
O distrito de Felipe Schmidt enéontra-se inteira
mente atirado a própria sorte. Em .outros termos: aban
donado. Não sabemos se por incapacidade ou descaso
por parte do, Executivo MÚ.nicipal, o fato é que nada ali
foi' feito até agora na gestão de nosso, curioso prefeito.,

Se a municipalidade não' vê ou não -,_ sente que
aquel( regiao é. a que colabora em maior escala

,

para a elaboração dos "gastos públicos alem de ser o

maior distrito sob ponto de vista' ele{toral - o que lhe
deve interessar é porque deve estar sofrendo de'

grave moléstia, ou, senão,
.

pelo menos, de estrabismo"
agudo.' Emendas ao

Felipe Schmidt não tem nada,. falta tudo.. As
estradas estão se desmanchando' na mesma proporção em

que se desmancham as boas idéias de nosso brilhante
prefeito. Brilhante em dia de sol.

A popuiação local vê-se em dificuldade para, sua

i locomoção, principalmente
.

em veículos, porque as vias'

\ de acésso apresentam-se em lamentável estado -de' con

servação. Quem possui condução própria bem sabe des
sofrimentos P.' dificuldades por que passa trafegando pela
jurisdição do' distrito. Abandono completo e inteiro.

.

A conservação lá não· existe porque não há o que
guardar, porque tudo é ruina, tudo é abandono, tudo é·
descaso. É o fracasso de uma administração: 'refletido
nos buracos e no matagal. J

'

•

Na época em que Ó, senhor Benedito Therézio de
Carvalho Junior ocupou a che-fia -do Executivo Municipal ".' i

o fato era bem diverso: havia estradas com a devida) Industrial é Roubado em

conservação e o abandono estava ausente em todos os Documentos, Prêso por
setores' de responsabilidade da Prefeitura. Agora, contudo; sua causa. e metido des-

.

a situação é bem outra e não se sabe porque cargas
. pido no Xadrez!

d'água chegou a tão lamentável estado, Ninguem entende O'· d
', .

I ct '1-\ dí-
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-
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e ao. ru a a ano on�. .

IS n o e prospero,
_

o
,
Ascendino Coelho, foi- preso na

maior de Canoínhas, sua VIda e mtensa, sua colaboraçao madrugada de quarta feira
em impostos' é considerável, porque

I
então este tróço ... ? última. 'por uma patrulha da

A que se deve tanta demonstração de descaso ou irres- Polici�. Militar e �og� após,
ponsabilidade? A 'lua? I '\. \ traJilcaflado. no .xadr�s [nteira-

. . ..... _ , . mente\ despido inclusive de seu
Dentro de uEla admínístração de razoavel capaci- nelógío _,.. que lhe foi devolvido

dade empreendera, composta de homens mediocremente quebrado -' e de suas meias.

inteligentes tal estado de cousa não aconteeeria nem em o FATOL

pensamento. Não verificar-se-ia 'porque áo primeiro estu-
",

Ascendíno Coelho retornava
do � que não" necessitava ser de um técnico mas de de .uma reunião em casa de

qualquer ,cidadão interessado/em resolver alguma causa - ,amigos quando, por volta da�
.

. seria logo constatado que alí era o ponto de apoio para' quas horas da madrugada, fOI
., l' f do jrõ

.

1 t
. .... abordado por uma patrulha I

da
qua quer s�ce�so a re�te o Ago�erno,. qua� o mais nao

PM'qlle lhe solicitou documentos
fosse em VIsta de sua- ímportãncís eleitoral e. da colabo- : de identificação. Como não os

ração em impostos enviada aos cofres da munícípalídade. possuisse por haver.:. sido.

.' . .

d furtado em um hotel local de
.

Este sena o procedimento acertado, ,a atítu e todOs .seus haveres, foi
rudimentar de quem nunca administrou mas pensa pelo imediatamente e. sem qualquer
menos com relativa 'coerencia. .Infelízmente tal não acon-' '�elutancia conduzido ao xadrêz.

tece: tudo' é abandono. O <,distrito está agonizando'nas' o .P?�uI8r, -expltcou antes, a�s
mãos da administração ColodeI. O que nos' conforta é policiaís de Q�� o propno

. '. . _ .; '.
.

.

Delegado de Pohc-la estava Clen-

saber. que FelIpe· �chmIdt n�o suc�mbIra e, que de o�t.ra/ _te não possuir ele documento
maneira, nosso CUfIO'SO prefeito esta morto para adminís- algum, de vez que já havia dado
trar e enterrado para politicar. I '" queixa ,do 'furto de qu� fora

vítima. Nada 'adiantou no

entanto' as 'ponderações do cí-.

dadão que não teve outro rumo

que não o do fundo do cárcere.

EM TRAJES DE ADÃO
Conduzido ao Batalhão de

Policio Militar onde está situa

,do o xadrez da 'Delegacia, o

industriíll foi alÍ. submetido aos

mais violentos vexames, tenc�o
inclusive antes de ser- atirado
ao xadrez, se visto obrigado a

despir.;se inteiramente, inclusive
das meias, para então chegar
ao triste firq: atrás das' grades.
G! .

.
'

Ap'ós passar a madrugada em

cimento frio, .fazendo' as vezes

eiie malfeitor, :fbi' pela manhã

"dispensado" ; se,IIi qualquer jus
tificativa recebendo como pre

.mio, seu relógi!l, que f<ti par
cialmente inutiUzado.

Morto ·Para Administrar I

.J

\:

, .' Capela Esclarece e Define
Responsabi I idades

o Comandante' do 3°. BPM enviou a seguinte compnica
. ção a Rádio Canoinhas, em que esclarece. fatos a respeito às
arbitrariedades praticadas por uma patrulha da PM então sob
as ordens do senhor Delegado Especial de Policia. A informação
é valiosa é, muito bem diz a quem cébe teda 'responsabilidade
Jsobre as atrabUlari�ades praticadás. Ei� a comunicação
em seu inteiro teor: J

'. I - Este.
\ Comando teve coriheciment,o de uma nota

di�ulgada o[ltem sobre a prisão do senhor AS,céndino Coelho ,e
desejando Í!:vitar· mal elltendido com o nome da Policia Mibtar
e do 3°. B. P. M. vem de esclarecer o seguinte:

a) O :;0. B. P. M, simplesmente escala os �lementos que
permariec�m 24 horas à disposição. do Del�gado Especial de
Policia. I

b) Que a responsabilidade das 'prisões efetuadas' por estas'
patrulhas é da inteira responsabilidade' daquela autoridade.

,

'c} Que a condução de presos não é ·efetuada para o

Quartel do 3-. B. P. M. e sim para a Cadeia Pública, q!le,
infelizmente, por falta de. prédio, apropriado funciona no Quar
tel, mas sem que este Comando tenha qualquer relponlabilidade
administrativa naquelas dependencias."

d} Solicitaria. o obséquio da I divulgação do presente
esclarecimento, para que a população canoinhense, bem como

a vítima, não tenh,a uma idéia errônea da atuação do C9mandQ.
do 3°. B. P." M.

.

II - 'Colocando.me ,ao inteiro dispor para outros' esclare
cimentos agl'adeço antecipadamente as vossas providencias.

WALLACE CAPELLA
Tenente Coronel Comandante do 3°. B.P.M.

'.
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Foram aprovadas as seguintes
emendas ao orçamento munici

pal, tôdas de autoria do vereador
udenista Oliveira Garcindo. São
elas:

Para .

a .Escola Técnica do
Comércio foi destínàda a quantia
de hum milhão e quinhentos
mil cruzeiros para aquisição de

prédio próprio. Tal verba' será
paga- em' três prestações de

quinhentos mil cruzejros anpaís.
· Por se tratar de estabelecimento
de ensino médio,' possíbílítsndb
assim imediato ingresso em or-

·

gãos de ensino, superior" esta

dotação fe» a maior.

'QUEM :É
Ascendino ,Coelho é. natural

de . Cánoinhas, onde viveu por
in.�is de vinte# anos, possuindo
vasto círculo de amizade' e

sendo conhecido de todos pela
maneÍra educada com que trata
todos indistintamÉ>nte. Sua

· prisão . foi efetuada por um

milieiano seu conhecido tle in

fancia, qu:e não sabe porque
não o reconheceu, apesar d�s
sucessivas. tentativas de identi
ficação ,junto ao mau pq!icial.

Orçamento, Aprovadas: Garoindo
Cinquenta mil cruzeiros para

o Ginásio Santa Cruz. Cem mil
.

cruzeiros para a BIC. Para o

Lar Santa Inês foram destinados
vinte mil cruzeiros bem' como
para' o Asilo Dr. Rolando,Malu
celli. O Colégio Sagrado Cora
ção 'Qe Jesus recebeu no orça
mento a qua'ntia de cem mil
cruzeiros. ( �

f Verifica-se assim, a exemplo
do que tem f�ito' tôdas as, legis
laturas, que o sr.rAlfredo de

\

Oliveira Garcindo, mais uma

vez não descuidou da destina
I ção .

de verbas para nossas íns
. tituições públicas, quase sempre
desassístidas. por parte dos
poderes competentes.
Para a aquisíçâo de, sementes

de cereais que serão vendidas
abaixo do custo ao lavrador, a
Associação Rural de Canoínhas,
recebeu a quantia de duzentos
quarenta mil cruzeiros, no or-

eamento.
'

�'ENGHOSSA":
\ \ '

,1-'.

\,
._

R�solução da Câmara,
I

. N�p Atende
o 'senhor Prefeito Munícípal não acatando Resolução

. Câmara de Vereadores que derrubou seu veto, está em vias
criar uma grande área de atrito entre aqueles dois Poderes .

da
de

o CASO

Não faz tempo o chefe do Executivo municipal enviou a

Camara de Vereadores projeto de' lei concedendo abono de
dez \.mil' cruzeiros, ao funcíonalismo. A edilidade apreciando 8

matéría resolveu estender por equidade aquele beneficio aos

funcionários Inativos, por proposta do vereador Alfredo de Oli
veira Garcindo (UDN). Apreciada em plenário a emenda, foi
aprovada por unanimidade sendo logo após' enviada, a sanção do
Executivo, ' .o

.

que estranhamente não aconteceu porque sob a
r,

alegação de falta de verba a matéria foi inteiramente vetada,
inclusive a própria proposta governamental, demonstrando assim
patente atrabilíarídadé, por parte do primeiro Poder.

Retornando a Camara. o veto foi derrubado baixada
resolução transformando assim o' projeto em lei, transformando
desta maneira realidade o pagamento de dez mil cruzeiros é cada
funcionário ativo ou inativo da munícípalídade ..

.
.

I

(
. ENGROSSOU •••

. !
/

,

O senhor João Colodel no entanto, em vista da, extensão
de. beneficio, recebida por ele. como urna pilhéria a suas "ínícíatí
vas governamentais, resolveu arbitrariamente não efetuar o pa
gamento constante em lei, efetuando-o só parcialmente e assim ").

mesmo apenas aos funcionários ativos. ,;
,

.

, A vista disso o funcionalismo da Prefeitura se' viu,
prejudicado e mals ainda, os inativos que com direito 8 dez mil'
cruzeiros de abono não receberam nenhum centavo, embora haja:
todo amparo legal para pleitear junto ao Judiciário o pagamento
de tal quantia.
/ v I

Dinheiro n60 falta (

!
A alegação da municipalidade poderia prevalecer e [ustí-

ficar. o procedimento arbitrário se não houvesse ela recebido
todas. as cótas ao artigó 15 e· 20· em um total que perfaz'
,aItf0ximadamente a quantia de dez milhões. Não exist�\' porA
tanto como se deseja dizer, falta de verba, pelo contrário há em
demasia, o necessário pelo menos para s�ldar este' compromisso,
com \seus funcionários' e reali�ar' bastantes obras públicas� .at� .

agora inéditas na atual administração.
' ,

... .

. .

.

. .

- .'
.

'

Com este procedimento. "à la diable" o .senhor Joãc:i
Colodei entrou em choque com o Poder Legislativo e com todo,
o funcionalismo da municipalidade, o que. poderá lhe acarretar;
sem dúvida, sérios embaraço!! a suas futuras atividades. Segundq
se ihferma a área de atrito entre. Executi'vo-Legi�lativo tende li
se amplià'r progressivamente a vista do rumo em que irá ,tomafj
a pleiteação de pagamentos Cio abandono por parte do funciona�
lismo local.

Votarão
biscito .nas mesmàs

no Ple

Seções
Eléitores

(�:.

Os eleitores votarão nç, plebiscito, amanhã,
nas mesmas sFç5es eIll que ,votaram no ultimo

. pleito de outubro do ano passado. Para dizer '''sim''
'ou "não" é ,oorigatófio o comparecimento qe todos
as urnas. O não comparecimen�o 'sem justificativa
acarretará, sanções legais' segundo reza o. Cód'igQ,"
Eleito�aI., "

' , f x

t, �
"

'
..
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(conclusão do número anterior),
Data de apresentação: - 9 de, janeiro, de /Í963, às Í4 hrs,

Unidade designada. - ?o. Batalhão Ferroviário (Rio Negro)

I '. AfonHa Hsnthun, filho de Frederico Hauthun, Alcides Mazurek,

I
tilho de João Mazurek: Alfredo Feldmann, filho de Albino Feldmann'
Alfredo Medeiros Franco, ·filho de Jorge .Franco: Alinor Caetano doa

I
Santos, filho de Augusto Caetano dos Santos; Alinor Costa dOI San
tos, filqo de Josê Costa dOI Santos;' Alinor Nevee, f. de Mário
Neves: Alvino doa Santos, f. de Aladim Antunell do.' Santos; Amirto
Adur, f. de Abrão �dur; Angelino Huk, f. de Basilio Huk; Antonio
Colaço Pinto, f. de Otávio Çolaço Pinto; Antonio Bernardo da Silva,

.

f. de Bernardo Avelino da SiLv,d; Antonio Migu,í Neves, f. de Horá
cio Neves; Argemiro- Schiessl Filho, �. -de Argemiro Schiessl; Ar'y
Senn, f. de Albano Senn; Audeoi Klutchowski, f. de Jacó Klut
chowski; Benedito Silveira Neto, f. de João, Silveira; Carlos Brey
Net? f. je Carlos Brey .Filho; Cark» Schiessl Filho, f. de C.I4rl_9S
Schiessl; Cellso Gomes Ferreira, f. de/Pedro Gomes Ferreira; Celso
Trela, f. de /Wladislau Trela; Cezar Frederico Keller. f. de Afomó
Carvalho Kohler; Diomiro . Pazdziora, f. de Eurico Pazdziora; Edison
Schiesal, f. de Josê Schiessl. Evaldo Schidolski, f. de Nicolau Scni·
dOjski; Felix Moreira, filho de Pedro Barbosa Moreira; Francisco I

Evaldo Rocha, f. de Joaquim da Rocha; Helio Rodrigues' da Silva,
f. de Ozorio Rodrigues da Silva; Jaime de Matos �artinll, f. de

Josê Hodrigues Martins; Jair. Ferreira, f. de João Ferreira; João
Antonio de Almeida, t de Criapim de Oliveira de Almeida' João
Aristides Fernandes, F, de Maria Florisbela Fernandes; João.C�etano
dá Silva, f de Francisco Caetano da Silva; João Gonçalves Louren
ço. f. de João. Gonçalves Lourenço; João 1'108 Santos, f. de Ladin
A:ntuneiJ dOI! Santos; José Antonio Raldi Sobrinho, f. de Gabriel
Haldi; Josê Ari Munhoz, f. de José Waldemiro Munhoz: J08é Aroldo I

Kunzel, f. de Artur Kunzel; José Bal�buch, f. de João Balabuch; LIDfO' JOÃO rERREIRA
José Caetano Neto, f.' de Manoel Caetano Sobrinho; José João;

•

P
. _., 'I'en. Del. Especial de Policia

. ererra, f. de João Josê Pereira; José Petrentchuk, f. de Ananías
Petrentchuk; José Puschiuski Filho, f de Josê- Puschinski; José da

..

Silva Lima Filho, f. de José da Silva Lima; Laerte Luiz Noiciecho,
wski, filho de Boleslau Woiciechowski, Lauro Franco de Oliveira, f.
de Etelvina Franco de Oliveira; Lauro Vercka, f. de Adão Vercka;
Leomar Bollauí, í. de Rodolfo .Bollauí: Leonides Pires, f. de Avelino

. Verissimo Pires: Luiz Alfeu da Coeta.: f. de Otávio Costa; Luiz
Valdir Tulio, f. de Eurides Tulio; Marcos Henning, f. de Emilio

Henuing; Miguel Bail, f. de Carlos Bail; Miguel Carlos, f. de Vitorio
l.'i;no Carlos: Nelson' Afonso Cavalheiro, f. de Benvindo Afonso Cava{'
lheiro: Nelson Teodorovics, f. de Silvestre Teodorovicz; Nereu Nepo- '

muceno. Pinto, �. de Noé Nepomuceno Pinto; Nivaldo Moreira,lf. de
Francelino Batista Moreira; Osvaldo Henrique de Oliveira, f. de'
Henrique Bueno, de Oliveira; Osvaldo doa Santos, f. de Jordão dos
Sautos: Pedt\o Alves de Góes, f. de Fredolin Alves de Góes' Pedro

�arquell" dos Sanfos, f. de Manoel Marques dOI Santos; Se'bastião
de Paula; f. de A.ntonio Gregório de Paula; Sezefredo Ferreira Ter
rei, f. de ,Rufino Tecres; Vitor' Carvalho, f. de Francisco Carvalho;
Walfrido Ferreira; t de Felicio Ferreira; Walter Coelho, t de Seve
rino Coelho; Wilson Wendt, f.' de Guilherme Wendt.

Cànoinhas;- 14 de Dezembro de 1962.

Sylvia. ,Maria' Ferraresi Côrte

Secretária"da' Junta de Alistamento Mil.ité'r

SERVIÇO MILITAR
Edital de Convocação - to Turno-

ATENÇÃO CONVOCADOS

De ord'em do Senhor Coroqel Chefe do Serviço Militar Regio
nal, - .5�. R. ��, chamo a atençã.o. 8o,br� a data de, aprelentQção
dOI c�nvocadoll aClma-!elacionadoll, 011 quais deverão comparecer' nOI
dia. mencionados, à. 2 horas da tarde, na Junta de Alistamento
Milltllr, para lerem incorporado..

.

Sylvia Maria Ferraresi Côrte
Secretária da Junta do Alistamento, Militar

1

Rdaça forç�s, tomando

81 G
suas

Torr�do a ar quente
. Saboroso at�·a ultima gota

IRua Paula Pereira -T�lefone, 241

BIG • gra'nde - mas em Canoinhas

BJG�. é O melhor café

. Delegacia Auxiliar de

. Policia.de. Canoinhas

AVISO·
o senhor Tenente Lídio João

Ferreira, Delegado Especial de
Policia de Canoínhas, Estado
de Santa 'Catarina, no uso de
suas atríbuíções legais, etc...

.

,

"

Avisa 8 quem interessar

possa, que o Decréto-Lei n.

3.651, de 25/10/941, do Código
Nacional do Transito, em seus

artigos 76 e 77, d!z o seguinte:
Artigo 76 - Nenhum veículo

poderá trafegar nas" vias

públicas sem' estar licenciado no

Municipio e domicilio de seu

pfoprietário e sem o registro
.

do mesmo;

Artigo' 77 ...
- ,Fica sujeito a

multa, imposta pela Repartição
Jicenciadora, o proprietário que, )
para obtenção da licença, fizer
falsa declaração de domicilio.
Essa multa será igual ao valor
da "licença, que deixou de -

o

pagar, e cobrada sem prejuizo
da mesma licença e da ação
penal que no caso couber.

Cumpra-se e publique-se.
Canoínhas, dezembro de 1962.

Vende-se'
Um 'terreno medindo ,

15x40' situado- no Jardim

Esperança; .um terreno me

dindo 15x40 com uma casa

de morada nOI Jardim E$pe�
rança; um terreno medindo
20x50 com . uma casa de
morada

.

situado a \ Rua I

Getúlio Vargas,' s/n,
Tratar com o se'nltor Hen

Henrique. Bora na Casa
Sant� Terezhihà. 3.x

. Romances e Livros

C�SA F;RLIT/l
DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BA'TERIAS'

EXIDE
Ca�regadas

o,li Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS,

Deodato de
& Coelho.

t.ima

,ltda.
,

Rua Paula Pereira, _391

FOJe� ,248 - Caixa Postal, 231 /
CANOIN�AS ...;;_ S. (t.

Confecções finas
,para senhoràs

Càsa Erlita.

5.'.1yo3

(Matéria Paga)
,

. "

ccm',''''_''=·'·=···'·'·'·' }}'.}'i:, }7:7'Atividades do V,erecidor
\

C,âmara'

Pieczarka
. Municipal ,'de

\ (anoinhas
Emenda ao Projeto de lei que Dispõe sobre
Nomenclatura de ruas, de autoria -do Nobre \

Vereador A·lfrado. de Oliveira Garcindo.-
, .

• Estudando o projeto de lei que dispõe sobre
I nomenclatura' de

ruas, após detalhados estudos e alada consultas aos moradores e proprie
táríos das ruas abaixo relacionadas; apresento a seguinte EMENDA. que
fica submetida a apreciação do plenário e, das comlssões competentes. \

,

A) - RUA AGENOR F.Á.BIO GOMES: a �ue tendo inicio n� rua
"Duque de Gaxías", nas próximidades do €emíterio Municipal, segue
paralela ,a rua "Paulo Ritzmann". '

,

B) - Rua MAL. RONDON: a que tendo inicio na rua "Barão
do Rio Branco", segue paralela a rua "Duque de Caxias e Major 'vieira".

C) - Rua DR,.' LAZARO BASTOS: a que tendo inicio! na rua
"Almeida Cardoso" segue paralela a rua "Duque-de Caxias e Major Vieira".

D) - RUA KURT MENDE: a que tendo inicio na rua "Paula Pe
reira;' nas proximidades da "Associação Rural de Canolnhas", segue pa
ralela a rua "Joaquim de Paula Vieira".

.

I.
,

.

E) - RUA ADOLFO BADING: a que tendo Início na rua "Getulio'
Vargas" nas, proximidades do Futuro "Et'.tMió Municipal", segue em linha
reta até encontrar a Avenida dos Expedicionários.

F) - RUA. JOÃO ALLAGE: a que tendo inicio na rua "Almeida
Cardoso" segue paralela a rua'. "La�aro Bastos". ,

Gj - Rua FREI MENANDRO KAMPS: a-rua atualmente denomí
uadavVíctor Konder, em atenção ao pedido fformulado pelo Frei 'Rlzeário
Schmitt, oím., e com o concentímento dos moradores e proprietários da
referida rua, conforme '-faíl prova o "abaixo assinado" dos mesmos, que
vai anexo á presente emenda. \",'

I

H) - PRAÇA MINISTRO VICTOR KONDER: a que fica defronte
ao �'Hospital Santa Cruz" em retribuição a substituicão á rUI:> que 'possue
o nome deste ilustre éatarineuse, devendo, após conclui dos os trabalhos
desta Praça, ser colocado o seu busto, que se acha atualmente na Praça'
"Dr. Osvaldo de Oliveira".

"
" '

.

" NOTA: A Câmara' d�verá oficiar ao Sr. Prefeito Municipal" no

sentido de -

serem atacados, para o próximo exercicio, os serviços de
. construção da Praça defronte ao ItHospitl}1 Santa Cruz", isto é, segundo
informações não oficiais, é desejo do sr Prefeito Municipal atacar os ser

.

viços de construção da .reíerlda Praça, motivo pelo qual tomei liberdade
de apresentar estas modificações nas nomenclaturas de ruas. -

Sala das, Sessões da Câmara, em 11-12-1962.

.

\
).Clementino �ieczarka - Vereador,

.,
/

Os abaixo a!llíinado�, pro.prietários e resi3entel! na. atual Rua
Ministro Vitor Konder. vêm por meio do presente, conco,rdarem com

"a lIolicitação do Frei Elzeário Schmidt O.F.M. a sugestão do verea

dor, Clementino E. Pieczarka, em mudar' o atual Dome da Rua
Ministro Vitor Konder para a rua FREI MENANDRO KAMPS,
com ,uma justa �omena'gem à psu8gem do cinquentenário da Paró·
'quia de Santa, Gruz de Canoinhal!l, considerando que Q mesmo Frade
foi o - primeiro ,Vigário dessa Paróquia, aqui realizando obras muito

importantíssimas de civilização pioneira, de integração moral, aocial e

cultura.
! _- '

•

Canoinball, 30 de Novembro de 1962.
I' (

Assinado:
/.

Frei. Me,nràdo Vogel O.F.M. Vigário. Dr. Haroldo Ferreira,
Fábio Nabor Fuck, Maria CaImela Pedrassani, Sadi Seleme p. p.

Lojas Uoda8 Llda., ,Emílio Lemke, Clementino E. Pje.c�arka,
E)ianialau :Wozciecbó'vski, Antonio Sçuza Co�t8. j(,ão Abrão Seleme,
Viúva Dalila Karvat, Ant.onio Bertão_ Nestor Novack, Rosa LOTima

. Pett�s, Yone Costa, José Guido Teixeira. João Gapekf. Abdnogo
Pereira Liz, Bole810u Zavat.zki. Siegfried 018en" Amanda Friedmann,
Maria Joana Cararo, Milita Bosse Seleme, Mário Ferreira, Marion
D. Baystorff. Helena H� Sardá. Vacillin8 R. dos SAutos Lima, Ana

'Choupin8ki., Sérgio Trevisani, Alfredo Gar<)indo de Oliveira, Eugenio
Hendler, Braulio � Ribas da Cmz. Jpsé Almeida Pereira Sobrinho,'
Evaldo Zipperer - Presidente da "ARCA", Nicolau Burgardt -

'

Tutor dOI h�rdeiro8 de W ó KllJk, Wilson Murara, Osny A. Vieira e

Alvido Koehler.

I CQne\ta de Á.ç'G Perdida
Foi! perdid�/�m� caneta de ma_rca

Parker, nesta:>Gldade. Quem encontra...:la

obséquio' intregar na redação do

Correio do Norte· ou na Rádio Canoi
nhas. Gratifica-se bem,

rfi!i@m 6' i#Uf'P1'lki9AA

.

.

"":'''1

'n cnspn [ O�[Dfi O[ S[US C8BflUS USAi�OO !

,'-

PARA fERIDAS,
E C Z E M, n s,
INfLAMAÇÕES,
C O C E I Rfi,S;
F R I E ! R n s,

NUNCA EXISTIU IGUAL 'ESPINHas. ElC .

........._....,...........:.::::=:.::::r===:...======�', i_ Ij uaas;aw aIõ'�,,,"'Il:;;
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O BIG DA SORTE CiANHA 'A PARADA
/

ESTE ANO É TITANUS
. ,-

QUE FAZ' A FORTUNA
com a BIG CESTA V. gan�a

uma casa e um automóvel de uma só vez.

nos sorteios pela Loteria 'Federal
30 prêmios por dia nos Concursos Diários

Um premio certo que este ano V. mesmo escolhe
U,ma cesta rica e de excepcional - qualidades

BICi (ESTA DE, ,NATAL TITANUS
a cesta,da felicidade sempre .supera tudo que V. conhe e

Agente Autorizado: Geraldo Rothert
CANOINHAS' SANTA CATARIN�,I

C�rrespondentes. no Int�rior
. Apelamos aos nossos amigos residentes. no interior dó município

para quê nos indiquem pessoa de comprovada ;doneidade moral, para
servir como nosso Correspondente.

!

Cada Iocalidade poderá ter seu representante credenciado, cuja
-nissào será colher dados a respeito de tudo que interesse ao progresso
dai região.', \

"

Não será necessário que êste correspondente tenha prática de
redação: o que interessa' é que' seja digno de tôda conêiança, porque
nara nós é suficiente o dado, com o que redigiremos a nota.

Da efetivação de um corpo de) Correspondentes, depende o gran
,

fie impulso que nosso jornal poderá tomar.

pare

Impressora Plana'
. Jornal, Livros ou

/

Revistas
-Vende-se, completa, com motor e' transformador,

em funcionamento, formato 121.,5·x 83,,5 fabricação de

"WINCKLER, FALLERT & eis. S. A.".

Estuda-se financiamento.

Informações com G. PEIXOTO, Edifício Zahía 9°
Andar Florianópolis - Santa Catarina.

De Porto�\'Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

, '. "'"

Confiesuas cargas, à'

justopreço'Melhor' .

serviço

Dr. ARNOLDO PEITER ,FILHO\
f

.

I

CIVEL

f"

AO D V O G A D O

COMÉRCIO f 1- TRABALHO

Rua Vldal Ramos, 310":"":' (em frente ao Hotel Popular)
,

em qualquer tipo de estrada. quer nos

buracos, quer em curvas a velocidade.

& Cia.

- NOVO LANÇAMENTÓ DAWILLYS....OVERLAND DO BRASIL

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 apresenta as mes- QUATRO PORTAS E SEIS LUGARES

mas car.acterísticas que' consagraram o utilitário "Jeep' O utilitário "Jeep" Universal modêlo lÓ1

Universal: potência de sobra, tração nas quatro rodas e oferece amplo espaço para seis pessoas e

reduzida, grande versatilidade. Ampliada a distância entre grande facilidade déacesso. SeJ rodar é

eixos para 101 polegadas-c 20 polegadas a mais _ acomoda veloz e macio

6 passageiros. Quatro portas facilitam o acesso. O bane o

dianteiro - de posição regulável - é de um só elemento. 'ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma ime- A maior distância entre eixos garante se-

diatamente para o transporte de carga, dobrando-se. ou gurança, estabilidade, grande mobilidade

removendo-se o banco traseiro - operação que pode ser

�feita sem se retirar um único parafuso.

. VENHA

CONHECER O

,
'

EM EXPOSiÇÃO:

• Basilio-
Canolnhas I

Humenhuk
Rua Vidal Ramos, 203 Santa Catarina

"

.

"

.

}

j

/

1'°

,

<",��,

5.1-1Yo3

I Justiça
'j. !

Eleitoral

1

Juizo Eleitoral da s-. Zona
'\ .

Canoinhas • S. Catarina

EDITAL
o doutor Re'ynaldo R�driguel

Alvel, Juiz Eleitoral da 8a. Zona
e Presidente da Junta Eleitoral
com sêde -da cidade de Canoinhas,
Santa Catarina, na forma da lei•.
etc...

-

. 1
Faz saber a todos quanto. o

presente virem, ou dele conheci:
mento tiverem que, por Portaria
deste Juizo. foram nomeados
eacrutinadorea para a apuração
dó referendum a ae realizar di�

.

6 (seis) 'de janeiro próximo, OI

senhorea: Sady Seleme, Aloysio
Soares de Carvalho, Ayrton Pe
reira, Sy!vio Alfrédo Mayer, Ar�
no José dOI Santos e para
auxiliares de escrutinador os

senhores Josê de Almeida Pereira
Sobrinho, Dário Antopio dos San
tOI. Julio Wendt e Mário, /Artur
Ferrareszi, para conhecimento (de
todos, mandou passar. o presente
que será afixado no local do
costume t; publicado na imprensa
local. Dado e passado nesta cidade
de Cauoiuhae, aos 20 de dezem
bro de 1962. Eu, Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, Esceivão o

datilografei e subeerevi,

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz Eleitoral e Presidente da

Junta.

Confere e dou fé.
Dataaupre \

28no 8�nedito R. da SilVIa
.

Elcrivão

Registro Ci V ii
E'D I T A L
Pedro Veiga Sobrinho. Oficial

do Regiltró, Civil Interino do
Cart6rio de Maior Vieira. Comer
ca, de GanoiDbal, Eltãdo de'
Santa Catarina.

,
I

Faz saber que pretendem callar;

Valdomiro Kicheleski e Genovesa
Sementkovski. Ele natural deste
Eetado. nascido em Cochos neate

município, no dia 19 de maio de
1940, lavrador, solteiro, filho de
'João Kicheleeki e de dona· Ber
nardina Kicheleski, reaidentes em

Cochos neste município. Ela, na

tural deite estado, nascida em

Pulador neste municipio, no dia
8 tle Dezembro de, 1946, domês,
tica, solteira, filha de Alexandre
Sementkovsk.i e de dona Ludovi
ca Cucal!z Sementkovski, residen
tel em Cochos neste município.
Apresentaram os

,
documentos

exigidos pelo Código Civil
artigo 180.

, M. Vieira, 2 de Janeiro de 196� .

Pedro Veiga. Sobrinho '

Díícíal do Hegistro Civil Interino

ALUGA-SE-
a casa de morada e o an
tigo Armazem Ouro Verde
cf Instalação sanitária com

pleta. Informações nesta re-
. dação ou com o propríetário ,

Sr. ldallno F. Tulio á rua
Vidal Ramos, 171, Fone, 188

CANOINHAS 3x

Churrascaria 10B4 L
de PAULO.JARSeH�L
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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....SERVIÇO MILITAR
Edital de Convocação - lo Turno-

Delegacia Auxiliar de

, Policia. de, Canoinhas

AVISO·
.

(conclusâo do, número anterior),
Data de apresentação: - 9 de janeiro. de /Í963. àl!l 14hrll.

'Unidade designada. - ?o. Batalhão Ferroviário (Rio Negro)
, Aíonse Hanthun, filho de Frederico Hanthun: Alcides Mazurek

tilho de João Mazurek; Alfredo Feldmann, filho d� Albino Feldmann:
Alfredo ME\(ieirot! Franco" filho de Jorge . Franco; Alinor Caetano doa
Santos, filho de Augusto Caetano dos Santos; Alinor Costa dos San
toe. filqo de José Costa dOI Santoa;' Alinor I'9'evel, f. de Mário
Neves; Alvioo dos Santos, f. de Aladim Antunes do.' Santos; Ainirto
Adur, f. de Abrão �dur; Angelino Huk, f. de Basilio Huk; Antonio

I, Colaço Pinto, f. de Otávio Colaço Pinto; Antonio Bernardo da Silva,

'I .r. de Bernardo Avelino da SiLvi Antonio Migu9'í Neves, f. de Horâ
cio Neves; Argemiro· Schiessl Filho, f. 'de Argemiro Schiessl: Ary

1 Senn, f. de Albano Seno; Audeni Klutchowski, f. de Jacó Klut
chowski; Benedito Silveira Neto, f. de João, Silveira; Carlos Brey
Net_? f. je Carlos Brey .Filho; Cerloe Schiesal Filho, f. de Cl\rl.!l!!
Schieasl: Celso Gomes Ferreira. f. de/Pedre Gomes Ferreira; Celso
Trela, f. de )Wiadislau Trela; Cezar Frederico Keller. f. de Afomo
Carvalho Kohler: Diomiro _' Pazdziora, f. de Eurico Pazdziora; Edison
Schiesal, f. de José Schiessl: Evaldo Schidolski, f. de Nicolau Schi
dólskj, Felix Moreira, filho de Pedro Barboaa Moreira;' Francisco ,

Evaldo Rocha, f. de Joaquim da Rocha; Helio, Rodrigues' da Silva,
i; de Ozorio Rodrigues da Silva; Jaime de Matos íiI\1artin8, f. de
José Rodrigues Martins; Jair Ferreira, f. de João Ferreira; João
Antonio de Almeida, f. de Criepim de Oliveira de Almeida· João
Ari�tidel Fernarrdea, f. de Maria Florisbela Fernandes; João I Caetano
dá Silva. f de Francisco Caetano do Silva; João Gonçalves Louren
ço. f. de João Gonçalves Lourenço; João I'lq8 Santos, f. de Ladin
Antunes dos Santos; José Antonio Raldi Sobrinho, f. de Gabriel
Haldi; José Ari Munhoz, f. de José Waldemiro Munhoz; José, Aroldo I

Kunzel, f. de Artur Kunzel; José Balabueh, f. de João Balabuoh: LIDfO' JOÃO rERREIRA
José Caetano Neto, f: de Manoel Caetano Sobrinho; José João; •

Pereira. f. de João Josê Pereira;José Petrentchuk, f de Ananis!!
Ten. Del. Especial de Policia

Petrentchuk; José Puschinski Filho, f. de Joié- Puschinski: Josê da
�

Silva Lima Filho, f. de José da Silva Lima; Laerte Luiz Noiciecho,
wski, filho de Boleslau Woiciechowski, Lauro Franco de Oliveira, f.
de Etelvina Franco de Oliveira; Lauro Vercka, f. de Adão Vercka;
Leomar Bollauf, f. de Rodolfo .Bollauí; Leonides Pires, f, de Avelino
,Verissimo Pires; Luiz Alfeu da Coeta, f. de Otávio Costa' Luiz
Valdir Tulio, f. de Eurides Tulio; Marcos Henning, f. de Emílio
Henning; Miguel Bail, f. de Carlos Bail; Miguel Carlos, f. de Vitorio

,ripo Carlos: Nelson Afonso Cavalheiro, f. de Benvindo AfOnso Cav8-(
lheiro; Nelson Tecdorovics, f. de Silvestre Teodorovicz; Nereu Nepo- '

muceno Pinto, f. de Noé Nepomuceno Pinto; Nivaldo Moreira,lf. de
Francelino Batista Moreira; Osvaldc Henrique de Oliveira f. de
Henrique Bueno'. de Oliveira; Osvaldo dos Santos f. de Ju,rdã'o dos
Santos: Pedt\o Alv_es de Góes, f. de Fredolin Aives de GÓes; Pedro

�arque8' dos. Santos, f. de Manoel Marques dOIi Santos; Sebastião
de Faula; f.. de 'Antonio Gregório de Paula; Sezefredo Ferreira Ter.
reli. f. de :Rti{i'ôo Tecrell; Vitor CarvaÚlO, f. de Francisco Carvalho;
Walfrido Ferreira; C. de Felicio Ferreira; Walter Coelho, (; de Seve.
rino Coelho; Wilson Wendt. f. de Guilherme Wendt.

Cànoinha8,- 14 de Dezembro de 1962.

Sylvia 'Maria Ferraresi Côrte

Secretária ,da' Junta de Alistomento Milit6r
o -,/ ._

�

ATENÇÃO CONVOCADOS

De ordem do Senhor CoroQeJ Chefe dlo Serviço Militar Regio
nal, - ,5�, R."�, cham� a otenção, lto,bre a data de, apresentação
dOI c�nvocadoll aCIma --!elaClonado8, os quais deverão comparecer<'nol
dialJ mencionados. à. 2 horal da tarde, na Junta de Alistamento
Milltar, para lerem incorporado•. ,

.

Sylvia' Maria Ferraresi Côrte
"

Secrétário da Junta do Alistamento, Militar

suas forç�s, tomando

:8 I GC A·�F É
Torr�do a ar quente

,Saboroso at� a ultima gota

IRua Paula Pereira Telefone, 241
( , '

BIG é grande - mas em Canoinhas

'B.lG', é O melhor café
'\

m�ªª���êê2/êê2C-''�II mm
,

o senhor Tenente Lidio João
Ferreira, Delegado Especial de
Policia de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, etc...

.

,

,

Avisa a quem interessar
possa, que o Decréto-Lei n.

3.651, de 25/10/941, do Código
Nacional do Transito, em seus

artigos 76 e 77, diz o seguinte:
Artigo 76 - Nenhum veículo

poderá trafegar nas' vias

públicas sem' estar licenciado 'no
Municipio � domicilio de seu

pfoprtetárío e sem o registro'
do mesmo;

,

( ,

Artigo' 77", - ,Fica sujeito a

multa, imposta pela Repartição
licenciadora, o proprietário que,)
para obtenção da licença, fizer
falsa ,dec1ar�ção de domicílio.
Essa multa será igual ao valor
da "licença- que deixou de'

pagar, e cobrada sem prejuízo
da mesma licença e da ação
penal que no caso couber.

Cumpra-se e publique-se.
Canoínhas, dezembro de 1962.

Vende-se'
Um" terreno medindo ,

15x40' situado- no Jardim

Esperança; .um terreno me

dindo 15x40 com uma casa

de morada no, Jardim Espe
rança; um terreno medindo
20x50, com ,uma casa de
morada situado a \ Rua,
Getulio Vargas,' sln,
Tratar com o senhor Hen

,Henrique, Bora n� Casa
Santa Terezhihá. 3,x

Romances e Livros

C�SA�RLIT;
DÊ PARTIDA •••

,

E X I D E GARANTE

BA'T6RIAS'

EXIDE
Ca�regadas

o,li Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS!

Deodato de
& Coelho,

t.ima

,Ltda�
,

Rua Paula Pereira,.391
Fone, 248 - Caixa Postal, 231 I

CÀNoíN�.AS - s. t
,

'

Confecções finas
. par.a senhoràs

Càsa Erliía,

(Matérfa Paga)
,

, ...

"'"""",'",78",',7,:,',',',:,"',' (,{)' Ati,vidades do Vereàdor
\

Pieczarka

MunicipalC,âmara
,(ancinhas

·de
\

Emenda ao Projeto da lei que Dispõe sobre
Nomenclatura de ruas, de autoria -do Nobre,
Vereador A·lfredo j de Oliveira Garcindo..

-

• Estudando o projeto de lei que dispõe sobre
/

nomenclatura de
ruas, após det-alhados estudos e ainda consultas aos moradores e proprie
tário» das ruas abaixo relacionadas, apresento a seguinte EMENDA. que
fica submetida a apreciação do plenário e, das comlssões competentes, \

. A) - RUA AGENOa F.ÁBIO GOMES: a q'ue tendo inicio n� rua
"Duque de Gaxias", nas proximidades do €emiterio Municipal, segue
paralela-a rua "Paulo Ritzmann". ,

.
B) - Rua MAL: RONDON: a que tendo inicio na rua, "Barão

do Río Branco", segue paralela a rua "Duque d� Caxias e Major ,vieira".
.

C) - Rua DR. LAZARO BASTOS: a que tendo inicioná rua
"AlmeIda Cardoso" segue paralela a rua "'Duque de Caxias e Major Vieira".

,

D) - RUA KURT MENDE: a que tendo inicio na rua "Paula Pe.
reíra" nas proximidades da "Associação Rural de Canolnhas", segue pa
raleia a rua "Joaquim de Paula Vieira", I,

E) - RUA ADOLFO BADING: a que tendo inicio na rua "Getulio'
Vargas" nas proximidades do Futuro "Es,tMió Municipal", segue em linha'
reta até encontrar a Avenida dos Expedicionários. ,

F) - RUA. JOÃO ALLAGE: a que tendo inicio na rua "Almeida
Cardoso" segue paralela a rua'. "La�aro Bastos". ,

Gj - Rua FREI MENANDRO KAMPS: a-rua atualmente denomí
nada '."Victor Konder,' em atenção ao pedido fformulado pelo Frei 'Rlzeário
SCh�ltt, ofm., e com o concentimento dos .moradores e proprietários da

re�erlda, rua, conforme 'faz prova o "abaixo assinado" dos mesmos, que
vai anexo á, presente emenda. \ "

, H) - ,PRAÇA MINISTRO VICTOR KONDER: a que fica defronte
ao vfíospttaí S�nta Cruz" e.m retribuição a sub�tituicão á rua que 'Ilossue
o nome deste Ilustre éataríneuse, devendo, apos conclui dos os trabalhos
desta Praça, ser colocado o seu busto, que se acha atualmente na Praça
"Dr. Osvaldo de Oliveira". '

"

,

.

..
NOTA: A Câmara deverá oficiar ao Sr. Prefeito Municipal" no

sentido de _

serem atacados, ,para o próximo exercicio, 'os serviços de
construção da Praça defronte ao �Hospital Santa Cruz", isto é, segundo
Informações não oficidis, é desejo do sr Prefeito Municipal atacar os ser-

'VIÇOS de construção da referida Praça, motivo pelo qual tomei liberdade
de apresentar estas modííícações nas nomenclaturas de ruas.'-

Sala das, Sessões da Câmára, em 11-12-1962.

'\ ),Clementino �ieczarka - Vereador,
,

/

011 abaixo a8liinados. pro.prietári08 e resiaentel!l na atual Rua
Ministro Vitor Konder, vêm por meio do presente, concoFdarem com

-a loJicitação do Frei Elzeário Schmidt O.F.M. a sugestão do verea·

dor., Clementino E. Pieczarka,' em mudar 'o atual nome da Rua
Mini$tro Vitor Konder para a rua FREI MENANDRO KAMPS,
com, uma justa homenag_em à pallll8gem do cinquentenário da Paró·
'quia de Santo, Gruz de Canoinha!!, considerando que o, me!lmo Frade
foi o

_ primeiro ,Vigário dessa Paróquia, aqui realizando obras muito
importantÍssimaB de civilização pioneira, de integração moral, 1I0cial e

cultura.
' ... '

.

Canoinhas, 30 de Novembro de 1962.
I' {

Assinado;
! .

Frei Memado Vogel O.F.M. Vigário, Dr. Haroldo Ferreira,
Fábio Nabor Fuck, Maria CSlmela Pedrassani. Sadi Seleme p. p.

Loias Uoi rias Lt_da., Emilio Lemke, Clementino E. Pie_c�arka,
E)íanialau :Wozcirch6vski, Antonio S�uza Co�ta. j(lão Abrão Seleme,
Viúva Dalila Karvat, Antonio Bertão. Neator Novack, Rosa LoreDa

,Petr�s, Yone Costa. José Guido Teixeira, João Gap8kf. Abdnago
Pereira Liz, Boleslau Zavatzki. Siegfried 018eo, _ Amanda FriedmooD,
Maria Joana Cararo, Milita Bosse Seleme, Mário Ferreira. Marion
D. Baystorff, Helenll R Sardá. Vacillina R. dos Sautolll Lima, Ana

IChoupinoki. Sérgio Trevisani, Alfredo GarCindo de Oliveira, Eugenio
HeDdler. Braulio·� Ribas da Cruz. José Almeida Pereira Sobrioho;
Evaldo Zipperer - PresideDte da "ARCA", Nicolau Burgardt -
Tutor dOI h�rdeir08 de W; Kl'ük. Wilson MUNira, Osny A. Vieira e

Aivido Koehler.

I
j

Cõne\ta de A.Ç'O Perdida

Foi! perdida>um� caneta .de marca

Parker, nesta�idade. Quem éncontrá..:la

obséqulo - éntregar na redação do
Correio do Norte· ou na Rádio Canoi
nhas. Gratifica-se bem. I

...
\,

,

I

PIRA FERIDAS,
E C Z E M� n S,
IHfUIUÇOES,
C O C E I R n.s,
f R IE I R n S,

, \

UPINHns. Ele.

Í'i���=�ir
� ,

I
PARE!/

\ '�,

TÔNICO CAPILAR
t '

••
"

,

•
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TilANUS Imp. Ind. e Com. Ltda. -Sêo Paulo
.

.

O BI<i DA SORTE CiANHA 'A PÀRADÁ
/

ESTE ANO É TITANUS
. ,

Q-UE FAZ' A FORTUNA
com a BIG CESTA V. gariha

uma casa e um automóvel de uma 'só vez.

nos sorteios pela Loteria 'Federal
30 prêmios por dia nos Concursos Diários

Um premio certo que este ano V. mesmo escolhe
U�a cesta rica e de excepcional- qualidades

Blei (ESTA DE"NATAl tlTANUS
a cesta da felicidade sempre .supera tudo que V. conhebe

, \

Agente Autorizado: Geraldo Rothert
C A N O I N H A S SANTA CATARIN�,1

Correspondentes. no Int�rior
Apelamos aos nossos amigos residentes. no interior dó rmmícíp ío

para quê nos indiquem pessoa de comprovada jdoneidade moral, para
servir como nosso Correspondente;

'

I

Cada localidade poderá ter seu representante credenciado, cuja
IIllSSa9 será colher dados a respeito de tudo que interesse ao pr<;Jgresso

.

I

Não será necessário que êste correspondente tenha prática de
redação: o que interessa' é que' seja digno de tôda conêlança, porque
fiara :lQS é suficiente o dado, com o que redigiremos a nota.

-

Da efetivação de UIÍl corpo de) Correspondentes, depende o. gran-
,

de impulso que nosso jornal poderá tomar.
.

.

para

Impressora Plana'
. Jornal, Livros ou Re,vistas

-Vende-se, completa, com motor e' transformador,
em funcionamento, formato 121.,5 x 83,5 fabricação de

"WINCKLER, FALLERT & CIE. S. A.".

Estuda-se financiamento.

Informações, com G. PEIXOTO, Edifício Zahia 90
Andar Florianópolis - Santa Catarina.

A

�
í

'

De Porto 'Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

,
. "'"

.. � t \,.�

Confie suas cargas, a'

'Melhor' preço justo
.

servrço

Dr. ARNOLDO FILHO\
I

PEITER
I

CIVEL

r .

A· O V O G A O O
. COMÉRCIO I 1- TRABALHO

Rua Vldal Ramos, 310 ...:..:. (em frente ao Hotel Popular)
,

- NOVO LANÇAMENTÓ DA WILLYS�OVERLAND DO BRASIL

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 apresenta as mes- QUATRO PORTAS E SEIS LUGARES

mas característícas que' consagraram o utilitário "Jeep" O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101

Universal: potência de sobra, tração nas quatro rodas e oferece amplo espaço para seis pessoas e

reduzida, grande versatilidade. Ampliada .a distância entre grande facilidade déacesso. SeJ rodar é

eixos para 101 polegadas-- 20 polegadas a mais - acomoda veloz e macio

6 passageiros. Quatro portas, facilitam o acesso. O baneo

dianteiro - de posição regulável - é de um só elemento. 'ESTABILIDADE INCqMPARÁVEL

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma ime- A maior distância entre eixos garante se-

diatamente para o transporte de carga, dobrando-se. ou gurança, estabilidade. grande rnobilídade

removendo-se o banco traseiro - operação que pode ser em qualquer tipo de estrada, 'quer nos

'feita sem se retirar um único parafuso. buracos. quer em curvas a velocidade.

,I

:
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EM EXPOSiÇÃO:

Basili�
Canolnhas

Humenhuk

"

& Cia. Ltda.
Rua Vidal Ramos, 203 Santa Catarina

- ,'::',���»""" -
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I Justiça E:leitoral
Juizo Eleitoral da s-, Zona
Canoinha� • S. Catarina

EDITAL
o doutor Re'ynaldo Hodrignes

Alves, Juiz Eleitoral da Ba. Zona
e Presidente da Junta Eleitoral
com sêde -da cidade de Canoinhae,
Santa Catarina, na forma da lei"
etc...

- f
Faz saber a todo! quanto, o

presente virem, ou dele conheci;
mente tiverem que, por Portaria
deite Juizo. foram nomeados
eecrutiuadorea para a 8pura�ão
dó referendum a se realizar dia
6 (seis) 'de janeiro próximo, OI

senhores: Sady Seleme, Aloysio
Soares de Carvalho, Ayrton Pe

reira, Sy!vio Alfrédo Mayer. Ar�
no José dOI Santos e para
auxiliares de escrutinador 08

senhores Josê de Almeida Pereira
'Sobrinho, Dário Antopio doe San.

tos, Julio Wendt e Mário, fArtur I ,Ferrarezsi. para conhecimento ;de �todos, mandou passar. o presente ,

que será afixado no local do
'

I,
costume e publicado na/ imprensa
local. Dado e pasaado nesta cidade
de Canoinhae, aOI 20 de dezem-
bro de 1962. Eu, Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, Ellcrivão o

datilografei e subsorevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz Eleitoral e Presidente da

Junta.

Confere e dou fé.
Data.•upra \

Zeno Bênedito R. da Sill/B
.

Elcrivão

Registro. Civil ,I

;' E'D I T A L
Pedro Veiga Sobrinho. Oficial

do Regiltró .. Civil Interino de
Cartório de Msior Vieira. Comar-
ca de Canoinba., Eltãdo de'
Santa Catarina.

I
I

Faz saber que pretendem Calar,

Valdomiro Kicheleski e Genovesa
Sementkovski. Ele natural deste
Estado, nascido em CochoI neste

município, no dia 19 de maio de

,1940, lavrador. solteiro, filho de
João Kicheleski e de dODO Ber
nardína Kícheleski, residentes em

Cochos neste municipio, Ela. na.
tural deite estado, nascida em
Pulador

.

neste municipio. no dia
8 tíe Dezembro de, 1946, domês-
tica, eolteira, filha de Alexandre .

Sementkovski e'de dona Ludovi-
\
ca Cucaftz Semeutkovski, residen
te. em Coehos neste município.
Apresenteram �ri documentos

exigido. pelo Código Civil
artigo 180 .

. M.Vieira, 2 de Janeiro de 196q.
Pedro Veiga. Sobrinho :

Qficial do Hegistro Civil Interino

A'LUGA-SE-
a casa de morada e o aIÍ�
tigo Armazem Ouro Verde
cf Instalação sanitária com

pleta. Informações nesta re-
. dação ou com o propríetário,
Sr. Idalino F. Tulio á rua
Vidal Ramos, 171, Fone,188 \

CANOINHAS 3x

Churrascaria IDE 4 L
t ;

de PAULO .JARSeHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
Rua Paula Pereira, 774.

"'I'
,.

'Jou. •• '.'
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Antonio Soares e Magali filha
do sr. Norberto Fiedlet i; os
srs.: Francisco Seczygiel e

Sadi Seleme; oJovem Marcos
Cezar Rauen.
Dia 10: a senhora dona I

Marciana esp, do sr. Ladislau
Dombroski; Exma. vva. sra.

dona Ma'richen Gomes; a

srta. Lisete Marilda Cubas;
os srs.: Dr. Adelmo Budant,
Alfredo Scholtz, Antonio Bo»
rek e' Noé Nepomuceno Pinto;

,

o menino Reinoldo filho do
sr. Marcus Franz.
Dia 11: a senhora dona

Laura' esposa do se nh o r

Waldomiro Schutka; a meni

na Márcia filha do senhor
Evaldo Plothota: os senhores:
Antonio (iungel e José Fuck;
o jovem Osny Cornelsen.

Correio do Norte cumpri
menta os aniversariantes.

Guichet da" Prefeitura é
Local de Propaganda

P�lítica
Urua destacada .propaganda a

respeito do plebiscito - vote
Não' - foi afixada exatamente
acima du guichet da tesouraria

\ da Prefeitura Municipal. Sem a

menor cerimonia a municipalí
dade usa de suas dependencias
para u!10 'politicos o que só
pode lançar dúvidas quanto a

boa orientação que vem nor

teando ,,Os serviços municipais.
Se, sob o ponto de vista

publícttárto 'o Executivo está
despreparado e as tontas ava

lie-se . como hão �darão o

trato da cousa pública. O car

taz - Não no plebiscito -

ale� de estar em lugar impro
prío demonstra abandono com

pleto das 'dependencías muni

cípáis porque negamo-nos a

crer que o responsável pelo
Executivo tenha conhecimento
de' tal, irregularidade, rnesmo

,porque sua senhoria tem a de
vida noção de que reza a lei
Eleítorat, que foi feita pera ser .

respeitada e nunca pisada.

ANIVER.SARIAM"SE
Hoje: a menina, fane Che»

rem filho do snr. Iair Côrte;
os srs.: Francisco Stntsner,
"Alberto Greffin e Ildefonso
Schindler resido em Bateias
.de Baixo, os jovens: Guiao
Schreiber, Hercilio Pereira e

Tufi Isphair; o menino Luiz
Renato filho do senhor Pedro
Kotteoski. ,

'

Amanha: a senhora dona
Almira esposa do sr.· José
Maria Furtado Primo; a srta.
Marislela Colodel; a' menina
Maria [osé filha do sr. José
Portinho; os' snrs.: 'Antonio

f \ José dos Santos, Pedro
Tekarski e Darci Guebert; os
gémeas: lason Carlos e Lou
renço filho do sr. [osé Maria
Furtado Primo.

,
,

Dia 7: a sra. dna. Adaleisa. )
esposa do sr. Willy Priebe;
a srta. Iuete de Souza

- ,

\
Dia 8: a� senhor as donas:

Amalia esposa do' sr. Iorse
Stoeberl; Nadir esposa do sr.

Alvirw Kohler e Leonor es». '

do sr. Paulo Müller residente
em Mafra; a menina Alber»
tina filha do senhor Darciiio
Hostin; o, sr. lustiniano .da
Silva Quadros; os meninos:
Wilson filho do .senhor Vitor
Tomaschitz, r Lldrio filho do
snr. Sergio Oapski; Carlos
'Otavio fiiho do senhor Carlos
Schramm e Rogério 'Rubens'
filho do sr, Roberto Radke.

Dia 9: a snra. dona Ana'
esposa do sr. Ataide Emídio;
Exmas. viúvas .srqs. donas:
Frido Ktpis e Gabriela Sabat
ke; a$ snrtas: Salua Seleme,
hOtf'P Tprl'zinha:. Souza e

-Denize Rosa; a9 meninas:
Walde,:es furacv,filha do sr.

N'OIVADOS
- Contr ataram casamento

o jovem Mauro Nunes, filho'
da viúva Eulina Nunes, com
a senhorita Matalda Wiltus
chnig, filha de Angelina e

Uldarico Wiltuschnig.
- Da mesma maneir-a fi

caram noivos os jovens Vi"
nicius Marcos, filho do casal
losê Allage, e Erika, filha do
casal [ose Kretschek. <Ele
residente em Canoinhas, ela
em Porto União.

- - Ainda o lovem (ttlio,
filhado casal Dona Waldemi
ra-'Irin'eu Budant, contratou
casamento com a senhorita
Zulma filha 'do casal dona
Videlsina,sr. Antopio Téixei-
ra. .

,

I

,

Nossos parabens. '
r

.;m_m.."Eftl_-- ... , 'Notícias de Três Barras

•

DOMINGO
à. 17,00 hora• .; censura livre ' ,

'

à. 20,15 hora.· Imp. até 14 ano.

Cine Teatro Vera Cruz
APR ES EN �,A:

HOJE --..:. á. 20,15 horas i�próprio até 1. ano•.

O REI DOS PIRATAS
com Steve Reeves, Valerie Lag�ance e Ivo Garrany - Pela
primeira vez o film� mais' arrojado de todos, Surge fulgurante

na tela gigantesca.

DOMINGO - á. 14,00 'horaa - C�n.ura Livre

o REI DOS PIRATAS �

Assalto ao Trem Pagador
com Grande Otelo, Luiza Maranhão� Reginaldo Farias e Elieze:.:
Gomes. - Autênt'ico, ,filmado' nos mesmos locais onde a história
se desenrolou. O filme que todos esperavam: A violenta história \

do mais' audacioso assalto praticado no IBrasil. -

2•• Feira - ã. 20,15 horal • imp. até 14 ano•• Repri.e
--,---

3a. Feira _;_ á. 20,15 hora. - impropri() até 14 anol

A Noite
com Jeanne Moreau, Marcelo 'Mastroianoi e Monica ViU(- Um

, filme de angústia, de amor fru.strado. de busca, de felicidade.

.•a. Feira ,- à. 20,15- hora. - improprio até 14 ano.

VAI' QUE É MOLE
Ankito, Orande otelo e Renata Fronzi

5a: e 6a� feira -' aIÍ 20,15 hora. .....:. Imp. até 14 aDO'

M Pr';grama DUl?lo\

VIUVIN'HA INDOMAvEL
com Doris Day, Jack Lemmon e Ernie Kovacs.

FRO.NTEIRAS EM CHAMAS
com James,Davis, Manc}" Hadley e Ken Mayer. - O oeste se

'incendeia com tribos em pé de guerra! Os mais cruéis ataques.
As lutas mais sangrentas.

,

I

"

\

Canoinhas já Fabrica
Peças, Para Bicicletas
A firma Irmãos ThieIIÍ & Cia

Ltda. sediada nesta cidade acaba
de inaugurar nova fase de ati
vidades: fabrica peças para bi
cicletas. Sua produção inicial

.

não será de vulto mas espera
_.

se p�ra dentro em breve - um

aumento gradativo de resulta
dos até 'que se- consiga aqui
uma completa fabricáção de
'todos os. acessórios para áquela
máquina. A,firma tem como só
cios os sr. Alceu Thiem, João

Wunderlich e Egon Thiem.
Sem dúvida para o município
é alviçareira a noticia porque
representa mais um grande
passo. na conquista do" prtigres-

.

so industrial de que necessita
mos para nossa total emancipa-
ção econômica.

'

Comissário' do 10. Distrito
de Escoteiros de Mafra -

Visita Três Barras'
Vi�itou Trê; Ba'rras o comis

sário \' do 1°. distrito
\

de
escoteiros . de Mafrl;\, O senhor
Zulmar Carvaiho de Paula dirige
no vizinho municipio um grupo
de escoteiros há nove anos. Em

palestra .�om o senhor Victor
Braz o confrade mafrense
colocou-se ,a disposição do es

cotismo tresbarrense para tudo

que for necessário; instruções .e

orientaç�o de ordem geral.
, Aguarda- se para muito breve
a formação de uma· diretoria
que irá dirigir o escotismo em

Tres Barras.
\, \

Telt'grama de Itaiópolis en

viado ao senhor Victo. Braz
fundador do escotismo no mu

nicipio, regosija se com. a

iniciativa de formar grupo de
escoteiros e diz da satilofação
com

-

que reçeberam a noticia
os escoteiros daquela co/muna.

Três Barras Também
Forma Professores

O Curso Normal Rt'gional
Professor Octaviano' Livramen
to formou mais uma turma de

profe�sores. Gran1es solenidades
alusivas àqueles acontecime.ntos
foram celebradas. A en'trega de

,diplomas aos nqv�\s mestres f<?i
. feita

. pela senhorita Guita
Ft'derman diretora do Nl'>rm�1
Regiooal sendo oradora da

. turma a senhorita Marià Tereza
Polanskí. -

...

CORREIO DO NORTE apre
senta aos novos professores
cpngratulações.

"

Reclamações

Ano ts . CANOINHAS· S. Catarina, 5 de Janeiro de 1963\. N. 7l�

Excesso/ de alcool prej�dica. parte. de I

nossa, mocidade'
\

,

Parte de nossa mocidade, estudantes e outros, estão abu-
sando, de uma certa forma, nos seus aperetivos e be bericos.
Certo cidadão canoinhense qw.e daqui se ausentou por mais d�
um ano, agora no seu retorno, conversando com a nossa
reportagem, mostrou-se preocupado:' com o

.
destino de nossa

mocidade, ou melhor, parte dela, (afirmando mesmo que �ste
triste espetáculo somente é observado -ern Canoinhas.) Urge,
então, certa' adverteneía de certos pais e tambem o restrito cum

primento da Lei, no sentido da venda de bebidas alcoólicas, por
parte dos bares da cidade e dos economos dos respectivos clu
bes, a menores e a pessoas já "dopadas".

Após uma ausencia de 28
anos, eis que sua familia, lá

pelos idos de 1934, transferiu
residencia para São Paulo, vi
sitou C6noinhas, na semana

passada, o sr. José Savoia, ho
je prospero e dinamico comer

ciante, na grande" metropole,
que é a capital de São Paulo

Acompanhou-o, sua esposa e

filhos e hospedaram-se na re-
,

sidenciar do farmaceutico Adauto

Allage. Foi uma grande satisfa- '

ção abraçarmos o nossa parti
cular amigo José Savoia,· re
lembrando os, velhos tempos
escolares, aqui' e também DIO

Internato, em Curitiba. O ilus
tre pa,tricio visitou,' e com sa

tifação, a casa onde nasceu e

morou, revivendo os melhor,es'
dias, da sua infancia, de garoto
vivo e peralta. Amigos seus,
mesmo devidos aos atropelos
naturais de um fim de ano,
ofereceram-lhe na noite do dia
29 um churrasco no restaurante

Michel, que transcorreu num

ambiente de grande camarada

gem. Agradecendo o agape, e a

saudação que lhe foi dirigida,
José Savoia, cheio de emocão,
disse da satisfação em visitar
a sua querida terra, lamentando
não te-lo feito, a'!tes e tecendõ
outras considerãçõés sobre o

que vira e estava sentindo, di
zendo a certa altura ter perce
bido a falta de um hotel, ,em

Oueixas e

'Muita Coi;s�: .. Em,'Pouco Espaço..�·
, I,

Transcorreu normelissima a noite de São Silvestre em

Canoinhae, Com forte policiamento patrulhando a cidade.
,

- O famolo Boi de Mamão, que tanto 'IUC�I!8Q alcançou em

nossa cidade, bem como Dal excursõea a Porto União da Vitória e

Hio-Mafro, deverá ivoltar OI OOS\lal ruas, Da próxima semana. ..

Deverá �Ier iniciado' imediatamente, ao que' souhemoa, o

calçamento na Praça Lauro Muller partindc do Banco Nacional de
Comércio.

- Já na cidade; o novo astro, Aero Willyl!l 63, de proprie.
dade do industrial, Aleidio Zaniolo.

I '. ".

- Já se banhando Da Iemosa praia de Camboriú 88 Iami.
liaa Silvio Mayer, Osvaldo Treviaani, Odilon Davet .e Tsrciaio Fuck.

- Fe.teiou Boda. de Prata, dia primeiro, o casal Odiloa
Davet a quem oumprimentamoa, com votos de felicidades,

- Afora a, formatura de doia 'médicoI eenoinhenaes, drs.
Régitl Proohman e Antonio Meri Seleme, registramos tombem 8 co.

Iação de gráu do dr. Aniceto Fuck, em agronomia e Auguetinhc
Machado Netto, filho do n08SO partrcular amigo Dodaoy Machado.
em Veterinária. Aos mesmoa e seua familiares. 08 [lO�i10S cumpri
mentol. oo� votos de pleno êxito na carreira que abraçaram.

Um Canoinhense após '28 anos de
al!SenCla, visita :SUa terra

nossa cidade à sua altura e seu

firme proposito de, quando em

São. Paulo, providencia·r a con

fecção de uma planta para um

Hotel, com 3 pavimentos e para
_cuja, e breve, construção, 'el�
homenageado, entrará com cin�
co milhões de cruzeiros. ou se

ja cincoenta por cento d0 total
da importante obra. Muito a

plaudido e cumprimentado, após
a, s,ua oração, José SaNoia e

família, retorn$ram a seus pagos,
na manhã seguinte, com os

nossos votos p,�ra que prossiga
nesta jornada vitoriosa, em to

das as sua'� atividades, hon
rando assin:í, 8 ,sua terra e sua

gente.

Nascimento
Está em festas o lar dtJ

casal Stanislavu.Miguel O;
liskovicz com o nascimenfo
de um robusto garoto ocor
rido dia 26 de dezembro.
Nossos. cumprimentos.

Conclusão de Cura0 Científico
Concluiu o curso Científic.

no Colégio Estadual do Paraná
o Jovem Luis Alfredo Soare�,

, filho do vereador udenista AI- I

fredo de Oliveira Garcindo� Luis
Alfredo está agora.s'e preparand.
para prestar exames vestibll�
lares de engenh.aria. Agradece
mos o convite.

_

__
' t

A',G R A D E C I M'E NTO
JÁYME Z1Ú�UINI E SENHORA, agrade'

cem, senslbilisados a todos que compartilharam de

sua dor, com a perda inesquecível de seu filhinho
/
JAYME ZAGUINI FILHO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




