
--

ao peis,

Salve,

pela' digniFic"ação
encontrando-o
\
\

o' 7 de marçol

daBrasil em Festas
"

�unção pública- retornou
aind�,' mais JANISTA.

Já •

nlo I
-

Vem despertando curiosidade o noticiário político de certo

órgão da imprensa local, apregoando bt-semanalmente um amon

toado de íncídentes envolvendo nomes de envergadura filiados ao
- Udentsmo Catarínense.: como quem tenta tapar o sol com a pe
neira, Um dia é AroId!> que briga com Iríneu, outro Irineu com

�' Arolde e para variar índustrialízaram até um- descontentamento
do dinâmico Prefeito Tonico Maron para com os trabalhos da

.

Aroldo Carvalho, .9úe estaria, no pobre entender dêles, faltilndo
aos compromissos assumídos com o altivo povo d� Major Vieira.

, Cabisbaix�s com o desgovêrno que obrigatoriamente de

fendem, envergonhados com a administração municipal que nada
realísa, a imprensa situacionista local, deslancha por um mar de
"choro .que chega 8 causar pena.

' 'São Francisco conf.: BROLOO
.>

Enquanto êles, mesmo.sabendo não- ser verdade, descobrem \ .

O movimento .visando a ree-.
uma onda-de desprestigio contra Aroldo Carvalho, àquele ilusfre ' ". ,A

filho de, Canojnhas vê seu nome lançado a Câmara Federal em, leíção; de Aroldo a. Câmara

memoravel Convenção Metropolitantt, p'or"156.c.sub-dir,etorios ude- Federal, como se esperava, al-
, cançou r pleno êxito em toda-

,

.nístas da Ilha, aconteciménio Santa Catarina. Adora é de São
'

ês<;e' que de imediato recebeu A Prefeitura .Munícípal acé- Oi

o apôio irréstr-ito dos Udenistas fala,. entregué a ínépta adminis- Francisco do Sul que chega a,

alvíçareira noticia. Figtgas,
de Alfredo-Wagner em prova tração de hoje .em dia?? As '

do amadurecimento político do perseguições que .o QG pesse-' proeminentes daquela conhecida

eleítoredo daquele novo muni- dista mandou fazer a modestos -cídade, filiadas as mais djfe-

eípío, E a cândidatura Arolde fúncioparios??,
rentes agremiações, politicas a-

Carvalfiôvêm crescendo no con-
" pojam íncondícíonalmente o no-

e
O estado calamitoso!m que me de Atoldo Carvalho, em

eeito do povo catarinense- com -se encontram as estradas do sinal de agradecimento aos'
solil;iariedades .' \nq.dás de Si'i.o MUhicipio??

-

. ,

t d I
Francisco do Sul,'Araquar], .Pa- inumeros serviços pres a os pe o

panduva, Major Vieira, Itaíopolis, O completo abandono de\ to- líder catarínense aos portuaríos, ,

,

Tubarão, Crescíunía, São 'Bento das as, rodovias do Esta\do??, marítimos e. sindicatos operários
- da "Babitonga".:" Dentro de

do Sul, Rio. Negrinho,.Porto O completo circo que foí íns- á"t" poucos pias Aroldo dever vísí-
União, . Mafra e outros impor- talado no DER, com suas, má- tal' o povo de'São', Francisco,
tentes centros eleitorais de to- quinas abandonando os traba.-' �IIi cuje .oportunídade será' ofi- C'

, -' ..

�' d p' b M Udos os quadrantes da terra ca- lhos normais e visitando terre-
"

:'
-c.. ano''Ion .'�"LarS" e' ara &ns. aios macialísado o movimento Aroldista,

I

� �
tarinense. nos de afilhados 'políticos n'oín- " . ,

/

,

' visando a escolha de um De-; , ....

Pensamos 'quê;-daí partiu a' terior à9 munícípio, -onde cons- putado para Santa Catarina e ,I,n' ic'IOatl�'V"e d·1I!IJ> Seus- F.·I,h,os C,oroad',,a
'onda de mêdo dos nossos tlus-' troem picadas'de roça' e até não, só um politico fegiopal- '.

.
'

�
,

.;tres adversários ,que. gastam raias para corridas de éavalo.s?? '/mente ligado. d P'I
'

E'grande espaço do sett jornal em , Poderiam os componentes da te, êno " xito.
_

uma campanha hila_ribnte, ma- 'arenga pessedista, defender por ..

�

,_o lévola e que não. recebeu ne- '

PI' d id
.

O L d
Segundo Informação que recebemos de pessoas Iigades

"

- ,', .' acaso, o
'

ameg, ver a eira rou- 'A, ,D,elegacl'�,- 'E "s'
'

o-es """"

nhuma acolhida por parte dos balhég??' /
,

'

_

' , ',_
a r ' ao-grupo organizador do FRIGORIFICO CANOINHAS S./A.:'está

canoínhenses, que -pelo barulho ",', sendo plenamente' vitoriosa' .a "éarnpanhe de: venda" d�: ações>
sabem o tamanho da, caça, e O' _Poderiam explicar os arranca- ,If: ôàda de roubos que está 'daquel 'Soéi�dade' 'g'

I"
-

E d '.

3'O' dí 'á"
calibre da arma 8 'ser uzada. rabos com tapa,olhos etc. que" tomando cop_ts, da cida.de vem :, a,

'.'
ora em or ams-açao. m cerca �, Ias J

_
. foraql, colocadas 1800 ações no total de Cr$ 18·QOO.00Q,OO, n,I0tivo

,"'

,

"

qua8€ diàriamente,' s,ão realisa- merecendo 'ao menos uma de- "
,

d'"
"

D' d f' 'I
'

, ','
. pqrque, 'o; gmpo organisa or ma,rco.u' a data ,d�: 5 d�· rP�io, d,o.e'iTe ser mesmo i ICl, eon- dos em pleno gabinete gover- monstração de vontade da De- ." ' ,

cotdamos, para os contratados nameh�al?? legacl-a de Pplícia em descobr'ir
.

co.rrente ,'ano .para a primeira Asset_nbléia geral dos acionistas.

para t�o dificil taréfa" combater 'os 'seus responsaveis. Depois do quando, ,será eleita a _I'.r!meira Diretotia efetiYa.· ,', ,jC'
"' 8 atuação de 'AroIdo como re-

Defenderiam o regime dila,-
incendio criminoso,do Cine Vera �:: ':'Noti�ijs':(sem, sómbrÍis dé, duvidl;l,' ,dãs ma,is_ auspi�iÓsas;

, dorial que instalou, se na :ere-
'

, I' R
'

f ( ., ,

preseQtante do povo cata-rinen- Cruz,', do, áss,alto e,spetaculár, paf:1l a i'\nos!?a terra., ea irma-se"o espirito associativo do nosso

feitura, com o Prefeito, Colodel '",
,

'b'
,. -

T BÚ'
,

"
.. ,

se na Câmara Federal, cujo tra- ' , a Casa.,Pereira e dois dias, de- 'ppvo e, cal �. alxo'1:!> .A. que em nossa ,cid'ade não'é pos.!iivel
<

f d em plena guer,ra' com, o Poder, '
,. ,'_

S
'

d d
. ,

balho incessante, em d'e esa ,os '

,pois' a'Alfaiataria Renne'r, todos orgamsaT-se:" 4-�a .,;� oeie a e que não seja j:!xclusiv8IÍll;!n,te' de

interesse$ de Stá. Catarina co- Legislativo, ip.élusive ar,neaçado estabelecimentos localisados no membros da 'ln�s!na Jamilia. .

�-;
. '.",'

:,..

1 d d· I'd com imp'eàchmant-?· <

•

•

, : ','" I '

ocou-o como v,er a elro 1 er centro da cidade, tivemos '00.' P b
.'

t d C
.

h 'd 'f
.

,

"C' d d d d
"

,
',. '8r,a. �ns_ ,a

'

o os anom enses, pois segun o aIPOs in- ,-.

�
barriga-v:erd'e!;la Cantara Federa]. .

ontariam a VE'J' a e o esa- 'sábado, de carnaval' mais uma fprmaQ9s" ,co� raras exc�ssões! todas as pe�soa,s pro.cUtâ,das já <

-
�

Não pode�do apontar -n�9a parec�mento.' dás ��.qui.?as Ida noÜa_sla festiva par.a?s amlg,os rfianffestaram-se favoravlõ!lm;ente, assinando â Usta dé.,subscrlÇâp.",c·�,
que' t�nham feito em. d'efesa da Prefelt?r-a??, <?nd�, a!)d,ara_o tam-

, ,do, alheio, que agind()_. fblgada- Continuam., os ;�meriibros do grupo organisador a percorrer: ió"da\,"' .. ;
cidade,:nem mesmo."quanêio,es-' tbe; 'as de propned8�� ,do ,E�-,":' mente dado a"inércia poliCi�I,< a, Cidade 'e, lJÇ)ssà Municipio nO,'intuito de alcançar'çÔm·'t6dit· '.:::

tiveram investidos de cargos le- " ba . Ode que ..�e�pre eds lvertamd·a-, es'tãó coÍocando em sobres�alto. ;brevidade,
�

a colocação total do capítal previsto.' ','-:', l V' i �

,

O'islativos os 'noJ'e arautos go-
rm o ec 'Conserv,an o·es�a �s a·população.local.·

,
,

"," ,

e
,

' ,.,
"

'" " ,.\ nos bons tempos 'em que ,o Dr:. •. �
;>.

. :'" Como ó grup'o: ót:ganizador ,n�o recebe comissão, p�o'ventos, ',:,--

:bermstas, em, vezd d� . apon.!ar "

,Scheide era 'o Erngenhelro R�'- No' sábado de carnaval, os la- v�ntagens' pe'ssoais qqe "não o de. servir, Canoinhas, ·,!!s.tando
'

ras de ,_súas ,a mln�straçoes :sidente?
I "',"', :\fá�iqs"yisj�aiam 'sr'esidencia do- incIusiye fazendo despesas proprias' c_?m a colocaçãq'_de �,çõ.'e�

,

descambam pelo 'camInho do
"

,
, ' _,' ,

.
_ , .sr: .:Pedro Paulo Poites,-no bair-_ e organis'ação, da firmá, é de se esperar maior colaboração (das,

jornalismo cinico,' cpmo Ise o E .Ioglco que na.o. Da,l o as- ro'li·ciai...Xarquead,a, 'de o�de �ur- pes:so8� ainda, nãb procuradas' ou da!! já procuradas' ma� que, no,
povo de Canoinhas fosse acre- sunto ser o austero parlamentar, rUI?Ia[am. grande q?an,tl�?d� de . momento_ por mo.tiv.es' ?s mais diversos não. púderams'ubscréver,:..�

. ditar nas babozeitas . escritas por Aroldo Car:valho. ·obJetos de
r
uso ,pessoal, JOl81il ,e pt>ra qUe, voluntâri$mente, sé apresentem ,as pessoas qúe :estão

'

. uma imprensa desviada comple- Mas a cobertura de mais-éssa até alimentos. �e�?s �onb-:CF;, com as listas', d'e ,su.bscrição, para assim, <;la9do uma demonstraçãõ',
tamente' da e-tual s�tuação poli- marcha vitoriosa de Aroldo Car- ment�' de

.
g�e �o dia seguI�l�e,

.

máxtma de compreemão, confiança e solidariedade ajudar 'máls
tica,' que deftnde "por se::- obri- válho ..qeverá s�r feita pelos

_
outras ,:resldenclas',��quele VIS�- uma yêz Canoinhas a se projetar com maior b�ilho, na comuni-

lada a defenà'&, não importando seus amigos, cOl'religionários e nho bairro fo.ram vmtadas, pOIS 'dade catarinE!Dse.
.

./ "

,a quem ou a que esteja ,dé}en� 'pelos .órgãos de' imprensa que portas'e janelas foram forçadas, _'
'

,

d��o. �� 'sempr-e .
fO,Tam prefertdos pelo, não logran!io no entanto êxito ::--------,�,,--------.....--...........---

O povo de
_
Canoinha.s \ co- povo desta terra amiga. Aos ·os ladrÕes pela pres�nça de pes- 81 L H E T I N HO- nht'ce e muito I?etn, a atuàçãü oUht�Os',�abe_, Pdófd'" �ireidto, co��ar � 'soas nas referidas residencias.

.

"

,

.

.

.,' '", .••• ,�

,

de Ar.oldo Carvalho como seu a 18t6rla ver a eira o regIme ' ,

• repre'sentante. O mesmo povo que ajudaram a instalar,. Enquant.o isso�.o

lembra ainda de quando Arold.o Calamidad,e. Bagunça. Pilha- l\i1esmo' com a verdadeira on-.

fo.i Secretario ele Viação e Obras gem, Plamégs, Buraqueira. Daí da /de assaltos, a Delégacia de
:. Publicas, marcando sua atuação.

-

estarão no seu verda.deiro papél. Policia prossegue seu sono em

eom um' trabalho que empolgou Quantol a' àusteridade de A- berço esp�ridido. o que vem cau-

do?o �: Estad?" daí a sua deno-, roido Carvalho, CJ povo já teve sando jndignação junto a nossa

"mlDaç�o de hder., Em troc�,:que . oportunidade de tu1gar. E a, 7 de ,gente. Nenhum es�larecimento"
poderao apresentar noss�s :llus- outubro julgará novamente. nenhum trabalho, nada q,e ação,
tl'es adversários?? A admInlstra- _' 'deixahdo ; cid"ade a mercê dos

.

ção munÍcipàl que antecede'u a
Nao pe,rcam tempo �em es-' ladrões, colocando em perigo a

atual?? O govêrno Celsista que paço de Jornal, senhores. segurança da :I1amilia canoi-

hoje em dia:desgr�ça o Estado??? Alfredo Alberto. nhense.

CanQinhas, Santa Catarina, 10 de Marçb de 1962

···EDITO,RIAL CN
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Diretores: AROlOO C.' CARVAlHO e. Gerente: IlHASS SmMl' -�". Rc�ator: AlfRfOO AlBmW M��HOl
.

;\

CIRGULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

CI�cUlos politlcos apontam

",

\

•

mais

\CA 'R,VA L H'O'
votado,

'."
_
Iriteressant� prévia eleit�ral foi feita pelos cronistas polí

ticos da. capital, consultando, seus colegas do ínteríor para a

escolha" 'do Candidato ,à Câmara Federal que será mais vot-ado
no proximo pleito, de 7 de lo�tubro. " "" .

Diversas cidades'<foram visitadas e o resultado apontou
espetacular vitoria do deputado Aroldo Carvalho, com uma maioria
-esmagadora, o que confirma, aliás, o que. estamos dizendo desde
há 'muito,

.

pois reconhecendo o' grande prestígio' do ilIho ilustre
desta terra sabemos de quanto memorável será a sua.' reeleição.

Os cronistas políticos de Florianópolis, apontaram" Aroldo
Carvalho como .o candidato mais "elegível" à Caínara Federal.

,Certo candidato a candidato à�Deputado Estadual, em

suas aridanças Ilelo iQterior <.lo MJlnicipio têm é'ncontr(ldo sérias
dificuldades para contar "boas novas" do seu nome.' Muita
gente quer saber da situação itJa Prefeitura ,em-31 de janeiro
de 1960. da verdadeira hist6ria dos "vales" e o porque desse
impertinente "saneamento" que até hoje está sendo. feito. Há

.
ainda a . hist6rià ,da distribu,ição do leite em, p6, .feita bem
recentemeÍlt'e pelo Centro de Saúde local que chego.u à causar
indignação entre a classe humilde e que necessitava mesmo do
produto.

o REDATOR.

J
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GORREIO DO NORTE

,

illlmB.II!tIII1.Em•••••ElmmIllEII�••tmllltll.m··II1I· Ae ro Wi IIyS
II V d d· C I d P

! de ALUGUEL

I �r a eIfO _,' aruava
. e r��os I MJ'���R :r���e.��3�RO

III Milhares de Metros �e Tecidos I Endler às suas ordens.

II Novos por Preços Velhos II Chevrolet 51
-

Não vá na, Onda... I DE ALUGUEL
�

Vá certo as LOJAS UNIDAS, lTOA. e compre • Ponto: :��aEL:�;o Müller

OS CORREA a sua disposição.
./

--

Algodão "Unidas" metro Cr$ ,38,00
Estamparia$ mt. cc 49,00

II Tricolines mt. cc' 55,00, II
.. Tobralcos mt, cc 78,0() II
! Brim para Calça mt. cc 68,00 I,
- Tecidos "Colonial" mt. cc 72,00 m

mm' Ganguinha .mt, ,cc 58,00 II
ta Toalhas\ Plaatícas cada «175,00

I "

II
, � . Meias, para Homens cada '« 25,00 .11
III' Camisas Esporte •

cada <. 295,00 1&1
II, Cretones Estampados (1,40Jarg.) metro Or$ 198,0.0 II
B 1&1
II II· -

,

II E mais uma infinidade de' artigos num sensacional carnaval II V E N D E - S E
I de preços - Tecidos procedentes, dos 'maiores Centros I Leitões para reprodução

I
Industriais do' País, em côres firmes e' padrões exclusivos.' II raças Duroc Jersey e Lan-

U \N I'DAS ,- L','T' D A'.
,11 drace animais selecionados

II L
.

OJ A 5 1'1 de ótimas linhagens, oríun-

II ""A LOJA PAN6RÂMICA -DA iCIDADE�' II das de Concórdía.. '

,-

II RUA CAETANO,COSTA - Esquina RUA.VITOR,KONDER I Dr������ms���1e���I C A N O I N H A S
_

-: -

_.
S TA. C A T A R I NA I em frente � oficina Mussí.

.R••BBHB.m.BR...B.B••••B••••••�•••B••••••••••B••••B

Propriedade
Vende-se uma no Alto da

Xarqueada com uma casa
de 7x12 mt. com 2.000 m2
de terreno cercado, próprio
para ,

uma granja.
Tratar com. o proprietário

Senhor Eliseu na Barbearia
Barcelos, - à Rua Eugenio de
Souza.

,

p

MODÊLO
LP-321

DIESEL

...
_ .

• >"1'
I �

,

,

"

líder absoluto em, economia! '

. Boixo consumo de combustível e fácil
"mcnutençõo fazem diminuir drastica
mente tôdos as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu 'motor Diesel e aper
feiçoadó .e mais seguro. O novo
tP�321 foi feito para dar, ao seu pro-.

,

prietdrio, ainda mais lucros no' fim
de' cada yiagem.

E-mais .••
/'. líder em confôrtO
• líder em segurança

'

"

,

• líder e� todos os serviços'
lIõ técnica alemã em caminhões brasileirosl

É 0- NOVO LIDER, NÁS ESTRitD'AS' 8RASILEIRASI
Fatir.. ti. .conomla,
confarto e .e"uran,ciI

(!) Motor Diesel OM321, de 120 H_P(S"�;
com sistema de combustão por antec,,"
mero-de alimentação contrnua. I"

®� Cllmbl" de 5 morchqs, lot�lmente slll.
cronlzodo. Mais fórça. no arranque •
maior ca�aCidad'e nos subldós.

@ Coblne c'om neve desenho. ião confo,.
tóvel como um corro de passeio I Pesoul
ampla janela traseira, cInzeiro, porta..
IUVal com tampa, gandlol-cablde, etc.

-,
., J

" 1WERCEDt=S-BENZ DO BRASIL S.A�
.fABRICANTE DO 11 CIÜl,flNHAo BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS' BRASI1EIRA$J .

<,
,. I

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO.

,.ARISTIDES MALLON' Rua Vidal Ramos Telefone, 217,

SANTA CATARINA, CANOINHA·s

- 103-1962

SERVIÇO MIl�lTAR
JUNTA DE ALlSTAMENT.
,MILITAR DE CANOINHAS
Comunico, que 'a Junta de '

Alistamento Militar, está proce
dendo ao alistamento dos jovens
das classes de' 1945 e 1944, de
vendo os mesmos apresentar ,8
certidão de nascimento (com
firma reconhecida) e uma fo
tografia 3x4.,

Os jovens que j/l completaram
17 anos e meio de idade, estão
sujeitos á multa referente aó
art. 127 1a L.S.M.

,-

Canoinhas, 22 de fevereiro 196! -

Agenor Flores
2. Ten.: Del. 148• DR.

Certificados de Reservistas
Comunico que já se encontram
nesta Delegacia Recrutamento
para pronta entrega; os certifi
cados de reservista e isenção, r'

dos cidadãos da classe de 1943
e- anteriores, que fizeram o re

querimento no ano de 1961.

Comunico ainda, que os cer-
, tificados não procurados durante
o prazo de 60 dias, serão reco

lhidos á 1�a eH. para Incineração.
Canoinhas, 22 de fevereiro 1962

Agenor. Flores
2. Ten. Del. 148• DR.

AVIS,O
" I

'ADIB SAKlt, acaba de
instalar moinho, para moer

fubá, quirera e centeio.
Vendas no�arejo e atacado.
Pua Caetano Costa 444,

Fone 283' - Canoinhas.

Van,de-se'
Uma camioneta ano 1935

chevrolet.
\

Ver e tratar no' Bar Bo-
, tafogo de José Kawa. 3

. ,

=
•

Confecções finas

para senhora�'

Casa Erlita
i

,ALólll
'

,

- f··
•

Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 30�5 e' será,

prontamente atendido .

CASA ESMAlTE

SAIAS, última moda

C(l,�tI �ttit4
,

'

Cburraséaria 1014L
..

de PAULO JARSCHEL
Um . bom churrasco, a

qualquer hora.
-

Rua Paula Pereira, 774

C E R A,'"
Po,liflo,r

.

f
.

,

'UM PRODUTO NUGGET
REVENDEDORES

CASA ES'MALTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



daMecanizacão
,

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

,

Lavoura
O uso de tratores' e demais.

11laquinas agricolas enfrenta no

Brasil os seus. elevados preços.'
relativamepte à renda obtida pela
agricultura.
Vem' o Governo Federal procu

rando acomodar (não resolveu)
o problema. mediante II importa
ção de tratores estrangeiros, prin
cipalmente de pai es . comunistas.
Seus preços, sob certos aspectos,
são mai" baixos (não todos os

tipos) no Brasil. Ac;ontece, porem,
• que .essas máquinas' importadas

não dispõe de assistencia técnica
ampla, que assegura o seu uso

por largo (ou razoavel) espaço de
tempo. E há maiss-essa importação
prejudica a industrie local de tra
tores e demais equipamentos des
tinados à agricultura.

'

Qual a solução? Podem existir
vál'Ías. Ocôrre- nos no entanto uma,

-

6Jue reputamos de sentido prático,
F.Alsas importações são subvencio
Dadas,

.

Porque o Governo não
transfere essa subvenção e tsm- .

bem o financiamento à. praso
longo referentes aos tratores imo

portados, para os tratores fabri
cados no propfio país?

Ano 15 . CANOINHAS • S. Catarina. -lO de Março de 1962 • N.

Os caminhões. jeeps, carros de
passageiros produzido pela indus
tria nacional eram "caros", "acima
do poder aquisitivo" da população.
Era o que se dizia. Havia mesmo

essa impressão. Mas hoje vemos

que as fábricas nacionais colocam
facilmente ,toda a' sua produção
(crescente). Algumas dificuldades

surgem, às vezes, em relação a08

veículos de maiores preços. Mas
o problema reside unicamente na

questão de financiamento.

I De resto. a industrie automo
bilistice tem a sua produção
inteiramente absorvida pelo
mercado. pois o rítimo de fa brio
cação (maior volume) fez' com

que os preços se adaptassem ao

BELEZA DE CANOINHAS,
SEGUNDA DE SANTA CATARINA

.

·i:

',:".

crescente poder aquisitivo do país
O mesmo acontecerá com os

'tratores. Até em prazo mais curto.
pois sua fabricação aproveita
muitos investimentos feitos para
a industrie automobilistica. Resta
apenas que aproveitemos nossa

propria experiencia.

AROLDO·
empenhado pela criação
do município ·de-Velões
Conforme noticianos foi reali

zada quando da permanencia do
deputado Aroldo Carvalho em

,

nossa cidade, importante reunião
municipalista em Valões, visando
a emancipação daquele populoso
distrito O dep. Aroldo Carvalho
a respeito acaba de enviar o' se
guinte telegrama à nossa redação
Alfredo Alberto - Correio do

Norte, Canoinhas,

Fpolis .. 6354-48-2-14
Mantive contactos deputados

da VON vg MTR e do PSP
visando aprovação emancipação
dos municípios de Valões e Matos
Costa pt Incureionare i agora na

ârea do' PTB PSD pt Tudo bem
.: lutaremos até a vitória final pt

Abraços' (a) Aroldo Carvalho e

Benedito T;rezjo de Carvalho.

Tópicos Femininos
Não se descuide da alimenta

ção e da saúde para possuir.
sempre, uma pele bonita, livre

.. .

de impurezas,
- A pintura, dos olhos não

deve ser tão carregada, príncí
I palmente durante o dia. A' noi
te use' mais pintura, mas não

exagere.
- 03 cabelos se tornam reais

rvsístentes e brilhantes com ba
nhos de óleo, Não dispensar,
também, a escova 'e fricções.
- O baton e o esmalte estão

pendendo para as lindas .varte
dades dos tons rosa. Não es ..

quecer, porem, que 0 esmalte.
deverá ser da mesma tonalidade
do baton.
- O sorriso, eis a 'grande

arma da mulher. Use o' seu sor

riso bonito certa de que êle a

ajudará em todas as ocasiões ..

Porém, seja espontanêa. Cuidado
com as gargalhadas! Podem tor

na -Ia vulgar e antípática.
- A beleza interior compl-

ta substitui a .exterior. A rnu

lher moderna não dispensa a

cultura. Um bom livro não deve
rá faltar em suas horas dt> lazer.

- li_in pouco de musica dia
ria a ajudará na prática de óti.
ma higiene mental e a deix8rá

I
'em boa disposição para �nf-en·

I tar com "nt.usiasmo, o tre balho
do dia:� segUInte.

<. ,n "DENIZE ROSA, bela representante de Canoinhas no

conéurso 'que apontou à mais hRda de Santa Catarina,
conseguiu um honroso e merecido 20 lugar, representando
assim condignamente a beleza' da mocidaee da capital' do
mate. Denize cativou a todos àqueles que tiveram a feliz

oportunidade çie conviver cOln as Misses, tanto assim que
foi eleita Miss SIMPATIA do concurso.

Clichê por gentileza de, "O Jornalzinho".

Perdeu--Ie nesta cidade um.

óculos de gl'âu. pertencente ao

Sr. João' Pacheco Sobrinho.

G�8t.ifica.se a quelI! () achou,
entregando ao Senhor t\dyr F.
Prühmann na Coletoria Federal.

I

Ondina.

OCUlo's

"

As knanifeltaçoes tributadas dia 7 ao .r. Jânio Quadros,
inclusive, Com caracteriaticas nitidamente populares �oltraram 8

inocuidade da campanha.' de deemoralização que vem sendo feita
contra o ex-Presidente, demouetraram, igualmente, o alto prestigio
de que desfruta o chefe da Nação renunciante, de volta de uma
longa viagem de .ei. meses, Milharea de pessoae aclamaram o senhor
Jâoio Quadros num eignííicado de que o homem da vaasoura, para
uma grande parcela do povo brasileiro continua sendo, ainda; uma

esperança de renovação dali atuais condicões da vida brasileira
notadamente no que diz respeito a economia nacional, profundamente
abalada causando sérias dificuldades às populações, exaustas da luta
de enfr�ntar a constante alta �o custo de vida. Todavia, o que
caracterrzon

.

a chegada d� _ex-Pres.ldeote, foi por certo a presença de
destacadaa figuras da politica necíonal, todas crentes, evidentemente
do poderío politico do homem, cujos primeiros pallos cõnstituem

a�O(�a. uma incógnita. De qualquer .modo, porém, o fato é que o sr

Jamo Quadros não parece estar desgafiltlftlo politicamente e conside
rendo-se a, dificil conjuntura em que se debate a Nação, dificilmente
o �x.:. Presidente deixará. de asaumir o mais breve posalvel, uma
poeição.ide alta reesonancta 0011 elevados pIaDOS da politicia nacional
e, asaim se presume, estará orientando, logo mail no sentido de
obter O dominio governativo no Brasil.

'.

Janismo,
"

e

680

uma verdade

Jornalista Alfredo Alberto Munhoz
Aniversariou . dia 8 do corrente,

o Jornalista Alfredo Alberto
Muíílioz, ,n0180 Redator. Nellta
oportunidade, não poderíamos dei
xar passer despercebida tão grata
data para nós que mourejamos
nesta Casa e que temos na

humilde peasoa de Alfredo Alberto
um verdadeiro amigo e um dOI!
principais auxitiares na pesada
tarefa dI} fazer jornal municipa.
lista. Jornalista, e Radialista,
Alfredo Alberto tem dedicado toda
sua vida a jornal e rádio e seu

objetivo maior é a' defesa intran
sigente d,8 democracia pura e

impercial.
.

Dotado .de grande co

ragem moral, inteligente. sua ma

ior luta tem sido a causa dos
perseguidos pelo atual Governador
do nosso Estado, tanto na apli,
cação de novos e pesados tributos
aos contribuintes e a remoção de
bravos udenistas. I

Embora tárdiamente, levamos
ao colega Alfredo Alberto 'Munhos,
nosso abraço de felicitações e ao

mesmo tempo nosaes- congratula.'

çõel pela sua pereistencia em pró
da causa que abraçou com tanto
denodo e patriotiémo.:

FALECiMENTO
Ocorreu à!l 23,50 horas do dia

5 deste em Curitiba. o falecimento
da V va , Ju�tilJa Zsnon Fontana
com a avançada idade de 84 anos.

Deixa os seguintes filhos: Lilia
. calada Com o' Senhor. Vitorino
Ferreira --. Adelina casada com
o Sr. João Pacheco Sobrinho '_
João, Fontana Junior casado com
a Sra. Ondina Fontano - Matilde
casada com o Sr. Mario Maccaggi
- Olivina casada Com o Snr.
Raul Maccaggi - Helena já fa
lecida casada Com o Sr, Generoso
Prohmann - Derby cesado com
a Sra. Hoea Fontana e Maria
de Lourdes casada com. o Senhor
Aldo Martello.

Deixa ainda a extinta 25 netos
e 45 bisnetos.

JUSTINill. ZANON FONTANA
Missa de 7°. Dia

(i familia da extinta e inesquecivel ,Justina. convidam
08 dema.u�.parentes e amigo! para a missa que em intenção de
sua bouiasima alma, mandam celebrar segunde feira dia 12 às
6,30 horas na Matriz Criato Rei.'

Antecipando os seus sgradecimeutos à todos que com.

parecerem a este. ato de fé cristã.

Bastante animado o carnaval do· corrente ano.
O carnaval que passou foi um dos mais animados dos ultímos

tempos, o que. se deve em parte a formação e cooperação da [a famosa
Escola de Samba Unidos do Planalto..

'
.

Seu Dito na terra I

Encontra-se na <:apital. do !Date desde quinta feira, o nosso re
presentante na Aseembleía Leglslatíva, Dep. Benedito Th. de Carvalho Jr.

M?n�e Castelo, murricipio
-

. ..

O prospero dlst�Jto de Monte Castelo, ex-Rio das Antas, do Mu-
meipro de Papan�uva, �Oi elevado a categoria de municipio por recente
ato da Assembleia Legislativa.
•

Frigoritico, uma realidade
.,

Os .canoínbenees t�d.os. 'para. gaüdío nosso, estão dando o mais
decídído apol? para .o FrlgorI.flCO Oanoínhas. Parabens para (, munteípío e
nossos cumprimentos a seus Idealízadores.

Balduino veio, 8arbina ficou
.

Levados que foram para Curitiba, não sabemos por quem, Bal-
dUlll?, o pop�lar, dizem, voltou a pé para suas plagas, ficando Barbina
na Cidade sorriSO, ,

Boi de Mamão se apresentou sabado' pela ultima
. vez nesta temporada

O famoso Boi de Mamão, reali�ação do Cé�. Capella e do nosso amigo dr.
Orty, se ap�esentou sabado uU�mo pela ultima vez nesta temporada, com
gran�e publico, fazendo �voluçoes elI! frente ao Clube Canoinhense e em
segUida. �m f�ente a SOCle?�de BenefIC�nte Operaria. Como todos sabem,
o famoso conJunto fez notiCIas de Canomhas neste começo de ano.

.

Novo Coletor Estadual
I. , TransJerid? de .São Francisco do Sul para Ílo�sa cidade. ja aBSU-

mm suas funçoes dia seiS, ? nov.o Coletor Estadual sr. Francisco Talabioti
a quem damos as nossas boas vmdas.

-o aumento de potencia da Radio Canoinhas
n�pendendo apenas da v,inda de São Paulo, de um regulador de

voltagem, la encome�dado, a RadiO Gan�inhas Ltda irá ao ar com 1 k.st
D!1 antena para ale�la. de to�o� os canolnhenses, pois que a voz da ca
pital do mate irá atmglr vastIssima região do nosso E!;)tado e do Paraná.

Notícias Locais
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CORREIO DO NORTE;

Me L'lMB ..

" PILHAS
) ,

EVE,READY
Super Blindada,

Para lanternas e Transistores

/:......__-----....-----11-----

EM ·XAROUEADA........ .

Vendem.'se' ótimos lotes residenciais e próprios
para chácaras. Vários tamanhos.

Ver e tratar com O O I L O N PAZ O A.

=-- ._-- ,=-=-=---=-=�===�=�=='===;=========

louça, de 2a a 6a feira, 'às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,
'

r

INFORMATIVO INCe
'Uma síntese dos principais áconteci.nentos
econômíco-fínanceiros do Brasil e do Mundo!

"

, I

,I

, .

Prefeitura Municipal· de. Major . Vieira,
Decreto N. 1,

de fevereieo de 1.962
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira, no,

uso de sues atribuições, resolve:

Nomear:
De acôrdo

_

com o ertigo IS,

Nosso Bar,'
de' aALlLA DAL BO

,
,

B,�r �afé 6 Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

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

Rua Paula 'Pereira • Canoinhaa

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Molduras
e Quadros
Grandes Descontos
para Revendedores

Procurem

CUA ESMALTE

sWPENSÃO "AEROSTABLE" - RODAR MACIO, AliADO A EXCEPCIONAL cES"
TÂBILlDADE. MAIOR ADERt:NCIA AO CHÃO, MAIOR SEGURANÇA NAS CURVAS.

�FÓRTO E ECONOMIA - FAZ. EM MÉDIA, 16,7KM COM 1 LITRO DE GASO·
0. CONFORTAvEL, SEU DAUPHINE FOI PLANEJADO NA MEDIDA DO SEU
DESEJO. QUATRO PORTAS: MAIOR COMODIDADE PARA SEUS 0CUPANTE;S.
VENHA Vt:-LO'- RESISTÉNTE. ROBUSTO. DE LINHAS MODERNlsSIMAS.

@ alie inlifrM Go nadó.' !

nal�o t� Re;l.8uit

8all1hi1le 'li .tI ml!W

9aral.ltla dI! c�mplota,
e pêrmantnte assii

tênci" té-o[l,i�.

Basilio Bomenbuk & Cla. ttda.
c 'a H II H U ts - .1111 Uidallamls, 203 • IlllllDa 145 ,- SII. Cali[DI

,

u'_" PRODUTO D� WILLYS.OVEI'!LAND DO BRASIL S, A.9
_..... �.... .,_��';t'"I�'.i'k;'::;:"'-�dN=�tIP1��____ SI>

'(

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

\

Advocacia em geral, 'especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS -. Santa Catarina

item IH do Decrêto lei N. 700
de 28/10/1,942.
Dalila Flores Veiga. para exer

cer em cara ter efetivo o cargo de
Professor. Padrão A, do Quadro
uuico do Munieipio, para ter
exercicio na Eecola da' localidade
de COChOl, neste Municipio a

partir de 1. de fevereiro dê 1961

Prefeitura Municipal de,Major
Vieira', em 15 de fevereiro de 1962.,

Antonio ,Maron Becil
Prefeito Municipal
Eduardo Klodzinski

Secretário

Decreto N. 2,
de fevereiro de 1.9�2

Antonio Maron Becil, <Prefeito
Municipal de Maior Vidra, Es
tado de Santa I Catarina, no uso

de suas atribuições. resolve:

Nomear
De acôrdo com artigo 15. item

IV do Decrêto Lei N. 700 ;de 28
10/1.942.
Catarina Marcsak, para exer

cer', iuterinamente. Q cargo de Pro
Iessor; Padrão A, do Quadro
Unico do Município, para ter
exercicio na Escola da localidade
de Paiol Velho, neste Municipio

10·3-1962

a partir de L'de fevereiro de 1.96l
Prefeitura Municipal' de Maior

Vieira, em 15 de fevereiro 1.96�

Antonio Máron Becil
"Prefeito Municipal
Eduardo KJodzin.ki

Secretário

Decreto N. 3,
de .fevereiro de 1962

Antonio Maron Becil, Prefeit8
Municipal de Maior Vieira" Es,
tado de Santa Catarina, DO U80
de suai atribuições, resolve: .

Nomear:
De acôrdo cO,m o. artigo 15,

item III' P� Decreto Lei N, 700
de 28·10 I�42.

Josê Romão Wigineski, paea
exercer em csrater efetivo' o car

go de Professor. Padrão Â, de
Quadro Único 'do Municipio, para
ter exercício na Esoolà da' Iocali,
dade de Toldo de Cima, neste
Municipio, a partir de 10. de fe.
vereiro de 1961.

'

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 15 de fevereiro de 1962.

Antonio Maron Decil
Prefeito Municipal
Eduardo Klodeinskí

Secretário '

DR. A,RNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CíVEL COMÉRÇIO, TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente 'ao Hotel Popular)

Refaça suas forças,- tomando

CAFÉ' B IG
Torrado.a ar quente"

Saboroso 'até a ultima gota
,Rua Paula Pe'reira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canóinhas

'BIG é O melhor café

\

\

II

,�
.'

Novamente para bem servir a distinta popu

lação .de Canoinhas, reabriu suas portas a
L''-

Atenção
, \

Farmacia, Sta.
Rua Fe)ip� Schmidt SjN (ao lado da

Sub A'g�ncia do I.' A. P. I.,

I
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio bano.

'

cário corneçouem, Sa�:
ta Catarina.

-

Hoje o' "iNCO" dis-

põe de 1 05 agências Isso _significa que, �Iém
em 6 estados brasilei- de tôdo segurança ori

ros; mas ,60 delas se � unda dêsse crescimen-
" ......

situam no território co- to, onde quer. que "o
_

\

tcrinense. - catarinense se
-

encon-
"

tre, contará sempre
com a ptesenço <certe
de seu amigo de tô

das as horas: O INCa

"-

<

, �

!
�,

BANCOJINOUSTRIA E COMÉRCIO
DE> SANTA \ CATAR1NA, S.A�

o
"
_e
O
CI
o
c..
O
... ,

�

c

�-
OI
e

':c
...

o

�

MAIS - DE 2'5 - ANOS' 'CONTRIBUINDO PARa :'_0 PROGRESSO DE SINTA CATARINA -

.

-.�·r _-.�'--.

a caSPA f UU[Oa O[
-

S[US cnHH:O,S usaNDO

I I I
PARA FERroAS,
-E c Z E MAS,

-

INHAMACOES,
C o C E I R n S,
F R I E IR A s,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC. PAR,E!- ( TÔN,ICQ CAPILAR POR EXCEfÊNCIA
I
I

-/
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Estrada CANOlN,HAS �MAFRA, Auo 15°, CA{'jOINHA8 - S. C8t�ríDB. 10 de Março de 1962 Co N: 680 bastante contrariado, vem dande
guarida aos escritos qua defen-'
dem a,. inércia policial dali

autortdsdes locais. Enquanto ísse
os 'ladrões fazem verdadeiro
carnaval mesmo fora de tempe,

,
.

'. I
,

.

:x:xx:x:x '

O Centro" de Saúde receb;;
grande quantidade de leite em

pé. Pouca gente fíeou sabendo.
Não .era para saber mesmo.

c Gente que' não necessitava, no
Prosegue intensa luta nas da estrada Mafra-Cano/inhas. O entanto .recebeu do produto.

hostes pessedistas, com dois' engenheiro .resídente não quer· '--Quando' os pobres souberam já
csndídatos de fraea . aceitação ,unada com nada. Praia e pronto. era tarde. O médico, candidato
para deputado estaqual. Muita Que se Iíxem os motoristas.' a -deputado andou fazendo 'sua'
gente descontente com o atriteo

'

'campanhasinha.
, xxxxx

surgido.
' '

,
x x x x x Também as estradas do,ma-

x x x x x

Calamitoso mesmo o estado nícípío, completamente abando- Vem despertándo curiosidade
nadas, O mesmo acontecendo o comportamento do confrade
'com as ruas centrais, 'Buraco loca) que a todo momento cita

aberto, Prefeiturà perto. Slogan a palavra austero, grífando-a,
certo. quando .escreve algo em relação

ao deputado Arolde Carvalho.
Hã necessidade, pensamos,

de uma expliéaçao mais con

vincente por parte daquele
"conceituado" jornal.

x x x x x
.

,

E Jânio 'regressou, contra-
"

, x ,x x x x . ríando a vontade dos pessedístas -,

Certo órgão lia imprensa local,__ de Canoínhas.
I' , ' ,/ _-

, -

(- ,carimb.o da' bagunça governista )

O estado lamentável de abandono, que se encontra a-

estrada Canoinhas - Mafra demonstra o estado critico em que
,estamos. �enhuma máquina é encontrada naquela importante
estrada; desde o "retorno ramísta" foi relegada a planosecundare. ,.

Acha o DER local que é muito mais importante eonstrúirpícadas
de roças; raias para corridas de cavalos em terrenos de afilhados
políticos do que conservar aquela rodovia de vital ímpôrtancía
'para a vida' de 'todo o Município e região. " "

, ,'," ;""',
'

_ t

,

. Os motoristas, e em especial as empresas ·d� ônibus que
,obrigatoriamente utilizam aquela estrada estão propensos a en

viar protesto .ao Governo dó Estado pelo descazo do DER, que aliás;
há r;nuitos dias não sabe sequer onde' anda seu engenheiro
residente.' Enquanto isso o povo que se lixe. Q que eles querem
é governar... Não importa a maneíra.:

DRAGEAS _' • �
/

, I

�,
,

�)

Cine Teatro'Vera ,'Cruz
-

.

.Apresentará
...:..,.:....

produçãoa

..

- - '\

1i�"mB����Be�"'"
II Açucar MOldo Pacote de 5 ,quilos 178,00 I'

I AZei!e," lata ,dá 1 quilo' '145,00 I
I Sabao Vencedor I 18,00 I

i, (,ÁSA ·'FISCHER I�
• -

� B
II I

'. ,',\ , III
g.�mm��m���ER.����mm.�EIII�m�mmm.�.m�9.�

"

\

, ,

nos seguintes h" , ''Ce
orarios:

" Hoje, 10/3/62 -' às 20,1�' horas
Amanhã, 11 às 13,45 'e 20,15 honas

Dias 12 - ,13 ... 14 - 15,e 16, às 20,15 horas·
" 1

,""

',�Atençã.o-!
Entradas. à venda a" partir das 19 horas.

Os ingresso.s pali:8" este 'filme serãoven_didos
coI11 di:a 8" hdra marcad0s, n�o p'odendo ser

aproveitados para butra ocàslão.
, ' ,

..

/

x x x 'x x

,

De São Bento; Rio Negrinho,
São Francisco doSul e Tubarão
prosseguem as notícíss 'do en

tusiasmo com a candidatura
.Aroldo -Carvalho à Câmara
Federal.

PElUS L\�!RE§ \

e _da O (l)�e § '�
\ - ,

'/JNIVERSARl:ANTES - DA ,SEMÂNA
'ANIVER5ARlAM-SE

-

Vitor Tomaschitz Hilario li·
Hoje: os srs. Jos'é Trel-a e

lo do sr. Alberto Wárdenski
F: d

.

D li
'

e Eraldo filho do sr. Zigmundore ef1CO a 1'!1a1J; as sras. Knoryk e Fabio los,é filho dó'dnas. Maria Ilete esp. do .sr.
Pedro: Aloes; Lucila esp. do er. Lucio Bialeski; os jovens

. sr. Osmar Berezoski res. em CidilDif Reinert e. WalfriâD
Curitiba e Ursula esp. do sr. Rpul Simm; as meninas.Ana
,Arno C. Hottmann; as,menl- filha do sr. Ladislau; Dam
nas $ul31y Terezinha filha do

_ broski e Maria Goreti.filha do.
sr. Henrique, Gonpalues Sob. sr, João Grosskopf Sego.

-

e',Marlene,' filha q(J sr. Gui- .Dia 'j4: a menina Gen,v
lhet!'1e Prust.

" \: .

' Maria filhq. do sr. Pedro Pa_u-.
Amanhã: as srtus. Teresi- lo. Portes; as srae; dnas. Editk

nha Veiga; r.ugen7a Petrin- esp, do sr. l!_elt;,on Ç<?rd�iro,
"tchuk e Rosa Esteiania Czéchi .

resi .

em União da Vitoria e

as.sras. dnas. Vua.Erna Schu- Elfride est; do sr. Afonso
machertIrene esp. do sr. Jircy O.. Ltuk«; o menino--; Sergio.

"

Varela, res. em Capador; Vva. ,'LUIZ filho.' �o sr, JUlzD G�n-
- Augusta Roeder Pereira; Vva. taloes C01re_a_; o.s �rs. Harry,
Irene Sczygiel;Terezinhá esp. ' Grodt e Jose 0l.zveua Oodoy.

,

do sr, Wattrido Haensch;Má. Dia 15.; os srs. João Mariaxima "esp. do', .sr. Eduardo
/(lodzinski e .Azéiia Da1cD.' Corrêa; Horacio Costa, ge.
mune ISP. do sr. Pedro Cruz rente do Banco Ince-de Xan

Soo. res. em Dioisã.:o jovem xerê e/ Bruno. -Wendleri o ia
(Jilson B. da Silva;-'os meni. 'vem Wi(egando Wiltuschnig;
nos Fernando. filho' do sr, dr, a menina Dina filha' do sr.

Tarcisió Schaerler;'EgonLuis Afonso C K(/hler; os meninos

filho do sr. Waldemar Frantz Cezar filho do, sr. Tufri Ka •.
e Nilson filho do sr. Euclides, lil- Spliair. e Irineu José filho
Bueno. "

'

,

do sr. '{:ldmundo, Weber.

Dia 12;' a' sra. dna. Marilú Dia 16: as srás. 'dnas. Elml
csp. do, sr. Ruy Seleme;_() "'ce- ,esp. do sr. ffercilio Sabatke;
nino. José Carlos filho do sr. 1m! Maria esf!J.. do sr. Vilór
locob Drzevieski, res. em Cam- Pereira e Astrid ,esp. do sr�

,/>0 do MourãQ; "Qs' srs,;.. Jucy Arv Wiese; a srta.- Dolores
Varella, res. e.m.Çaçadot;·Ni- IfDller; a menina Ivone, filha.
valdo Gonçalves Padilha eAI. do sr. Jliery CDrdei�o; os ,srs.
Tredb Paulo.. ',�

,

Benito Gastão Bastos, rés. em ,

Dia 13: os srs. dr. Nilo Rio União da Vitoria;'Amaziris
� Bas.tos e Alcidio, 'Zaniolo,: Davét e Jai'r Côrte. ,

os"-meninils,AlVino filho 40 sr. Nossos pa;abens:'
/

,
'

'Agradecimento'
E�MA LOEFFbER

/'

'

Profundament.e sensibibizados, ,agradecemo_s por\.
Iste meip -a todos que nos confortaram com a.sua pre
sença, eflvi'ando_ flôres, corôas, telegramas e acomfra.
nharam a ,extinta 'a sua 'Últim,a morada.

�

�� ,

.

Reagrade.cemos outrossim as palavras de-consolo
protetidas1$élo Pastor Mari-erer em casa e a beira do.
,'túmulo, aos Drs. Rena!,x Cubas e Mário Mussi pela as
sistência cari1'!hosa durante a' sua enfermidade..

.

Rudolfo Loeffler. e família
'Carlos Loefffer e tamU{a

, Guilherme Loefller e 'familia
Harry Schereiber ê familia.'

c /
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