
urro -Falanteo
o EXECUTIVO DO ESTADO anda já há bastante tempo

à matraca. Nada funciona como seria lícito esperar; Os planos de

governo foram engavetados ou confundidos com whiski e largados
"ela garganta a baixo. O provinciano de ontem e granfino de

)loje trocou as botas por sapatos italianos mas continuou com a

f.,ipidez de sua mentalidade. Ninguem governa porque quem
trabalha - dizem em alto e bom tom ---: não tem tempo para
",anhar" dinheiro ...

O GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTAD antes
sóbrio e respeitoso, foi enfeitado com banderolas que muito má
impressão dá a quem nele penetra por descuido ou inadvertencia.

,

0s outrora auxiliares, circunspectos e experientes, foram substituídos

flor criaturas volúveis e má acostumadas. O Departamento de
Imprensa, ontem irradiando as notícias de interesse do Estado e

.a opinião pública, não mais funciona porque os escribas não
tem a necessária paz interior para pensar em divulgações: a

ambição desabrida e a sêde do "golpe" nas burras sem fundo,
vetaram totalmente. esta possibilidade. Dir-se-ia que houve um

,iencurtamento de linhas" para usarmos um têrmo tático militar ...

AS RELAÇOES ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO
perderam toda aquela seriedade dantes dominante. Hoje os

entendimentos são feitos em ambientas não muito sadios e em

.bras bastante adiantadas. Não se cogita mais de entendimentos

políticos de alto nível, mais sómente de compra-e-venda. O

governo a comprar e alguns parlamentares a vender - �pinião,apoio e conscíencía. Os entendimentos entre os dois Poderes não
mais se fazem através conferencias ou, ajustes de opiniões porque
foram substituidos pela língua internacional dos gatunos e

patuscas.' Agora mesmo cogita-se de um "pulo de .gato" que nada
RIais é do que a criação de um Serviço ou Campanha' em favor do
analfabetismo em nosso' Estado. A arapuca, ou por outra o

"plano", já foi encomendado nas terras vizinhas do Paraná, entre
Romens de larga experiencía e iniludíveis inclinações na árte de
furtar, que são os assedas de Lupíon - o gato' pintado. .

.. \

AS . SECRETARIAS DE ESTADO, COM RARAS
EXCEÇOES, foram visivelmente modificadas em suas finalidades
precípuas: continuam a assistir os interesses, não do Estado e do

povo como antes, mas do ilustre governante e seus apadrinhados;
\ todos escolhidos a dedo e com as maiores referencias 'de habilidades
ilusionistas. A Secretária que deveria tratar de Justiça, esforça-Se

.

em semear o desacordo e o absurdo. A boa guarda do dinheiro

público e seu razoável.emprêgo que possui órgão especializado,
trata do descaminho ,e da canalização das verbas maiores ao

reservatório que já vai enchendo, com vistas à sucessão

governamental; .que no dizer do 'governo continuará em suas

mãos, não totalmente sujas mas talvez respingadas por movimentos
f-renéticos de um ou outro auxiliar menos parcimonioso na tarefa
de "arrumação".

\
'

"ENQUANTO A MULA MANCA EU QUERO ROSETAR"
ãiz o descansado e nem sempre lúcido senhor Celso Ramos que
já perdeu os freios e ameaça deixar cair os estribos do cavalo

,

em que montou e não sabe saltar. Suas palavras, quando a isso
se propõe, são repassadas de, dramaticidade quando se refere à

condição financeira do Estado que está sendo, estraçalhado pela
inabilidade e inaptidão de seus gerantes. As' declarações do
saudável governador, nem sempre claras.t'mostram o caminho do
futuro que nunca chega e qual nem mesmo Sua Excelencia
acredita. Para falar e espalhar seu vozerío em todo o Estado
lança mão de seus rapazes - divertidos e condescendentes -

• que largam seus afazeres normais de especulações excusas, embora
no campo político, e lançam-se a todo vapor a tarefa que seu

mestre maior lhes reservou. Os métodos de divulgação são

primários mas nem por isso deixam de ser enganosos e nocivos.

ENQUANTà "SEU CELSO" FALA - como é conhecido
1118 intimidade sobre ÓS tapetes aveludados seu "staff" movimenta-se
ao sentido de não deixar morrer a bem nutrida "societas sceleris".
Todos os esforços são envidados para que a máquina eleitoral
que está sendo montada não sofra qualquer transtorno ou pane.
Os interesses maiores do Executivo de Santa Catarina não são

aqueles que coincidem com' o da coletividade que o elegeu, mas

tão' somente aqueloutro; a esquerda e bem embaixo; na zona

escura e úmida da desonestidade e db vício de furtar por hábito
e não por necessidade ...

VEZ POR OUTRA O POVO É DESRESPEITADO com

uma fala teatral de humildade e sinceridade: é o burro falante.

TRIBUTOS FORAM
FEVEREIRO

·TODOS OS
.J

AUMENTADOS: PARA
Todos os impostos municipais

foram majorados sorrateiramen
te pela municipalidade, sem que
flualquer justificativas fossem

apresentada pelo menos a Ca
mara Municipal de Vereadores.
® ato impensado da municipa
lidade baseou-se em receios de

que ventilada a atitude poderia
.kaver uma reviravolta na atual

Situação política local. Os au-

8Ilentos - que são muitos vi

gorarão a partir de 1. de

fevereiro, quando o sr. Colodei

espera possuirmaioria naCamara
e dispor, assim, de todos os

llleios de defesa e abrigo para
sua administração confusa. AI-

guns vereadores, ainda a pro
pósito do aumento geral de

impostos, estão inclinados a

enviar pedido de informação ao

Poder Executivo solicitando' in
formações detalhadas a respeito·
do destino que será \ dado aos .

cinquenta e quatro milhões de
cruzeiros que a municipalidade
possui em caixa. O pedido'
decorre da jalta de iniciativa
do Executivo em agir no sen

tido do bem estar do municipio
e das impertinentes informações
de que falta verba -. o que
agora não se coaduna com a

realidade.

Ano 16 Canoínha!>, Santa Catarina, 19 d� Janeiro de 1963
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Oíretorc�: R. R. DA SilVA [ PA�lO I, JA�ij�tS
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•

.

Gerente: n�ASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

]
·FELIPE SCHMIDT
Continua Abandonada
O princípal distrito do mu

nicipio - 'Felipe Schmidt con

tinua inteiramente abandonado.
As vias de comunicações estão'
inteiramente intransitáveis e de
nada adianta os sucessivos apelos
que são dirigidos a Prefeitura

Municipal. Os diretórios políticos .

propensos a se unificarem e

exigir politicamente que o Exe
cutivo municipal tome 'provi
dencias imediatas. Os diversos

"partidos políticos esqueceriam a

rivalidade existente e . em con

junto enviariam manifesto ao

sr. Colodel em que exigiriam
uma tomada de posição mais
concreta com relação ao estado
de abandono em que se encon

tra aquele .
distrito. Fontes

oficiosas 'informam que tão logo
a Camara Municipal entre em

funcionamento, os senhores
vereadores inclusive os do PSD
vão em comissão a presença do
Prefeito Municipal exigir mais

atenção para as diversas regiões
do municipio. Alegarão os edís

que com o descaso por parte
da municipalidade perdem eles
o prestígio no seio da gente
que· o elegeu. Setores mais e-.

xaltados .estudam sigilosamente
uma fórmula de apresentar pe
dido de "ímpeachment" ao sr.

Colodel, por; incapacidade e

descasoadministrativo. De todos
os srs, vereadores recentemente
eleitos apenas quatro ainda es

tão em 'posição de expectativa
tendo todos os outros tomado

já a deliberação de. pressionar
francamente a municipalidade
para que saia ela do terrível
marasmo em que

.

se encontra.
Entendimentos neste sentido
estão mantidos, debaixo do mais
alto e absoluto sigilo,

Baile do Tiro: F; Hoje
Realiza-se hoje no salão Be

chel o Baile do Tiro sob patro
cinio da Sociedade de Tiro ao

Alvo Canoinhas. A tarde have
rá a busca do Rei, seguindo-se
o tiro ao Rei no stand de tiro.
A noite haverá um grande baile
animado por uma orquestra
musical de qualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL' DE C�NOINHaS
-

EDITAL
De ordem do Exmo. Senhor

Prefeito',Municipal, torno públi
co que durante os meses de

janeiro e fevereiro, se procede-
" rá nesta Tesouraria e nas

Intendencias distritais de Paula
Pereira, Felipe Schmidt e

Bela' Vista do Toldo, a cobrança
dos seguintes impostos.
a) ...:_ Impostos de licença pa

ra veículos (caminhões, automó
veis,' motocicleta, bicicleta', etc;
b) -:' Imposto de Licença,

renovação e matricula de cães.

Os contribuintes que não
efetuarem seus pagamentos no

prazo acima referido, serão
extraídos as certidões pára a

devida cobrança executiva.

Canoínhas, 11/1/1963.
Clementino E. Pieczarka

Tesoureiro Municipal
VISTO: ·Dr. João Colodel

Prefeito Municipal

Therezinho

Oposição a

Comandará
Colodel

Algurnas..' dos nossos governantes

O vereador-eleito Benedito
Therézio de Carvalho Neto, será
o comandante na batalha contra
os desmandos e a ineficiencia
da administração municipal. A

· oposição já' está organizada e

faltam apenas poucos, detalhes
para a conclusão' final de um

esquema elaborado que visa
racionalmente fazer oposição
sistemática e fundamentada, ao

governo municipal que apesar
dos polpudos recursos financei
ros com que conta, não se dis-

Volta novamente a era dos
vales.

Anos atrás circulava na cida
de e resto do municipio e mesmo

na I capital do' estado, os famosos
'vales con,hecidos como Harolde
tas, emitidos pela Prefeitura de
Canoinhas na feliz gestão do
ilustre Haroldo Ferreira. Circu
lava porque a PM não tinha
dinheiro para pagar suas contas,
então 8S pagava com vales. Pois
bem. agora novamente" está

aparecendo no comércio local
VALES, em pagamento de con

tas... sabem de quem? Do
DER de Canoinhas, desta vez

não são Haroldetas, são Celsetas
avalísadas pelo engenheiro resi
dente do DER de Canoinhas.

.Causa-nos admíreção estes

vales, pois enquanto o DER de
·

Canoinhas ,paga contas com

vales, o chefe supremo CR,
espalha pelos quatro ventos do
estado que o tesouro saldou
todos seus compromissos de -62.
Bela maneira de saldar as

contas, ou quem sabe o Gover
nador CR não sabe dos vales

originários nos escritórios do
DER local?

Outra do Celso·
Os aráutos do governo dizem

que os compromissos estaduais
estão todos em dia. Ótimo. e

que tem dinheiro disponível no
tesouro, uma maravilha... Mas
não sabem muitos de nossos

· leitores que para conseguir isto
o governo cobrou o imposto de
Vendas e Consignações de todas
as firmas no estado, antecipado
de cinco dias nos prazos legais
para o referido recolhimento?
Nunca, em tempo algum foi·
tomada tal atitude. Nunca os

Governos udenistas fizeram tal
coisa.

Alerta, povo de SantaCatarina.
- O' governo Celso Ramos,

é outro desastre no palácio

põe a nada realizar. Therêzírlho
será o líder da campanha· é
para isso já conta com ímen-

suráveis informações a respeito
dos desatinos praticados pelo
Executivo l�cal. Estuda mesmo
o líder udenista uma fórmula
alta entre os partidos para que

.

haja pressão política junto ao

Prefeito Municipal, exigindo que
Sua Excelencía transforme -em

feitos o numerário
f

que recen

temente recebeu.

r

AVISO-
"

Drs. Adyr e Anuar SelelllJ
comunicam que estarão au,�
sentes até o dia 4/2/63.

'

;�.
I..

Completo Estoque em' Artig()�
para Escritórios - Materiall?ar�
Engenharia - Livros Escolares
e Cadernos - Canetas para tinta
e Esferográficas Cargas
Distribuidores Exclusivos de
Revistas.

Rua Vidal Ramos,' 697
L I V R A R I A B A\Z A N I

Agradecimento
:

Viúva. Dorothéa Schaal, Familias Ziegfried Olsen, Douglas :;jBenkendorf e Julio Wendt, ainda profundamente conster-j:
nados com o felecimento de' seu esposo, pai, sogro e avô <;,

RODOLFO SCHAAL
ocorrido dia 12 deste, vem de público manifestar seus ';

agradecimentos aos médicos, amigos, parentes e ao povo em ;::
geral, que de qualquer modo se fizeram presentes quer em ::::
assistencia, conforto aos familiares ou que o acompanharsmj»
até sua ultima morada. . ú'

';:':'
A todos sua Imorredoura gratidão.

,.

I�" ,
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'Escola Normal Sagrado (oracáo de' Jesus.
, ,- /

"

A Escola Normal Sagrado' Coração de Jesus avisa a quem
possa interessar, as seguintes datas de Exames e Matrículas:

Exames de Admissão ao Curso Ginasial 1- e 2 de Fevereiro'
Exames de Admissão ao Curso Normal 19 e 20 de Fevereiro
Exames de 2&. época das Normalistas 16 de Fevereiro
Matrícula das Ginasianas 25 de Fevereiro
Matrícula das Normalistas 22 de Fevereiro
Reabertura das Aulas'

.

4 de Março
, .

(salvo aviso contrário do Ministério de Educação e Cultura)
No ato da Matrícula' as Ginasianas .realízarão o pagamento

de 4.000,00 e as Normalistas de 5.000,00.

Jacó, João Cararo & Ci3. S/A
Assembléia Geral' Extraordinária

Edital de Convocação
'Ficam convidados os. senhores acionistas da fírma JACO,

.

l

JOÃO CARARO & CIA. S/A, pata se reunirem em assembléia

geral extràordinaria que se realizará dia 25 de janeiro de 1963,
,as 15 horas na séde social da Companhia a rua Coronel Albu-

. querque n. 850 na cidade de Canoínhas, Estado de Santa Cata
rina a deliberarem sobre a seguinte ordem do dís:

a) Aumento do Capital Socia-l; b) Outros assuntos de'
interesse social.

Canoínhas, 5 de janeiro
•

'

Pedro Cararo
(

Diretor Presidente

,

de 1963.

Jacó Cararo
,

Diretor Gerente 1x

João' & 'Cia.Jacó, S/ACararo
Assembléia Geral Ordinária

I

Edital de CopvÓcação
Pelo presente edital são convocados os senhores acioniste's

desta Sociedade, para assembléia geral ordinária a se realizar em
28 de Fevereiro de 1963, as 15 horas, na' sua séde social a Rua
Coronel Albuquerque n. 850, na cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, pa�a tratar da segu�nte ordem do dia:

a) Discussão e_ aprovação do' relatório, da Diretoria, ba
lanço geral e demais documentos relativas a exercicio social de
janeiro a dezembro de 1962; b) Eleição do Conselho Fiscal; c)
Outros assuntos de interesse Social.

Canoínhas, 10 de janeiro de 1963.

Pedro Cararo
v,

Diretor Presidente

Jacó Cararo
Diretor Gerente 1x

Prefe.itura CanoinhasMunicipal de
AVI1SO'

Serviço de Fiscalização da Fazenda Municipal
\... Avisa aos sbnhores contribuintes comerciais e industriais;

para apresentarem impreterivelmente -ao Serviço, de Fiscalização
da Fazenda municipal, anualmente, até o fim deste mes, a

relação do movimento de vendas, ou mercadorias' transferidas, do
ano anterior, (lQ62) cuja relação deverá relatar, discriminadamente
o movimento mensal de vendas.

Na falta de remessa da relação na época improrrogavel
determinada acima, o lançamento será arbitrado.

Em nenhum caso isenta os faltosos e a multa a que
estiver, sujeito, de acordo com a lei n. 341, de 8 de setembro
de 1956.

Canoinhas, 2 de janeiro de 1.963.

Iuildsio. Coelho - Responsável
Visto

João OolodeZ - Prefeito Municipal 3x

-Refaça .sues, forças, tomando

C A f É -B I G
Torrado a. ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241
.t:'

BIG é grande .. mas em Canoinhas

'BIG é o melhor' café
&lI�
IIII�-����-'�
d:

"

Delegacia Auxiliar' de
� ,

Potícia de Canoinhas
A V I S O

O sr, tenente Lidio João Ferreira,
Delegado Especial de, Polícía do
Municipio de Oanoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, etc.
Ávisa aos proprietário de veículos

motorizados. que o emplacamento
para o corrente ano, teve inicio dia
7 de janeiro e terminará a 21.1 de
fevereiro.
A documentação necessária para

o empiac�mento, poderá ser Iníor
mado na Delegacia 'Auxiliar de
Policia.

Canoinhas, janeiro de 1963.

Lidio João Ferreira
2°. Ten. Delegado Especial de Policia

Vende-se'
Lotes em condição a Cr$ 80,00

o metro quadrado, (atrás do

Hospital Santa Cruz).
Tratar com Nabor Lezan

ou em Curitiba pelo telefone
4-1082.

�

2x

Casa Erlita I
-Lãs para \

Tricot

CHACARA A VENDA
Vf'nde-se uma chácara situa

da em Agua Verde (antiga
olaria Dranka), 9.067 m2.,

'

com

úma casa grande e bôa �gua-
da. \

Tratar com o senhor José
Allage ou nesta redação. 3 x

Vende-se
Um terreno medindo

15x40 situado no Jardim

Esperança; um terreno me-
.

dindo 15:x;40 éom uma casa
de morada no Jardim Espe
rança; um terreno medindo
20x50 �om uma casa de
morada situado a Rua
Getulio Vargas, s/no

.

, Tratar com o senhor Hen

Henrique Bora na Casa
Santa Terezinha. lx

'DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTE t

BATERIAS

EXIDE,
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS: c

Deodato de Lima,
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391
Fone, 248 -_ Caixa Postal, 231

CANOINHAS S. c.

SA I A S, útima moda

e4�(I; �",ttt(J,

I

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Certo Tít. Doc. «[«: 844.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS.
Rua Paula' Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Canoinhaa- S. é.
Assin�tura Anual (52 números) Cr$ 500,00
.,

'A PARTIR DO NÚMERO 715

• TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
,

Anuncios: Por vez e por centimetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70.00 1 vez

. ,Cr$ 50,00
40 vêzee

.

50,00 4 vêzes 40,00
8 ou mail , 40.00- 8 ou mais 25,00

Página inteira Cr$ 12 000.00
' Página inteira Cr' 8000,00

Meia página C�$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5,000,00

OBSERVAÇÕES: I

Originais de artigos enviados a Redação, publicado! ou

não, permanecerá em poder da mesma.
- A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos aesinados.

EDITAIS
J

,

Faz saber que pretendem casar:
Clemente Mayeski eLidia
Malakovska. Ele natural deste
Estado, nascido em Serra do
Lucindo nesta Comarca, no dia
28 de outubro de 1933"Operário,
solteiro, filho de Miguel Mayes
ki e Rosalíno Zaíantz residentes
nesta cidade. Ela natural deste
Estado, nascida ern Colonia
Vieira neste.jnunícípío, no dia
16 de novembro de 1933.
doméstica, solteira, filha de Fe
lix Malakovskí e Regina Mala
kovski, residentes n/ cidade.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.

' .

Major· Vieira, 5 de [aneito
de 1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil lnt.

Compra-se nota' de
Conto de Réis

Compra-se 'uma nota de .-------------------------

um conto de réis. Paga-se
bem. Tratar na redação deste
jornal. Registro ,- Ci v iI

Pedro Veiga Sobrinho, Oficial
do Registro Civil Interino do

Municipio de, Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc .

Faz saber que pretendem
casar: Anisio 'Pires de Lima e

Santina Nizer. Ele I\atural deste
Estado, nascido em Cochos nes

te municipio, no dia 16 deabril
de 1939, lavrador, solteiro,
filho de Sezefredo Pires de Li
ma e Vitalina Veiga, residentes'
em Cochos neste Municipio.

Ela natural do Estado do Pa

raná, nascida em Barra Grande
Municipio de Rio Negro, no dia
11 de agosto de 1940, doméstica,

c

solteira, filha de Arzilio Nizer
e Eliza Nizer, falecida, residen
tes em Cochos n/ Municipio.

, Faz saber' que pretendem
casar: Antonio Kíem: e Nair
Teles Rodrigues. Ele natural
deste Estado, nascido em

Itaíópolís, no dia 12 de Junho
de 1932, lavrador, solteiro, filho
de Bruno Kiem, falec. e Emilia
Greffin, residentes em Rio Cla
ro neste município. Ela natural
deste Estado, nascida, em Rio
Claro neste Múnicipio, no dia
16 de novembro de 1938,
doméstica, solteira, filha de
Narciso Teles Rodrigues e Marra
Beatriz Kraus, residentes em

IRio Claro, neste Municipio.

'_IBiBEIS �

E· '·IRRAMBITAS.
Casa Ésmalte

Confecções finas _ /
,

para senhoras

Casa Erlita
·

I
'"

Comércio
·Germano

e Indústria
Stein ',5;A

Trator
I

Modelo "FARMER"
FENDT""

"

3x

Um produto da marcante e tradicional técnica'
I

alemã, agora aplicada no Brasil.

Amplo financiamento pelo Banco do Brasil
,

Revendedores autorizados:
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TlTANUS Imp. lnd. e Com. Lida. São Paulo

,O BIG DA SORTE ,GANHA A PARADA
, '

,

ESTE ANO É TITANUS
QUE FAZ A FORTUNA

com a B1G CESTA V. ganha
uma casa e um automóvel. de uma ·só vez

nos sorteios pela Loteria Federal
, 30 prêmios por dia nos ·Conc..:irsos Diários
f Um pr�mio certo que este ano V. mesmo' escolhe '

Uma cesta rica e de excepcional qualidades
Blei (ESTA· DE .NATAl TITA·NUS

a cesta da felicidade sempre supera tudo que V; conhece

Agente A'utorizado: Geraldo.Rothert
,

I'C Ao N O I N H A S SANTA CATARINA
• 'WR4 &!WtiAiW * #WA Ari

DISPONHA DA

Para os transportes de suas- cargas
•

l
,

. .'. . .

. Rio - São Paulo - Curitiba"
MM- fi 4ri iR'

Correspondentes no Inter,ior I

\
.

,

,

Apelamos aos nossos amigos residentes no interior do município
para quê nos indiquem pessoa de comprovada idoneidade 'moral, para

\

servir como nosso Correspondente.

Cada localidade !poderá te� seu representante credenciado, cuja
missào será colher dados a respeito de tudo que interesse ao progresso

da região.

Não será necessário que êste correspondente tenha prática de

tedaçào: o que interessa 'é, que sej� digno de tôda conêíança, porque
para nós é suficiente o dado com o -qúe redigiremos a nota.

I
.,

' .

t

Da efetivação de um corpo de Correspondentes, depende o gran
de im'1JU]'sO que nosso jornal poderá tomar.

ORLANDO 8UBA,

KOMBI • • .nando

Transpo�e de. Pass,ge�ros é Pequenas Enco�endas
está' com sua KOMBI às ordens no

'Ponto ao lado do CaFé Expresso, ou pelo Fone 333

SE�VIÇO RÁPIDO E EFICIENTE
, '.

Ímpresscre Plana
,para 'Jornal, Livros ou Revist"as

Vende-se, completa, com motor e 'transformador,
em funcionamento, Iormato

, 121,5 x 83,5 fabricação de

"WINCKLE'R, FAlLERT' & era, S. A.".

Estuda-se financiamento.
Informações com G. PEIXOTO, Edifício Zahía 90

'Andar' - Florianópolis - Santa Catarina'
.

. .

-..

AV I S O
Ni,colau Ruthes, avisa que,

porlter sido prejudicado na sua

criação de suínos há mais de

ano, e levando em conta que
seus confrontantes estão cer-

.

cando suas terras de planta com

4 fios de arame, veem com o

presente aviso tornar público
que a partir de IOde Maio de
1963, todas �.U8S cercas estarão
também com 4 fios de arame.,

Colonia Ruthes,' Janeiro d�
1963. 2 x

Churrascaria IDE j L
de PAULO JA�SCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

,.-

Romances 'e Livros
CASA ERLITA

ALUGA-SE
a, casa de .morada e o an

tigo Armazém Ouro Verde
c! instalação sanitária corri

pleta, Informações nesta re

dação ou com o proprietário
Sr. Idalino F. Tutlo á rua

Vidal Ramos, 171" Fone, 188
CANOINHAS . Ix

19.,--,y03

preço justo

De 'Porto , Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

/. Confie suas cargas a

Melhor .

servico
.

e

IWPmlIUMiG MU·®MMA' MS

,

Dr. ARNOLDO PEITER FILHO

CIVEL
ADVOGADO'
COMÉRCIO', - TRABALHO

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

peixaria P ta n' a I t o
A Peixaria l Planalto, comunica à sua distinta

freguesia que, alem' de' peixes
.

frescos diàriamente,
funciona com posto de venda de carne verde às terças,
quintas e sábados. '

SUSPENSÃO "AEROSTABLE" ___';'-RODAR MACIO, ALIADO' A EXCEPCIONAL ES
T�JLlDADE. MAIOR ADERÊNCIA AO CHÃO. MAIOR SEGURANÇA NAS CURVÀS.
G,iNF{)RTO IS ECONOMIA - FAZ, EM MÊDIA, 16,7 KM COM t LITRO DE GASO-
UNA. CONFORTÁVEL, SEU DAUPHINE FOI PLANEJADO NA MEDIDA DO SEU,
88SEJG>. QUATRO PORTAS: MAIOR COMODIDADE PARA SEUS, OCUPANTES.
V6NHA VÊ-LO - RESISTENTE, f10BUS'T0, DE Lm'HAS MODERNfsSIMAS.'

o &'t( 'dkõ 119 ffili!«O'1na!i<ta·.;�'l do PieIUI!ltt
.

Da!!)!!' ne li a lmIior I
!Jl<í-a�Íla de �Xlta �
e per>'lanilnte lM'..s.is- �

r.
�

t�f1,C·il {cnioa. �;

VENDAS, PEÇAS GENUINAS. ASSiSTeNCtA:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.
c A H o I N H A S .:- Rua Vidal Ramos, 203 - sn CATARINA

v '., .'í'HiTO DA. W1LLYS-OVERLAND DO BRAS«. S.A. ,�

'. \

..
1

\:..

'o;:

"
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I Queixas
e

\ Eltrada CanoiiJhas. P.

f
I

Reclamações
União em Péssimo Estado

A estrada Canoinhas, Porto União está em péssimo estado,
causando mesmo apreensão aos veículos que por ali trafegam,
queixam-se inúmeros profissionais do volante.

Reclamações. �á foram feitas á Residência do DER local
sem que até agora tenha, sido tomada qualquer providência cabí
vel. Nãe<poucos motoristas têm tido grandes prejuízos que vão

\desde a quebra de ume mola do cerro até a queda de suas cargas
�otivadas pelos constantes e intermináveis buracos que enfeitam

aquele acesso. A emprêsa concessionária dos serviços de ônibus

que faz a linha Curitiba, Porto União, P. também Videira, ao. que
se .sabe da mesma maneira 'vem sofrendo grandes prejuízos com

seus carros' que no referido trajeto sofrem 'desgaste em uma

viagem equivalente a, dois ou três meses �e corressem em estradas
sem buracos e precipícios.

"Queixas e Reclamações", porta-v'oz do povo e batalha
dora �e justas reivindicações, corrobora as ponderações acima e

solicita' do sr. engenheiro responsável atenção especial ao caso

que sem dúvida alguma impede parcialmente o meio de comuni
cação entre esta cidade e os municípios irmãos de Porto -Uníão
e

:

União da Vitória.
,

'

CANOINHAS ETER
I

Damos a seguir o texto irradiado terça feira última no programa
PENSANDO EM VOZ ALTA. '

O govêrno do Estado tendo a frente o descansado e fiem) sempre
lúcido sr, Celso Ramos vai iniciar ainda êste ano um grande plano de
economia, anunciou-se em altas rodas boêmias concentradas na capital
paranaense, como medida de resguardo e de côro ao bom nome do
Executivo catarínease.

'

, ,Lá pelas tantas um eontímro de luxo de Sua Excelência, no .uge
das extravagâncias, rodeado de companhias nem sempre limpas. informou
,aos amigos, a maioria parenaense, .que o govêrno de seu Estado íuícía já
um ataque á bolsa do povo e aos interêsses do Estado. Não consubstan
ciou suas informações porque fugia-lhe os detalhes e sobrava-lhe a falta
de lucidez, provocados pela ingestão exageràda de' álcool,

A máquina dizia a buliçosa figura, está montada e seu tuncío-.
namento acertado Tudo foi previsto para que não haja enguiços I

ou

contra-marchas. Em alguns setores, para se concretizar melhor o assalto
ao povo, já que ao Estado Ioí de há muito concretizado, foram contrata
dos elementos da "gang" de Lupíon; o gato pintado.

Quem não tem ocupação no vizinho Estado do Paraná, por falta
de idoneidade moral e carência de mando do sr, Moysés, terá. agora e em
rutura...

Crioú-se então, ou melhor está se criando para isso uma arapu
CtI, que será encoberta como uma organizacão ou Iundação que visa
combater o analfabetismo no Estado. O trôço, esta a exata denominação
terá. como sigla SIMCA; embora ainda não saiba disso, o chefe do Bxe
cutivo de Banta Catarina. O Plano de Ação, se é que po'demos chamar
assím a um golpe de péssimas intenções, foi elaborado no Paraná, por
asseclas ou simpáticos ao ex-governador de grande notoriedade nas ga-

. latias do FBI e da SCOTLAND YARD., <'

,

A finalidade é arrecadar recursos que serão franqueados pela
Assembléia do Estado na próxima legislatura. Os deputados ja estão "con
versados" para isso e já disseram quanto desejam para. deixar .passar
o absurdo ..-:' A maioria, ou mE\lhor, os deputados do geverno, já deram
ciência ao senhor Celso Ramos,,) do "quantum" necessario à aprovação.
Afias, não pediram muito: 8S ,exigencias variam de 1 a 5 milhões por
cabeça...

'

.
.

Uma vez aprovada a verba para a mencionada arapuca, isto após
ser assinado a vigencia do tal serviço ou campanha contra o analfabetis
mo no Estado, virão então os empregos. que serão bastantes e jà provo
cam brigas e trocas de palavras ofensivas entre os disputantes. Inclusive
[à.exíate quem brigue, em Florianópolis. pela posse de tal ou qual carro.

Para dar cunho de honestidade .ao sindicato de ladrões" serão
nomeadas para postos teôricamente chaves, honradas e dedicadas mestras,
que inocentemente servirão pará acobertar assaltos.

A finalidade precípua deste plano não é sômente furtar desbra
gallamente, mas tamb,em acumular divisas paro o próximo pleito eleitoral,
que aliás já vem sendo delineado pelos conselheiros do sr. Celso Ramos
_. boa pessoa, mas de vistas curtas e atualmente em notavel retrocesso
mentaL.

,

�,

Gose de Conforto ao Precisar �e Carro de Praça
Disque pàra 333

e terá à disposição 'dois automóveis e umá. KOMBI.

aten,dendo no transporte de passageirQs�
<� I ...

'

�'Ponto Rua Senador Felipe Schmidt
ao lado do Café Expresso

I

.Deodato de Lima&Coelho Ltda.
Rq� P,aula Pereira, 391

CANOINHAS

OFICINA

Caixa Po.taJ, 231

Santa Catarina
MECÂNIC,A

Fone, 248

\

p;�,as
Agência de Peças e Acessorios
para: , VOLKSWAGEN, FORD,\ CHEVROLET.

WILLYS, ETC.
AeUMULADORES EXIDE

l< 1 '

Noticias de

AJ'uste de Núpciás·TI
Contratou casamento nesta

cidade a senhorita Cinira Dama
so da Silveira, com o 'jovem
Nataniel Ribas. Ela filha dileta
do- sr. Jahyr Damaso da Silveira
e senhora; êle fllho' dOI casal
José Guimarães 'Ribas.

NASCIMENTO
Encontra-se em festa o lar

dó sr, Olimpio Raulirido Scha
deck e exma. senhora; Dona

. Teresa Schadeck, com o nasci
mento de um robusto garoto,
que na Pia batismal recebeu
o nome de Régis Olímpio Scha
deck. Nossos parabens ao dis
tinto casal e felicidade ao Régis.

Eleições na Assoe. Rural
.Reslízou-se dia 13 pp. eleição
para renovação da diretoria da

Associação Rural. A nova ad-
,ministração deverá reger os

destino da Associação no pró
ximo exercício. É a seguinte
a nova composição da diretoria:

Presidente de Honra: sr. José
Guímarrãea 'Ribas; Presidente:
sr. Aloísío Partala; Vice-Presi
dente: sr.

-

Cassemiro Zielinski;
1°. 'Secretário: sr. Esmeraldino
M. de Almeida; 2°. Secretário:
sr. Waldemar Dirchnabel; l°.

Aniversariantes da
Semana

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a sra. dona Catarina

esp. do. sr. JDãD Scheuer; as
meninas: Irene filha do sr.

Zefredo Mliller, Anacir filha
do sr. Atvacyr Leão. é Ivanil
filha do sr. Nivaldo. Damaso
da Silveira; o. [ooem lrergilio
Metzger.
Amanhã: as sras. donas:

Marth,a esp. do. sr, Alcides
Cubas, Alzira esposa do. sr.
Paulo. Soares, "Elfrida esp.
do. sr. Edy Rondbuchner e

RDmilda esp. do. �r. Erntried
Marzall res. em Curitiba;
Reoerendissimo Padre Frei
Fabiano. Gazdzicki (onomds»
UCD).
Dia 21: a menina Euniée

Machado. filha do. senhor
Sebastião Grein Costa; o. sr.

Engelbert Zierhut; DS meni
nDS: Silvio. filho. do senhor
Este/ano. Lucachinski e Mário.
filho do. sr. Paulo. Bockor.

I

Dià 22: as snras. donas:
Ignez espDsa do. sr. RDbuto
RDhrbacher, Ilda esp. do. sr.'
ErnestD .. Herbst e Maria esp.
,do sr. JDão Reiner.!; o. JDvem
lDséSempkDwski; DS meninDS:
RDbertD filho. do. sm. EIDy
SUdDwski e Ivo. RDbertD filho.
do sr, Friedrich' Brauhardt.

Dia 23: Exma. viúva sra.

dona Maria Tabalipa;' as
senhDr,itas: Estefania Zapp e

r.lvira Qrf'jfin; DS jovens:
Waldi, Rudolf, EIDir CarlDS
Stascovian, 'Nivaldo. Zapp e

Basilio. Senezuck.
Dia 24: as snras. dDnas:

Sara Littsamer esp. do. sr.
Saul Zugmann e Hildegard
esp. do. sr. Harry Wunaer
lich residente em União da
lLitória; as snrtàs: HelDisa
Helena Carvalho. e Liria Te,
rezinha Hau./Je; a menina
Maria Brandina filha do. sr.
LuciD Biale!$ki; O sr. Antonio
CDrdéirD Maciel; o. menino.
Paulo. filho. do. snr. Alberto.
Wardenski.
Dia 25: a menina Irene

filha do. sr. AfDnsD K,nDpp; o
jovem ArnDldD a. de Oliveira.
Nossos parabens.

, e,apanduva
a São Sebastião, padroeiro de
nossa paróquia. Reina grande
animação para aquela data, '

sendo grande os preparativoil
principalmente no tocante a
parte festiva. Da capital do Pa
raná virá especíalmente convi_
dado um orador sacro -. •
exemplo I 'do que ocorre nOI
anos anteríores, Na parte re

creativa teremos farto cardápi.,
como seja: ótimo churrasco"
galinhas recheadas, leitão, assa.
do, bebidas" etc. Finalmente
tudo será feito para que OI
visitantes sejam servidos a con,
tento. Esta coluna convida todos
os devótos de São Sebastião
para nos honrar com suas

presenças .

(do Correspondente)
Tesoureiro: sr. Narciso Guerbert;
2°. Tesoureiro: sr. Pedro Pova
luck,

O Conselho Fiscal da entidade
composto: Antonio Ianticoski,
Octávio Pechebela e Alois
Karachinski. Suplentes: Antonio
Schupel, Waldemiro J. lVIaister
e Olimpio Raulíndo Schadeck.:

FESTA DO PADROEIRO
Será realizado .dia 20 do

corrente, grande festa em louvor

Ivluite Pouco Espaço...Coisa... Em
Esteve em Canoínhas ligeiramente, o Deputado

coaterraneo: Aroldo Carvalho, devendo voltar em fevereiro, com

mail tempo, para vi.itar todo o norte. ,

'

- Tambem vilitou Cenoinbae, O renomado joriltà, Profe••or
Catedrático Raulino Jacques,

--- Dual suce••õe. a vi.ta na cidade, Com comentários
na. rodas de café Sociedade Beneficente Operária e Liga
Canoinhense de/ eeportes,

.

- Reina grande expectativa para a futura compoaição da
mesa do Legislativo Municipal.

- O conhecido e popular engenheiro Nery Waltrik, talvez
lurja como um dOI poseíveíe eandídetos a sucellão do senhor
Colodei, dado 8 lua facilidade de penetração em todas a.

legendas.
\ - O Banco do Brasil, agencia local, estâ comprando toda

a lafra tritícula da região.
- Aoivenariou-Ie terça feira, dia 15,' o conhecido industrial

Herbert Ritzmann, que foi visitado e cumprimentado pelo leu

grande / círculo de amizade. â quem ofereceu uma suculenta
churreecada.

'

, - Já em Canoinhal ai mâquíuaa da, primeira fábrica de
plâatico dó município, a ler instalade no bairro industrial do
€ampo da Agua Verde e de propriedade do grupo da Esquadria.
Santa Cruz.

Willi Voigt é o novo dirigente do Clube de Bolão Demo
erate, sucedendc ao Ir. Silvino Voigt que deu dois campeonatos
a referida agremiação.

- A conhecida p'ainha do rio negro. é o ponto preferido
dOI canoinhensee, neste verão que promete dOI mail rígoroeos,
fazendo lembrar pela movimentação. OI apreaívela balneários do
nOllo Estado, não faltando melmo. 0_ futebol na areia.

ENCURTANDO A CONVERSA
- Foi promovido o Coletor Estadual de' Canoiahae, Ir.

Francisco Tolomiotti, para Diretor da Receita do Te.ouro, do
Eltado, aaaumíndo a Coletoria. em conaequencía, Dona Helga
Hoff.

Arrecadações em Canoinhas no ano findo. Estadual:
cento e setenta milhões; Federal: oitenta e doia milhões e mu

aioipal 'mais de quarenta milhões, faltando ainda o recebimento
de uma dai quota•.

,----------------------._--�,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

'"

HOJE _ á. 20,15 boras impr6prio até 14 anq.

Tarzan e a Mulher Diabo
com Lex Barker e Joyce Maqkenzie.

� ---------

DOMINGO _ á. 14,00 horu - Cen.urà Livre

Tarzan e a Mulher (Diabo
-----.-

à. 17,00 hora.' � cenlura livre '

DOMINGO - à. 20,15 hora.. Imp. até 14 ano.

TRES SARGENTOS
ccrn Frank Sinatrai, Dean Martin e Sanny Davis Junior

Um espetáculo emocionante que nunca foi visto
na tela. Não pere-am!
----!""--

26. Feira - ã. 20,15 hora•• imp. até 14 ano•• Repri.e
--_--

3a. e 4a. Feira-- á8 20,15 hora. _ imp. até 14 ano.

ESTRADA .301
com Steve Cochran, Virginia Grey e Gaby'Cindre - A

I história trágica de "Gangs" que roubaram "'milhares de
dólares e deixaram uma cicatriz de crimes

no mapa da América.,

5a. e 6a. feira - \a. 20,15 hora. - Imp. até 14 ano.

Paraiso dos Marinheiros
com Margit Saad, Boy Gobert, Mara Lane e Peter
Nestler _ O carnaval carioca a todos enlouquece,
inclusive os dois' marinheiros,. _ .. O encanto do Rio

erpbriaga dois heróis que procuram um tesouro.

,,-----------------------,
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