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Para Deputado 'Federal
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Aroldo Carneiro·\ de (êfrvalbó

PARA DEPUTADO ,ESTADU�L I
-

U-enedito Tberézio de Carvalbo Júnior
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I CO·RREIO DO NORTE 30·9-1958

scolhei entre

confiança e

deêstes nomes

suFrag,ai -ó�: 'â
vossa inteira

Municipal
o

Câmara
João Pacheco Sobrinho

<,

TU·FI NADER
,

FRANCISCO KRlJLL SOB.

ANTONIO MARON BECIL
'"

,,�""-- -

AC H·I L LES PAZDA

Ewaldo Zipperer
J O ã O C/ a m a r 9 o

"

ANO'R IARROCHESKIPEDRO TYSZKA IDALINO F. TULIQ
....................................1 ..

-

Discurso proferido pelo Dr. Vitoldo Sidleski
DO Comicio da UnN em Felipe Scbmidt

H EGISTRO CIVIL Edital
S'ebastião Grein Costa. Escrivão

de Paz e Oficiar do Registro Ci
vil de Major Vieira, Município e

Comarca de.Canoinhas, Estado de
Santa ,C!"tarina, etc.'
Faz saber que pretendem casar:

Alinor Scbroeder e Matilde Wer.
ner.Ele, natural deste Estado, nas

cido neste Distrito, no" dia 11 de
Setembro de 1939, lavrador, sol
teiro, filho legítimo de Arjolfo
Schroeder e de dna. Maria Schroe
der e residentes em Rio Claro,
neste Distrito. Ela, natural deste
Estado nascida em Canoinhas no

dia 13 de [aneiro de 1940, domés
tica, solteira, domiciliada e resi
dente neste Distrito, filha legiti
ma de Leopoldo Werner e de D.
AnaWitt Werner domiciliados e

residentes em Rio Claro, neste
Distrito.

Faz saber que pretendem casaç
Leopoldo .Ruteski e Lucia Ma
yeski, Ele, natural deste Estado,
nacido em Rio d' Areia, neste Dis
trito, no dia 18 de Setembro de
1939 lavrador, filho legítimo de
João Ruteski e de Dona Estanis
'lava Fiakoski e residentes em La
goa do Sul; neste Distrito. Ela,
natural deste Estado. nascida em

Serra do Lucindo, neste Distrito,

I' no dia 25 de setembro de 1941,
doméstica, solteira, filha legítima

de Estefano Mayéski e de Dona
Anastacia .l\Jayéski. domiciliados
e residente em Lagoa do Sul,
neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si' a)guem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,

';

acuse-o para fins de direito. E
para constar e chegar êste ao co-'
nhecimento de todos, lavrei o pre
sente que será afixado no .Iugar
de ccstume e publicado no Jornal
«Correio do Nortes da cidade de
Canoinhas, �

,

Major Vieira, 26-9· 58.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

",

Dignos éomponentes da Caravana da Vitória;
Nossos Correligionários;
Meus Amigos, momentâneos adversários políticos;

SENHORES sembléia Estadual, e finalmen
te a João Augusto Brauhardt
para Vereador. Homens que já
se demonstraram perante a 0-

pintão pública, com a última
benfeitoria feita em nossas es

tradas, com a construção do nos

so moderno Grupo <'Escolar, e

finalmente com o lançamento
de uma Correspondência Ban
caria....

Votemos-lhes � nossa confi
anÇa, pois muito em bréve, só
a êles poderemos nos voltar.

.

A' luz do dia, desfraldando
a bandeira da verdade, mister'
que se proclame:'
Confiamos nos nossos can

didatos, confiamos em nosso

Felipe Schímidt,

Não, fôsse a probidade, não
fôsse a honestidade, não fôsse
sobretudo, o brilhante desem
penho público dêstes persona
gens, e não estaríamos a estas

'horas, . discorrendo à favor de
suas candidaturas.

No entretanto, honra-me o

ombrear com êles, êstes gígan-.
tes do trabalho, sem a mesma

trincheira de luta, acobertados
pelo mesmo ideal.

Em nome do Sub-Diretoria da
União Democratica Nacional, eu
saúdo e cumprimento a nobre
comitiva ...

Que estranha .época esta, meus
amigos, em que campeia livre,
generalizada e impune, a orgia
da fraude, a orgia da mentira,
da preguiça e do descaso. E'po
ca em que, tem que se fazer
Caravanas da Verdade, afim de
a defender e defender a -Liber
dade.

E afinal, de que nos servem

as eleições, se o fôr só para o

amparo de intêresses pessoais,
n'uma lenga-lenga politica, n'um
interminavel jôgo de empurra?
E nós, os eleitores, os "Gran

des defensores" de cértos e de
terminados candidatos, com que
quinhão ficamos? Outra vez es

quecidos; outra vez sem estra
das, sem um Pôsto Medico lo"
cal, sem' Uma créche e um par
que infantil, sem luz e sem um

Núcleo de Leite para as crian
ças, para as crianças pobres? .."
Não somos, senhores, contra

os doentes, nós somos contra a
doença e contra a incapacidade
administrativa!

Mudemos, mas mudemos pa
ra melhor. Resta-nos as espe
ranças e à certeza de eleger I·
rineu Bornhausen pára Sena
dor, AroIdo Carvalho para
Deputado Federal, Benedito
Therezio de Carvalho para As-

Alfredo o. (j�rcindo
DESPEDIDA

Leonardo Marcinichen' e

Familia, Aluisio Marcinichen
e Familia, transferindo resi
dência para Lajes'e na impos
sibilidade de despedirem-se
pessoalmente de todos Os seus

amigos o fazem por meio des» .

te, oterecendo seus préstimos
em sua nova morada á rua

Emiliano Ramos 195, naque.
la cidade.

Canoinhas, Setembro de 1958

Vende�se
Duas e meia datas nas ime

diações de Tricolin.

Preço excepcional. .

Tratar com o .sr. Nelson
Marzall. nos escritórios da
da firma Tarcisio Schaeffer.

Canoínhas vae Eleger 13
Vereadores -

'

TUFI NADER
Precisa do teu voto para ser

um deles.

t Agradecimento Canoirrhenses colabore no sentido de eleger Aroldo Carvalho,
mandando cédulas do nosso conterrâneo aos seus parentes
ou amigos residentes noutros municipios do nosso Estado.

Escreva aos seus parentes e amigos recomendando o nome

do candidatá do povo de Canoinhas.

Procure cedulas de Aroldo Carvalho
no "Correio do Norte".

Filhos, genros e noras da saudo�a Dna. VITÓRIA
CAVALL1N FEDALTO, vêm por intermédio deste [or
nai, formular especial agradecimento ao sr. dr. Mário
Mussi, médico assistente da extinta, ao Rvmo.

c

Frei
Modostino. pela assistencia espiritual. Agradecem iam
bem de todo o corapão, parentes e demais pessôas que
os confortaram durante o transe porque passaram, le
varam corôas e tlores e acompanharam o côche tunebre
até a última morada. '

Outrossim, convidam as zeladoras e associadas do
Sagrado Coração de [esus, parentes e' pessõas de suas

amisade, para assistirem a Missa de sétimo dia que
farão celebrar em intenção da alma da extinta, no al»
tar mór da Igreja Matriz ,(Cristo Rei", dia 3 do corren»
te às 7 horas. _\

Aos 'que comparecerem a êste dto de té e bondade
cristã, antecipadamente agradecem.

O
"

verao vem al .. _

Geladeiras domésticas F R IG IDA.I R E
. Comerciais e Sorveteiras

ElETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z� Garcindo .

& Knüppel Ltda.
Canoinhas • Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina

\

.
\
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. CORREIO DO NORTE 30�9-1958

IV. S. poderá comprar re- .

logios moderníssimos '

anéis e brincos de' di
versos modelos

Na' Relojoaria Suissa
de. Guilherme J. A. Souza

" Rua Eugenio de Souza
----

ConFecções
para Senhoras

na

SEGURO Cf INCÊNDIO -,

SEGURO Cf ACIDENTES. 'NO TRABALHO
'

:

SEGUR9 Cf ACIDENTES PESSOAIS
.

"Brasil Companhia de Seguros Gerais
,

.;" Agentes: LOJAS UNIDAS LIMITADA Ix

CANOINHAS --, Rua Caetano Côsta, 553 - STA. CATARINA

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/112 pés, Consul a

querozene. ,

Rádios e Radioias: Semp, Orbiphon e Zenith,
diversos tipos.

Toca-discos.
Acordeões: Somenzí e Soneli "

Máquinas de Costura: Alfa, Philíps, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

"<, Cofres e Arquivos "Fiél" ..

. Aparelhos Walita e Spam
Acumuladores Durex; Ventiladores.

Bicicletas: Prosdocimo,'Goericke, Sport, Bristol e

Hermes.
.

Peças em ,geral.
Lampadas. simples e fluorescentes.

V. S. encontrará á rua Paula Pereira, 790 na loja de

BUBA
I

-

===:::=::11:===::::::::::::::::::==::::::::::::::::::1:::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::
" . -
" -
" , -
" "

II Dr- Aristides Diener U
� qRURGIÁO DENTISTA 55
R =

H Raios'X - Pontes Moveis e -Fixas Ü
H Dentaduras' Anatom.icas i
" -"
=1 >.

_ .. \ a=:: Rua Vldal. Ramos .:
" ' "

=i CANOINHAS Santa Catarina ::

!: .... \ . H
:II=I=::=:::=::III=:==:=:::=I=:::::I==:::�::;::=:;:::;111::::::::::::I::::::::::::::::aOII::911

José' -Yvan da Costa
Bacharel e�m Direito

Advocacia em geral, especialmentlê crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 550
CANOINHAS __ Santa Catarina

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

-Completa essistêncie para
- b·· I t do pequeno concerto

sua lele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista. e a prazo

Sempre OFICINÀ RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

......................................

Máquinas agrícolas e.

pare beneficiar madeiras
Para todàs , as finalidades.

Informáçães com

Z. <iardndo & Ilnüppel Ltd.
Nesta cidade; ';',

1

Procure no seu fornecedor
o sabão Prinéeza, Lygia',

Borax, ou T�py. \

J
Um produto _90m,' ..

especial" e cenoinhense'i

"'Mateél"ial elétrico
CASAERLITA

A Associação Tem a Venda
Sementes de grama Iorrageira
Mudas de .batatinhas
Mudas de arvores frutiferas
Adubo para horta

'

Visite a Associação e veja o

seu colossal estoque

Vende. ou aluga
Preço de scasião uma casa.

residencial de madeira com

duas datas e meia de chão,
sitada á rua Caetano Costa
(imediação Gomalaca);
Tratar com o proprietario

Sr. Leonardo Marcínichen.

V. S. Vaí Pescarl
Então antecipe sua enco

menda de redes cóm

Edú
praça Dr.' Osvaldo de

Oliviveira 4.

Panelas e louças
Casa Erlita

VENDE-SE
.

Vende-se em Agua Verde
um lote de 1.200 m2, com

uma casa.

Ver e tra tar com o sr.

Michel Seleme. Ix

Assine! Leíal Divulgue 1

Correio do Norte

,

,Maquinas �de Plantar
(rrrarnrais)

para milho, feijão e arroz Cr$ 160;00 '

Preços especiais para'R�vendedores

Casa Esmalte
'
.."

J. Côrte

/

, Praça Lauro Müller, 751 - Fone, 125

nesta cidade, oferece aos seus amigos e fregueses
Rádios PIONEER a luz _ ,ii aeumuledor _ Radiolâs

Amplas garantias
Modalidades de

pagamento suaves

lEG CEPTO NAC pooo IND • REG uS DA' OHIe(

.( 2

Acabamos de

I
com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de I
Cr$ 310,00 e sem entrada a partir de Cr$ 400,00. ,IICom 15 anos de garantia e assistencia técnica

CAS"oprpEREIRA I
1
I

receber a nova

Rua Getulio Vargas, 88�.

ESCRITORIO: Contabilidade

REPRESENTACOES: Maquinas Agrícolas (Tratores,
Trilhadeiras etc.)

, -

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS
MINJ\S BRASIL seguro vida

\

WALMOR ASTROGILDO FURTADO
Àceita escritas COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.
AUXILIADO PELO CONTADOR ,GRIMALDO FURTADO

Caixa postal, l46 ,

Residencia: Rua Dr. Victor Konder S/No .

CANOINHAS -:- S. CATARINA
"

Aritcnic Selerne
Ri:.a Felipe Schmidt, 304 _ tone 22.6

Com bem sortido armazem de secos e molha
dos, e cereaes frutas e .verduras em gerai ..

'Stok permanente.
Filial Rua Vidal 'Ramos n.? 1145

Com o mesmo Sortime'nto atende qualquer
horas do dia _ fone 226.

ARMAZEM ANTONIO SELEME

Bar e Mercearia .MONTE LrSANO
.

de A D I B S A K R
, '

Dôces, salgados, trigo triturado para quebe
verduras e frutas em. gerál

'

.,

Entrega a domicílio - Fone 283

Rua Caetano Costa < Esquina Curitibanos,' 44 i
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Para o Senado
Para Suplente de

Para à Câmara Federal
Para á Assembléia Legislativa - Benedito Therezio de Carvalho Jr.

,

"

Para a Câmara de' Vereadores Un,ião Democrática Na·cional ('",

IRINEU 'BORNHAUSEN
Brazilio Celestino de Oliveira
AROLDO' CARVALHO

.)

Escolhei entre

c'onfiança e

êstes nomes

suFragai-o
o�

Câmara

da
.

República
Senador Dr.

Ano 1'3,. CANOINHAS - S. Catarina, 30 de Setembrode 1958· N, 513

la. Secção:
Colegio Sagrado Coração de

Jesus - Letras A -. BI.

2a. Secção:
Colegio Sagrado Coração de

Jesus - Letras Bo - CI
<'

3a, Secção:
Colegio Sagrado Coração de

Jesus -> Letras Co. - Ferra.

4a. Secção:
Grupo Escolar AlmiranteBar

ro so - Letras Ferreira - Go.'
I

5a. Secção:
'Grupo Escolar Almirante Bar

roso - Letras Gr - H.!. J. Kn.

68. Secção:
Grupo Escolar Almirante Bar-

.

raso - Letras Ko - L-

i«; Secção:
Diretoria de Estradas de Roda

gem -<andar superior) - Letras M

8a. Secção:
Associação Comercial (Predio

Força' e Luz) -o, Letras N. O Pf.

9a. Secção:
Associação Comercial (Predío

Força e Luz) - Letras Pico - 'R.
,

\

Delegacia Auxiliar dá
Policia de Canoinhas
,o sr. Edgard Kampeck, Perei

ra 10. Ten. Delegado Especial
de Policia, do Município de Ca
noinhas, .Estado de Santa Catari
na" no uso de suas atribuições
legais, etc ...

CONSIDERANDO - a realísa
ção do pleito. Eieitoral no pro
ximo dia 3 de OUtubro.

RESOLVE - proibir a venda
e uso de bebidas alcoolícas das
zéro hora do dia 3 a zéro hora
do dia 4 de Outubro p. vindouro.

Canoinhas, Setembro de 1958.

.Edgard Kampeck Pereira
1. Ten. Deleg. Especial de Policia

II a. Secção:
Saguão do Forum - Letras
Si - Sz

- ........_._.- '-

lEO'POtDO �CORREA '

João A ..

' Brauhardt�

AU6US'TIHHO· KORNATZKI

Juizo Eieitoral d-a 8a. Zona - Edital
r-..:

.0 dout?r Pa�lo Peregrino Fer-" 10a. Secção
reira, JUl� EleIto.ral da .8�: Zo- Saguão do Forum _ Letras S. Sf.
na, Canoinhas, circunscnçao de
Santa Catarina, na forma da
lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente virem, ou dêle conheci- 12a. Secção:
menta tiverem que as mesas Diretoria das Estradas de Ro-

-

receptoras de votos desta cida- dagem - Letras T.U,V.
de foram Iocalísadas e divididas 13a. Secção:da seguinte maneira, seguindo- -Ente Tenis Club _ Letras W.'Z.
se a' ordem alfabetíca' do "so-
brenome". nado e passado nésta cidade

de Canoinhas, aos vinte e no

ve dias do mês de setembro de
mil e novecentos e cincoenta e

oito. Eu, Zeno Benedito R. da
Silva, Escrivão o �8tilograf-ei.·

O Juiz Eleitoral 1
.

Paulo Peregrino Ferreira

.Confere e dou fé.
Data supra. O Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

DR. CUBAS

de vossa
� inteire

Municipal
, '-1<

JoAO �SELEME

Guilberme Prust
A Sociedade E·' IIE u

sportlva sperançe
tem a honra de convidar os componentes das "Soe. Tiro ao Alvo Canoi

nhas", "Soe. Tiro ao Alvo Fartura" e "Soe. Tiro _ao Alvo Parado", para
a Inauguração do seu novo stand de tiro, sito a Rua Getulio Vargas N.
1357 a realísar-se no dia.

5 de Outubro próximo, com micto ás 9 horas.
Haverá disputa de valiosos prêmios e não faltará um ótimo_churrasco,
a cargo do Sr. Lauro Michél.

A DIRETORIA
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