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I Hoje a Convencão ';Udenista
�
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Papa,nduva
NA PROXIMA. EDIÇAO '1):_ : COMPLETO NOT,I'CIA:iH.O:�·�. , . "

,
' .' , "-

At�avés' dos meus comentários diários peló microfone
da. Rádio Canoinhas semanalmente e pelas colunas deste se-

.

manárío do povo, tenho alertado (, eleitorado da Capital dó
Mate e dà' região norte, do significado importante que tem
o próximo pleito marcado para 7 de outubro, quando esta
remos nas urnas elegendo nossos representantes .na, Câmara
Federal, Senado da República e: Assenrnbléia Legislativa, a

lém de Vereadores e 'êm alguns municípios,' os Chefes de
Executivq.

"':1

Não é segredo' que a. 'Nação ,atra';'és�a perigosa crise
político-administrativa, desde a renúncia do grande' Presiden
te Jânio Quadros, renúncia que ate' agora não foi devida-

"

mente exclarecída, mas que' teve sua origem nas normas
honestas que o homem da vassoura quis implantar na .admí
nistração corrompida deste imenso Brasil, indo de encontro
aos interesses de grupos econômicos e de falanges políticas.

que desgraçadamente dão guí-:
nadas para'a direita ou es

querda" esquecendo que o

. país necessita isto. sim, é de
, maior brasilidade dos seus fi
lhos, de maior patriotismó dos
seus homens públicos. E a

saída déssa crise que naufra
gamos será propicíadá pelo
pleito de outubro, com a elei

ção de homens de enverga':'
dura moral,' que já tenham

feito alguma cousa pela cole- -,

tividade e que tenham de
monstrado não serem esquer
distas nem direitistas, e na

pior das hipóteses neutralís
tas, já que o que interessa a

nossa gente é a paz interna
desta Pátria querida que so

mente será. conseguida com

homens verdadeiramente Bra-
sileiros nos postos 'chaves da administração __

nacional.

Para Canoinhas e o planalto norte catarmense, o plei
to. toma 'aspéctos de suma importância. Pela vez prrmeira
vemos nossa região sendo citada nos altos entendimentos
políticos COm vistas as eleições de 1965, quando o Govêrno
do Estado voltará as mãos do povo através de um gover-.
nante humanitário, honesto e; trabalhador. Aroldo Carneiro
de Carvalho, pela sua atuação dinâmica 'quando Secretário
de Viação e Obras Públicasnos govêrnos Irineú Bornhausen
e Jorge Lacerda, gravou seu nome na história Barriga-Verde,
com uma administração digna sobre todos' os aspéctos e es

palhando benfeitorias por toda Santa Catarina, construindo
pontes, rasgando estradas., construindo escolas e hospitais,
em viva' demonstração de que dali sairia um novo líder po
pular, o que de fato ficou demonstrado quando 'de sua elei
ção espetacular para' a Câmara Federal, com mais de 40 mil
sufrágios, Ere o povo prestando- sua homenagem a um ca

tarinense ilustre, era Santa Catarina elegendo merecidamen
te um seu filho, que seria no Parlamento Nacional um ad
vogado dos interesses de toda uma coletividade. Hoje o

mandato de Aroldo Carvalho se aproxima do final, com o

povo satisfeito com seu trabalho dezassombrado em defesa
.
dos interesses de Santa Catarina, apresentando projétos de
lei de vital importância para o progresso do seu Estado.

A UDN, em. sinal de reconhecimento, apresentou Aroldo
candidato à reeleição, atendendo apelos vindos de todos os

rincões de Santa Catarina, inclusívé dos municipios da re-
I gião norte, desde Campo Alegre até Monte Castelo e Porto
União. E a candidatura está nas ruas, respeitada por todos
os homens de bem a não ser por uma meia duzia de apa-
drinhados do atual govêrno.

.

A' reeleição de AroIdo está vestida de aspéctos de su
ma importância, por já' estar seu nome sendo ventilado pa-
ra o' pleito de 65, como candtdato oposícionísta ao atu�l sis
tema .de cousas que atravessamos. Necessitamos para isso,
somente da compreensão do
altivo eleitorado catarinense,
que em outubro sufragará o

nome de Aroldo, dando-lhe
uma, reeleição calma 'e convin
eente com seu.alto prestigio,
com umà votação superior a
todas as espectetivàs; mos

trando para Santa C�taril;ía,
que â região norte es\; uni
da e coeza em tôrno ao st!u
repre,�entante e'q)Je em 1965
marcharemos, mais. . pni4«;!1
ainda, em Dus'êá dó nossô ai-

reito de dar a Santa Catari
na um- Governador a altura
das suas tradíções políticas,
apagando de vez êssa pagina
negra escrita pelos atUa�s go
vernantes Que tanto inJelici
tam esta terra hospitaleira.
Para exigirmos

. esse ª.Lrei
to gu.ê é riO�SOi pará levaftnos
8 Ilha vitorioso um Gover
nador da nossa região, filho
da . �ossa cidade,. precisamos
UrrfCiõs' vêíiéêi-em '1 ,dê autu-

'" .

"
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CIRGULA ·AOS SABADOS

KONDER ,REIS
'no' Planalto Norte
o candidato Udenista ao Se

nado da' República vísítará a

regiãp norte nos dias 18, 19,
20 e 21, devendo fazer o se

guinte roteiro: Porto União, Ire
neópolis, Canoínhas, Major Viei
ra, Papanduva, Itaiópolis, Três

Barras, Mafra e Matos Costa,

,�O
.

PREfEITO "aconlécendo"
Continuando a ser assunto na

imprensa, I o Prefeito Colodél
andou "accrrtecendo" nas colu
nas de O Cruzeiro. Pena que
tivesse sido' na sessão do im

possível Acontéce. Complicadis
simQi',�omo sempre, o nosso

Prefeito andou assinando decre
t6 con�iderando feriado o dia
17 de Juriho, "dorilingo"l.
,.

Até 1965 muitas outras pía-;
dinhas "oficiais" sairão, para en

tiquecer o anedotário. Assim o

hosso Prefeito ficará conhecido.
Publícídade ,gratuita, .. merecida.

Prefeito 10MICO trabalhando'
À. Prefeitura de Major Vieira

que recebe a orientação s,egura
e austera de Antonio Maron Be

cil, acaba de adquirir de firma

paulista um possante trator e]
lamina e uma 'motoniveladora
de .

graÍld� potencia, que serão

utilizadas ma cosserva e constr}!.
ção de estradas do visinho mu

nícípío, completamente abando-
,

nado pelo C ovêrno do Estado.

O povo de Major Vieira que
", dia a "dia mais beneficios recebe
do seu Prefeito, está preparan-
'do' expontanea homenagem a

ser prestada ao prefeito Maron
Becil quando da chegada dos
referidosmaquinários, em prova
de agradecimento, trabalho' ím
par do conhecido prócer políti
co Udenista.

bro; reelegendo Aroldo de for-
.

ma esmagadora para, o
.

que con

vocamos os éleitores de todas
as legendas partidárias, os polí
ticos ligados a todos os grupos,
homens .e mulheres, visando
nessa convocação unicamente o

progresso' da nossa região, qua
se sempre relegada a plano
secundário pelos governantes
mesmo sendo . verdadeiro celei
ro q,e divisas para o progresso \

de Santa Catarina. .

,
.

'. ,
A \rltória de Aroldo em 7 de

outubro, sér! o início da jorna
da éril busca do governo �m
1965, :para entregá-lo de volta
a<5 pov8.

.

,

Esteja conosco ,e participe da
vitória.

)

Carnel Social
.

- 11 de A�o'sto - Baile dando inicio aos festejos do
40°. aniversário, cognominado "Baile das Nações", para o qual
foi contratada a famosa Orquestra "Marimbas Cusklatan" e a

apresentação de 3Q senhoritas d!l sociedade Mafrense. que re

presentarão as diversas Nações, com trajes e danças típicas.
- 6 de ,Sete�bro - Baile da lndependencia. Danças

cadenciadas pelo'conjunto Melódico Sincopado, de Lages, e de
fama internacional, Traje rigor •\\ "

� 7 de Setembro. - A Diretoria do Club Canoinhense
oferecerá um Cok.tel aos seus associados, na séde do Club, em

horário ainda a ser marcado e previamente divulgado.
- Ainda' no=decorrer do mes de Setembro, a aristocráfica

sociedade da rua Maj'ór Vieira briudarã seus assodados com C8

primeira apresentação da Escolajle Balet do Clu]» Na mesma

oportunidade apresentar-se-á o Coral Canoinhense.
- 24 de Setembro - Para encerrar magnificamente a

,

sua gestão} a atual diretoria contratou a fabu'Josa. orquestra' de
Osmar Milani. com 22' figuras, a melhor orquestra do Brasil,
para animar memorável festa social em um baile que marcará

época.
.

..:... NR. A Direção do CN agradece a ,·gentil visita que
recebeu dos senhores Orlando Olsen e Luiz Freitas, Presidente
e Vice do Club Canoinhense.

\-

PARA DEP�TaDO ESTaDUAL A REGIão NORTE, EtEGERÁ
J o ã o S e I e ,m e

É bastante animadora
a receptividade encon-.

trada ao nome de João
Seleme, apontado pela
UDN de Canoinhas e

apoiado pela região nor

te do Estado.

Campanha modésta,
sem alardes publicitá
rios, o candidato de Ca
noinhas vem visitando
tbcfos os Muni.cipios vi-

,I
zinhos de onde tem re-

cebido as maiores pro
vas de carinho e solida
r iedade. Sua. vitória é

um fato consumado. 5e-,
. rá a vitória do povo do

,

planalto.
-

'B I' L H E IT I N H O '

...
. J '

Noticias que recebemos de. Monte Castelo dizem do
entusiasmo que está coroando a campanha do cándidato
Udenista' a Prefeitura, Lidio Seccon. O mesmo panorama
encóntramos em Iríríeópolís, onde Zeno Jair Caesar rece

berá espetacular vitória nas p.rnas. Tambem os nomes de
Aroldo Carvalho e João Seleme serão vitoriosos Daqueles
dois novos vizinhos Municípios, em. prova dq amadurecí
mento- político do seu altivo eleitorado. De Itaiópolis,
Seleme Isaac Seleme informa que dia a dia mais
se firma 8 vitória dos candidatos Udenistas Arold() e J.
Seleme. Em Papanduva nosso correspondente �J'p1ér�ldino
Almeida envia longa correspondência onde e:x�re.ssa, sua
certeza absoluta n,a vitória do povo com os eaJldidatos
opc;>sicionistas..Campo Alegre, idem. \

.

,

Rio Negrinho; ide:Ql. São Bento mesmo pensamento.
É a. região norte quê arregtmenta-. forçâs páta • l\1t8 de
outubro que marcatã o inicio dá festa de

.

65,. quando 810-

jare�o� no Gb�êr#b �o Estado Um homêm d� estirpe,
moral de l\roldó -earvalho.

o ,DIRETOR.

.,0 \,

, ,
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Cooperaliva de Produtores de Male (cC.noinhas)) LIda.

Edital de Convocação
.

o Presidente
.

da Cooperativa de Produtores
de Mate Canoinhas Ltda., usando das atribuições que
lhe coferem os Estatutos Sociais, resolve:

convocaf:
<- -�

. a Assembléia Geral Ordinária dos Associados,
'

a realizar-se na respectiva séde social no dia 12·
de agosto próximo as 7 hóras, em primeira convoca

ção, afim de tratar dos assuntos constantes da
seguinte

ORDEM DO DIA,.

1) I Deliberar sôbre o balanço, Reiatório do
Conselho de Administração e Parecer do Conselho
Fiscal. ,-

2) - Eleição de novos membros do Conse
lho Fiscal e seus suplentes.

3) - Outros assuntos de interêsse da Cooperativa.
Não havendo número: legal para instalação da As

. sembléia em :r:>rimeira convocação/fica, desde ja feita' a

SEGUNDA ÇONVOCAÇÃO.
para as. 8 horas do mesmo dia. Se) ainda desta vez

não houver número legal, fiq_a feita a terceira e última
convocação para as 9 horas, ou seja uma hora após a

segunda..
E para que chegue ao .conhecimento de todos

os interessado-s, passou-se o presente edital qJe será
afixado na séde da cooperativa, seus postos e armazéns,
bem como em'locaís públicos habituais, dentro de
sua área 'de ação e remetidos aos associados por

. processos que' comprovem remessa e recebimento, na

medida do possível.

Canoinhas, 22 de julho de 1962. 2x
I

MIGUEL PROCOPIAK - Pr�sidente I
DI! PARTID-A... E XJ O E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
.'

Carregadas ou Seco

Carregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima '& Coelho Ltda/. {'Rua Paula Pereira, 391 •

,. Fone, 248 _ Gaixa Postal, 231 CANOINHAS - S. C.

J O V B M,
CATARIN,ENSE
Seja Sargento da. Policia Mi

litar de Santa Catarina com

vencimento de CR$ 22,000,00
mensais. As inscrições pera o

curso estarão abertas até dia 11
de agôsto, no 3°. Batalhão de
Policia Militar, em Canoinhas,

Vende-se
ou troca-se
Duas datas no Alto das"

Palmeiras com 1.600 m2.

Tra tar com o proprietário?
Sr. Ladislau Stascovian,
em Três Barras ou nesta

redação. 2x

VENDE-$E
Uma propriedade com uma

data, no perímetro urbano.
(próximo ao Ginásio Santa
Cruz.) Tratar no local com
o Sr. Justiniano da Silva
Quadros (NHOCA) 2x

PAPAGAIO
de estimação

,

Desapareceu da residência
do Sr. Manoel Leandro

Gonçalves.
I
Gratifica-se a

quem entregá-lo ou der in-
.

formações. 2x

Bem no coração da cidade

CASA DO CRIADOR
de Carvalho & Nascimento Ltda.

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS

Ternos Vadnas Cristal Vióleta Rhodi�.
Sail Minerais e antibietieoe, para a fabricação 'de rações.
incluaive farinha de carne, de 01101, de sangue, e outroe
nígredieàtee. Ração para canario.
Um variado estoque de adubos e ineeticidas para OI'
diversoe fiol agrícolas.

Proibição
\ ..

Lourenço Buba,
proprietário de terras 'em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proi be terrninenternente a cria

ção ou soltura de porcos em

seu terreno; bem como passa
gens e caçadas em' vista dos

prejuizos que vem sofrendo.

Canoínhas, maio de 1962. I:

\

VENDE-SE
Vende-se uma propriedade sito à rua'Victor Kon

der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno

com 800 m2 (20 <m de frente x 40 m de fundo) edí
. ficado com uma casa de alvenaria, com nove depen-
dências e água encanada.

'

\

Tratar com o Sr. Antonio Soares, nesta ou

em Curitiba (PR) à avenida Silva Jardim, n? 1145,
no horário comercial. 4x

"-"
••

Refaça suas

.,
,

forças, tomando

B I_G,

C A F É
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
I

Rua Paula Pereira Telefone, 241

aro é grande -

\
mas em; Canoinhas IBIG_ é o melhor café ii
�� .

Paulo

II

Macife
I S/AI

FILIAL: CURlTIBA
"- ;

FERRO PARA QUALQUER FIM E QUALQUER BITOLA
CHAPAS P,RETAS E GALVANIZADAS � GRAMPOS pr
CERCA E ARAME FARPADO HOLAND�S . ARAME

GALVANIZADO E PRETO -RECOSIDO. FITAS - TUBOS
PARA CALDEIRA - VAPOR E GAZ - TUBOS GALVANI-

ZADOS - CiMENTO BRANCQ E PORTLAND

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

ITHA.SS SELE,'ME-

P�drassa�i Ltda.
I

.

...�

�L /

FAÇA� UMA V[�ITA'

Comercial

t

J
Ir

,. '.

\

, { '.

I

. e4r$tl '�t�tt(t
5A I A S� última moda

ATENCÃO
li

Norte do Estado
onde

\

encontrará permanente

estóque.

Chamamos a a atenção de
todo o planalto catarínense

_ para o programa "O Nosso
Comentário", apresentado
diàriamente pela Rádio Ca
noinhas as 12,20 horas na

palavra do jornalista Alfredo
Alberto. Um programa ex

clarecedor. Não acredite em

boatos politicos. Saiba a

verdade ouvindo' "Q Nosso
Comentário".

Santa 'Catarina
.

J

Lãs·' 'para Tricot
Casa Erliía '1

/

"
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Amanhã: a sra. dna. Julieta
esp. do. sr. Ubaldo RicG1'do
da Siiuà; os srs.: José Fer»

• nandes Pedrosa e E�on Mar-'
terer; a' menina Terezinha
filha do sr. Ananias Petrint«
chuk; os meninos: Alberto
Getulio filho do sr. Waldemar
C. Stange e Carlos Gilberto
filho do sr. Ladislau Knotik;
os gemeos Oswaldo e Sergio
filhos do senhor Estefano
Wrublewski

Dia 6: as sras, dnas.: Lia
esp. do sr, Orlando Tremi e

Miltes Teresa esposa do sr.
Hercilio Nooak; a senhora
Evanilda Tremi; os srs.: Dr.
Mario Mussi, Altredo RoeslerJ
João G. de Oliveira, Lidio
João Ferreira, Ermelino Veiga
res. em Palmital e Francisco
Sochachesuski; os meninos:
Gustavo Aparecido filho do
sr. Gustavo Bueno, Ro/..'erio
filho do sr. Nicolau Humenhuk
e Carlos filho do' sr. José
Greffin.
Dia 7:a sita. Miriam Ribas

Correa; o SI'. Otto
, Caetano

Dia 10: a sra. dna. Maria
esp. do -sr. Henrique Wald»
mann; as srtas.: Irmengardt
Fronte e Esmenia Voigt; os
srs.: João Werka, Antonio da
Rosa Menezes, Silvio L
Reinert e Zico Seemczuk: a
menina Eneida filha do snr,

Sergio Gapski.
Nossos para bens.

. Desapareç,e um.
Com o falecimento de JOSÉ

'. GRITTENS ocorrido no mês
'passado, o Município perdeu um

líder rural Sereia, distrito da
Séde, ficou s-rn o homem que
por mais de 30 anos, foi o in
centívador de todas as iniciati
vas. em pról do desenvolvimen
to da agricultura. JOSÉ GRI
TTENS. lavrador humilde pois
não possuia vasta extenção de
terra, conhecia tôdas as causas'

porque estamos atravessando a

mais aguda crise agrícola; Sere
no, bom e conselheiro, José Grit
tens' foi na localidade onde ma

tava, o amigo de seus amigds,
e sempre que um problema sur

gia, lá estava ele com a sua ex-
.

periência ajudando a encontrar
a mais urgente solução. .'

, ,

Foi, na mais profunda expres
são, um vardadeiro homem da
hvoura, deix�ndo .na Sereia, u
ma lacuna que dificilmente po
derá ser preenchida. ISeu desa
parecimento privará o povo da
Sereia por muitos anos, do seu'
bom senso em resolver os' pro-

Rural

NOTICIAS' DE
11JOll VIEIRA Cine Teatro Vera Cruz

PELOS I.AJRES
I! .ffen O CJ)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE I Grosskopr; �s j�'{.,en�: João
Hoje: a senhorita Eiza Alberto e Joao W. Sims.

Waldmann; "os. srs.: Ercilio Dia 8: as srtas.: Juracv
G. de Oliveira, Waldemiro (las Graças Furtado Primo
Zierhut e Leocàdio Wendt; .

e Aluine Voigt; os srs.: José
-as meninas:. Deucéli� �lha

.

1% atdenski, Francisco Eanger, O candidato pessedista a de

rio sr.. [naquim v. Simões e Alberto Cosamajou, Candido putação estadual Paulo Farias,
Wanza Mara .filha do sen�or A.

_
Rocha, Leonardo Brey e entregou ao seu cabo eleitoral

Engelberto Zierhut; O menmo [oão Grosskopr Segundo; os Teodoro Urbaneki funcionário

Amilton filho do sr. Nivaldo jovens: Rogério Furtado e do DER, um Jeep de côr preta,.
de Almeida. Hercilio Müller; os meninos placa branca e ainda um trator

Amauri filho do sr. Artur com arado, tudo pertencente ao

Bollauf, Guilherme filho do Estado, que movidos a gazolina
sr. Affonso Grosskapt, Aldo' 'paga ainda pelo Estado, estão

Cândido filho do sr. Fideles fazendo a campanha eleitoral

A. Dudalt, Hildegard filho do construindo, estradas, picadas e

do sr. Francisco Wiltuchnig raias de corridas de cavalo em

e Sérgio Tomas filho do sr terrenos de eleitores pessedístes
Bernardino Crestani. Marmelada da grossa em Ma

jor Vieira ... o govêrno, lembrou
agora que existe o visinho mu

nicipio.

Dia 9: a snra. dona Ana
esp. do sr. Francisco Langer;
o jovem Miguel Pchebela;
Eliane Regina filha do snr,

x x x
r

José - Prim e Edith filha do Em Rio Claro, na umca me

sr. José Fernandes Pedrosa dida acertada do govêrno ha

os meninos: José Silvio filh� viam �ido nomeados inspetores
do sr. Felix Bialeski, José Policiais os srs.: Antonio Karvat 3a.

Luiz filho do snr. Dorival e Carlos Boíaski, homens de I
Grittens e Bernardino Cezar bem e que merecem todo nosso

filho' do senhor· Bernardino acatamento e respeito. Mas a

Fedalto. politicalha do govêrno, movida
'pelos venenos enviados do' QG
instalado em Canoinhas, acabou
exonerando aqueles dois Vieifis
tas destacados, para nomear um
"conforme manda o figurino"
pronto para atender as ordens
escandalosas com vistas ° pró
ximo pleito de outubro,

.

I
I ,

blemas mais agudos que sempre
são encontrados em toda locali
dade que cresce e se.desenvolve,

José Grittens deixa Víuva e

os seguintes filhos maiores; Lu
cas, casado com Maria Dreher,
Lidia, casada com Alfredo Dre

her; Leones, casado com Palrei
ra Franco; Conrado, casado com

Carolina Gomes; Ecilda, casada
com Edmundo Knorek; Dorival,
casado com Maria Ivone Cardo
so; e João Nelson Ribeiro Grit
tens, solteiro. Deixou ainda, 23
netos.

Embora tardiamente, "Correio
do Norte" envia a familia en

lutada, votos de sentidas con,..

dolências.
'

x x x

A Coletoria estadual foi mu
dada, ficando 'agora! distante
quase um quilómetro do
centro da cidade, somente para
atender interesse do Coletor; E
o interessante é que a mudança
foi autorizada pelo DER.. afinal

quem é que manda nessa be
gunça toda?

xxx

E o Prefeito Colodél, sempre
humorístico; inaugurou trecho
da estrada Serra

o

do Lucindo
Tamanduá com festança. Chur
rasco, bebidas, etc ... mas no fi
nal, cada um dos presentes te
ve que pagar a sua quota. Car
ne t: bebidas foram assim ven

didas ao povo na festa da'Mu
nicipalidade?? Teriam pago im-

. postos?? Olha o Plamég ...

lriBeópoli. vai eleger .

A P R E S E N) TA:'
I HOJE - á. 20,00 horaa - Impróprio até 14 an08

Tarzan O Terror do Deserto
com Johny Weíssmuller, Mancy Kelly, Jae Sawier e Chita
Morte e traição nas dunas do Deserto. Aventuras Fabulosas.

- censura livreDOMINGO - à. 14 hora.
I

Terror Deserto

'Quadros
o maior sortimento

CASA ESMALTE

Zeno Jair (aesar
.eu primeiro Prefeito Mu
nicipal. Candidato dá

União Democratica
Nacional

dóTarzan o

ESPELHOS
Casa Esmalte

á. 17,00 hora.
. �DOMINGO - à. 2Ó,OO horaa

- Imp, até 14 ano.

Uma Saudade .,Em Cada Alma
Lilli Palner, Sylvia Symns e Yone Micyhel.

São meninos Judeus .e devemos salva-los nem

que nos custe 'a vida.

2à. Feira - ã. 20,00 hrs, - Imp, até 14 anoe - REPRISE

e 4a. Feira - á. 20,00 hora•• improprio até 14 anos

RROIBI'DO
com Jannes Besty,ISusam Cummings e Tom Pittman

Uma geração desesperada formada sem /amor,

5a. e 6a. Feira. á. 20,00 hora•• Improprio até 14 ano.
,

G ro I
I

Leslíe Caron, Maurice Chevatíer e Louis Jourdam.

AGH A DECIMENTO
I� o

Waldomiro Conchoroioski e familia, conster-
nados com o prematuro falecimento de seu querido
filho WALDOMIRO, externa por intemedio do
Correio do N01te Seu protundo agradecimento aos

médicos Dr. Mário Mussi e Dr. Oswaldo Segundo
de Oliveira; às Irmãs e enfermeiras do Hospital
Santa Cruz e à frei Samuel, pelo esforço e dedicação
que prestaram' ao querido filhinho. Extensivo esse

agradecimento aos amigos e patentes que sempre
se fizeram. presentes para os contortar no doloroso
transe, e a todos enfim que o acompanharam até
sua ultima morada.

Á todos sua imorredoura gratidão.
Mareilío Dias, Julho de 1962.

AGRADECIMENTO
Viuva ELIZIARIA P. MÕBIUS filhos e netos,

vem por internjédio do Cotreio do Norte, conster.
nados ainda com, o trágico desaparecimento nas

águas do Rio Canoinhas, do seu chefe

� FRANCISCO Me>BIUS
trazer seu agradecimento cl' todos indistintamente,
que se pronttTicaram na ajuda e procura de seu

querido esposo, pai e avô.
A todos sua gratidão

Marcilio Dias, Agosto de 1962.

PARE! f TÔNICQ CAPILAR POR EXCElÊNCIA

PARA fERIDAS,
oE C Z E MAS,
INFLAMACO'ES,
C O C E I R A S,
FR1EJRAS.
ESPINHA,S, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

. \
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No Cineminha- "São Francisco"
Amanhã, à. 14 hora. e às 20,15 horas

Anáguas a Bordo
TECHNICOLOR DA UNIVERSAL
com Cary GRANT e Tony CURTIS. --,'

É Alí
A rua Paula Pereira, 356 - 392

Para Todos
na vanguarda a favor da economia popular

Cobertores popular para casal cr$ 260,00
Calças Brim Coringa Santista c�$ 580,00
Flanelas Lisas 85 a 90 cms. de largo cr$ 90,00 o mt.
Lomta um metro de largura cr$ 220,00.

Tecidos, confecções, roupas feitas, por preços
nunca. vistos na praça somente c na

CASA PARA TODOS

..

.'

Scho" Policial na
-Bua Paula Pereira
o Delegado de Policia (sairá)??

acompanhado de uma escolta, e

de arma em punho, deu uma

"batida" em um dos bars da rua
Paula Pereira, onde-conforme
denúncia que recebêra, o jogo
corria a solta. A denúncia éra
verdadeira.

Mas surpreendemente a auto
ridade policial, depois do ver

dadeiro schow, ficou nas "escu
ras" pois obrigou ao proprietá
rio do bar a trabalhar pela can-

'

didatura Melquiades Fernandes.
Assim... pode jogar o 7 baiano
as calmas.

VENDE-SE
1 caminhonete Chevrolet

ano 29 em perfeito estado
de conservação.
Tratar com Alfredo Sorg

ou na Firma João Seleme
& Filhos fone 179.' Ix

, I

MERHY 'SEtEME' & FILHOS oferecem

3G
- estoque GOODYEAR completo
'- condições' favoráveis
-�erviço rápido e eficiente

Só a GOODYEAR
garante tanto I

�
� MAIOR RESIST�NCIA e

� Provada em terríveis testes
� de laboratório
�

3 V�ZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pelei Frota de Provas
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros

,

"

. �

,GIGANTES<@> fi.OOD.;r"

MERHY SElEME & FILHOS
Pronto para servi-r.,
Seu amigo de sempre
Revended"r Goodyear

Caixa Postal, 1 - Três Barras - Santa Catarina

, .

Para

Deputado
Estadual'

João·
Seleme

,

Capacidade
Trabalho
Honestidade

GOVERNADOR
DOS HUMILDES

"
•

Ao assumir o Govêrno do-Estado. o Snr. Celso Ramos
proclamou que séria, em Santa Catsrtna, ri Governdor dos
humildes, dando às palavras o sentido de solene compro�iss(>.

SUIlS atitudes, porém, revelaram o contrário. Dando ou

vido'! a tôdas as intrigas, deixando- se levar pelo PI óprio ó
dio, vem cometendo as mais atrozes perseguições contra 11-

quêles que prometera amparar e defender .

.

O exercido do poder supremo e a dignidade do cargo
deveriam, na realidade, ímpôr- se ao Governan.te, como fonte
de inspiração de gestos nobres, reveladores de um homem
acima das paixões partidárias.

O povo catarinense confiou na pregação do candidato
Celso Ramos-e, por isso, o fez Governador, nao para varr .. r

dos quadros administrativos do Estado os adversários poli-
, ticos, nem para castigar aquêles que preferiram votar em

outro, mas para dedicar 8S suas atenções e o seu li'mitado
período de administrador aos problemas fundamentais d I

coletividade.
.

As classes humildes de Santa Catarina, que não � i�

compõem, apenas, dos funcionários públicos, foram, duramen
te atingidas pelo govêrno desumano do PSD. responsável
pelo maia absurdo aumento do custo de vida com a pro-
mulgação do Plamég.

'

O desmentido ao epíteto arranjado pelo Governador
partiu do próprio Govêrno, divorcíaco, completamente, dos
interêsses populares e repassado de medidas pessoais e mes

quinhas.
O aumento de vencimentos ao pessoal da Polícia Mi

litar, melhor dizendo, aos humildes servidores d/quela cor

poração. foi negado, apesar dos beneficios outorgados a

meia dúzia de afilhados da reserva, hoje convocados.

Os funcionários públicos e os trabalhadores braçais do
Estado pleitearam melhoria em seus minguados salários e o

memorial encaminhado pela associação classista dormira nas

gavetas esmolduradas das' mesas palacianas, descobrindo a

insensibilidade do falso Governador, dos humildes.

As obras indispensáveis à recuperação da economia
estadual. não foram, ainda; iniciadas, o que demonstra a in
cúria do atual Govêrno e o engôdo, usado na campanha po
lítica.

As vésperas de um pleito eleltoral. o povo terá opor
tunidade de ouvir novas promessas do Governador, empen
hado, inteiramente, na propaganda àos seus candidatos. As
camadas humildes da nossa população podem mostrar-lhe,
todavia, que não serão traídas mats de uma vez.

Junta de AlistamentoMilitar
de ' Canoinhas

Os Reservistas ex-combatentes integrantes da Força
Expedicionária Brasileira, residentes nêste Municipio nos Mu

nicipios de Juntas de Alistamento Militar jurisdicionadas 8

esta DR, ou sejam municipios de . Tres Barras. Papanduva,
Major Vieirá, e Itaíópolis - que desejarem requerer nomea

ção para o Serviço Civil do Poder Executivo, deverão com

parecer nesta .Delegacía dp. Recrutamento, trazendo Diploma
de Medalha de Campanha, conforme Instruções para o De
ereto acima, sendo seus requerímentcs encaminhados por
intermédio desta Delegacia, ao Sr. Chefe da 168 CR, J)àra os

devidos fins. São excluidos dos benefícios do citado Decreto,
os ex-combatentes que exerçam cargos públicos."

"

Canoinhas, 31 Julho 1962
'-

Agenór Flore. 2° Ten. Del. 148 DR.

,to
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C<DRREIO 00 N®RTE - 4.8.1962

Farmácia Santa Cru�
\

Grande e variado· .ortimentb
de medicamenfoe,

Rua Senador Felipe Schmidt
(ao lado do I.A.P.!.)

REMINGTON RA'ND
O máximo em láquinas de escrever, somar, etc.

Escr�er ou entender-se com

Ithass .. Saleme - Caixa Postal, � -- Canoinhas.Dia do. Papai ATENÇAO
Por motivo de mudança ven

de-se\ em Caraguata distante
4 kilómetros da cidade; proprio
para uma pequena granja, 1 ter
reno com área de 26.377 m2.
com casa, paiol, 8 pés de laran
ja produsindo fruto, e

_

mais
nma carroça em estado de no

va, 2 novilhas, sendo 1. de' 3
anos e a outra de 4 anos, 12
mil pés de aipim tudo por preço
de ocasião

.

Tratar com

João Thomaz.da Silva
Em Caraguata . 2x

o Aviário Leghorn "Canoinhas''
Sito a Rua Roberto Ehlke, 'N. 331, avisa aos interes

sados, que já díspêe- para a presente.' temporada
-

avícola
de Pinto. de I., Dia e também de mais idade para
pronta entrega, '(ias raçes Leghorn Branca e New Hams

phire. Tem tambem esterco de galinha deshidratado

para horta e jardim, em sacos de, papel de 25 kilos.

Rua Roberto Ehlke � Caixa Postal, 100.

Canoinhas -:- Santa Catarina 1 x

( 12 de agosto

Presentes Uteis
Dr. ARNOLDO PEITER FILHO,Casa Erlita I

.·CIVEL -

I

ADVOGADO

COMÉRCIO
,,-

Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

TRABALHOAssine! Leia! Divulgue'!
Correio do Norte Rua Vidal

l.

/

o � ENOR PRECO EM SUA" Cl
,

.

'
, '.

'

-"-

Cr$ 170.100,00 menos que seu mais próximo ccncorrente I

j !

É o -que mais vantagens oferece nas entregas urbanas
e nas estradas. Sólido, potente" veloz, é também o de

menor custo de operação e manutenção. A caçamba
é -cmplo .e.resistente, O motor é o supereconôrnico
rriotor Willys, de 90 H. p� 'Frei�s duplos e de oçõo->
progressiva - 'mais seguros. Esperto no tráfego, o

Pick-up �'Jeep" assegura maiores lucros nas viagens.
E, poro enfrentar as piores estradas, existe também o

\

Pick-up "Jeep" ,com tração .nos 4 rodas e reduzido.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos
o maior prazer ·em eeiecer um

Pick-up "Jeep'i com tração em 2
rodas à sua disposição, para que
você experimente e comprove
suas vantagens sôbre os demais.

PEÇAS 6ENUiNAS O MElHOR CERTIFI
CADO DE GARANTIA
NO PAís: 6 meses

a contar da doto
do compro ou

12.000 km de uso.

"

/
"

P
..
r

J

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
CANOINHAS - Rua Vidal Ramos. 203 - Fone, 145 - S. Catarina

.

_ pelo WILLYS-OVERLAND - São BemonIo do Co.... - &Iad. de Sã.....10�

" I

Jovem Catarinense
Você quer ganhar Cr$ 22.00000,
mensais? Faça o Curso de Sar

gento para a Policia Militar.

Inscreva-se na séde do 3. Ba

talhão de Policia Militar em

Canoinhas ou procure Autori
dade policial maís próxima que
lhe dará as, instruções.

Carro de Aluguel
N. Fiedler'

Atende-se' Dia e Noite

Praça Lauro Müller, (em frente
Bar CarUto)

'Pone,138
Canoínhas - Sauta Catarina

,

VENDE-SE
Um Registro de Serraria

para Guias Rodoviários. i

Tratar à .

Rua Marechal
Deodoro 705. 2x

Churrascaria 10 BA L
de PAULO JARSCHEL
-Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774,

VEN0E-'SE
2 lotes no Bairo da Tri

colin cf 2 ..000 m2

Preço Módico

Tratar com ,Odilon Pazda
Na Construtora "Apex"

Ltda.
R.ua Getulio Vargas 6.43

\ Ix:

Romances e Livros
CASA ERLITA.
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Vamos
• •

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS
DO ATUAL GOVÊR�O EM CANOINHAS
-

)

São Cristóvão (anoinhasem
Em' seu nicho de Pedra, vigiando a saida d�, Canoinhas

para o mundo grande e estranho.' o' Santo dos Viajantes e

Motórist.ás t az um ano' que lá estâ. Sempre há uma flor as.
yez�s uma vela ardendo na bruma do crepúsculo frio e opaco.

Algumas pessoas acham que a idéia foi excelente. Em alguns
motoristas, o contentamento' é manifesto: Vejo-lhes a verdadeira

confiança que têm nesse Portador. de Deus, bastante poderoso
para. diante do mesmo Deus, rprot�ger-Ihe o carro e a vjda.

No dia 25 de julho deste ano, coincidindo com o Dia do
Lavrador, tambem os carroceiros lá estiveram na Mis!la do seu

duplo dia. para depois, diante da imagem do mesmo Sao\o,
receberem a bênção própria da festa .. Desfilaram uns quatro
tratores e umas trinta carroças. Representavam, é (claro, os

lavradores do Municipio de Canoinhas, a quem, desta forma; a

bênção se estendiav no gesto largo do semeador que abarca o

campo inteiro.

As bicicleta� às 13 horas, uma centena delas, representan
do os ciclistas, adultos e crianças da cidade, lá diante do Santo
estiveram postadas, com seus donos ao lado, na atitude própria
de quem teme, \respeita e confia. Bonito espetáculo.

A noite então, sem muita semelhança com a f�\a do ano .

passado. desfilaram não mais do que cento e cinquenta veículos
a motor, ao clarão da mesma Luz a beira da estrada. Entre os

duzentos e trinta e _ seis do ano passado. houve número
maior de caminhões do interior. Os automóveis da cidade
estiveram presentes em sua absoluta maioria. Esse desfile

vespertino foi. o ponto alto do' dia, como em tôde parte. Não

pudemos. é verdade. neste ano, levar o Santo junto �m procis
são motorizada imitando o espetáculo indelével do' ano passado;
nem' foi organizada a' propaganda intensa do ano interior, Não
obstante, e já agora, todos viram que o costume vai pegar: não

poderemos mais' estar sem o Dia de São Cristóvão, isto é, sem

o nosso desfile. Com a classe dos motoristas em vias de orga
nizar-se' no Município, poderemos ter, todos os anos, a\procissão
e veicules em número cada vez maior. Desejamos tratar disso,
para o ano, com' trabalho organizado F' propaganda que atinja
realmente. a todos. Para todos os que a proteção dos Santos e'

as b�nçãos da Igreja interessam.' o assunto é de maior simpatia.
Frei Elzeário Schmitt O.F.M.

a candidatura Henrique -Ramos.
O povo do vtsínho munieípío
está revoltado.

,x x.�
E o Prefeito Colodél saiu por .�. ,

aí 'a procura de quem tivesse
mandado seu 'nome para a re

vista O Cruzeiro. O homem an-

da mesmo com, cartàz, até no

impossivel Acontece.
\

uucuit
.

em

outubro a jornada
,Or::::l.O. OC:�J:t:===IO:c::lO

SIDERURGI_CA DE SANTA CATARINA

AMPLlACãO DA "S o T E L C A
"

CARVãO CATARINENSE NA SIDERÚRGICa DA GUaNABIRA

EXPORTACãO DE CAFÉ PELOS NOSSOS PORTOS

FEDERALlZACAO DE RODOVIAS
.

ABONO PARA AS FAMíLIAS NUMEROSAS
DEFÊSA DO AGRICULTOR E

\
TRABALHADOR URBANO

'Or::lOU =:. 20'::::10 O�OJ:i=&:::4:.:.2,!

o FISCO APEiTOO' O CINTO
Noticiasl que recebemos de

Papanduva dizem do premedi-
O jornal governista, que mes- Curioso 9 comportamento do tado "cerco da fiscalização do

mo completando, 25 anos con- Barriga Verde com relação 'a Estado, que acintosamente per:
tinua sem juizo (�ublicou até o administração municipal. Nada. 'segue a comerciantes e .indus-

d 'I
'

d'· . Nada. Nada. E nem esteve pre- tríaís que não' demonstrem en-
preço � pape

_

que a. qummos
.

sente o jornal sesiano na pro- tusiasmo pelas candidaturas go-
para a lIIfpressao do CN. Cal- palada reunião de Prefeitos pa- vernistas. '.'
culos do. Plamég?? .; ra a construção da ponte entre A ordem vinda da Ilha é :

___________ •

\ Três Barras e São Mateus, (??) Castigar severamente aós opo-
x x x sicionistas. E vem sendo cum-

Zani sumiu ... nem para sabo- prida enérgícamente pelos ho
rear os gostosos galetos apare- mens �do fisco.
ceu. Pudéra.. depois da grande r--

acolhida ao seu nome, não éra
para menos.

DRAGEAS • • •

ELEITORES

x x x

E o Delegado não saiu mes

mo. Bateu o .pé e· ficou. .onde
anda o prestigio dos homens do
psd, e ptb?? É...

x x x "-

Em Papanduva a -ti�calização
do estado está apertando o cer

co. Multa em quem não apoia
\

-

"\

o bom -legíslador é

aquele que vive e sente
í'\ '

o drama do, povo.
Para Deputado Estadual

Dnlcídio Sil�eita
P.. ,S., P,

MBM .W4A Me"

Leite Ninho 245,00
\

Conga Esporte
�,
(I

Calçado Séte
\

Café

partir
Vidas

de 345,00"a

255.00

Rio Negrinho pacóte 19,00

. /

(
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