
Municipal
VETOS

Câmara
rejeita I

o Prefeito João Colodei em pouco mais de um

ano de administração, dado o seu modo de agir ditatorial
mente, conquistou a antipatia geral, principalmente dos
funcionários públicos municipais e dos vereadores. Homem
sem firmeza de opinião, com quem não se pode contar,
acaba de demonstrar através dos átos absurdos e ilegais,
que o Município está entregue a um falso amigo dos

trabalhadores, principalmente dos operários, Atuando como

um legitímo "agiota", despido de qualquer sênso adminis

trativo, e, querendo até impedir o funcíoríamehto da
Câmara de Vereadores.

É 'do conhecimento geral que humildes fun�ionários
e operários da Prefeitura quando levam ao Prefeito suas

justas reivindicações, são recebidos com indelicadezas e

'escorraçados do Gabinete sob ameaças de demissão. Pro

move acôrdos cotp a Câmara de Vereadores e quando
vê aprovados os Projétos de Leis, veta-os a seu "bel

prazer", procurando com isso desmoralizar o poder Legis
lativo. Tem-se até a impressão que o Prefeito Colodel

seja um homem anormal, faltando-lhe algum parafuso na

justeza mental.

Dia 3, em sessão extraordinária esteve reunida a

Câmara de Vereadores para estudo e rejeição de quatro
vétos todos oriundps de projetos de leis aprovados pela
Câmara, .de interesse da comunidade canoinhense. Foram
todos os vétos rejeitados pela maioria e consequentemente
feitas as respectivas promulgações. O projéto Ewaldo

Zipperer dispondo da aplicação .de dez por cento da re

ceita para aplicação no fomento ao desenvolvimento agro
pecuario, conforme acordo com o Prefeito Colodel, havia

já para este ano, um acordo de um milhão de cruzeiros

em convênio com o Município, inclusive, após estudos, e

conclusões, conseguir a aquisição de uma apólice de se

guro agrícola, beneficiando com isso, milhares de lavra
dores .. Aprovado pela Câmara, encaminhado para sanção,
véta;;p�rcialmente sob a, alegação de que o crédito não'

-, pode 'ser pelo excésso. de arrecadação, quando antes, em
acôrdo com os Vereadores, havia ficado tudo acertado.
Publica em seguida uma mensagem de Natal dirigida aos

lavradores, dizendo que foi sua a iniciativa mas . sem

noção, de espécie alguma o que seja "seguro agrícola".
Como este' outros projétos de leis de iniciativa da Câ

mara, beneficiando funcionários, operários e o povo, foram,
vetados com alegações pueris sem base de fundamento.
Foram todos rejeitados e em seguida, promulgados.

Estão assim em desarmonia, os Poderes Executivo
e Legislativo Municipal, tudo devido a íntransigencia do
Prefeito João Colodel que quer governar pensando que
ainda estamos no regíme ditatorial. A Câmara de Verea-
'dores está, atenta e vai defender 'os seus direitos com

poder independente e soberano.

Deputado Benedito Terezio de Carvalho
JuniorI por nosso interméd.io cumpri
mentá seus amigos e correligionários

Impedido de visitar os seus inumeros amigos e

correligionários no fim do imo, o deputado Benedito
Terezio de Carvalho Junior, através de nossas colunas,
solicitou-nos que transmitíssemos ao povo de Canoinhas,
os seus sinceros votos de Bôas Festas e um Ano Novo

repleto de prosperidades, paz e muitas felicidades.

As mesmas felicitações provém também de sua

digna esposa, dona Gertrudes Carneiro de Carvalho.

O Deputado Benedito Terezio deverá visitar Ca
noinhas no próximo mês de fevereiro, ocasião em que terá,
a feliz oportunidade de abraçar a todos os seus .amígos.

SUici:dou-se [Pérides de Andrade Maranhão
"

;"criador' do "AMICiO IDA 'ONCA"
*

Péricles, o criador do "Amigo da Onça'; famoso interna-
cionalmente como humorista, suicidou-se em seu apartamento
no Rio, abrindo o gás na tarde do ultimo dia do ano. Explicando
o' seu tresloucado gesto através de duas cartas que � deixou a

quem interessar possa", concluiu-se que o motivo foi por ques
tões sentimentais, pois o famoso humorista apezar de todo o"

conforto em que vivia, a sua felicicidade não estava completa -
faltava amor em sua vida, conforme, suas proprias declarações.
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'Estamos no limiar de um Ano Novo.
Estamos dando os primeiros passos em 1962.
Muitos problêmas foram solucionados - ou

tros estão insoluveis na dependencia de co

laboração, bôa vontade e até de recursos
que possibilitem rapidez para a sua concre

tísação final. Existem esperd'«ça de melhores

dias apesar de termos nós cidadãos aqui re
sidentes, autoridades, povo e interessados,
'enfrentando crises profundas que abalaram
a economia do Município

o aniversárío do Município. reuniu 68
homens, os partidos' politicos, as entidades
de classes. Houve divergências de ponto de

vista - uns ficaram aborrecidos, outros foram

esquecidos e o povo notou, ouviu e calou.'
Uma enchente de grandes proporções inun
dou cidades éatarínenses - Canoinhas tarn

bem recebeu' as conseqüencías, ,passando por
seria provação. A população mais hámilde
foi a que mais sofreu. Os lavradores, ines

peradamente, tiveram que dar combate uma

praga de lagartas - milhões de invertebrados

causaram enormes prejuisos a lavoura' ca
noinhense. A Ássociação Rural de .Canoinhas
através de seu presidente e auxiliares, fize
ram uma guerra de extermínio, matando

milhares delas. Gastou mais de Quinhentos
mil cruzeiros mandando vir até de Curitiba

I

Prefeitura Municipal' de
Canoinhas - Estado de

Sant,a Catarioél,

Distribuição de Se
mentes de Arroz,

O Sr. Prefeito Municipal, con
vid'a os lavradores <abaixo rela
clonados a conparecerern à sede
do' Pôsto de Serviço de Expan
são do Trigo, (de frente a Rádio

Canoinhas) as sementes de arroz

selecionado, que foram enviadas'

pela Secretaria da Agricultura
do Estado de Santa Catarina,
para os Srs. plantadores preju
dicados pelas enchentes.

São as seguintes as pessôas
convidadas a receber as semen

tes" até o dia 10 do corrente

mês. �'

1.) Albino Morch, 2.) Arno

,Wenski, 3.) Amado Marcondes,
4.) Walmor Galoti, 5.) Djalma
Flores, 6.) Francisco Goestmeier,
7.)

.

Aquino Safaneli, 8.) Amoldo
Vaz, 9.) Jorge Dedeski, 10.) Joa
quim Miranda, 11.) João Alfredo

Lopes, 12.) - Daniel Stolarski.

'C'anoinhas, ,

3 de Janeiro de
1.962.

DR.· JOÃO COLODEL

Prefeito Municipal

Hino do Cinqüenhmário
Tornou-se Hino do

Município
Um projeto de Lei de autoria

do vereador Alfredo Garcíndo,
acaba de tornar o hino do
Cincoentenário Hino do Muni

cípio de Canoinhas. O referido

projeto de lei recebeu a, apro
vação unanime da Camara de
Vereadores e tarnbern é uma

justa homenagem que o Legis
lativo Municipal presta aos �uto
res do Hino, Frei Elzeário Shmitt
e dona Elmy Wendt Mayer.

f

�

técnicos e insenticidas. O Govêrno do Estado
não apareceu com a sua colaboração apesar
de reiterados apêlos. Um agrônomo da Se
cretaria da Agricultura passou por Canoinhas,
tomou café e levou suas impressões, apenas ...

Tudo isso foi em 1961. Surge' agora
i962. Já nos primeiros dias, surge a primei
ra bôa esperança - veremos solucionado o

problema de energia elétrica em nosso Mu-
I

nicípio - o 'povo demonstra continuar com

a mesma bôa vontade de ajudar, \

Todos querem 'um 62 melhor. Uma voz unís
sona, clama por progresso e desenvolvimen
to. Haverá certamente mais compreensão de
espírito, principálmente entre aqueles que
tem poderes .para decidir, para tomar as

primeiras iniciativas e leva-las para o terre
no da realidade.

Esqueçamos as provações. Retiremos
dos nossos cadernos as dátás que, marcaram
os dias infelizes. Anotemos com fé nos des
tinos do nosso Município, que um Ano Novo
é sempre o oferecimento de uma nova opor
tunidade para melhores dias. Confiemõs nês
ses quatro numeros que se apresentam ves
tidos de nova roupagem, confiantes no tra
balho de cada um que vão solidificar o

nosso conceito de Município independente.

Energia
Conforme ja foi noticiado,

,esteve em Florianópolis ,a Co
missão Pró Energia Elétrica de

Canoinhas, após entendimentos
havidos no capital do Estado,
informou-nos o seguinte:

a) - Em fevereiro a Canoi-'
nhas Força e Luz fará a As
sembléia Geral para ampliação
de capital e venda, por parte
dos acionistas na seguinte or-

dem;
,

1 - Cinco milhões para a
,

Prefeitura Municipal;
2 - Cinco milhões para o

comercio e industria;
b - Será então constituida

a Sociedade de, Economia Mixta,
participando o Govêrno do
Estado, a Canoínhas Força
e Luz, a Prefeitura Municipal
e as classes conservadoras.

O pagamento será feito em

50% à vista (isto é, a Prefeitu
ra entra com dois milhões e

�quinhentos mil cruzeiros e as

classes conservadoras com

ímportancia identíca). O restan
te (50%) será pago no prazo
de um ario,

\

Fômos ainda informados e

colheu a nossa reportagem que
o Governo do Estado já está
executando a parte que lhe

compete. Estão em andamento
os trabalhos para a construção
de uma usina de 2.000 Kwa,
no salto do Bituva, próximo
a Rio Negrinho. Na 'Comissão
de Energia Elétrica já estão
cíncoenta milhões de cruzeiros

para a, aplicação na obra de

energia elétrica para Canoínhas;
como. sejam, construção de uma

usina, melhoria da linha de
transmissão Canoinhas-Mafra e

outros reparos urgentes.
Enfim, o problema está en

caminhado faltando apenas a

[
I:A.._ •. *"

'Elétrica
I

realização da Assembleia da
Canoinhas Força e Luz que
será realizada em Fevareiro.,

Aguardemos, mantendo o

nosso otimismo na solução de
tão palpitante assunto.

Falecimentos
Orestes Crestani

Vitimado por mal subito, veio
a falecer dia 25/12 em Felipe
Schmídt, o' estimado cidadão,
Orestes Crestani, industrial e

pessoa bastante estimada, no

Município, descendente de uma

família que muito tem trabalha
do para o progresso de Ca
noinhas.

,
Seu sepultamento deu-se no

cemitério de Felipe Schmidt.

Eranciscn Voigt
Faleceu dia 4, após longos

mêses. de sofrimento, o snr.

Francisco Voigt, comerciante
nesta cidade. Sua morte causou

profunda consternação entre to
dos que conchecíam. Deixa Vva.
e filhos.

As famílias enlutadas "Cor
reio do Norte" apresenta senti
das condolências.

Opel 52 Vende-se
Caminhoneta "OpeI"

52 para 1.700 quilos, em

perfeito ,estado, 'com pneus
novos.

Ver e tratar diretamente
com o propríetárío senhor
José Nascimento, residente
em Caraguatá.' 3 x
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CÂMARA MUNICIPAL
DE (ANOINHAS

Edital
de

de
Copia da Ata da 13s• Sessão Ordinaria do 4° Período Le

gislativo da Câmara Municipal, AOi! onze diaa do mês de Dezembro
de 1961, ás 17 horas no edificio da Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, na Sala das SeBsões da Câmara, e com o comparecimento dos
seguintes vereadores: Alfredo de Oliveira Garcindo, Tufi Nader. Cle
mentino E. Pieczarka, Braulio Ribas da Cruz, Flavio Haensch João
Seleme, Guilherme Prust, Ewaldo Zipperer e Evaido Kreiss. H�vendo
número legal o Sr. Presidente declarau aberta a presente Sessão, con- Faz saber aos interessados
vidando o vereador Clementino E. Pieczarke para assumir a 28, Se- incertos e desconhecidos que
cretaría, em virtude de seu titular encontrar- se

.

ausente, Lida a Ata por parte de ALFREDO' WOS
da Sessão anterior foi a mesma aprovada sem retificações. EXPEDI- .GRAU, me foí apresentado a

ENTE: - Convite da Sra. Ilda Müller Diretora do Grupo Escolar seguinte petição: Exmo. Sr, Dr.
Almirante Barroso, no sentido dos srs, vereadores assistirem a en- Juiz de Direito da Comarca.

•
trega de Boletins aos alunos; Idem, para apreciarem a exposição de ALFREDO WOSGRAU. brasí
trabalhos naquele estabelecimento de ensino. Oficio da Prefeitura Mu- .leiro, solteiro, lavrador, residen-
nicipal de Penha comunicando decretação de IMPEACHMENT con- te em Santa Leocádia, dêste
tra o Sr. Prefeito Municipal, e que o Sr. Presidente da Câmara Mu- Municipio e Comarca, por seu

nicipal assumiu a Prefeitura. Oficio da Câmara' Municipal de Tres procurador, infra assinado _

Barras comunicando sua eleição e posse. Idem do Sr. Prefeito Mu- advogado inscrito na Ordem;
nicipal; Idem do Deputado Osmar Cunha enviando à Casa a Emenda Secção dêste Estado, à Rua
Constitucional N°. I de 1959. Oficio do Sr. Secretário' da Agricultura CeI.. Albuquerque, 520, onde
sobre aplicação de Rendas em beneficio da produção agro-pecuârie. recebe os avisos e intimações
Cartão de felicitações de Natal e Ano Novo. da Câmara e Prefeito s _:_ vem expôr e' requerer a V.
do Municipio de Ilhota. Boletim da Faresc, Telegrama do Presidente Excia., o seguinte: 1) que des
da Associação Brasileira dos Municipioa, sobre Emenda Constitucio- de dezembro de 1937, há, por
nal do Deputado Osmar Cunha. Idem. do Diretor do SENAN. sobre tanto, mais de 20 (vinte) anos,
a campanha do tijolo para a Casa do Município em Brasília,' Solici- possui, por si e

�

na qualidade
tação da B. I; C. .pare votar crédito de Cr$ 100,000,00, no Orça- de sucessor de Alberto Wosgrau
mento de 1962. Idem, da Escola "I'ecníca de Comercio de Canoinhaa e Carlos Liller ou Lila, uma

no mesmo sentido, para votar verba no .Orçamento de 1962 de gleba de terras que se situa
Cr$ 200.000,00. Requerimento do vereador Antonio Souza Costa soo

•

no lugar denominado Santo
licitando licença .por uma Sessão, sendo.lhe concedido: ORDEM DO Antonio, dêste Município e Co-
DIA: O vereador João Selem e leu parecer da Comissão de Legisla- marca, com a áre\ de 1.648,500
ção e Justiça, sobre o projeto de' Lei que isenta de multa o paga- mz. (um milhão,' seiscentos e

menta até 31�12.61. Idem o parecer da Comissão de Finanças ao- quarenta e oito mil e quínhen-
bre o projeto de Lei que Incorpora Rendas Conatitucionais ao Qua- tos metros quadrados). ou seja
dro Tributario do Município. Idem' da mesma Comiseão, o parecer (68 sessenta' e oito) alqueires e

sobre o projeto de Lei que dispõe de 10% da Receita do Municipio 2.900 m2. parte da chamada
no fome�to da pr<:dução agro-pecuária, e v�to separado do vereador "Fazenda Santa Leocádía, com

Clementino E. Pieczarka." O vereador Tufi Nader leu parecer da preendida nas seguintes con

Comissão de Finanças sobre o projeto de Resolução que' concede frontaçQes: -de um lado com

abono de Natal ao Diretor de Expediente da Camara e Emenda
extensiva ao mesmo beneficie ao Auxiliar de Secretaria. Entra em 3u ..
discussão e votação, o parecer da Comissão de Finanças sobre o pro
jeto de Lei oriundo do Executivo, que eleva as tarifas telefonicas,
lendo aprovado e encaminhado a eomissão de Redação e Leis. En.

. tra em 28• discuseão e votação o parecer da Comissão de Legislação
e Jústiça sobre' o projêto de lei que altera o salário Familia
sendo aprovado e encaminhado a Comissão de Finanças para exarar
parecer. Entra em 1° discussão e votação o parecer da Comissão; de
Finanças sobre o projéto de Lei que Incorpôra Hendas Coustitucio.
nais ao Quadro Tributário do Município sendo aprovado; o Vereador
Braulío Ribas da Cruz requereu dispensa de prazo' para 2° discussão
discussão e votação sendo aprovado; posto o' referido parecer a 2°
2a discussão e votação foi novamente 'aprovado. Entra em la discus
são e votacão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, sobre
o projêto de Lei. que isenta o pagamento sem multa dos iplpostos
municipais até I 31/12/1961. sendo aprovado, O vereador Braulio
'Ribas da Cruz requereu dispensa de intersticio para 2" discussão
e votação sendo aprovado; posto o referido parecer a 2a discussão e

votação foi novamente aprovado. Entra em la discussão e votação
o parecer da Comissão de finanças sobre o projêto de Lei que apre
senta Emenda ao Orçamento de 1962. sendo aprovado; o vereador
Braulio Ribas da Cruz requereu dispensa de prazo para 28 discussão
e votação sendo aprovado; posto o parecer em 'apreço a 28 discussão
e votação foi novamente aprovado. EQtra em 'i- discussão e votação
o parecer da' Comissão de Finanças' sobre o proiéto de Hesolução
que concede abono de Natal ao Diretor de Expediente da Câmara
e Emenda do vereador Tufi Nader, sendo aprovado. O vereador
Braulio Ribas da Cruz requereu vistas à matéria por 24 horas. seno

Ijo . lhe concedida. Entra em la discussão e votação o
.

parecer da
Comissão de Finanças sobre o projêto de Lei que di8�õe de 10%
da Receita do Município no ,fomento da. produção agro· pecuária, e

voto em separado dó vereador Clementina E Pieczarka. O vereador
Evaldo Kreiss pronunciou-se a respeito, apóa« vereador Clementino
E Píeczarka haver explicado as razões de seu voto em separado,
sendo .que o vereador Evaldo Kreiss requereu haldeamento da ma.

téria por não ter em mãos a resposta de seu requerimento ao pre
sidente da Aasociação Rural, sendo seu requerimento' rejeitado por
5 a 4 dado o voto Minerva do Sr Presidente. Foi ainda o vereador
Evaldo Kreiss aparteado pelo vereador Ewaldo Zipperer qu� disse
somente hoje. haver recebido em mãos o oficio e cópia' do requeri
.mento em apreço. e requereu urgencia no andamento da matéria" para as crianças:
sendo aprovado._Entrou em votação o voto, em separado do verea

dor Clementino E Pieczarka sendo o mesmo rejeitado pOI' 5 a 4
dado o voto Minerva do Sr. Presidente. Entra em votação o parecer
Comissão de finanças sobre o projeto de Lei que dispõe de 10010 dá . -

vc para papal e a mamae:
Receita do Município no Fomento da prpdução agro'pecuária
do Municipio; os vereadores Clementino E' Pieczarka, Braulio Ribas
da Cruz e Flavio Haensch se obstiveram de votar, inclusive o verea· Pe'Ja Loteria Federal V.
dbr Evaldo Kreiss, sendo portanto o parecer aprovado. O vereador
João Seleme requereu dispensa proso para' 28 discuçã.9" e votação
sendo aprovado; posto o referido parecer a 28 discussão e votação,
Foi o' mesmo aprovado com 88 abstençõs dos· votos dos vereadores
Evaldo KreisB, Braulio.) RibBs da Cruz, Clementino E Pieczarka e

Flavio Haensch. PALA:VRA LIVRE:-O vereador ·Braulio Ribas da E
Cruz discorreu .sobre os projétos de Lei, oriundos do Executivo' so-
bre aumenio de impostos, e que a Camara até agora não os tinham
votados e solicitando que se desse andamento à matéria, e leu pro-
jéto de Lei criando o Serviço Médico Rqral Municipal e fez e:xposi-
ção de motivos a respeito, sendo que a· 'referidá matéria foi 'eriba
minhada a Comissão de Legislaçã-q e Justiç� para Exarar parecer.

.

(Contiuúa no p'f6ximo número)
.�

trinta
Citacãó ' com

(30)� dias
terras de Ismael de .Almeida
Garret: de outro lado com ditas
de Mamed Cador, pelo Rio Pa

ciência; pelo outro lado com

terras do requerente e, final
mente, pelo outro lado c/ a estra
da Canoinhas - Sta. Leocádia,
2.) - Que- a gleba de terras
acima referida, foi adquirida,
por compras feita por Carlos
Liller s Augusto Hauer.... em
data de 10 de dezembro de
1937, .tudo de conformidade
com o recibo junto e, posteri
ormente, Alberto Wosgrau a

comprou do mesmo .Carlos
Liller, alineando-na, mais tarde,
ao suplicante; 3.) - Que, desta
fôrma, há vinte e quatro anos.

por si e seus antecessores, na

fórma acima especificada, vem

o requerente exercendo, mansa

e 'pacificamente, sem inter

rupção, contestação ou opos.ição·
de alguem, a posse do referido
imóvel e o fez com' a intenção
de dono animus - domini que
se manifestou, corno até hoje
se manifesta, por atos constan-,
tes de exploração Agrícola,
desmatação, cortes de madeiras
e feitura de benfeitorias, _ com

. .notória publicidade, o que foi
feito igualmente por .seus ante

cesssores; 4.) - Que, assim
sendo. se acha perfeitamente
configurado, com- todos os re

quisitos legais, e a favor do.

COZINHEIRA
I ' ,

Precisa-se de uma competente. PAGA-SE BEM .

Apresentar-se no Restaurante Lageadinho, Estrada
Federal klm. 195, ou e] Darcy Wiese em Canoinhas. 1

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO, CANOINHÀS. LTOA.,

INFORMATIVO 'INCO
Uma síntese QOs principais .aconteci.nentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Big da
Sua

S()rte
Espera

ano a

TIT.ANUS

PARADA
v. RECEBE ANTES DO NATAL

BONECAS
BOLAS DE FUTEBOL
BUNECOS BIG DA SORTE
BRINQUEDOS MECÂNICOS, ETC.

ISQUEIROS
CANETAS-TINTEIRO
TOALHAS LINHOLENE, ETC.

ConCorre todos ao meses, do 1. ao 5. prêmio.
PRÊMIO. MAIOR:

.
,

MILHÕES DE CRUZEIROS
mercadorias

mai� Casas, Lambretas, Refrigeradores, ,

Máquinas de Costura, Bicicletas, etc.
I

Carta Patente Federal 357 da Titanus mp. Ind. Com. Ltda.

,O BIG DA SORTE LHE ESPERA!
Representante:' GERALDO ROTHERT (Casa Esmalte)

NESTA CIDADE

O Dr. Reynaldo' R. Alves, Juiz
de Direito da Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Cata

rina, na fórma da Lei, etc.

.� ....

o
Está

�ê,ste
B I'G cesta

DOBRA A

DOIS
em

o prazo
Suplicante, o USOCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO definido no

artigo 550 do Código Civil, al
terado por lei especial, não
obstante achar-se o referído
imóvel transcrito em nome de
terceiros, que jamais se mani

festsram, por qualquer ato,
dentro dos 24 anos, contra a

ocupação do requerente e seus

antecessores; 5) _. Que pre
tendendo v legtitímar a sua si

tuação de Jato, o Suplicante,
na forma dos artigos 454, usque
456 do Código de Processo Ci
vil. requer, a V. Exa., a de

signação de dia, hora e lugar,
para que, com as testemunhas
abaixo arroladas, se proceda a

justificação do alegado, após o

que deverão ser pessoalmente
citados por mandado, os atuais
confrontantes e suas mulheres

. -

(,
se casados forem, e, por preca-
tória, a ser expedida para a

Comarca de Curitiba, o Repre
sentante legal do Espóiio de
D. ADELAIDE HAUER, suces

sor de Augusto- Hauer, cujo
inventário esta tendo curso na

quela Comarca, isto porque
acha-se transcrito em nome da
mencionada senhora o imóvel
em referencía, no Registro
Imobiliário desta Comarca, cí

tando-se, ainda o Orgão do
Ministério Público, e, por edital,
com o prazo de trinta dias, os

interessados incertos e desco
nhecidos e o Dominio da União
na pessôa do seu Representante
no Estado, a quem, igualmente,
p'or determinação de V. Exa.,
se dará ciência desta ação, a

fim de que dentro do prazo
legal, a contar da citação e sob

,

pena, de revelia, apresentem,
querendo, a

\

contestação que
tiverem; 6.) - Que, não sendo
contestada a ação, deve ser

desde logo reconhecido e decla
rado, por sentença, o dominio
do autor sôbre as terras des-

\

crttas. Dá- se à causa, para os

efeitos fiscais, o valor de Cr$
8.000,0'6. Protesta-se por todo o

generb de provas admissiveis
inclusive depoimento pessoal
dos interessados, vistorias, peri
cias, etc.

Nêstes têrmos, P. Deferimen
to. Canoínhas, 16 de agosto de

,

1961. '(a) pp. Saulo Carvalho.
I

Está devidamente selada. TES
TEMUNHAS: Arthué Gaisler,
José Antocheski, José Kauwa,
residentes em Santa Leocãdia,
neste Municipio; Jocelín de

Paula, residente em Santo An
tonio, nêste Município. (a)/ Sau-'
lo Carvalho. 'Em cujo processo,
após a justificação foi proferido'
a seguinte sentença: Vistos, etc.
Face a prova produzida, julgo'
procedente a justíjtcação de fls.,
para que produza seus jurídicos
e legais efeito. Façam-se as

citações requeridas na inicial
P R.I. custas ex-Iege. Canoinhas,
7/12/61. (a) Dr. Reynaldo Ro

drigues Alves, Juiz de Direito.,
O presente edital será' afixado
no lugar de costume e publi
cado uma vez no "Diário Oficial
do Estado" e duas vezes no

jornallocal "Correio do Norte",
Dado e passado nesta cidade de

Canoinhas, aos doze dias do.
mês de dezembro de mi! no

vecentos � sessenta e um. Eu,
Zaiden Seleme, E�crivão o

subscrevi.

Dr. Reynaldo Rodrigues Alvell
Juiz de Dirtito

Está conforme o original, do

que dou fé.

Ca'noinhas, 12 de dezembro
de 1961.

Dr. Zaiden E. Sçleme
Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DR. CUBAS
MÉDICO -

Clínica Geral - Moléstia de Senhoras - Partos - Operações
- Ondas Ultra Curtas - Bisturi Elétrico -

Raios Infra Vermelho eUltra Violeta.

CANOINHAS -.- SANTA CATARINA

Agradecendo OJ' Votos de Boas Festas, saúda seus

amiços e .clienies desejando um mui

PROSPERO ANO' DE 1.962.

,� ,

INSCREVA.SE NA

·COOPERATIVA RENNEHDE ROUPAS �
A melhor maneira de você vestir-se bem ....

e concorrer todos os mêses, pela Loteria Federal, a

TR�S VALIOSOS' PR�MIOS:
1.0 Prêmio -' 1 Traje Renner
2.° Prêmio - Isenção d� pagamento de ·2 mensalld.
3.° Prêmio - Isenção de pagamento de 1 mensalid.
E no NATAL você concorre ao sorteio de um GRANDE
Prêmios uma Máquina de Costura Renner Elétrica, pela '

.

dezena da Loteria Federal do Natal

Escolha a prestação que mais lhe convem e

inscreva-se na Coopera,tiva de Roupas. Renner
que premiou em 1961 os seguintes prestamistas:

»:

Janeiro • .Djalma Tabalipa,' Leonidas Tabalipa, Henrique
Linnemann e'Michel Seleme,

Fevereiro. Ewaldo Pereira de Carvalho, Hellmuth Prust, Fer-'
Dando Freiberger e José Maria Furtado Primo.

M'ARÇO • Jacob Scheuer r-, Edoaalaon Davet, Moacir de Paula
. I

e Silva, Wiegando Keunecke e Davino R 'Gonçalves
ABRIL . Olávio Soares, Guldo Henning e Darcy Wiese

, MAIO • Aloysio Piecaarka, Amadeu Ferreira, Gustavo Prübe
e Ialú Ribeiro

JUNHO . José _ Maria Furtado Primo,
.

Darcy Wiese, Tadeu
Trevisani e Clemente Bay

JULHO - Tte. Agenor Flôres. Luiz Gonçalves, Ary Cornelsen
e Guilherme Roeder Paxda,

Agosto • Moacir 1e Paula. e Silva, Irineu Drevek e Agenor
Pacheco' .

Setembro· Hélio' Bastos, Francisoo Burgart e Ivanir Burigo
Outubro • Osório Bento de Oliveira, Edgar H. G. Boettcher e ...

Nelson Jung
Novembro- Ivo de Baum.

Informaçôes e prespectoe no revendedor RENNER delta
cidade ou com seus agentes.

.

CASA PEREIRA
A Casa da Boa Roupa

CANOINHAS

Rua Getulio Vergas, BB2
SAijTA CATARINA

I

Nova vitória do
Simca Chambord
em Competiç�o

Esportiva
Participando da prova auto

mobílístíca organizada dentro
das comemorações da tradicio
nal "Festa do Mar", na cidade
de Rio' Grande (RGS), prova
essa supervisionada pela Asso

ciação Pelotensé de automobi
lismo, o Simca Chambord as

sinalou mais uma expressiva
vitória, confirmando aliás as

excelentes perfomances que os

veículos de Iabrícação Simca
vêm cumprindo em vários pon
tos do país e, em especial, no.

Rio Grande do Sul.

Perante grande público. a

competição realizada em 11/11/61
e que constou de um percurso.
de 70 km. e 500 m., apresentou
o seguinte resultado final, nas

principais colocacões:
l°. - SlMCA CHAMBORD

(no. 13) - pilotado por Roberto
Galucci

20. - Ford (no. 15) pilotado
por Francisco de Paula Santos

3°. - DKW-Vernag (n". 14)
pilotado por Fernando' Villar
4°. - Ford (no. 3) _ pilota

do por' Cláudio Cruz,
O tempo obtido pelo vencedor

foi de 44 m. e 12 segundos,
completando um total de '15
voltas.

Hospital Santa (ruz
Assembléia Geral Ordinária '

De ordem da Diretoria con
vido os senhores Socíos do

Hospital Santa Cruz, para com

parecerem e tomar' parte na

Assembléia .Geral .Ordínáría a

realizar-se no dia 14 de Janeiro,
pelas 11 (onze) horas da manhã,
nas salas de reunião do Hospital.

ORDEM DO DIA
I - Eleição de Nova Díre

. toria - periodo 62/64.
I I - Eleição do Conselho

Fiscal - periodo 62/63;
I I I - Relatorio do periodo

anterior.

Canctnhas, 26 de dezembro
de 1961.

Zeno Carvalho Zippel
Secretário. 2 x

Hegistro Civil
Ozanan Luiz de Miranda Li

ma, Escrevente Juramentado,
no exercícíp de Escrivão de Paz
da Escrivania de Três Barras,
Estado de Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar Silvino' Simões de Oliveira
e . Donália Elias. Ele, natural
de Santa Catarina nascido em

Salseíro - Canoinha� no dia
13 de março de 1926, operário,
solteiro, residente neste municí
pio filho de Ozorio Simões de

r Oliveira e de Dona Cecílía Soa
res: de Oliveira residentes· em

Papanduva deste Estado. Ela,
natural de Santa Catarina nas

cida em Queimados - Mun.

Papanduva no dia, 12 de julho
de' 1931, domestica, solteira,
residente nesté município, filha
de Miguel Alves Elias, fal. e de
Dona Barbína Mediros residente
em . Papanduva.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Se alguem tiver éonheci
.mento de existir' algum impe
dimento legal, acuse-o para,
fins de direito.
Três Barras, 3 de janeiro de 1962

Ozanan Luiz de Miranda Lima
Oficial do Registro Civil

I
\

'1 ,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - às 20,15 horas - I�próprio até 14 anos

BROTOS DO SÉC.,ULO
em Cinemascope

COIL Marísa Allasio, Mike Bongiorno, Lilli Cerasoli e

Frank Villard.

"Uma maravilhosa pelicula do cinema Italiano."
Uma fina comédia!!!

DOMINGO - à. 14 horas - censura livre

OS DOIS LADROES
com Oscarito, Cyll Farney, Eva 'I'odor, Jaime Costa,

Ema D'Avila, Jaime Pinto, Irma Alvarez e Lenita Clever,
Uma sensacional comédia do cinema nacional. Rir a valer...

--------

DOMINGO. ál 17,00 hora. • Imp. até 14 anos
" .

BROTOS DO SÉCULO
em Cinemascope

Domingo e 2a. Feira > ã. 20,15 hrfi • Imp, até 18 ano.

SE MEU APARTAME�TO FALASSE'
- em Cinemascope - com Jack Lemmon - Shirley Mac

Laine - Fred Mac Murrey - Hope Holiday
"Risos, Lágrimas e.' principalmente, muito movimento

naquele apartamento!
Um filme impagável e • por vezes - Dramatico!

3a; e 4a. Feira· à. 20,15 hO,ral imp. até 14 anos

A Esperança Morre Conosco
com Ethel Barrymore - Ceci! Kellaway - Carolyn Jones
Jesse White - .,"Um retrato fiel da "juventude trans

viada" e suas rebeldias!"

,

�
I

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp. até 14 ano.
I

,
o Negócio Foi Assim

c/ Zé Trindade - Ires Delmar _. Angela Maria - Renato
Restier - Badú - Procopinho - Aracy Rosas - Carlos

Cotrim - Simplício - Nelson Gonçalves etc...

uma sensacional comédia do eínema nacional, Rir�a valer...

Sabado • Dia 13 - à. 20,15 hora. - .Imp, até 14 anol'

o Segredo da Serra Dourada
. - em Cinemascope -

..

e] Iris Bianohi, Attilio Dottesio e o Indío Hei Minzolini

"Sansacional expedicão na Selva Bravia -de Mato Grosso,
desvastando os segredos ocultos dos Xavantes!!! - Uma •

Co-produção Italo- brasilêíra. , ••1

AGUARDEM:

A Família Trapp na América
,--------------------------I�

I
SERViÇO MILITAR

.

(

Edital de·Convocacão
�

,1 - Os .oonseritos i.abaixo, devem comparecer Da JUNTA
DE ALISTAMENTO MILIrAR DE CANOINHAS, afim de serem

iucorporados.
.

II - Os convocados que deixarem de se apresentar nas

datas abaixo declaradas, ficarão considerados INSUBMISSOS.
PONTO DE REUNIAO: Prefeitura Municipal (Prédio Bi

blioteca).
DATA APRESENTAÇÃO:, dia 3 de [aneiro de 1962, à.

7,30 horas.
.

,

UNIDADE DESIGNADA: lo. Batalhão de Guardaa
Rio de Janeire.

Adenir José Machado. filho dá Dodany Machado; Albino
Martins, filho de. Simplicio Martins; Antonio Kastchuk, filho de
Pedro Kastchuk: Hamilton José Hubner, filho de Reinoldo Hubner:
Osvaldo Gonçalves Pereira, filho de Joaquim Gonçalves

I

Pereira;
Teodoro Sachweh, filho de Carlos Frederico Sachweb; Trajano Er
nesto Todt, filho de Ernesto Leonardo Todt: Valdelires Vieira da
Silva, filho de Pedro Vieira da Silva e rViii Ernesto Haag, filho de
Augusto Haez.

UNIDADE DESIGNADA: 20• Batalhão Ferro-
.. \

viário -- Rio Negro
DATA DE APRESENTA,çAO: dia 8,de janeiro de

1962, às 14 horas, na Prefeitura

I:,

._

,
'

Acacio Bomfim, filho de Javet Bomfim; Adir T,infél, filho
de Narciao Tinfél;· Adolfo Verka, filho de Jacob Verka; Airton
Gonçalves de Jesus, filho de Pedro Gonçalves de Jesus; Airton Ko
veliki; filho de João Kovalski; Alcides de Oliveira, filho de Leopoldo
José de Oliveira; Alipo!i; Moreira, filho de João Moreira; Alirio
Ottomaier, filho de Antonio Ottomaier; Alirioo Antonio Martins dos

I'
.",

(cOll'é)üe em outro local)
, "i ,���...

... i·\?:
. .oe" "t

�
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Grande festa em louvor
S8grad� Família em

Marcílio Dias

,

a

Convocacão ...
,

(conclusão)
Santos, filho de Francisco Martins dos Santos; Altamiro Antonio
Kretzer, filho de Isidorio Kretzer; Antonio Lopes, filho de José
Lopes; Argos Luiz Trevisani, filho de Virgilio Trevisani: Ari Gonçal
ves Padilha, filho de Nivaldo Gonçalves Partilha: Ari Graví Gonçal
ves, filho de Waldemiro Graví Gonçalves; Ari da Silveira, filho de
Sebastião Damaso da Silveira; Ari Soares Padilha, filho de Antenor
Soares Padilha; Arnoldo Liz, f. de Eduardo Liz; Ary Andreyak, f. de
Wadislau Andreyak; Camir de Oliveira, f. de Antonio Fernande." de
Oliveira; Carlos Ney Fogaça, f.· de Quirino Fogaça; Damiano Zavar
deniack, f. de Ladislau Zavardeniack; Daniel Wardenski, f. de José
Wardenki; Darçy Miranda, f. de Josê Miranda; David Bialeski, f.
de Adtonio Bialeski; Dirceu Feskiu, f. de Estefano Feskiu; Donato
de Oliveira, I.. de Emílio Marques de Oliveira; Dorival Henning. f.
de Valter Henning; Edenil Corrêa, f. de Osvaldo Corrêa; Estevão
Andreiake; .I, de Pedro Andreiak; Euclydes França, f. de Angelo
França; Evaldo Grosskopf, f. de Carlos Groaskopf: Feliciano Boava,
f. de Francisco,; Boava; Francisco Beira Kalinóski, f. de Marcelino
Beira Kalinóski; Geraldo Schreiner, f. de Paulo Schreiner; Goncir
Rodoninski, f. de Pedro Rodoninski; Gumercindo Alves dos Santos.
f. de Joaquim Alves dos Santos; Ildefonso Ribeiro da Silva, f. de

. Joaquim Ribeiro da Silva; Ivo· Cungél f. de Antonio Cungel; Ivo
Trapp, f. de Afonso Trapp; Jalmir Fernandes, f. de Jorge Fernandes;
João Leonides de Souza, f. de José Martins de Souza; João Maria
Maciel, f. de Jandira Domingos Maciel; João Maria de Souza, f. de
Marcirio Fereira de Souza; João Massaneiro, f. de Antonio Henrique
Messaneiro; João Paulo. f. de Henrique Paulo; João Pereira Bosale,
f. de Jacob Barreto Bossle; João dos Santos, f. de Ladim Antunes
dos Santos; José. Alves, f. de Fermino Alves; José Cordeiro Cardoso;
José João Figueira, f. de Alfredo Candido Figueira; José Leandro
de Souza. f de Francisco Leandro de Souza; José Leonardo Schroe
der, f. de Roberto Schroeder; Julio Haubticht, f. de João Haubricht;
Laudemiro Alves dos Santos, f. de Francisco Alves dos Santos;
Lauro Thiem, f. de Adolfo Thiem; Leodoro Hacker, f. de José
Hacker; Levino Heinke, f. de Bertoldo Reinke; Lourival Fedalto, f.
de Bernardino Fedalto: Lucin'do Jaciel dos Santos. f de Antonio
Franco dos Santos: Luiz Hamilton Gonçalves Corrêa, f de Julio
Gonçalves Corrêa: Luiz José Tokarski: f de José Tokarski: Luiz
Niedezielski, f. de Gabriel Niedezielski: Manoel Gomes, f de João
Gomes Sobrinho: Mario Marcinichen, f. de Braz Marcioichen: Miguel
Amir Adur, f de Alexandre Adur: Milton Bley, f de Nazir Bley:
Narciso Roque Schiessl, f de Argemiro Schiessh Nelson Ferreira
Ramos, f de Manoel Ferreira Ramos: Nivàldo Padilha dos Santos,
f de Leopoldo Padilha dos Santos: Oelson de Souza Gomes,. f de
Hercilio Gomes: Orlando Ferreira dos Santos, f "de José Ferreira dos
Santos: Ota vio Teodoro Dethiuk f de Rafael Dethiuk: Pedro Linko
wski. f de Clemente Linkowski: Pedro Seleste Maron - Fernandes,
f de Simão Msron .Becil: Pedro Vieira, f de Thelemaco Vieira:
Valeriano Plockacz, f de Bruno Plockacs, Victor Martins de Oliveira,
f de Odorico Martins de Oliveira: Vinicius Mercos Allage, f de José
Allage: Vireon Pereira, f de Antonio Alves Pereira: Waldemar Mok
wa, f de Felix Mokwa.

III - O convocado NESTOR MARCOS SCHMITT, f de
Leonardo Bernardo Schmitt sérâ incorporado no 14°. B. C.
Florianópolis, de acôrdo com o oficio nO. 303 ..:... S/3/Dez/61, da 168. SR.

Canoinhas, 27- de dezembro de 1961.'
Agenor Flores 2°. Ten. Del. da 14a. DR.

Orgahizações de Firmas Co
·merciais Individuais; Coletivas
e Sociedades' Anonimas.

Churrascaria I D E 4 L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula- Pereira, 774

PR0CURE A

Organização Jurídica· Contábil
(Edificio MEÚL)

"

VENDE-SE
Uma Casa de construção

mista, com muro, calçamen
to, passeio, entrada para
automóvel em' terreno de

20x40, situada .nas proximi
dades do POSTO ESSO,
onde funciona a pensão
Caxias.

Preço d� oportunidade.
Vêr e tratar aos sábados

à tarde à Icua Major Vieira
490. 2x

ALCIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

CASA ESMALTE

.V E N D E- S E
Leitões para reprodução

raças DurocJersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas linhagens, oriun

fias' de Concórdia.

Tratar com o proprietário
Dr.ERWIN SCHWARTZ
em frente a oficina Mussi.

VENDE-SE
Vende-se no centro da cida

de uma casa com duas datas.

Ótimo ponto para comercio,
situado à rua Caetano Costa
defronte à Pensão Humenhuk.

Mais informações com o sr.

Wiegando Keunecke na Grafica
Santa Cruz, ou com o Sr. Gul
lherme Lohse à Rua Marechal
Deodoro 379.

OPEL 37
Vende-se Automóvel Opel 37,

Super-Six, quatro portas cor

verde, pneus, estofamentos 'no-
vos" estado geral bom.

'

Ver e. tratar rua' Caetano
Costa, 39' ou pelo fone 260,
com o Proprietário Fábio Nabor
Fuck.

Um caminhão Ford 46,
completamente reformado.

Troca-se

Uin caminhãozinho Ford 41

ppr uma camioneta de p�e..;
ferência Ford.

Vêr e tratar com o Snr.
Pedro Perucci no Alto das
Palmeiras.

NOTICIAS LOCAIS
Homenageado o médico conterrâneo, dr. Ferrrando

Osvaldp de Oliveira
O médico conterrâneo, dr. Fernando Osvaldo de Oliveira

veio passar as festa's natalinas e de fim do ano junto aos seus

familiares aqui residentes. O ilustre patricia, agora residindo em

Flortanópolis, vem de ser nomeado para as altas Funções de
Diretor do Departamento de Saúde do Estado, cargo que vem

exercendo com alto tirocinio e acerto, Aproveitando sua estada
na capital do mate, a classe médica local e funcíonáríos do Cen
tro de Saúde, ofereceram-lhe quarta feira última, na Churrascaria
Cinqüentenário, um jantar em sua homenagem, em d qual, ano
tamos à presença das seguintes pessôas: médicos, drs, Osvaldo
Segundo de Oliveira, Haroldo Ferreira, Reneau Cubas, Mario

Mussi, Adyr Seleme, Anuar Seleme, Osvaldo Godoy, Leonídas
Ferreira Filho, academico Jayme Buba, quimico industrial, dr.

Adyr Vilela, cirugião dentista, dr. Sylvio Mayer, agronomo, dr.
Samuel, José Stokler Pinto e funcionârios do Centro de Saúde.
Usaram da palavra, saudando o homenageado, os srs. drs, Ha
roldo Ferreira, Mario Mussi, Leonidas Ferreira Filho, Osvaldo
Godoy; Anuar Seleme, Jayme Buba, Sylvio Mayer, Adyr Vilela
e o sr. Julio Costa. Por fim falou o dr. Fernando Osvaldo Oliveira
que agradeceu comovido a homenagem e dizendo que tudo ia
fazer afim de elevar bem

\

alto o nome de Canoinhas.

Possivelmente a nossa cimarca seja elevada
a quarta entrarÍcia

O movimento forense de nossa comarca, abrangendo os

municipios de Três Barras e Major Vieira, foi no ano findo dos
mais 'intensos. Dependendendo agora do relatório anual a ser

apreciado pelo Tribunal de Justiça, Canoinhas poderá ser elevada
.a quarta entrancia, o que será, sem dúvida, mais um grande
passo para o nosso desenvolvimento, pois então, teremos dois

juizes e dois promotores a testa da justiça local.
"

Esporte e diversão
. Hdje, seguindo a velha tradição, a Sociedade de Tiro 80

Alvo Canoínhas, levará a efeito mais uma competição a fim de
ser escolhido o novo Rei para o ano de 1962. com o seguinte
programa: As 14 horas, concentração dos atiradores defronte o

salão Bechel, e em seguida a marcha até a residencia do senhor
Gustavo Thiem, Rei de 1961. Retorno a séde e inicio do Tiro.
de Rei de 1962. A noite, grandioso baile no Salão Bechel, abri
lhantado por ótimo conjunto musical. As mesas poderão ser

reservadas na Casa Bartnik. Reina grande animação para o pro
grama.

Deputado Aroldo Carvalho em Canoinhas, terça f�i.�a
O Deputado conterraneo Arolde Carvalho que [á devia,

como era do seu desejo, estar entre nós, adiou 8 sua viagem
para terça proxima, porquanto aguardará a chegada a Floríano

polis, do Presidente do Diretoria Nacional da U. D. N. sr. Herbert

Levy.

Registro Civil

A Comissão pró festa em louvor á Sa
grada Família, convida V, Sia, e exma. fa
mília para compartilharem das solenidades
festivas em benefício da construção da nova

capela, que levará a efeito dia 14 de janeiro
próximo vindouro, em Marcílio Dias. Curso Gratúito de Ta-

Haverá suculento churrasco, bebidas, quigrslie [�or �orr���������i�1
galinhas e leitões assados, maionese, doces, Acham-se abertas as matrí-

café, rifas, jogos, leilão de prendas; etc. culas para os cursos de taqui-
grafia por correspondência do

A todos que de um modo ou de outro
.

Instituto Brasileiro de Taquí-
I b

"

b 'Ih' das grafia, orgão fundado em 1944
CO a orarem para, maior ri antrsmo as- e reconhecido de Utilidade PÚ-

festividades, agradece antecipadamente. blica. o curso compõe-se de 12

lições, após o que serão confe-

A COMISSÃO ridos Diplomas aos alunos apro
vados em Exame Final, também
por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando
nome e enderêço para a Caixa
Postal n.. 8934, São Paulo:

Pedro Veiga Sobrinho oficial
do Registro .Civil Interino do

Municipio de Major Vieira, Es
tado de Santa Catarina..
Faz saber que pretendem

casar: Emilio Boreck eLidia·
Sempkovski. Ele, natural deste

Estado, nascido em Pulador,
neste Municipio, no dia 22 de
Julho de 1940, agricultor, sol

teiro, domiciliado neste munici-·

pio e residente em Pulador
neste Munícípío, filho de Tomás
Boreck e de dona Ana Boreck,
residentes em Pulador, neste

Municipio ..
Ela, ),patural deste Estado

nascida em Pulador neste mu

nicipio, no dia 3 de agosto de

1942, doméstica, solteira, domi
ciliada neste municipio, filha
de Lourenço Sempkovski e de
dona Francisca Síbem residentes
em Pulador, neste municipio.
Apresentaram os documento�

exigidos pelo Código Civil art.
180: Se alguem tiver conheci
mento de existir algum. impe
dimento legal, acuse-o para
fins de direito.
Eu, Pedro Veiga Sobrinho,

Oficial ,do Registro Civil que
escrevi, dato e assino.

Major Vieira, 4 de janeiro,
.

de 1962.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial Registro Civil Interino

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Vende-se
Um caminhão Chevrolet

ano· 52 ""'-c. 2a. série, com
30.000 kms. rodados,' em
estado de novo.

Preço de ocasião

Tratar com o proprietário
.

Sr. Roberto Werka em Sal-
..,

to Canoinhas.

Terras
Compra-se terras prefe

rindo gramados nas proxi
midades de Canoinhas ou

Três Barras.
Tratar com Felippe Mo-

raes, em Taunay. 3 x

Vende-se
Terreno com a área de

8.000- m2.' do loteamento
Tomachitz. 4 x

Preço oportuno
. Ver e tratar com o pro

prietário Nivaldo Morechi.

Contratos, Distratos
Comerciais, Requerimen.
tos, Cartas e Recibos.

Procure a

Organização Jurídica Contábil
,

(Edificio MEÚL)

Romanc�s e Livros
CASAERLITA
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rli t
Nosso Bar
de BAUL:A DAL BÓ
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

geiras,. conservas, balas, frutas,
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereira • Canoinhas

\

Tintas Y P IRANGI
f- Molduras
e Quadros'
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

(novo sortimento de côres)
I

Cas

!!!!!i!=!)??
\:::::"

para,

/ �

, ,

para

'IG'ORI, I WllLYS, Di II VOCÊ o MELHOR
CE�,llfICaDO DE -Ga,RIHI11 NO BRASil!· /

Sim, desde 1,° de agôsto. os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal,.
I

'

Utilitário "Jeep' Universal Modêlo 1'01., Rural "Jeep", Pick-up "Jeep", Aero-

Willys e Renault Dauphine). têm a garantia integral da fábrica dobrada
de 3 para 6 meses da compra ou de 6:000 para 12.000 km de uso! Esta
duplicação dos limites anteriores da nossa garantia é o resultado da cons-,

. tante elevação da qualidade dos nossos produtos,' do alto índice de

nacionalização alcançado pela Willys-Overland do Brasil. da assistência
técnica assegurada pela rede de Concessionários em todo o território

nacional. da crescente especialização da mãlo-de-ob�a brasileira e do
elevado padrão técnico já ��ingido pela jndú,stria nacional de autopeças.

dr. 4dyr Selemtr � dr. Annor Selewe
MÉDI.COS

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
R. .Getulio Vargas, '6'39 , R. Vitor' Konder. s/n

Telefone, 380 Telefone ::S81

CANOINHAS -:-- St�. ICatar�na

I

DR: ARNOLDO pEITER FILHO
ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO'
-

Rua Vidal Ramos" 310 - (em frente ao Hotel Popular)
-

José Yvali da Cosia
Bacharel em Direito

Advocacia em .geral, - especialmente crime

Praça t». Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314-
.

CANOINHAS -- Santa Catarina

EM ,XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

para chácaras. Vários tamanhos.
, \ '

Ver e tratar com O O I L O N P A:Z O A.

:'. ,

r

Concessionários

BASILIO HUMENHUK & elA. LTDA.

, ,

, �
"

-

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos dá superioridade
dos nossos produtos. Após urna demonstração,' v. terá verificado
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de' garantia!

WlllY$-OflERlAND DO 8RASll S.A.

CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203 - Telef. 145 .... S. CATARINA

forças, tomando

B IG'
.. '

C A FÉ
: Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a ar quente
BIG é grande .. mas em Canoin�as

BI,G é' O melhor café

. ,

Assine! Leia I pivulgue I
,

Correio do Norte
"

NOTICIÁRIO INTERNA(IONAl
o corpo de. observadores, correspondentes própríos e enviados
,especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leíà o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo-mundo inteiro. .

l

-o JORNAL,

REVENDEDO�ES para'senhoras
(ASA E'SM')\LIE Casa Erlita

ASSINE

\ (Orgão Líder dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - VlDA NACIONAL -

VIDA DOS Co\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
�i ECONuMICO

.

Peça, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando ° nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS: '

1 ano Cr$. 2.500,00

) 6 meses ors 1)100,00
/ 3 meses Cr$ _ 700,00

A N TO N lOS E L E,M l;
. CANOINHA� • Rua Senador Schmidt A $ta. Catarina

" As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

CE R A

Poliflor
,',

UM PROOUTO NUGQET .Confecções fina's
".

.,,'
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BIC - 1956-1961-
As três Secções da Biblioteca Infantil, de Canoinhas foram

franqueadas ao público infantil e adulto em julho de 1956. Em
cinco anos e meio de funcionamento, acusa, no seu Serviço de
Empréstimo a Domicílio, 'as seguintes saídas:

1956 - 2.124 livros (em seis meses).
1957 - 2.031 livros.
1958 - 3.025 livros.
1959 - 1.762 livros.
1960 - 1.834 livro�.
1961 - 1.738 livros.

TOTAL: '12.514 livros.

Conclusões - 1) No primeiro meio ano, quando a BIC
tinha pouco 'mais de 1.000 livros' no catálogo, registrou o movimento
mais forte. Isto é: nos últimos seis meses de 1956, que foram os

primeiros de sua existência; a Biblioteca teve maior procura de livros
'do que em todos os dozes meses dos últimos três anos. O ano do
Cinqííentenârio foi' o mais fraco.

'

2) 'A medida que aumentava o seu acervo cultural,· hoje
com mais de 7.000 volumes, decrescia a procura ...

3)' As' coisas despertam maior interesse enquanto são novi
dade. Em instituiçôes desta natureza, isto pode parecer natural; mas

é ilógic.o. Portanto, depõe contra
\
Canoinhas.

Causas prováveis: - 1) Desde que existe a BIC. aumentou
consideràvelmente a compra de livros em Canoinhas Bom número
de famílias tem hoje; sua biblioteca particular. São testemunhas vivos
dêste fato os viajantes de livros. A Biblioteca descobriu. outrossim,
que algumas das pessoas que mais leituras procuravam, são exatamente
as que passaram a comprar livros. Qualquer inquérito nêste sentido sairia
favorável �. ação cultural da' BIC nesta cidade. Ela encaminhou as

famílias iiiutiJerá veis vendedores de livros. Portanto, se o decréscimo
na busca de leituras depõe' contra Canoinhas, a observação atinge o

comum dos' leitores, que lia, e não lê mais.
.

2) O descontrole do expediente da Biblioteca. t BIC não.
possui funcionârics, porque não os pode pagar. Em consequência de
viagens e outros compromissos do diretor, muitos leitores, muitíssimas
vezes, encontram-na fechada. Ainda não deixou de ser uma Biblioteca
particular.

.

, 3) A severidade, cada vez maior, no controle. das devoluções
-, a tarefa mais ingrata duma Biblioteca' que empresta livros. O
leitor involuntàriemente esquecido não quer aborrecer-se nem aborrecer.
Como consequência positiva dêste fato, registra-se um extravio míni-
mo de 'livro!'; pràti�amente� dois ou três por ano.

.

Autore. mais procurado. - José de Alencar, Érico Verís
simo, Jorge 'Amado, Gronin, Pearl S. Buck. Mika Waltari.<, ("O
Egípcio", por sinal, já' foi o livno mais procurado, durante quatro
anos). Dos livros em grupo; os mais procurados são os da "Coleção
Rose" (moças). Não têm fans: Machado de Assis e Eça de Queiroz
Isto é: a literatura' romântica predomina .na preferência - natural
em cidades do interi�r. Ciências, filosofia e Religião, 'com estante
menor, têm número fixp de leitores, mas' poucos.

Vi_itantes e consulente. -:-' Em que pese a seu funciona.
mente irregular, a BIC assinala, em média, um número mínimo de
100 visitantes por semana, incluindo-se nessa categoria os que vêm
fazer suas leituras na própria Biblioteca. Somadas; em cinco. anos .e

ineio: 32200 visitas. Sé considerarmo. que a cidade tem pouco ,mais
de 8 000 habitantes, e que as programações do Cinqüentenário dei-

.

xaram de introduzir os forasteiros na' famosa "Sala de visitas", êste
número de presenças; em tão desprezível casa, é animador.

'

Por Deus e pelo Brasill\
Frei Elzeário Schmitt ofm.

Tenho uma informação de'
que ·as possantes máquinas e

operarias d.a estrada em constru
ção atravez de Rio da Areia, irão
parar com o serviço e serão

trans.feridos para' Jaguariaiva, li.tão .logo termine o restante do
combustivel. Dizem que o go
vêrno deve á companhia cons

trutora ,30 ou 40 milhões de
cruzeiros, que desde o· Timbo
zinho até Rio Prêto não foi pa
go um centavo. Por isso --- di
zem - vão abandonar o tra

ball�o, pois nem a companhia
\ nem seus operários podem vi
"ver só com" o ar puro e sauda
vel das nossas matas. Se isso
for' verdade seria um grande
prejuizo, pois agor& que a estrada
esta bastante adiantada - se

for terminada, Jogo os produtos
das roças podf'riam seguir dire
tamente á cidade de·Canoinhas.
Seria um�; fartura na cidade e

muita "gaita" no mato.

De tudo' um pouco
J. Wzorek

"

Parece-me
\ que os futuros

autore.s
\
de dicionàrios, deveri

am i'nserii mais um vocábulo
nas proximas edicões para de
signar úma mistura de coisas

que não se podem misturar.
Nós do mato por exemplo, não

conseguimos manter acêsa uma

vela totalmentE> submersa em

agua fria, ou ,quente porque o

fogo e a' agua não querem exis
tir ao mesmo tempo

.

num só
espaço.

Mas aconteceu numa bela ci
dade ( por sinal, muito nossa)
que passou um Natal de Ver
dade e um. outro Natal Paga
nizado com Bailes que profa
nou as verdadeiras alegrias na

talinas.
XXX

Ãlgo está(,se passando entre
os plantadores de tabaco e um

novo imposto que não "colocou"

Pelos. Làres
S�lões

AN1VERSAR}AM:SE
Dia 6: a Sra. Almira, esp,

do Sr.. José Maria Furtado
Primo; o sr:' Djalma Ben
kendorf, residente em Rio
Negro. Os Srs.· Antonio José
dos Santos; Darci Guebert;
Pedro Tokarski. Os jovens
[ason Carlos, filho do . Sr.
[osé Maria Furtado Primo
e Lourenço, filho do Senhor
Vicente Nooak,

.

. ,Dia 7: a Sra. Adalsiza,
esp. do Sr. Willy Priebe.

Dia 8: as Sras. Amalia,
,esp. do Sr. Jorge Stoeberl;
Nadir, esp. do ·51", Aloino
Kohler e Leonor esp. do Sr.
Paulo Mliller. A menina
Albertina, filha do Sr. Darcilio
Hostin. O Sr. Justiniano da
Silva Quadros. O jo'Uem Ila ..

rio, filho do Sr. Sergio Gapski
e Wilson, filho do Sr. Vitor
Tomachitz. O menino Carlos
Otavio, filho do Sr. Carlos
Schramm.

) Dia 9: as sras. Vv�s. Dna.
Frida Kreis e Dna. Gabriela
Sabatke. A Sra. Ana, esp
do Sr. .Ataide Emidio. As
Sntas. Salua Seleme; Wal...,
deres .Iuracy,

.

filha do) 5,.
'

Antonio
.

Soares e Denise
Rosa, filha do Sr. Raul Ro
sa. A menina Magali, filha
Sr. Norberto Ftedler. Os srs.

Sadi Seleme e Francisco
Séczygiel. O jovem Ma'rcos
Cezar, filho do Sr. Dr. Celso
Rouen.

Dia 10: A sra. Marciana,
esp. do Sr. Ladislau Dom»
broski. A sra.' Vva. Dona
Marichen Gomes. A snta.
Liset« Marilda, filha do sr.

Antonio Cubas. Os srs. An:t
tonio Borek; Attredo Scholtzi.
Noé Nepomuceno Pinto e Dr.
Luiz. Adelmo Budant. O me.
nino Reincido, filho dó sr.

Marcus Franz.

Dia 11: A sra.: Laura. esp.
do sr. Waldomiro Schulka.
Os 51 s. Antonio Cungel e

José Fuck. O jovem Osny I

Cornelsen.
q

Dia 12: a sra.: Elvira, esp.
do sr: Boaventura Benda.
A snta. Elly, filha do snr.
Francisco Schumann. Os srs.

João B. Rudblf; 'Oswaldo
Werka; João Fontana Jr.;
Jorge Stoeberl; Zeno Ribeiro
da Silva e Edgard Schwõlk.
O jovem Haroldo, filho do
sr. Guilherme Prust.

. Nossos pnrabens,

nem I·pegou". Estamos atentos.
Afinal de contas, na minha po
bre opinião - o tabaco já está
bastante . carregado de vários

impostos;' tanto assim qJ,l,(�,,\ nada
mais' cabe. A lavoura, por sua

vez, se apareceren:: novos im

postos, poderá voltar (se não

exagero) á epoca da pedra ,las-
cada.

.

XXX

E as lagartas "curú· querê"
após a primeira chuva desaPI!
receram das lavouras desta loca
lidade.

Alguem disse que elas ,apenas
se esconderam e reaparecerãoi
porem a realidade está ali. Elas
morreram: Há quem mandou
"benzer" e fazer "simpatias"
mas acho que as nossas fôrças
psiquicas neste pobre' planeta
não dão para tanto, pois as la

gartas não obedecem ... :É um

absurdo querer "trabalhar" com
"simpatias':.
O mais certo é mata-las com

inseticidas que a Associação
Rural e a Prefeitura fornecem.

)

\

A Direção do CN (Correio do Norte), eslá
planejando e vai executar em 1962, ampla cam

panha de penetração, afim de chegar, semanalmen
te, a tôdos os municípios do Norte Catarinense e de atingir os 5
mil exemplares Seman�is.

,
* * *

O sr. Raphael Di Lascio, Gerente do Banco do Brasfl,
�

na 'recente' reunião de. Florianópolis. presidida pelo Diretor
da Carteira de Crédito Agrícola do BB, mercê dos seus

judieiosos conceitos, da lua experiência e amplo conheci·
mento dos problemas ligado' ao crédito rural. conquistou
posição de destaque entre' os seus colegas de tôdo o Estado,
credenciando- se como uma das maiores autoeidedee no as

_unto. Canoinhas brilhou em Florianópolis, por Intermédio
do diligente e operoso bancário a que tanto deve o de_en-.
volvimento do' município. *

' .

. assuntos seul,' tratou de diver8011

Segundo levantamento procedido problemas ligados à Sociedade Be- '

pelo Departamento Estadual de n;eficente Operária, de que é Pee

Estatística, a Prefeitura de G8;n�i- sídente * *-ic
nhas, é a que paga menor salário,
em tôdo o terrítórío do Estado,
ao professorado municipal. DOIS
MIL E DUZENTOS GRUZEIROS
mensais é o ordenado de uma

professora em Canoínhas, para
,

vergonha nossa. E' revoltante,
inominável, espantoso que assim
seja. A Câmara de. Vereadores
está na obrígacão moral de 'tomar
uma providência urgente. sabido
como é qu� o Prefeito não tem o

menor interêsse pela, educação
das nossas criancinhas. O ex-Pre
feito Municipal é apontado 'pelo
atual como o grande responsável pi
desnivel salarial veríficado na Pre.
feitura e pelo baixo' padrão de
vencimentos de tôdo o funciona
lismo municipal. O "furo" que êle
deixou na Prefeitura, segundo diz
o Dr Colodel, não permitiu, até
agora, a revisão nos níveis sala
riais. Que "trabalhistas"! que tra-
palhões !

* * *
O .Prefeito Nivaldo Simões de

Oliveira, de Rio Negrinho, vem

realizando obra notável à frente da
Municipalidade. Motorista Profíssío
nal, saído das camadas mais humil
des, eonquistou a confiimça .do ope
rariado da progressista cidade, sêde
da "Móveis' Cimo" Venceu a. eleí
çõeà por expre88iva margem e vem

'

atuando a contento
. geral, eíe. que

dedica tÔda eUIl atenção aos prohle
mas dos mais humildes, deefavore
eídos p.ela sorte. A sua edmíaístra

ção pode aer apontada como padrão,
em Santa CatarÍDa.

/ * *.*

A 31 de janeiro próximo deflui
rá o 10• aniversário do desgovêrno "
pessedísta, bela oportunidade-para
comemorações, eis que poderemos
anunciar, aliviados,' que restam
apenas quatro anos de persegui
ções, de mesquinharias, de inércia
admlnlstratíva., um ano é passado,
cêrca de DES BILHOES DE GRU
ZEIROS foram arrancados ao povo
catarinense - mais do que o

total da arrecadação estadual du
rante dés anos do' govêrno da.
UDN - e nenhuma obra foi rea
lizada em nossa região ou em

qualquer ponto do Estado. O Gru
po E.scolar do bairro operário
está pior do que antes. A estrada
Canoinhas -, Porto União parali
sou e as máquinas foram retiradas
para trabalhar no Paraná. A D.
Francisca praticamente paralisada,
"também, Não se asfaltou um
centimetro de estradas. Houve a

penas, aumento de impostos, hou
ve Plamegs e outros bichos,

.

de
prático, em Florianópolis. há falta
de água, de leite, de luz. No interior
tôdas as obras estão paralisadas.
O dinheiro

_
acumulado. para as.

proximas eleições, faz a felicidade.
dos banqueiros pessedistas, depo
sitado no banco da família Ramos.
Que festa! O PDO·. e o PTB já
retiraram seu apôio à orgia.
Outros virão.

.

***
o Dr. Acáeio Garibaldi Santiago,

prócer trabalhista. em recente en�
trevista concedida à "Gazeta", de
Florianópolis, revelou parte daa
traições do ar Celso Ramos, ao ·a·

eôrdo feito com o PTB, específícan
do o verdadeiro esbulho sofrfdo pelo
trabalhismo catarinense, hoje sujeito
a processo de esvaziamento, por
por obra e graça dOI dtrtgentes do

pessedismo, O Departamento de Saú·
de, as colônias subordinadas à Se·
cretaría de Saúde, os offcios de
justiça, que pelo acôrdo escrito e

assinado pertenceriam ao PTB, f�.
ram usurpados pelo PSD, .reeeioso
do crescimento (lo.s seus aliados Por
ultimo, denunciando 08 entendimen
tos dê cúpula entre as famílias Ra
mos e Konder Bornhausen. o diri

gente trabalhista, apeado da Seere
taría 'de Justiça pelo. sr. Celso
Ramos, desafiou os dois grandes
grupos eeonomícos a se unirem
publicamente, afim de propiciar
·total revisão nos quadros da política
catariaense Os círculos políticos 'do

. Estado emprestam grande impor.
tância à entrevista do Dr Santiago.

o chamado "Glube do Sigilo",
entidade política de.,carater secreto.
foi -fundado pelo sr. Agenor Vieira
Côrte que desta forma conseguiu
realizar o seu- velho sonho de
presidir um clube em Canoinhas.
Repelido sucessivas' vezes pelos
associados do €anotfJ.h'ense, do o
perário, do Hospital e de outras
entidades cujos associados não o

quizeram como Presidente, Iundou
o "seu" clube particular, o do

. "Sigilo" afim de concretizar o seu

sonho presidencial. Agora, entre
tanto, segundo afirmam, as coisas
andam "do barulho" no citado
Clube, visto que lá surgiram. três
candidaturas à deputação estadual,
sem falar na do Dr. Fernando
Oliveira, candidatíssimo, tambem ...

***
.

O Dr. Mário MússÍ circulou pelas
ruas da Capital com a sua linda

'�Mercury" Além de crtidar de

E._.encurtando a conversa.

Alcides Sc�umacher, como sempre� liderou
os serviços cartorários na Comarca, batendo todos os recordes

.

de escrituras. procurações, reconhecimentos, etc. Pedro Me ...

rhy Seleme�
\

homem del.grandes iniciativas e que '.não
esmoreceu ante o resultado eleItoral de Tres Barras, contIDua
dedicando' tôdo o seu tempo a obras e realizações que vizam
o progresso da noSsa região. Benedito Terézio Neto,
o popular "Terezinho",' inaugurou nova Farmácia em nOBsa

cidade e pensa ampliar a
-

sua rêde de estabelecimentos. Se
leme ISaac Seleme, Gerente do Inco-Itai6pplis, ob
teve extraordinário destaque em todas aS campanpas do esta

belecimento. Guilherme Loefler, o "maqninista". con

tinua uma das
/

mais agradáveis companhias de nossa terra,
tendo festejado o Natal com'{l alegria de sempre. Henrique
Zagulnl, o "Rei da erva mate", sustenta que na. pl'Oxima
safra o nosso "verde" voltará' a ser "ouro", devendo atingir'
QUINHENTOS CRUZEIROS a arroba. Hugo Peixoto,
campeonÍssimo do bolão. deixará 'de ser bancário para sei'

banqueiro. Harry Schreiber, conceituado cçmerciante, a

firma que aindá não til,lha visto em Canoinhas um Natal com
vendas tão fracas. Auri Pedrassani, o "Fordinho",
acompanhado do popular 'IJundiá", ,empreenderá, em 1962, uma

oescaria na Ilha do Bananal. no Planalto Central O Dr_
Waldomiro nubniack, vai disputar em 1962, com o

nosso Waldomlro Olsen, um torneio de gargalhadas,
a ser irradiado pela RCL a nossa ZYP - 6.

".

,
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