
Ha dias, o Snr. Prefeito Municipal, solicitou a Câmara a

realisação de sessões extraordinárias afim de que fosse examina-
do o «Relatório do Exercício de 1955», isto é, as contas do ex-

/Prefeito Snr. Herbert Ritzrnann, até 31/12/55.
As contas de «débito» representaram as seguintes cifras:

Restos a pagar de 1955 Cr$ 255.4;58,80
Anterior a '1955 isto é desde 1948 100.772,00

TOTAL Cr$ 356.230,80
As contas de «crédito», são representadas

Dívida ativa (impostos atrazados)
Bonus do Estado de Santa Catarina
A receber da' União quota parte
Imposto sobre a Renda desde 1952
Dívida do Estado (Justiça Eleitoral)
Em caixa

Depósito no Banco Inco

pelas seguintes cifras:
227.732,00
25.200,00

150.000,00
71.473,00
35.847,00
1.416,50

TOTAL Cr$ 511.668,50

Portanto, para compensar «os restos a pagar», 'existem
contas de crédito na importância de Cr$ 511.668,50. Estamos ain
da informados, através da leitura dos jornais, de que a impor
tância da quota parte do imposto sobre a Renda, é ainda supe
rior a 150.000,00 atingindo a casa dos 260.000,00. Acresce, tam

bem, que a importância dos «restos a pagar anteriores a 1955,
de Cr$ 100.772,00 é representada, .na maior parte, de contas não

reclamadas», portanto sujeitas a cancelamentoc.v-o,
Se compararmos a arrecadação de Cr$ 4,564.505,60 com

es «Restos a Pagar» de 1955, que são Cr$ 255.458,80 verificamos

'1ue esta importância representa 5,6% daquela.
A colenda Câmara Municipal, apreciando o citado relato

rio, APROVOU AS CONTAS POR UNANIMIDADE, reconheceu
tio por�maioria absoluta, a lisura, honestidade e admiravel admi

Distração do ex-Prefeito Herbert Ritzmann.

De sã conciência, honestamente, ninguem poderá levantar

quaisquer dúvidas ou criticas ao Snr. Herbert Ritzmann, no que
iange à sua administração frente ao destino da Municipalidade, o
ijue se escreve e se dizem contrário, são frutos de paixões polí
ticas descabidas, cegueira e ódios. Dizer que foi um «governinho
de banha maria», são expressões de quém «ABSOLUTAMENTE
NADA ENTENDE DE, ADMINISTRAÇAo». A administração re

�uer cerebro - requer tino. Os problemas do município não se

resolvem com «Melhoral, Ipecacuanha ou Regulador Gesteira».

O povo está cansado de ouvir mentiras e não quer mais
'

que se abusem d� sua boa fé! Esse mesmo povo felizmente não
é cégo e sabe perfeitamente comparar o passado e o presente.
Sabe o que foi a Canoinhas de antes de 1950 e a Canoinhas do
do govêrno udenista, E se amanhã os fados lhe forem contrários,
e o PTB for o dirigente do município, entãó somente l);os resta

chorar sobre o túmulo do progresso de noSSa Canoinhas.

As «celebres contas» de
_

um milhão e tanto, pelo que ve

rificamos de uma lista «democraticamente» trancadas na gaveta
do Snr.' Prefeito, ficaram reduzidas a metade, e isto mesmo, com

a inclusão de «contas fantasmas». Aliás o «Barriga-Verde» de 29
de Abril abórda esse assunto, como quem caminha sobre óvos.
Fala sobre contas contabilisadas e não contabilisadas, mas, so

mente se refere aos débitos - será que os créditos ja sumiram?
ou não merecem a atenção do povo .. ! PUBLIQUEM as tais con

tas e nós daremos a explicação ao povo - real e honestamente.
O ex-Prefeito Herbert Ritzmann, não liga a essas conversinhas,
pois que se considera muito acima desses seus detratores, e, de
viseira erguida, se apresenta ao povo de Canoinhas, de quem sa

be tem o reconhecimento. Ele é filho de Canoinhas e como tal
trabalhou com amor e dedicação a terra que lhe serviu de berço!
Trabalhou e continuará trabalhando, porque é administrador e

administrador e sócio de importante indústria que 'honra nossa

terra, e muita recomenda a quem a elevou .ao conceito, que hoje
desfruta, até fora das fronteiras de nossa Pátria. Enquanto Her
bert Ritzmann é uma realidade seus difamadores são a negação -
Q futuro nos dirá que temos razão.

; Averdade,sóaverdade
Albino Raul Budant, diretor do Jornal «Barriga-Verde»,

Q homem que atiçou e aprovou perseguições injustas aos des
cendentes de alemães, que não escreveu siquer uma palavra em

defesa de canoinhenses, cidadãos brasileiros honestos' e trabalha

dores, presos inocentemente, que escreveu em letras -enormes em

cabeçalho espalhafatoso, que a língua Alemã era maldita tem

coragem de, agora, passados apenas, alguns anos, ..
falar em glo-

riosa Alemanha. I
r

Quer, agora, se fazer de inocente, de cordeírínho, de ví
tima da calúnia; da intriga e da mentira... Diz que tem sangue
nas veias, se faz de valente, mas não sustenta suas proprias afir

mações escritas, que foram lidas por todos os canoinhenses.

Suas mentiras e calúnias são do conhecimento público.
Seu coração deve sangrar amargurado pelas maldades

praticadas por êle que tudo sacrificou, inclusive a própria dígni
dade E! honradez, por mesquinhos interesses políticos.

As testemunhas de suas maldades, de suas mentiras e de
suas calúnias, são as suas próprias palavras escritas, seu próprio
jornal - Testemunhas que êle jamais poderá aniquilar, fazer
desaparecer.

Seu castigo será sua consciência intranquila, insatisfeita,
condenando a todos os seus, escritos Que contribuíram para infe

�, licitar seus semelhantes, espalhando ódios e desarmonias na gran-
� de família canoinhense. '''' i,

Eis aí a VERDADE só a VERDADE! /
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e Pinheiros
Para o bem de Canoinhas
Para o desenvolvimento de nossa lavoura
Melhores- Estradas
Mais Escolas
Auxilio do Govêrno Estadual
RENEAU CUBAS prometeu e pode cumprir,
porque tem o apóio de Jorge Lacerda, Gover
nador de Santa Catarina.
Votar em RENEAU CUBAS para Prefeito no

dia 17 de Maio, é ajudar o progresso do teu

Distrito e do teu Município.

JORGE LACERDA, Governador eleito e
empossado, espera que os eleitores de

Valinhos, Palmital e Pinheiros elejam Re
neau Cubas para que o Município de Ca
noinhas tenha e receba. toda a sua cola
boração. RENEAU CUBAS eleito, teremos
uma administração sem impecilhos e sem

dificuldades. Eleitores de Valinhos, Palmi
tal e Pinheiros não errem desta vez, vo
tem em RENEAU CUBAS para Prefeito.

Ano 1.0, Canoinhas Num�ro 400Santa Catarina, 5 de Maio d� 1956
----------.-------------

rw�ri�l�ri�: t C. �ARYAl��
CAIXA PÓSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADOS

Eleitores dePinbeiros,Palmital eValinhos
Votai dia 17 de maio no dou

tor CUBAS para Prefeito Mu

nicipal e tereis assegurado o

progresso, tranquilidade e feli
cidade de Canoínhas.
sO o dr. CUBAS poderá fa

zer um grande e ótimo govêrno,
ajudando a todos os canoinhen

ses, principalmente os lavrado

res, operários e homens do cam

po, porque SÓMENTE ÊLE te
rá o apóio decidido, amigo e

eficiente do Governador de San
ta Catarina - Doutor JORGE
LACERDA, que' foi eleito pela
Frente Democrática Nacional.

FONE, 128

ESTRA,DAS DE RODAGEM,
ASSOÇIAÇAO RURAL e de

todas·;l'as repartições estaduais,
porque seus dirigentes são es

colhidos e orientados pelo Go
vernador JORGE LACERDA,

I Terá, tambem, o apóio do "SEU
DITO», nosso Deputado, e do
dr. Paulo Bornhausen, Presiden-
te da 'Assembléia Legislativa,
onde a Frentlf Democrática
tem maioria.

Conclúe em outro local

RIO, 21 (urgente) Foi rece
bido hoje pelo Presidente JK
no salão nobre do Palácio do
Cate te o. "inteligente" e "bri
lhante" (o alfinete da 'gravata)
deputado J C.C (tradução: João
Colodel de Canoinhas) que le
vou mais um papagaio para
assinatura. Já é tempo de' pa
garem de uma vez o sacrifi
cado pessoal da "ex-Lumber e

deixar de tanta demagogia em

torno do assunto.... pois pagar
divida não é favor e sim obri
gação.
RIO. 21 (urgente) O Presi

dente JK declarou aos jornalis
tas credenciados no Palácio do
Catete, que ficou vivamente
impressionado com o deputado
J CC, achou-o bem "vermelho"
e julga-o pessoa que sabe ond�

O Governador JORGE LA
CERDA que assumiu o cargo
dia 31 de janeiro do' corrente
ano, já afirmou que durante
cinco anos dará ao dr. CUBAS
auxílio, amparo e colaboração,
tudo -fazendo em prol do pro
gresso de Canoínhas.
O doutor CUBAS eleito Pre

feito Municipal contará ainda,
com a cooperação amistosa e

ardorosa dos SECRETAR lOS
DE ESTADO, entre os quais
figura seu grande amigo dr.

AROLDO CARNEIRO DE CAR
VALHO, Secretário de Viação
e Obras Públicas, o homem que
dirige os trabalhos de conser

vação e melhoria de nossas es

tradas, que orienta os Departa
mentos de Estradas de Rodagem.
O doutor CUBAS, terá pois, o

apóio e colaboração eficiente e

valiosa da DELEGACIA DE PO

LiCIA, CÉNTRQ DE ,SAÚDE,
INSPETORES DE QUARTEI
RÃO, DEPARTAMENTO DE

Milita coisa .. ,

O CACIQUE não apareceu
na semana passada por que foi
.ao Rio de raneiro, assistir o

batisado dosíndios dos quais foi
padrinho o Presidente rK. Co
mo os "trabalhadores do Brasil"
já estão desiludidos com esse

governo que s6 promove au

mentos, os JJ e seu ministro
Nereu querem transformar em

eleitores os indios para assegu
rar a estabilidade da oligarquia
do mar de lama: ..

em pouco espaço
tem o "nariz" e até declarou
que si r�at?rmos, as relações
com a Rússia sera o nosso fu
turo embaixador.i... por coinci
dência lá existe divorcio.

O DOR DE BARRIGÁ, em
sua manchete do dia 3 diz "Vo
tai em Haroldo Ferreira, no

médico amigo para que Canoi
nhas venha a, viver MELHO
RES DIAS" será que a A&I-'
ANÇA não está satisfeita 'com
o governo do Generoso Budant
de Miranda Lima.... ou foi co
chilo do . Grande" Albino.

A MANCHETE deveria ser

assim ., Votai em HF o médio
co .amigo de si mesmo, para
que Canoinhas venha a ter dias
sangrentos. O lobo é feroz e

foi importado das selvas de Foz
do Iguaçu ...
CONFUSÃO foi o quê' rei

nou na redação do 'dor de
ba'rriga" com o artigo do. Sr.
Pedro Reitz pois os escribas

I Albi\lo, Tarcisio, Haroldo, Ney,
Nilton et caterva... não enten

dem grego, ingles, alemão e

continuam LATIN ... no.

Por hoje "é só., na proxima
semana tem mais.

cacique

�,)'r >; 'I,
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�'S para 'cas�cos �·lãS em"tôdas as'côres
&;;pREÇO� MO.DICOS EM P'R EZA. ru c K
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Maria Góss Glinski, Oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca

, noínhas, Estado de Santa Cata-.
rina.

Registro Civil- De R. l\IAGALHAES JúNIOR

O SENADO E
.

,

O SR. LUPION

PARA F'ERIDAS,
E C,. Z· E M i'A 5,
I N F LAMAÇ,O ES,
C o. C ,E I � AS,
F R I E '1 R A(, 5 ,

"��������III!'I!��"'I ÉS P'I N H Á 5, 'EJ C.

seu transporte sirva-se de quem quizer...
\ "

bem servido, sirva-se da

Faço ciente a quem interessar J
possa, que estão preparando-se
para casar. em meu cartório;·
Dorvalino Leandro Filho e Ce
lia Augusta Gaíssler. Ele soltei
ro, lavtador, natural e residen-

-

te neste distrito, onde nasceu a

23 de novembro' de 1935, filho
de Dorvalirio Leandro Cordeiro

\ e' de' Olívia �a, Conceição, resí
dentes neste distrito, Ela sol tei�
ra, doméstica, natural e residen
te neste di!q;rito, onde n,asceu a

28.de janeiro de 1937, filha de
Anteneir ;}a\ssler ja falecido' e
de Míguelina Gaissler residentes
neste' dístríto. Quem souber de
aIgi.i"íIbmpedimento deve acusar,
na forma da Lei.

mas se quizer ser
/, �

'R"Q,D 0�'S U l
BEM\. PARA SERVIR SEMPRE

Prepcre-se para come
morar o maior Dia da
Crista�da�e, encomen
dando. desde já, SU�
Cesto de Nc tel. Pogue
-c sem sentir, medtce-te
peque�a's prestaç�es
manscrs.

,.2,50:0110,00 ..
LP

Uma geladeira
no valor d.

30.01l0,OO

E ainda candidate-se a go

nharr\inteiramente graUs,
PRÊMIOS VALl.OS05>'

,
I

raça ciente a quem interessar
possa: que estão preparando-se
para casar em meu cartório:
Paul6 Pedro Vicente e Elza

Dedeskí. Ele, solteiro, lavrador,
nascido neste Distrito a 23 de
'setembro de 1936, filho de Pau
liiHi Vicente de Souza e de Nair
Vicente, de Souza, domiciliados
e residentes neste. Distníto. Ela,
solteira, doméstica, nascida em

Matão no dià 13 de junho de

1937, filha de Jorge Dedeskí e

de Anisia de Matos, domiciliados
e residentes .ern Matão.' Quem
souber de algum impedimento
deve acusar na forma da Lei.
"Paula Pereira, 24 de abril 195?

Maria, Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

1�_
Ruo Cans. lrispiniano, 379 - 0.0 cnd.

Canjunla 302 - Ielefone.
\
36-7736' �.

Caixa PO�I�I" 4229'
.

- São Paulo

Representante nesta Cidade
'

'D A R cv WIE'SE
. Sebastião Grein Costa, .Escri-

.,f; à r di á c i a O I i 'v e 'i ra ";;0°�i:if�: eM�jf��ia�i��a�eB�=
•

i,
nícípio e Comarca de, Canoinhas,Especialidades' Ferrneceutices Estado dp Santa Catarina, etc.,

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena, "Faz saber que pretendem ca-

,

?(

Ru.'b-Instein, .Marqaret Dunc'em, Coty e outras sar: Francisco Béje 'Neto e An-

I I·
tônía Alves da Silva. Ele; natu-

, \
Artigos 'de Toucador etc. ' ral deste, Estado, nascido em

i ' ,f Itaíópolís no dia, 26 'dê setembro

�.:.\ Manip"ulQção escrupulose l Preços módico�) r-. de 1911,lay,rador, solteíro.Tllho
. legítimo de Marques Siqueira

Béje e de .Dona Joaquina Bar
ros Franco falecidos. -Ela, natu
ral deste Estado, nascida neste

"

C bl' distrito nu dia 13 de junho de"- óncorrência PÚ ice 1918, doméstica, solteira,. filha
;"rrehdamento dos serviços de bar,.,da Socíedede : de Salustisna Alves da Silva

" domiciliadas � residentes neste
I, Pelo presente edital são convidados os interessados' a distrito,'
apresentarem proposta para arrendamento' dos serviços de bar,

Apresentaram os documentosda Sociedade, nas 'seguintes condições
'

exigidos pelo Código Civil art.
" ) Envelope fechado, endereçado aó Snr. presidente da 180. Si alguem tiver conheci-
i�ociedade e entregue até ás 18 horas do dia.15 de Maio próximo. menta de existir algum impe-

;s,.< 2) li proposta deverá conter os seguintes requisitos: , �dim�nto, legal, acuse-o para fins
at prova de que o Interessado e associado. '. de 'direito.
bl valôr de arrendamento ou aluguel que pretende pagar:

ii;' "". 'c)' concordar. quanto as-despesas com luz €"telefone, que
€orrerão por conta do arreridatárto. "

.'

�li)t:S"NOTA:- O contrato a 'ker firmado terá a duração de, 12
:1ÍElses vencendo antes no caso de mudança do bar' .para a nova

spde' sOCÍl,I1. As propostas só serão levadas"em consideração" com
• 'fiase mínima de Cr$ 800,00 (oitQcentos criizeiroslemensais.•

," fi- �'f .�. ' ',','

;fi;," éanoinnhás, 12 de abril de 1956.
"WIGANDO FISCHER '- secretário em exercício.

SoCiedade Beneficente

E para constar e chegar. -êste
ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será afixa
do no lugar de costume e pu
blicado no jornal «Correio do
Norte» da cidade de CanoÍ:1has.

Major Vieira, 23 de abril '1956
Sebastião Grein Gosta'
Oficial do 'Registro Civil

CONTRA CaSPA, 'j.

QUEDA DOS ca·
,!

O SENADO FEDERAL come

çou a agir no interêsse da ,mo
ralidade administrativa e do

patrimônlo 'da Nação, vetando'
um dos negócios altamente ren
dosos que o governador do Pa
raná sr. Moisés Lupíon., ernpre
'endera em seu benefício e de
seus sócios. precisamente por
ser uma figura .de certa proje
ção no mapa político do país.
A decisão dignifica -ao mesmo

tempo o Senado Federal e o

"Tribunal de Contas da União,
onde começara a justa r.eação
contra a escandalosa transação.
Sem essa barreira, tudo estaria
consumado. Não tería havido

oportunidade para a intervenção
do Senado, onde, felizmente, os

laços de solidariedade partidária
não prevaleceram contra os pro
pósitos moralizadores : do 'I'ri-'
bunal de Contas. O pronuncia
menta do Senado deixa, porém,
err. péssima situação o sr. Moisés

Lupion, tirando-lhe autoridade
moral, que nunca é demais no

,

chefe de um govêrno de Estado.

E' o segundo golpe que 'essa
figura política tortuosa recebe
nestes poucos dias. Está. prati
camente despejado de seu man

dato de senador, com a reação,
também por todos os títulos
louvável, do Senado, contra as

licenças licenciosas que vinha
concedendo, a seus membros,
para o exercício 'de funções exe

cutivas ...

Tanto mais expressiva, é a

atitude que o Senado" Federal
tornou, ao aprovar o ato do Tri
bunal de Contas da União, quan
to é certo que o líder, do PSD

naquela 'casa 'legislativa votou
contra àquela decisão moraliza
dora: "Poder-se:á 'dizer que' se
limitou a dar o voto, sem que
orar lanças pelo seu corre ligío
nário, e apenas deu aparente' s'o-.
lidariedade política ao sr, Lupion.
Mas tat atitude é incompreensi-

:
vel num líder de pantido, Líder
do governo, na questão, não era

o senador Felinto Müller, pois
todos sabem que o H, Juscelino
Kubitschek' publicamente se de-

.

darem contrário à transação.
Mas deixaria de ser o .Iíder de
seu partido? Um líder que vota

, contra a maioria que êle coman
da, ou finge comandar, e que
não a, arrasta, 'com os seus ar

gumehtos, é um líder demitido.

Foi líder, não o é mais, Terá
de depor o bastão da liderança
em mãos mais hábeis e mais

seguras, Se o sr. Felinto Müller
entende q)le votou bem, que spu

voto"foi justo, decente, ntces

sário, estará reprovando a maio

ria, que vÇltoU no sentidç oposto.

Se acha que essa maioria é que
fêz justiça, é que esposou a boa

, causa,' é que cumpriu o seu de
ver, então estará se incriminan
do e admitindo .que votou con

tra o interêsse nacional, subor
dinando o seu pronunciamento
a razões inferiores, que não de
viam' ser levadas em conta a

não ser por mal compreendida
solidariedade partidária. A

\
soli

dariedade partidáría é.urna bela
coisa, mas para- ser empregada
num bom sentido, Se alguém a

emprega num. màu seritido, per
de autoridade moral, perde pres
tígio, E como ser líder sem essas

condições?
Essa batalha, travada no Se

nado, não foi pequena, nem foi
fácil. 'i"gumas p!'ssúa"s pOder,iam
ter feito melhor papel do que
'fizeram, Contudo, desprezaram
essa oportunidade. Lembrarei,

, .por exemplo, o suplente/de se

nador Moura.Brasil do 'Amaral,
que fêz aquêle gracejo de apre
sentar emenda,. no sentido de
'renunciar o Senado a uma prer-

I rogativa que é sua, expressa-.
mente sua, constitucionalmente i

sua, e, mandar a questão para
a justiça, .. OPilatos carioca, que
queria lavar as mãos e sem dú
vida o fazia com o intuito de
favorecer o Barrabás paranaense
invertera a posição já publica
mente assumiria pelo titular efe
tivo da cadeira, o sr, Gilberto
Marmho. Teve a sua emenda

pilhérica, ou ardilosa, o destino
_(

mais conveniente: a cêsta: de

papéis servidos,..
'

Não há dúvida que vai 'indo'"
bem o Senado. Se fosse' mal e
que seriJ\ terrível. Era o. caso
'de se decretar a falência total
,do Tribunal de Contas da União
e de suprtmi.Io, de urna vez,
Gomo uma, fonte de despesas
inúteis.... Todo o esforço 'que se

faça no sentido, de moralizar a

vida pública brasileira só deve
ser aplaudido e encorajado. Te
remos, assim, cada .vez menos

Adernares, inimigos públicos que
só medram onde impera a frou- "

xidão, a complacência, a falta
de polícia,' a cumplieidàde com

a esperteza, a malícia e a fraude.

TOSSES I IRONQUITES 1

moo mOSOIADO
(SllVIl .... )

GRANDE TÔNICO

Pulovers, casaquinhos, blusas
meias, 'tudo de pura Lã

sempre na

Casa Erlita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Dentária Geral
RAIOS X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.'
MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO

DE' CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXÁS.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

'

\ '

Atende exclusivamente com hora marcada
RUA GETÚLIO VARGAS. 898

EM FRENTE Á. AGÊNCIA «FORD»,

DR. ERWIN
'

SCHWARZ

/

, ,

APARELHO

1fL, ,. tm • ti
para descarga

sanitária

• Des[(lrga automática

• 100% silencioso

• 100% inoxidável

ENGENHARIA E COM�RCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FI,LlAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

Armazém Sublime
Tokarski Cia_ Ltda_

Avisa ao povo em geral que abriu suas portas,
atendendo com secos e molhados, fazendas, louças,
ferragens e com todos .os produtos coloniais.

Vende a afamada farinha de trigo
JAP TOKARSKI

POIt ATACADO E A VAREJO.

Rua Caetano Costa, 96 - Telebne 219
CANOINHAS. SANTA CATARINA.

MII�llIl!IlllmllllllliilW1lm�II00,... ",m
' ...

[

L
,=

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

'o Melhor <Amigo
Para o desenvolvimento d<)s seus negócios, é a sua máquina de
escritório, Sua bôa conservação será gratificada pelo' equilíbrio da

produção e satisfação no seu maneio.
.lndíeação do Atelier de Mecanografia

de ERNST REIME:.R
Téenico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas,de
Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

.

Compra .e venda de Mâquinas novas, usadaa e reformadas

,? ,/::. r.:
� .:';' ,.;.'

Aproveitem .. �

Pelo mehor . prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil_

\'� 1[cilT/l';;7Q?
CI
I:

.';

.
PROCURE CERTIFICAR-SE

VISITANDO A

CASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

de LãMalhas
/
só ,DO.

ead.4
r�t,tit(J,na

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
,

Um produto bom,
especial e cenoinhense l

Tem bom gÓstO?
,Tome Café S. Tereza

Proibição
Fica terminantemente proibi.

da a passagem e caçadas em

meus terrenos situados em Alto
da Forquilha, Não me respon
sabilizando pelo que possa acon-

, tecer aos transgressores do pre-
sente aviso, 2x'

Estanislau Guginski

V. S, poderá comprar re

logios "modernissimos
anéis e trincos de di
.. versos modelos

Na Relojoaria, Suissa
de 6uil�erme J. A, Sunga

Rua Eugenio de Souza

Cerâmica Brand
Ewaldo Brand

T rês Barras - Santa Catarina

Tem para pronta entrega:
Telhas Francesas
Tijolos

.\

Goivas

prec;:os convidativos

1'i
5.5-1956

A mais antiga
A mais sortida
A melhor ,

A preferida

OficinA
"

Relâmpago
Completa assistên.cia para

b· . I do pequeno concerte"
sua lele eta até a reforma geral

Pêças e mais péças, da menor, até a maior

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

MECÂNICOS ESPECIALIZ'ADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio-do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,$egu ros,Conta Propria

,
Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS 'PARA DESCASCAR E D�BULHAR MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E EL�TltICO
Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo'i
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcíndo: ,Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc,

,

'

,

t.

1,05 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,

7 alqueires de terra: 3' casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Granja Ide Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA
I

50 -Alqueires (Bracatingal e Erval) - em CAMPININHA
.: 1

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários - 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

".
. -

• I &i<

35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante'
apenes 10 kilómetros da Cidade)

23 alqueires de terra na Serra' do Lucindo, sendo 20 alqueires,
.; terra de planta e 3 alqueires de caíva, sem benfeitorias.

/'J'"

Motores a Gasolina e Oleo Diesel, qualquer cap�cidade
Dínamos de 6 volts e GERADORES de corrente

�ontínua e alternada de 110/220 volts
Motores Elétricos «A R' NO J) Monofásicos e Trifásicos

Chaves Estréia Triângulo a séco e a olee
Fios e cabos para instalações' elétricas em geral

Isolados e Nü, Lâmpadas Elétricas "GE.

Correias de Lona Plãna em «V»
V. S. encontràrá pelos melhores préços da prece

na loja J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701

CANOINHAS
Fone 125

SANTA CATARIN-\

Um trator marca "COCKSHUTT" -rnod. "20", com-arado,
grade." polia: tornada de força etc., com pouco uso e em

ótimo estado. Prêço convidativo. Tratar com
Dr. ERWIN SCHWARZ em frente a Ágência Ford.

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

na

1:" ,'."

'Erlitâ\,

O' lnverno
Pr�vina':'sr e compre s�us

agasalhos; cobertores,
rqlJpa de baixo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cineminha «São Se, Francisco»
)<:; '_ ;_,_,••.. ,.,iil ):'
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Amanhã' - às 15 horas. e às 20,15 horas.

'; CC R Ó b in" H <> O d,��i,
UM COLORIDO de Walt Disney

1)0. ÉPISÓDIO da "ccin:����R����:� JOAN RIÇE

ATUALIDADES FRANCESAS.
"

"

Trailer do "Homem sem Pátria"

�j

�: Banco
'�

do Brasil. S� A.
- AVISO -

,�' i,'
Concurse' pára Fiscais Visitadores,

(EX,CLUSIVAMENTE PARA AGRÔNOMOS,
.

ENGENHEIROS�AGRÔNOMOS e TÉCNICOS'AGRÍCOLAS)
O BANCO DO B'RASIL S. A. torna;Opúblico quê, visando a

permitir o aproveitamento .de Técnicos Agrfcolaa, resolveu reabrir,
até 31·5·56; das 12,30 às,H,30 horas, nos dias úteis (excluido o sâ
hado), em sua agência nesta cidade, à Rua ,Coronel Albuquerque,n.
692, as inscriçõêa para o concurso acima, encerradas a 29·2,56, cuja
realização, que será- levada iii efeito no Distrito Federal e nas capi-
tais"dos Estados do Rio Grande do Sul" Paraná, São Paulo, Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, 'fica'transferida para o decorrer

.,de »agôsto próximo vindouro, em horário e 10ca.1 a serem oportuna-
1'·mellte.anpllciadõs., ,

O edital respectivo está publicado no Diário Oficial da União,
ide 22· 12-55"e _se encontra afixado, tambem, em todas as agências do
Banco do Brasil S. A., as quais se acham autorizadas a prestar maio
ores esclarecimentos e 'fa�er 'a inscrição. Visa êsse certame a selecio; ,

nar candidatos para o preenchimento de vagas EXCLUSIVAMENTE
NAS AGf;NCIAS DO INTERIOR.

BANOO DO BRASIL S. A.,
Agência em Canoínhas (SC)

Armando Gonçalves Godinho
Gerente

Hugo, Nieble de Freitas
Contador Inter-ino

APRESENTA:
HOJE • ás 20 horas •

'.

Impróprio até 14 arios

LEGIÃO SUICIDA
com Gary Cooper, e outros

i,' '�'.'I

Continuação do sensacional seriado�O Falcão 'Negro
DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

�EGIAO SUICIDA
Continuação do sensácíonal sedado O Falcão NegJ;'o

ás 17 horas • Censura Livre
DOMINGO •

ás 20';horali • Irnprôpnio �té 14 anos

MEU AMOR BRASILEIRO
com L�'Da Turner' e Ricardo MorJta'lban' •

2a,. FEIRA • ás 20 horas - REPRISE - Impr. até J4 anos
;-

3a. e 4.a FEIRA • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

FLOR DO LODO
com Paulette Goddard" e Ray Milland

QUINTA FEIRA. 'MAT!NÉE • ás 14 horas

PANTANO SINISTRO
5a. e 6a. FEIRA • às 20 horas • Improprio até 14 anos

QUERO-TE ·MEU AMOR
com- Jean Simons e Victor Mature

i\\GUARDEM para breve os grandiosos filmes da Paramount

A PRINCESA E
..
O

No dos

Visitará esta cidade/lI"'ô
domingo, dia 13

''!i:'r,',r;

Festa da Ascenção " Quinta feira" - No Cineminha, às 15 hs, e às
i'

'

/:f, '

TODO O REALISMO DO CINEMA ITALIANO DE APOS-GUERRA:

"O HOMEM:;, SEM (L'Ebreo Errante)
Ano 10 CANoINBAS ,- S. Catarina.5 de Maio"de 1956 - N. 400

20;15 hs.

com VITTORIO GASSMANN
e VALENTINA CORTESE
Alemanha 1935. Paris 1940.

Mateus, o Judeu Errante, que
por ódío a Jesus quebrou o vaso

c, de alabastro -da Madalena, sofre
seu 'inominável castigo, até na

própria carne aprende a lição:
"Amai-vos uns aos outros ....

"

A história de hoje, a história
de sempre.

Soco Tiru ao Alvo Canoinhas Agradecimento
Nivaldo. Soares, vem manifestar

seu agradecimento publico aos i
lustres médicos Drs, Ma�io Mus.
si e Osvaldo Segundo de Oliveira,
pelo desvêlo e oportuna interven
ção cirurgica praticada em sua

espôsa 'Dna. Ingeborg R. Soares,
.cuja eficiencia e' exito salvaram
lhe a vida, e bem assim. a das
suas filhinhas, fato esse que de
monstra mais uma vez sua p;�.:tente capacidade médica.

Eleitores de Pinheiros ..•
(Conclusão da primeira página)

O doutor Haroldo Ferreira
caso vencesse as eleições nada

poderia+ fazer, porque contaria
unica e tão sómente com a Pre
feitura. Não teria direito nem de"
escolher um Inspetor de Quar
teirão.

Haroldo Ferreira que sempre
desfez e meteu o náu nos ho
mens da Frente Democrática não

poderia receber. apóio e auxílio
do Governador do Estado e de
seus auxiliares. Ficaria sózinho,
isolado.

Com Haroldo Ferreira, que
virou em mentiroso e calunia
dor, Canoinhas verá paralizar
o seu progresso e viverá dias
de intranquilidade e, aborreci
mentos.

Com o dr. CUBAS - CANOI-
, NHAS marchará de mãos dadas

com o GOVÊRNd DO 'ESTADO,
e viverá dias tranquilos, replê-e
tos a\ PROGRÉSSO E FELI�
CIDADE.

Perdeu"';se
Na festa da igreja Matriz uma

caneta Parker 51 côr cinza,
quem encontrá Ia roga-se restituir
ao veu dono sr: Bogodar, ou nes
ta redação que será gratificado.

Negócio cf urgência $

VENDE-SE. uma carroça,
eixo IH, com duas grades.,"
um par de arriame, armação.
para tolda completo, um ara

do e 3 animais.
Ver e tratar com o sr.

Miguel Oliskovicz, no Arma
zem Sublime de Tokarski
Cia. Ltda,

De ordem do Sr. Presidente, convoco os Senhores Sócios,
para a Assembléia Geral Extraordinaria a realizar-se em a data de
10 de maio de 1956, às 15 horas, nas dependencias do salão do Sr.
Francisco Bechel, no Campo d'Água Verde com a seguinte Ordem do
Dia: Aquisição de um terreno para a futura séde social.

De acordo com o art" 20 dos Estatutos a Assembléia Geral
Extraordinaria, funcionará em data' e .hora acima designadas com nú
mero não inferior a 1/3 dos sócios quites, e em segunda Convocação,
meia hora após com qualquer número.

Canoinhas, 2 de maio de 1956
Alcides Sans - 10 Secretario

FAZEM ANOS HOJE:

�J

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
A srta, Ivete de Paula, filha

do sr. João de Paula e Silva;
a menina Maria, filha do sr.

Ananías Petríntchuk: o sr. Willy
Priebe; 08 sras, dnas. Iracema,
esposa do -sr. João Bedretchuk
Sob". e Angelina, esposa do sr.

João Dias Pacheco.

FAZEM ANOS AMANHA:'
A menina Iza Maria; filha do

sr. Ney "iS, Machado, as sras.

dnas. Zilda, esposa do sr, Fran
cisco Femandes Luiz e Erna,
esposa do sr, Gustavo Stratmann;
o sr. Jordano Righetto; o meni
no Milton, ,filho do sr, Miguel
Dimidiuk; a menina Yeda Maria,
filha do saudoso Adolar Wiese;
o jb';�IÍl ,Sezinig, Waldmann;

-

FAZEM ANOS 2"a FEIRA:
Os srs. Bento da Rosa Mene

zes e Alvíno: Bolauf; as sras.

dnas. Hulda, esposa do sr. Gus
tavo Tliiem e Leonor, esposa
do sr. Angelo Albertí; as srtas.
Inês Frank, !!:Ifi 'I'odt, Valy Maria
Zierhut e Maria Petríntchuk.

FAZEM ANOS 6a, F:EIRA: \
Os srs. João Nelson Grittens,

Guilherme Màhr, .Agenor Go

mes, Henrique Gonçalves Sobro
e Jurandyr Ferreira; o jovem
Aldair Ferreira; Q menino Willv, ..

filho do sr. José Wardenski; a

sra. dna. Cecilia, espOii8 do sr.

Edison Kurol'i.'
-

Aos' ani';�rsariantes nossos

paraben� com votos de ,perenes
felicidades.

'

CERTIFICADO DE RESERVISTA
Sebastião Peters, perdeu

seu certificado, pede a quem
.

o achou e�trega-�o nesta Re
dação ou ém São João dos

,

Cavqlheiros em qualquer'Ca
I,sa ComerciaJ, onde será bem

gratificado.
.

,l' $," :): ;,

Dia 13 de Maio Dia das'Mães,
Lêrnbre-se 'desta ,�ignificàtiva:'data",:: . /;lE" ",1

�

'prresenteando sua querida Mãe. El� bem p m'eiecet·, m P r e z a
� :'-.r • � ';;;,';;'

�:iil:';:.t

I

FAZ�M ANOS 3a FEIRA:
e A sra, dna. Paula, esposa do

. 'sr, Alfredo Paul; o sr. Roberto
Rohrbscher; o jovem Glauco
João Bueno,

FAZEM ANOS 4a. FEIRA:
O sr. Gilberto Ritzlhann, re

sidente em Marcílío Dias; "o srr

Wiegando Ólsen, industrial re
sidente em Curitiba; a srta, SeI
va, filha do sr.. joão B. Rudolf;
o menino Lourival José, filho
do sr, Leonardo Brey; a menina
Maria de Lourdes, filha do sr.

Miguél Procopiak; a sra. dona
Gertrudes Grodt; o sr. Luiz

Krüguer; a sra, dna, Maria Olga,
esposa: do sr. Julio Marcinichen.

. FAZEM ANOS 5a. FEIRA:

O sr. Raul Tremi, residente
em Agua Verde.; o menino Arol
do Paulo, filho do sr. Jacob
Seleme.

."

Nasciriienfos
A 17 de abril.p. p. no Hospital

Sta. Cruz desta cidade, ocorreu

o nascimento das lindas gêmeas
Hosangelà de Fatima e Rosanne'
de Fatima, filhinhas do casal Ni-

"valdo e Ingeborg Soares.

,
Correio do Norte formula votos

de. felicidade às novaS canoinhen
ses e be� assim aos felizes pais.

Com Q nascimento da linda
menina Maria Tereza, ocorrido a

27 de Abril acha-se em festas o

lar de nosso presado amigo José
Stockler Pinto e suã Exma. es

posa Dna, Maria aos quais Cor
reio do Norte apresenta sincéras
congratulações com votos de feli
cidade ao brotinho canoinhense.

Noivados
')i" ':: ()

Ajustou nupcias alo de abril
p. f. com ,a distinta normalista
Rosiris Tinel, filha de nosso par
,ticular amigo e ex-vereador Sr.
Emilio Tinel e Doa. Etelvina Ti·
nel, o Sr. Idario da Rocha, filho
do Sr. Pedro Ayres da Rocha.
de Curitiba.

'

Contrataram casamento mês
passado a Snrta. Terezinha de
Jesus filha dc casal Snr. Quintino
Dna, Maria Horténsia Fu�tado e

o jovem Nery Pereira Mendes de
Lajes.

I

,)'

Aos noivos e distintos pais, os

votos de felicidade do Correio d'o
�orte.

.
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