
A ultima estrofe

Noite de amor

Pecaminosa

--'l Sangue e areia
Tenho saudade

Quando o outono chegar
Luz e sombra

Ilusão de garoto
Martirios

.,

Canção de Cauby
Meu Brasil terra .Natal
atlquirindo-os na

"Casa Erlita

Atenção! '

Quer concertar seu calçado
pôr prêço módico e serviço
rápido, procure competente

· à Rua Vitor Konder em

frerite a casa de frutas Olsen.

Gerente

I

.
.

Cineminha
Amanhã, às '3 e às 8.l5 horas

A ART FILMS. com VIVI .GIOI. CARLO NINCHI
e JEAN TISSIER em

Infâmia.de �m Amor
(La Portratice de P�ue) /

Y'ariedades da Tela, Atualidades Francesas.

Edital
/

de Convocação -

o Presidente da Associação Rural l'Ie C)lnuillhas. usando das

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

A Assembléia Geral Extraordinária dos associados, a realizar
se na respectiva Séde 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) AUmento dá mensalidade
2) aumento da Jóia
Não ha'vendo número legal para a instalação da Assembléia

em la. convocação fica. desde já feita a segunda Convocação para
ás 15' horas (3 da tarde), �o dia 19 de Fevereiro de 1956.

«: Canoinhas, 30 de Dezembro de 1955

ÁLFREDO GARCIND'O - Presidente

.

'

1 CLUBE CANOINHENSE
aAILES CARNAVALESCOS

A Diretoria do Clube Canoinhense, têm a satis

fação de convidar V. S. e Exma.. Familia, para o baile

carnavalesco, que farão realizar em sua s�de social no

próximo dia 13 e. matinée dansant_e dia 14.
,

As reservas de mesas poderão ser feitas com o

Sr. Tufi Nader no Clube Canoinhense.
.

A DIRETORIA

ALFREDO PAULO
I
Avisa seus ,freguêses e ao' público em �eral "

.

que tem par? pronta entrega BAN.ANAS
PREÇOS MODICOS 2x

VENDE�S/E
Uma casa de madeira de primeira, em perfeito estado,
medindo 7x19, com janelas de vidros e portas reforçadas.

.

Tratar com ALFREDO GAB.CINDO ou na Redação do
CORREIO DO NORTE. Negócio Urgente.

TOSSES' IRONOI!ITES '.

ViHHU CUOSOTAnn Tem bom gosto 1
Tome Café S. Tereza

(SILVilRA)

GRANDE TÔNICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


