
Crises surgem em todas as agremiações polí
ticas" que. verdadeiramente .preguern a', Democracia.
Foi isso, justamente, o ql,le houve nas .hostes Ude
nistas de Canoinhas, que'culminou' com o -lançamen
to da candidatura do humanitário médico Dr. Re
.neau Cubas à Deputado Estadual, em a substituição
a antériormente 'apontada :que em absoluto, conse

guiu 'empolgar nem mesmo 'qOS Q'ilaís' aparxonados
pela causa Udenísta .. Uma e��didatura exige, além
do 'mais, muito espírito de' luta, que l:lliadó aba""

gagem eleitoral, levará a .vitória o candi�ato aponta
'!do. Isso encontramos agora com 0, nome de Reneau
Cubas nas ruas, sendo recebido com entusiásmo pe
lo povo do interior da ruunrcípio, da mesma forma

que .de,todos os da região .norte. .

'

Reneau Cubas, ex-Deputado Estadual em subs
tituição"

.

a A�oldo' Carvalho,' atualmente Verea
dor ,com 994 votos; (o mais, votado), desde ha mui-
to ligàdo' aos; problemas

"
,

amigo de todas as horas e o
canoínhenses, pela bondade '

advogado dos seus interesses.
que trata todos que nécessi-

tam da sua' profrs-ão, será a Vamos com Aroldo Carva-
7 de outubro: o companheiro lho -e Reneau Cubas, para o

de chapa do líder.Aroldo �ar- bem de Canoinhas e de

valho, forrnandb a dobrâdi- toda' a região. Candidatos da

.nha da vitória, a qual cabe- UDN apoiados pelo povo al
rá a defesa dos interesses tivo no Norte Catar inanse. ,-

"-do povo da regíã-i. A l/ d Alb t, re o er o.

Este homem da imprensa,
acompanhou a caravana Kon
der Reis, Celso'Branco, Arol
do Carvalho e Reneau 'Cubas
por toda a, região, visitando,
desde Monte Castelo, Papari
duva, Irtneópolis, Mafra, Rio
Negrính.i, Sâo Bento, Oxford
e Campo !-',legre, e sentiu
de perto o -utusiásmo daque I
le povo IHn igo pelas candida
turas U .iemsta, destacando. o

especial carrriho dispensado' a
candídatura Reneau Cubas,
que mesmo. não sendo apoia
do por: alguns dós, muníeípíos
citados, foi entusiastamente
recegido e onde receberá tam
bém expressiva votação.
Uma candidatura, finalmen�

te, que reune as aspirações
de toda a coletividade da re

gião, que reconhece na pes
soa do humanitário médico,
um baluarte pelos problemas
do nosso povo, verdadeiro a

migo, de topas as horas, nos
bons e máus momentos.

.

Em Can inhas, principal
I?ente, onde Reneau Cubas
é por demais conh ..cido, a

�DN marcará espetacular vi
tona nas urnas. O candidato
apreSentado pelo líder Arol
do Carvalho r-ceber á sufr á
glos de homens e mulheres
ligados as mais diferentes
Correntes políticas, ern viva

demonstração do séu grande
prestigio e do alto espírito
público do nosso pOV0 que,bastante amadurecido S'j be
distingUir o bom do mau, o

/

'1\

, .
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FONE, 128
,

'CIRGULA AOS SABADOS
I'

CAIXA POSTAL, 2
mM. -

o -geande líder está: em plena
ca�jnh�dà' em "busca do·; govêrno
em 1965. AROLI?9-CA,RV'ALHO.
em filho de Canoirrhas para ser

vi� a, Santa Cat�rina. A "'espeta- ,

-

cular vitória em 7 de o�tubrQ será
a, proya. do 'seu prestígio.

REt�fAU CUBAS - !) médico humanitário de, sempre, ' candidato
amigo de hoje, fmffi'a com ArDido CarvalhQ ii dobl'adinh� da vitúri.�

, " . ,. f-.'",

OS
DE,

.CANDIDATOS
i' . ;,'

CA,N OI N"HAS'
PARA SENADOR - Antonio ,CJrlos' Kondér: Reis.
DEPUTADO F.EDERAL � Aroldo C. de' Carvalhô.

�--.!..... \ c..
'

, ,'" .

'

DEPUTADO ESTADUAL -- Reneau Cubas.
\ '. "

VEREADORES -- _Alfredo d� Oliveira Garcindo, Se;'

zinl;lndo Ribeiro da Silva Filho, Benedito Terézio de €ar�
valho Netto, Nelson CoutirihQ, Ewaldo Zipperer," G�i1het�
me Prust,' P�dro Wipie.ki, Pedro Tyzska, Francisco Art

ner Filho, ]oeé Stokle; Pinto, Vitoldo Sidleski,. A chapa
ainda 'será completada.

\

Candidatos da União Democrática Racional.

BILHETINHO • • •

CN não circulou na ultima semana, motivado pelos,
acontecimentos p1olíticos que surgiram nas hostes Udenis
tas e pela imposição de alguns nomes ligados a este. se-

"

manárío. Voltamos hoje, normalmente, as ruas.

Não concordaremos, em absoluto, com a interferên
cia' de alas, grúpôs ou dissidências .em nossos trabalhos.
Faremos' com que os nomes legitimamente apontados pela
UDN; Aroldo Carvalho .e Re neau Cuba�,_yisit�m através'
de nossas colunas. tdda a região norté .. Estaremos .essim
com a consciência tranquila. Devejí cumprido. ·P,icima
de tudo e todos, está a nos�a UDN e a campanha de A
roldo em busca 'do govêrno em 1'965. Assim estamos re

presentando o. pensamento da maioria Udenista. Estamos
com o. povo. Esternos com /0 direito. \

O DIRETOR; ,

.. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, REM,INGTON R'ANO
O máximo em 'máuuinas déle�creYer, s�mar, etc.

I
\'

, Escrever ou entender-se com

Ithass Saleme - Caixa Postal, 2 - Canoinhas,

Farmáda Santa (ruz

José YVc1n .de : Coste
.

, ,

Bacharel em Dnelto .

Advocacia em geral, ' especialmente crime
\: ' ...

praça o-. Oswaldo d'Oliveira :
- f5'/ories 236, e 314< « , pANOINHAS --_:: Santa "Ca"arina :'

Á NA

,�:aS a E � I i ta
t' ,

"

'-,

Grande e variado .ortimento
de �edicamento••

Rua Senador Felipe\ Schmidt
(ao lado do LAP.!'.)

\

Proibição
Lourenço Suba,

prop+íetárío de, terras em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proíbe terminantemente a erra

cão óiJ soltura de porcos em

seu terreno; bem como passa
gf'ri:;; e caçadas em vista dos

pr=juizos que vem sofrendo.

Car» :illhR�, maio de 1962.
:f {

,

PA,N'ELAS
" TIJELAS

'.-'
"

" TRAVESSAS

'( .

��----------------�--------_.-------�
, '-

tNOXIDAVEISr

J

'Ro'mances 'e Livros
(�',A.s/r ERLITA

Dr. ARNOLDO 'PEITER FILHO
A O V O G ,A \0 O _.\

GOMÉRCIO' -' TRABALHOcíVEL
.

�ua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

duram uma eternidade A 8�lne: Leia J Dj�ulgue I

Correio do NorteLLi\f!W

.n 'veículo mais útil do mundo'
/

I

I ,

Abre suas, próprias estradas. Domiua, com. sua tração nas

4 rodas, os mais duros caminhos. E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis <1 outros veículos,

Sólido, 'potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal
,

é instrumento indispensável rI,O c?mpo e na cidade. Equi
pado �om,o"famoso motor Wi_llys de 6 cilindros e 90 H.P.

o MHHOR CERTIFICADO Di: GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar da data da compra ou 12,000 km de uso,

r-AÇ!-\-NbS UMA VISITA: teremos (, maior prazer
em eelecer ,@S três modelos à sue disposição, pa
'ra que voeê mesmo experimente e com'llFove suas'

,vantagens exeepeleneis.

"JEEP"I01·4PORTAS
Assentos para 6 pessoas,
4 portas facilitam o aceso

soo Tração em'i ou nas

4 rodas e reduzida.-

!11m'" �m ·2 POR!ss
rmnspÍlrtll 3 possügoi
res, p�rfeit{lmê!11e (lC9-

A1fHlü�jo5.Tr{!�[io �n 2,ou
nos 4 rodas e re ..l!..;zidu.

.� I
.

Basilio ' Hurnenhuk &
Canoinhas - Rua Vid�1 Ram�s, 20j - Forre, 145 - S. �atarln,� �'w "
,,' '"

,_

WIll'fS,�
FABRICADO PelA WILLYS�QVERLA�lL6) SÃO BERNARDO 00 CAMPO - ESTADO DE SÃO PAULO

- ,

.'

(

';1,.

Jovem Catarinense
V0cê quer ganhar C, $ 22,00000,
mensais? Faça o Curso de Saro
gento, para' á Policia Militar,
Inscreva- se na séde do 3. Ba,
talhão de Policia Militar em

Canoinhss ou procure Autor;
da de policial mais proxima que
lhe dará as Instruções.'.

Carro de Aluguel
'N. �iedler
Atende-se Dia e" Noite

Praça LauroMüller, (e� frente
Bar Carlito) .

I.
,

, I

Fone, 138
I,

-

Canoínhasi-c- Santa Catarina

Um Registro de Serraria

para /'Guias Rodoviários.

Tratar. à Rua Marechal
Deodoro 705. Ix

I
Churrascaria ," I D E At
de 'PAULO ]ARSCHEL
Um bom', churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

I " t

DÊ PARTIDA ••.
E X I D E GARAN;re:

BATERIAS

EXIDE
Carregadas,

,'-ou: Seco Céi�regadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
,&,' Coei ho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 251

CANOINHAS -, S. C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·AMPLAMENTE
FI,NANCIADOS

desde'

.tr�2.5�80,IO
•

mensais

* Entrega Automática,
'*, Aparelhos prêvicmente testados
* Conjuntos Fabricados especialmente para' Ultragaz

Rua. Paula Pereira, 430

�/ -

)

Cine Teatro Vera' Cruz
A P R E S E·N TA;

_

HOJE- - â. 20,00 horse - Impróprio até 14 anos

A - Prime-ira 1\�!SSa-
com José, .Mariano FIlho, Margarida Cardoso, Ferreira

Leite e Cavalheiro Lima.
Um filme brasileiro para o coração do mundo! O filme de
tão extraordinária beleza como jamais foi realizado no Brasil!

-----

DOMINGO � à. 13;'30, e à. 15,30 horas � censura livre '

A Primeira Missa
-----

• Censura Livre
• Imp. até 14 'anoll

ã. 17,30 horal
às 20,00 hora.DOMINGO

Um Raio de Luz
com Marisol 8 maior revelação infantii dos ultimos anos

ao ladCJ de Anselmo Duarte.
-

iA. Feira - ã. 20,00' hrs•• Imp. até 14 an08 • REPRISE
------

3a. Feira - áa 20,00 hora. -' improprio até 14 ano.

Prisioneiro de Zenda
com StewaÍ:t Granger, Beborah Kerr e Lois Calh�rn,

------

48. feira - à. 20,OO,.hora. - improprio até j 4 anos

Mau Tempo Pela Proa
com Fe.licia Ferr, Erin O'Brien e Joe Mantell.

, .pa. e 68•.Feira • á. 20.00 hora•• l�propr�o até 14 anol

TESTEMUNHA CHAVE-�
com Jeffrey Hunter, Pat Crow!ey e Dennis Hopper.

Nossa cidade tem ahonra de
hospedar. por alouns dias o

pianista HÉLIO nAvIO CIVIL·
CANIl DE ALBUQUERQUE
Em companhia' do jOlJem canoinhenre

Guilherme Bollmann, era em visita a sua

genitora e Irmãos, está- o fooem. Hélio'
Flávio Cavalcanti de Albuquerque, reno
mado pianista 'e um dor nossas mais
dertacados names da arte.'

.

Hélio Fláoio é brasileiro, embora ioda
sua formação cultural provenha dor gran
der conseroaiários franceres=e alemães,

Seu nome está em eoldencia, devido as

suas 'ultimas atuaçõu no Rio .de Janeiro
ond� recebeu cilloro.roJ' aplau.ro.•

' da crítica
carIOca,

L1lund de grande.r mutru do yclado
"

(Alfred Corto!, ,O.rcar AdIeI', Marguerite
Long. Sedarnilzki) ,projelou-"J'e no cenario
mundial_ do piano com a obtenção de
importantu

.

premiol' de caráter interna
Cional (PNmio Schimmer·.r de Nova
Iorque" Pre';'io do Con.rerlJalório dé Pari.r.

.

Premio aa Soctédade' de Mâ.rica Ru.r.ra
em Pa,.i.r) e de J'ua.r apre.rentaçõe.r nO,r

grandu cútlroJ- europeu.r (Viena. Pari.r.
Hamburgo, Londru, Kopenhague, Roma,
Ãápole.r).

Terça feira ultima, no C/ub Cllnoi
nhen.re. o Coral leve a .fati.rfação· da

. vi.rita de Hélio Flávio. o qual empolgou a

todoJ' com .rua arfe.

H je, vinte e cinco de ago.rto, dafa
náíalicia_ do Coral Can:õfnhen.re, ufa
agremiação artí.rtica lerá Hélio Flávio
como convidado de honra, em .rua reunião.
futiva. Correio dQ, Norte, cumprtmenla
o di.rtinlo visitante e de�eja,lhe feliz

.. utada da Capital do Mate, exien.rivol'
cumprimento.r 00 jov�m' ,Guilherme Bol�
lmann.

PEL()S lLARES
I! aJlaJ O «)�e-§ •.. �.
ANIVERSARlANTES DA SEMANA

lipe Dsmbrosktj" ,�s. meninas:
Marilde Bernadete filha do sr,
Nazir Cordeiro, Nildí Marl filha
do sr. Osorío Bueno ,e Maríse
filha do sr. Nazlr Cordeiro.

Dia . 29� as sras. donas: Ana
Dorothéa esposa do sr -. Julio
Wendt, Valesca esposa do sr.

.Constantíno de Paula Bueno e

Ermenilda esp. do sr. Evaldo

Plothów; às snrtss, Terezinha
Caldas e --Nelly Greínert; o sr.

Abdo Ossaif; o [ovem Gustavo
Priebe; o menino Pedro filho
do sr. Henrique Waldmann.

li'

Dia 30: as sras..donas: Marta
esposa do sr. Rodolfo Knr-pp e

Sibila esp. do sr. Ervino Wíesej .

as srtas.: Glíce. Buss e Silvia
Sims; os srs.: Francisco Bstel e

Theodoro Schroederj os jovens:
Arno Wolter, Antonio Carlos'
Schaídt ,e Acir Lemos Sphaír;
a menina Leon_i fílha do snr.

Rodolfo Bollauf,

ANIVERSARIAM-SE.
Hoje: os srs.: Jacob Seleme,

Rodolfo Frantz e Antonio de
Barros; o. jovem Janil Cador;
as meninas: Terezinha - filha do
sr.. Antonio da Silva, Regina
filha do. sr. Pedro Paulo Keller,
Célia Maria filha do sr. Pedro
Kotlevskí e Neuza filha do sr.

Paulo Senczuk; os meninos:
Vilson filho do senhor Afonso
Knopp, Luiz Francisco filho do

senhor Idalíno F. Tulio e Luiz
Edmár filhó dó sr: "Bernardo
Wendt 2°.

. .

Amanhã: as sras, donas: Elsa'
esp. do sr. Cyríaco F. de Souza,
Genoveva esp. do sr.

-

Estefano
Míretzki e Erna - esposa do SI':
WiIly Gorseltz; o sr, Vitorino
Ferreira; , o jovem Ovandí
Alberti.

Dia 27: a sra. dona Alda esp.
do sr. Theodoro Schroeder; as

srtas.: Dolores. Werdan, Frirla
Bail, Euhllia Tokarski, CloÚlde'

. Preísler e' M8l:'ly Caldas; os srs.:

Wi€'gando Metzger e. Francisco
Rodrigues; a. menína ; Zilma
filh� do sr, Nivaldo G. Padilha;
8S gemess: Margareth ê Marilene
filhas do sr, Henrique Bóra; os

meninos: Wiegando filho do sr.

Bruno Schroeder e Cézsr Duarte
filho do sr. Orlando Nascimento.

Dia 28: as sras.
-

donas: Hilda
esposa do sr, -Rodolfo Frank e

Cecilia esp. do sr. Miguel Veiga;
8 srts. Tereza Bail; os snrs.:
Oady Nader, João Taporoskí,
Oswaldo Piotrowski, Raimundo
Preísler,

- Augustinho Kornstskí,
Emílio Küchler, Altsmíro Léski
e Afonso Ltnzmeyer; os jovens:
Boleslau Wardenskí, Enfridt
Mohr, Heríbsrto Plothow e Fe-

ParticipaçÕ�5
.

Edaisi Kelly e Tânia elise
te, filhos dó casal dtza,: Te
cla e Sr. Evaldo Gonchoro»
wski, -partitipám,. ao..s' , seus,
parentes e amigos, ô nasci-

.

menta de' seu irmãczinha
Laércio Eoaldo, .ocorrido .no

dia 31 p.possado. ..,.

ROSI, LYEVAL, EDYV.4L
e EDSONparlicipam a che

gada de sua irmãzinha F(UTH
MARI, ocorrido dia 14 de a ..

gõsto corrente.
.,

Nossos cumprimentos.

(UMA CARTA)

Meu amigo.
.

GarEiDdo••.,
,

.

Foi com ""ti�Íação que encontrei teu nome formando
junto aos dernais candídatos da UDN à Câmara Municipal.
Você por tudo que· tem feito por Canoinhas e SLJa gente,

.

bem merece éssa reelei
cão, Ievando no roldão
dos súfragíos que me

recidamente receberá, o
meu voto sincero e bem
amigo.
Pensei que depois da

experiência do último
pleito, quando uzaram

de todas as tramas e

artimanhas da politica
lha desonesta para der
rota-lo, você tivesse de
sistido da vida públic,ll,
voltando ao convivio dos
teus familiares, teus a

migos e a calma da tua
granja. O resultado de
todos os teu's sacrificios
em pról�da cole�ivid8de,
você recebeu com a e

J!:oneração perseguidora
do famigerado.Celso �a ..

mos, Mas o nosso povo, G6rcindo, é.' bom, honesto .� altivo ..

Saberá premia-lo, agora, respondendo 80S' homens que �ra-
.
maram tua exoneração criminosa, que aliáS, será julgada
pelo Supremo dentro d.e alguns_ dias. Você, merece a reelei
ção, O povo sabe disso. Receba meu abraço e coote çom
meu voto. Do amigo,

- Alfredo Alberto.

ROT'HERT &� CIA�

)

..
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EDilAL
A Associação Profissional dos·Condutores

de Veiculos Rodoviários de Canoinhas.

Convoca para a Assembléia Geral
De acôrdo com 8,8 determinações legais e estatuárias,

todos os Srs. Associados para a reunião da "ASSEMBL:ErA
GERAL", especialmente destinada a resolver a seguinte or

dem do dia:

Transformação desta Associação em Sindicato de Classe;

A reunião deverá ser realizada na séde social, no sa

lão de proprredade do Sr. Francisco Bechel, no Campo Agua
Verde, ás 14 horas, do dia 7 de Setembro.

.

Canoinhas, Julho de 1.962

Oscar �Verktl - Presidente.

o':: PARTIDA _.. E X IDE GARANTE

BATERIAS

EXIDE
Car regadas ou Seco

Carregad'as

EXCLUSIVIS TAS:
.

Deodato de Lima & Coelho. Ltda.
Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Gaixa Postal, 23J CANOINHAS oi s. C.

& Cia. Ltda.Tokarski
Avisa ao distinto público, que no dia 1. de

agosto do corrente reabriu a sua casa comercial

para bplIJ servir o povo da região e adjacências.
Gêneros alimentícios, 'Armarinho, Roupas feitas,
Camisas de couro - Tudo diretamente das fá-

bricas ao consumidor.

Ferragens em geral. Arados, Bicos de Arados,
Carpi. "'iras, Foices marca I L, "

pOI preços especiais.

r�m em �sWij�e �ermamtel farin�a �e rri�o Mar�a M�JAP
Rua C·,dano Coste. t.jtJ CllixlJ Podal, 9 • Telefone, 219

C A N O I N H A S .- SANTA CATARINA 5x

Jovem Catarinense
Seia largento da Polícia Mili

tar de Santa Cat.!lfina com vea

cimentol de. C.I$ 22 000,00 meu

lail. AI inlcriçõel para o curiO

estarão abertal at6 o dia 20 de
agôlto. no 30_ Batalhão de Polí-'
eía Militar, em Canoinhal.

Jovem Catarinense
Você quer ganhar Cr$ 22.000,00

menlail? Faça o CUflO
.

de Sar
gentol para a Polícia Militar. Ina
creva-se na sêde do 3°, Batalhão
de Polícia Militar em Canoinhae
ou procure a autoridade policial
mail Pr6xima que lhe dará ins-
truções.

.

POLITICA X ESPORTE
A Lêc, 6rgão máximo do noseo

esporte, dignamente administrada
pelo dr. José Yvao da COita. têm
merecido de nossa parte toda con

sideração. Primeiro por preatigiar
m08 a atuação daquela entidade
DO afã de progredir D08l0 eeporte
e em segundo plano, pelo traba
lho dezallombrado do ilustre ad
vogado' Josê Yvao da Costa D8

defesa dOI interesses esportivoe da
Capital do Mate.
No entanto, não podemos con

cordar com a volta propaganda
politica que foi colocada na porta
de frente da sêde da Léc, temos
a certeza de quevnãc foi consul
tado o ilustre Presidente da Léc,
sempre zeloeo ai normal democrâ
tioss e que em hipotese alguma
permitirá que o" esporte leja colo
cado çom b8lel políticas. Na o

portunidade, voltamos a prestar
00180 homenagem ao Presidente
da Lêç, dr. Josê Yvan da COIta,
êsperando que o alto espírito de
mocrático de SS corrija êess la

mentâvel folha. Esporte de um

lado... política de outro.

Conleccões finas
para senhoras

Casa Erlita '

Precisà-se
de oficial de Alfaiate tratar
com Paulo Neuburger
Alfaiataria São Geraldo
Rua Bernardo Olsen 177

lome'rcial edressani

encontrará
\

permanente

estoque ..

FAÇA lJ J\1 A

onde

de Carvalho & Nascimento Ltd·a.
PRODUTOS VEfERINARIOS E AGRICOLAS

_

Temos Vacinas Crista Vioeta Rhodia.
S.il Mioerail e antibioticoa, para Il fabricação de raçõel
inolueive farinha de carne, de 0'.011, de saague, e ol1tro�
nigredientes. Ração para' eanario. .

Um variado estoque de adubos e iuseticidsa para OI

divenol fiol agrícola•.

Bem DO coração da cidade

CAS·A DO CRIADOR

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

der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno
com 800 m2 (10 m de frente x 40 m de fundo) edi
ficado com uma casa de alvenaria, com nove depeno
dêncías e água encanada.

' .

Tratar com o Sr. Antonio Soares, nesta ou

em Curitiba (PR) à avenida
-

Silva Jardim, n? 1145,
no horário comercial. 2x

Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Paula Per�ira Telefone, 241

! .. B�G :é g:ande - mas em Canoinhas

I,�_�_m�l�ho�� II
E�����._��

.. ��,.�=.....�.����� •êmli.�.....����,...-����

S/AMacife São Paulo
,

FILIAL: CURITIBA
, FERRO PARA QUALQUER- FIM E QUALQUER BITOLA
cHAPAS P'RET,\S E GALVANIZADAS - GRAMP-OS Pj
CER{'A E ARAME FARPADO HOLANDÊS - ARAME
GALVANIZADO E PRETO RECOSIDO, FITAS - TUBOS
PARA CALDEIRA. VAPOR E GAZ - TUBOS GALVANI-

Z\DOS - CIMENTO BRANCO' E PORTL\ND
-

". �

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

ITHASS .SELEME

Ltda� {!.4ftQ, �.,i,ita,
S A I A 5, útima moda

ATEHCÃO
. '

Norte do Estado
Chamamos 8 a atenção de

todo o planalto catarinense

para o programa "O Nosso
CcrrfentalÍo",· apresentado
díàriamente pela Rádio Cs
noínhas 8S 12.20 horas na'
palavra do jornalista Alfredo
Alberto. Um pi ograma ex

clarecedor. Não acredite em

boatos politicas.' Saiba a

verdade ouvindo "O Nosso
Comentário",

.

Santa Catarina 'Lãs para Tricot
Casa Erlila

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ros

aSI er-

I' mas 60 d
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' elas se

I uam no terri.tóri

far"1
.

�
o ca-

.
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Isso siqnif. I rco que I'

de tôd
.

I a em

.

a seguran
"

unda dê
ça Orl-

o
esse cres

.
.

to
.

d'
clmen-

, on e

-

quer que
catorinense

o

tre,

se encon-

contará
.

..

com a

sempre

de
.

presença certa

seu amigo d A

das as h'
.

e to-

. oras: O INCO

MIUS DE· 25 INOS

'"

\

..
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25,8-1962

De ordem do Sr .. Diretor, con
vido os senhores alunos que con

cluiram o Curso Técnico de Con
tabilidade no ano passado, II. com:
parecerem à Secretaria da Esco
la, afim de fornecerem dados pá.
ra a confecção de seus respecti-
vos DIPLOMAS.'

.

Canoinhas, 31 de Julho de 1962

ACÁCIO PEREIRA
Secretário

CUlfülO mM[R�IM Df CI�mN���
EDtTAL

Recebemos e Agradecemos
o Seguinte Convite

.

. Ginásio Santa Cruz, 21 de agôsto de 1962.
Exmo .. Sr. Diretor do Gorreío do Norte.
�esta' ;

A CASA DAS BOAS.OFERTAS

;.
..

,
,

Ternos a grata satisfação de convidar a va. Sra. para
a solene abertura da' Semana da Pátria e a inauguração do
nôvo mastro do Pavilhão Nacional a realizar-se no dia l0
de setembro ás 9,30 horas, no páteo do Ginásio Santa Cruz,

Honramo-nos com a Vossa presença.

A Diretoria

CN estará presente ao acontecimento civico.

Nesta Cidade
O MAIOR
MAGAZINE
DOPAIS·

.

Escolha o pOídrão do
seu agrado,
encomende suo�

...
. .",._.

e assine.o pedido com
•

a bela caneta
. �:

SHEAFFEF(5;jjJ·
.

que receberá
de brinde •••

. ..,'

a caneta Ih.
será entregue em eel
xa lacrada. V. mesmo
a abrj�á, p�ra as,si.
nar a nota.

Papanduva Elegerá os Vereadores da UOH.
'Êstes são os candidatos' do povo

Esmeraldino M. de Almeida.

Olimpio Raulino Schadeck,
Odavio .Pchebela,
Antonio lantkosko.
Alcides Schadeck.
Aloia Karachinski.-,
Emilio

. Guerbert.

SE A SUA ASSI NATURA
SAIR EM TINTA VERME
LHA, V. TERÁ GANHO,
TAMBÉM DE BRINDE, SUA
ROU'PA EM

LINHA'

I@!NE!!.
BRASIL

, ,�-'a\.. :?,�-
A vista ou em prestações \. na

CASA PEREIRA

Escolha sua roupa
LINH.L�

PRONTA,
/'

.... e anule a conta CG'Hl vermelho

(CARTA P/\Tr.:NT� N,\) 2�(,· D;". RAi\!O %(�'"�:f�,·'\nr. (;�-\.(}C�u\ S. /"'..)
.

�":'1;j���;.':;.;::gS;:��1[�����8��

ROUPA NltlEH SOB �1EDIDA

�.,. .

G
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P R E F E I r LJ R:A M U 'N I C I "p A L
\ .

L E I N° 30, de 28/5/62 1 A�tigo l° Fica o Saro Prefeito correrá pela verba 9-94·4, do or'l ° Snr. Prefeito Municipal reme-

CÜNCÉDE GRATIFICAÇÃO- Municipal autorizado a conceder çamento vigente. 'ter o mesmo relatório a Câmara.
,

, uma gratificação mensal de Cr$ A'rtl'go 3° Pel oc s'ã daper'
/

,.. a a I o .

A ti 40 E ti' t
'

Ci Antollio Maroo Becil: 'Prefeito 5000.00 (cinco mil cruzeiros), ao

-

r 19O ,s a el en rara em

I d M· V" E d M' R b cepção mensal de sua gratificação vigôr a partir d�,lo de Junho do
M UOíCIPA e ajor rerra , sta o soro ahas i eiro, para atender .

� .

f b'
fica o snr. Matills Ribeiro obri- corrente ano, revogadas as dispo-

de SHota l atar ine , az fel er que os serviços de' vacinação no Mu- d t I t" di
.

a 'ânlHra J\tunLclp/,1 decretou e

IOiciPio.
ga. °t� apresen.ar,rde a orio ISCdFl- !'Iições em contrário"

.' mina IVO, meuciona o o nome o
·U s�"( 10TH> II segurnt e A t' 20 A d d 'I ., .

id d d
. P �'t M

.

CI'pai de 1\"a'or, ' -
. r IgO espesa ecorren- proprietário e quanti a e e am rerei ura UDl .�l J

/' L E I te :cona Il presente gratificaçâo i mais atendidos e doença. devendo Vieira, em .28 de maio' de 1.962.

E TRA,TORES, A ULTIMA PALAVRA!
• 1W'

I
I
1111111111 ,.

,
'

Nem com todos os "mais" conseguiríamos descrevê-lo por completo ... Veja-o
\

pessoalmente, para constatar como é bom mesmo o Massey-Ferguson MF-50
I .

,
'\

Brasileiro! Faz o serviço de um trator pesado com a economia de um trator
leve! Equipado com motor Diesel Perkins de 39,5 HP, de fabricação, na?ional.

I
-

Massey-Ferguson do Brasil S.A.
,r I'

'

" !_r.., �;'i ,tI<' �'- f 't." "" e' ! I '.
• 1" ,

1"
_'. '�".' ,'. ,

• I

,

\
,

MALLON Rua Vidal Ramos , Tele.fone, 217

N H.A �
/

SANTA CATARINA

•

25,8.1962

I V I'E I R A
A.s. Antonio Maron Becll

Prefc;it'o Municipal
,

Esta lei foi publicada na Secre
taria Muninicipal aos 30 dias do
mês de maio de 1962.

Eduardo" Klodiinski
-, Secretário '.'

L E I N° 31, de 23/7/62
Prorróga "o 'prazo para pagamen-

to do Impôsro Territorial Rural.
Territorial Urbano Suburbano e

Predial.

..., Antonio Maron Decil. Prefeito
'

Municipal de Major Vieira. 'Esta
do de Santa Catarina, faz saber
a todos os habitantes deste Mu·

nicipio que a Câmara Munici�al
I decretou e eu sanciono a se�uinte

LEI

Artigo 10 Fica prorrogado até
31 de julho do corre-nte ano. D

prazo para pagamento sem multa
do impôsto Territorial RUfaI. Ter
ritorial Urbano Suburbano e Pre

dial. 10 Semestre.

I Artigo 2° Finda esta prorroga
ção. fitarão I os contcibuintes em

atrazo sujeitos á cobrança <ih mul-
, ! ta no primeiro mês em 1.010 e

;

1io mês 'subsequente em 20%.

Artigo 30 Revogam·se as dis

posições em contrár-io. entrando
'esta lei em vigôr na data de sua

I publicação.
Prefeitura Municipal de Major

'Vieira. em 23 de <julho de 1962.

A ••. Antonio Maroo Beci!

I
(Prefeito Municipal

Publicada 8 presente lei na Se

cretaria Municipal aos 24 dias do

mês de julho de 1962.

Eduardo Klodzineki
Secretário

/

L É I N° 32, de 24/7/62'
\ 'Autoriza o Soro Prefeito Mu·

oicipal a contratar ? be�tura de:/
crédito no Banco.Iodu,tna e C(,i
mercio de Santa Catarina' SIA.
(INCO).
Antonio Mar�n Beci'l, Prefeito

Munic1pal de Major Vieira, Esta·

do de Santa Catarina. faz saber
que a Câmara l\1uoicipal decretou
e eu "sanciono 1\ seguiute

LEI

Artigo l° Ficá o Sor. Prefeifo,
Municipal autorizado a contratar

com-:o Banco Indústria e Comér
cio de Santa Catarina, S;A. �IN·
CO). Agência na cidade de Canoi

obas R abertura de um crédito
em contas correntes, a favor dês
ta Prefeitura Municipal. até a imo

portância, de Cr$1.240.000.00 (um
milhão e duzentos e quarenta mil
cruzeiros) a taxa de juros de 12%

I
(doze por cento) ao .ano, mais 3%
(três por cento) de Comissão Con

tratual, pelo prazo de seis (6) mê
I
ses contado da data da: assinatura
do contrato.

Artigo 2° Para garantia e co

bertura do crédito acima referido.
será dada a quota Federal a que
tem direito este Municipio, na

fomia do artigo 15, §' 5°. da Cons
tituição Federal (Imposto s/ a'

Renda), referentemente ao que o

Govêrno Federal· deverá pagar
durante o exercicio de 19.62.

§ único - Para os efeitos do

artigo acima. fica o Snr, PrefeitQ
Municipal autorizado a outorgar
Procuração ao citado estabeleci
mento de crédito (INCO), afim
de que o mesmo receba do Go-

. (continua em outro local)

I
I

'\
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L E G'I S L A T I V O o E S P R E S T I G I A O O�. '. ' '.
. -

...,

/

A Alisembléia Legislativa de Santa Catarina sob a presi
dência do Deputado Estivalet Píres, por seus erros e omissões. e�tá
;fazendo [üs ao desprestígio que hoje se encontra perante a opíníão
pública estadual

'

,

'

Uma Maioria cabestreada e sensebítízada pelos Iavores e
, o dinheiro do Executivo, conseguiu levar a descrença popular àque
le Poder Tem sido mesmo repugnante. a conduta dos senhores de
putados que integram o bloco majoritário na nos�a casa legislativa.

Neste último período, tem sido \, verdadeirameute chocante
o conjunto de absurdos, que .só homens públicos, Jig�dos a um go
vêrno que não representa COIsa nenhuma, tem ,capaCIdade pa.ra co-

I'meter. ,
A Oposição, em J?inoria, procura 'l�ta! �rava�ent� c?ntra

os desmandos liS arbítraríedades e as resístêncías sítuacíonístas,
mas sente-se impotente ante a faltá de civismo 'que caracteriza os

pares governistas e seus fiéis aquinhoados seqURzes.
E graças ao alheíamento d.e representantes populares que

traíram seus eleitores, que os catarmenses se vee"?- hOl� enfret;'tll:n-: tando certos problemas que o desgovêrno conseguiu criar
.. AI mer-

'

cia propositada do Legislativo para com os problemas polítícos, so

ciais e econômicos de Santa Catarina, dos Deputados que,
acobertam com seus votos as írrespousebtlídadee do Chefe .do Exe-
cutivo.

'

Não estamos exagerando em nossas afirmações. Oualquer
conterrâneo sensato, conhece fatos que eontírmam nossa opinião.
As intenções e o facciosis�o da_s leis que.o.Governador tem conse

guido aprovar na A�sembléla, sao do .dornínlo geral, Quas� .sempre,
nos projetos governístas, há um artígo malíoíosamente redlgldo.. pro.
curando isentar o Chefe do Executivo ou em quem quer que seja, de
qualquer responsabilidade na apl!cação do dinheiro. Existe, a}n�a.o
empreguismo desenfreado, com criação de centenas de cargos ínüteís
e supérflos que a maioria legislativa consentiu, criar, troca�do muitas
vezes Q voto. por uma colocação para ,um parente ou amigo. :\

Extenso e cansativo, seria para nossos leitores, se enüme
rássemos aqui, os absurdos que vem' cometendo 08 deputados do
govêrno na Assembléia. Muitos, dêstes absurdos são, mesmo do co

nhecimento de todos.
Santa Catarina está sendo espoliada por culpa de deputa

dos inescrupulosos. Felizmente', em pouco menos de 6U dias, o povo
terá uma oportunidade de provocar o paradeiro desta constrangedo
ra situação, O voto livre sem o bafejo oficial, poderá abrir novos
horizontes para a terra barriga-verde, Uma Assem.bléia nov�,. '�om
uma Maioria independente, que não venha se .delxar sensíbítízar
pelos encantos dos favores oficiais, poderá fazer com que o govêr
no venha realizar alguma coisa pelo. nosso Estado.

.

Entre os homens de- bem, os sensatos e os responsáveis,
há uma esperança de que o povo venha escolher bem os seus re-

, presentantes para que o verdadeiro sentido de gov�rno democrátic::o,
volte a imperar em Santa Satarina, com a reconquista do prestígío
do Poder Legislativo.

BOUQUET CLUB, REORGANISADO ...

Recebemos atenciosa comunicação de que o Bouquet
I Club voltou as atividades, tendo 8 frente nomes destacados,
da nossa 'vida-social como as srtas, Stela Marilu Nader, De
nise Rosa,' Tamara Cevítate etc.

Cumprimentamos a nova Diretoria do Bouquet Club
com votos de Felicidades.

I

CHOPP
-

- CoposrCopos para

Copos
, (,,-

Americanos 'Taças'

, I

IR INEOP()LIS. vizando
seu progresso elegerá

lEMO JAIR CAESAR
Prefeito Munkipal
Candidato da VON

apoiado pelo povo

Atenção Monte Castelo...
Muita Atenção·

II

Pat;a Vereador, vote no:!

candidatos da VON, po
pularei, probos e traba·

Ihsdoree.

ARTUR CESAR BUCZEK
AM<\NTINO MEISTER
ALIPIO .; DE ,LI MA.
JOSÉ JOAO GONÇALVE�
ALCIDE� BlJFEK

_

ANTONIO BUENO NETO
E LAURO UOA

Eles lerão I-Iôvogadol dos
interesses da coletividade.

.'

MONTE CASTELO

eleger

LIDIO SECCON
.eu Prefeito Municipal
'Candidato da VON

para W.ISKY

Cálices

VIDROS PARA COMPOTA

•

-

• I

CASA FISCHER
Rua Eugênio de Souza, 530

'.

I'
I

AMEAÇAS
Em mais de uma vez; êste jornal denunciando arbitràriedada,

des evíolêncías, praticadas por autorida�les estaduais no interior do
nosso Bstado, não escondeu a sua temeridade de que, com a proxi,
midade do pleito eleitoral de 7 de outubro, a situação pudesse ficar �,

mais tensa.

Agora, chegam de Bom Retiro, informações de que o PSD, a,
través três .servídores estaduais, íuncionárícs pagos pelo Departa,
mento de Esradas de Rodagens está usando .de práticas, violentas
para convencer, humildes e indefesos homens do povo, a prestarem
compromissos com candidatos da legenda governista.'

.

Um certo pânico e um estado geral de repulsa _contra estes
atos contrários à razão, domina hoje aquela população. E, o qUe
mais choca; é que autoridades como Juiz de Direito, Promotor Pú,
bUM e Delegado de Polícia já foram alertados dos abusos que es,
tão sendo praticados, sem que qualquer reação se verificasse por
parte destas autoridades. Esta omi ; '<",0 vem sendo tomada como eon,
veniência ou proposital com a cobertura, mesmo, de outro poder
mais forte. •.

Cumprindo um dever, estamos fazendo chegar, de público, es,
ta denuncia ao Governador do Estado e, tambem ao Secretário de
Viação .e Obras Públicas, já que implica elementos ligados àquela
pasta. \

-, Sem pretendermos ser pessemistas, quase não acreditamos em
. qualquer reação por parte do executivo estadual, no comportamsj,
to irascível dos seus valentões.

. Dos métodos e dos costumes para convencer eleitores, usados r

pelos homens que atualmente detêm o
-

pode� �m S. Gat.a�ina, já te.
mos' conhecimento desde outras eras. Sao hábitos adquírídos na fa,
se negra da.ríítadura e aplicados no interstício 1946-1950. Em nada
evoluíram estes potítícos.ihoje dando vasão aos seus recalques e
írustações. '

Um breve retrospecto nos coloca diante do sangrento e Iutu.
oso caso. 'I'omposí, ocorrido. na cidade de Rodeio, de tão triste re

cordação.

I.' �pednas isto, SÓ�ell!e P?dr• iSt�O' nãoosPsoamdemVI?rS meascnoCnhdaer.raagteOrrraa'o receio e que ocorrencias I en ieas p _!Ibarriga-verde. .

.

Fazendo oposição com altivez e dignidade, a um governo que
até hoje não disse a que veio, .embora em uma t�r:a e de homens
sãos, muitas vezes, recordando fatos, um certo receio, tambem, nos
assalta.

.

Sem exagêro, podemos afirmar que a proximidad�. dl!o data de
7 de. outubro quando se ferirá o pleito, as explosões fatalmen�e hão
de vir. O espírito cívico dos atuais governantes do Estado nao ado
mite derrotas. Onde a'sensibilidade do. dínheíro- não fôr suficiente,
estará a prepotêncIa da autoridade' e se esta não alca�çar resultado
positivo, então estará a força para fl}zer curvar o eleitor,

/ Destituido de mensagem, sabe o Govêrno que não poderá con- I
tribuir para' a eleição dos seus candidatos, -pela sinceridade, disci
plina na campanha e respeitabilidade se ná!> fiz�r sentír aos cata
rinenses de que eles mandam, de que sua força e 161.

, As ameaças irão sé suceder nestes próximos dias. Ocorrerão,
por certo, na calada da noite. Nosso apêlo, se não encontrar 'eco,

.

onde deve, servirá como advertência. A campanha eleitoral se desen
volverá e dia a dia, ficará a esperança da intercessão divina para
que sangue ,e luto não voltem a macular a bela paz do eatarínense.

CL,UBE CAN-OINHENSE
EDITAL.

Pelo presente, ficam convidados os senhores associados
para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo

I·

dia 26 de agosto corrente às 15 (quinze) horas na séde soo

cial, 8f�m de deliberarem sobre a seguínte.:'.

.Ordem do: Dia

1°) - Eleição da diretoria para o ano social 7 de 'setem-
" ,,/ .

bro, de 1962 a' Toe setembro de 1963,

2°) - Alterações nos Estatutos Sociàís com a inclusão
do Departamento Social na diretoria.

NOTA: - De acôrdo com o parágrafo 2° do artigo ,250
Capítulo IV, as chapas deverão se� entregues .na secretaria
do Club até ás 15 (quinze) horas do dil. 18 proximo com o

"De acôrdo" dos candidatos aos diversos cargos.
De acôrdo com artigo 17. do 'capítúlo 11, os senhor�$

associados para legal e estatutariamente exercerem o díreí
to de Vota e ser votado, deverão estar quítescom a tezou-
raria do Club. 7

mafl Canoinhas (Se), 6 de agosto de 1962
,

.

,

Orlando Olsen ...;... Presidente.

Antes os,
I

Confira , ...

metro
preços

35100
48100
45,00

Alvejado Superior
Estampados'
Lenços Colonial

,"

E CONTINÚE PREFERINDO

UNI D A'S

\
<,

metro
cada

LTDA •

que vende mais barato os (melhores tec-idos da
Rua Caetano Costa.,i' ;;53

)cidade I'

,

I

I •

------

<
,
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