
Faltam somente 35 d-ias
é REr��EAU CUBAS - O
candidaturas escolhidas

para a vitória 'do pôvo com�IARÓLDO CARVA1�:HO
cat�rinens,e �'e, 'Iev�nta como um só, Hmem em ,.pról �as

e' homologad,as ,péla LJnião Democrática Na�jonal.

"

norte

,pelo pôvo

"

A proximidade /dos pleitos sucessórros+nos diversos É.�tad,is:
está'desviando á atenção do povo dos problemas nacionaismais ..

intimamente ligados com a disputa eleitoral. Assim. quase
ninguém está preocupado com o pedido de poderes especiais
que o Gabinete enviou ao Gongresso, em viva demonstração
de que o trio esquerdista formado pelos srs, Jango'Goulart,
Brochad0 da' Rocha e o' efeito governador Leonél . Brizola
não estão dormindo nas palhas e preparam dia a dia, hora
por hora, a guínada que os Brasileiros de boa vontade (ja
mais concordarão a cubanisação Brasileira, achamos, jamais
será conseguida, pois vivemos .ern um país cristão e demo
crata Enquanto isso.. diga-se de passagem, o povo está sen

tindo na, carne a falta dos gêneros bem como a alta cada" ,

vez mais acentuada dos preços, ouvindo de longe os diseur
sos, as Jangadas e as Brizoladas, páginas, perigosas para a
-história política Nacional. Parece então, que estamos viven
do uma, época de pasmeira geral. ,Nicguém mais acredita em

ninguém Está faltando fé. Nos homens e nas coisas. Resta
.

somente a fe em Deus. Ainda bem. Os sentimentos positi
vos de bondade,' fraternidade, amor, 'carinho, � etc. estão sen

do cultivados pelos "bobos".' A ' época é de salve-se quem
puder. De qualquer maneira. Não interessam os, meios Cla
ro que esta situação geral influe no trato dos problemas po
líticos. Aí está a razão maior de a 'maioria dos candidatos
não p ssuir as condições mínimas que seriam de desejar. É
grande o número de candidatos interessados em, sómente
resolver: seus problemas pessoais, "de' usarem os' mandatos

que pleitearn como trampolim para 9 'enriquecimento, os ne

gócios' fáceis, o .ernpregursmo de parentes e amigos. Poucos,
são os que seriamente, estão empenhados em lutar para
resolver os problemas do povo e da Nação.

I
samos encontrar o caminho
da Paz, da Prosperidade e da
Felicidade. \

'

Poucos são os candidatos que
somente aceitaram suas can

didaturas para C('[T) bater exa
tamente êsses êrros. Mas o

povo se identificará. As pró
ximas eleições de outubro
devem ser o marco da reno

vação 'dos homens com vis-

'Itas a remoa!' Iação dos usos e

dos costumes políticos. O po
vo deverá derrotar nas urnas

todo aquele que não esteja
lutando com sinceridade, ho
nestidade, ou usando ô poder
econômico para .obter um

mandato para. continuar ex

plorando a bolsa magra do
povo. Há que se votar certo,
principalmente para os cargos
legislan v JS. A Cârnasa Fede
ral e as Assembléias Legís-"
Iativss de vem ser compostas

. de. verdadeiros representan-Ites da massa, desvinculados
dos grupos econômicos e fal
sos .Iideres, amigos' que, sõ-

� mente '" 'aparecem dias antes'
das eleições, vestidos de pe
le de f.o'rdeir6 mas verdadei
ras onças para o povo;

Há que se renovar a espe
rança. ',Amensagem deve ser

de otimismo; positiva. Temos
que vencer o pessimismo, que
bem sabemos, reina na maio
r�a dos lares Brasileiros de
pois da fatidica renúncia do
grand� Presidente Jâni-i Qua
dros. Ternos que vencer os

maus dias. Os maus homens.
Ternos que encontrar os 'bo
bos" que ainda pensam em

lutar por melhores dias. Se a
fé pode remover montanhas;
Porque o nosso voto 'não po
de derrotar os maus Brasí
leiros??? Cada eleitor tem o

seu dever a cumprir. Não voo
te em branco, não venda o
seu vot». Não faça mau ne

gócio para sí e para seus fi
!hos. Esperamos que'Deus nos

Ilumine a fim de que' pos-

Este Edítorialísta, criticado,
combatido por alguns, lido
com atenção por outros, to
ma a liberdade de o r ientar
aos amigos e aqueles que aio
da não tomaram rumo pata
o pleito de outubro. Vamos
votar com Canoinhas defen-

, dendo o progresso de toda a

região norte catarínense. A

roido 'Carvalho para Depu
tado Federal e Reneau Cubas

pere Deputado Estadual. Es
tes homens são de Canoinhas ..

aqui viveram e vivem, com
suas famílias. São amigos de
todos os Canoinhenses. Le
vam corno apresentação ao

bravo eleitorado, um progra
ma ,a seguir. E será ainda, o

onicio da nossa jornada vi
toriosa de 1965, em busca do o

Govêrno do Estado para um

filho da região, verdadeiro
líder das nossas aspirações.

Altredo Alberto.

Prefeito MARON BECIL,
categórico: ,AROLOO CAR
VALHO e DR. CUBAS rece
,berão 80·/. da votação

em, MAJOR VI�IRA
,

Antonio' Maron Becil, gran
de administrador do visinho'
Municipio de Major Yieire pro' .; Icurado pela nossa reportagem
afirmou categôricemente que
aS'cándidaturas Udenistas apon
tadas por Canoinhas e apoia
das pela região. serão sufraga
das por 80% do eleitorado Vi
eieista. em prova de 'reconhe"
cimento de Major Vieira. a A·
roido Carvalho e Reneau Cu
bas, verdadeiros ídolos daquele
povo honesto e' trabalhador.

"Ano '15

\

Numero 701

CAIXA POSTAL, 2

Oiretor��: J�Ã� �mMf e ummo MBfRlO MU���l
FONE. 1.28

I
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CIRGULA AOS SABADOS

A sua: reeleição será o

iníci� da jornada em

busca do Govêrno

Aroldo Varvalbo
um filho de Canoinbas

servindo Santa Catarina

PREFEITURA
I

"

Escritório, Eleitofal!!!
o até então Prefeito do <sane

arnento>, que não abria o cofre
nem parà necessidades mais pre-,- I
mentes. rasgou a fantasia. permi-
t{ndo que ea Municipalidade finen-,
de a campanha de três funcioná:
rios candidatos a vereança. Para
dentro dos balcões da Prefeitura
Municipal verdad�iro QG eleitoral
foi instalado, com «abatimeuto>

,

nos impostos. promessas de es.t.ra

'I das e picadas, campos de futebol
e daí por diante.

A tudo o âustero Prefeito fin

ge nada ver. Mas o povo es

tá sabendo de tudo. Isso é o

principal.

Arolde Carvalho
I

é candidato à Câmara

Federal porque tinha

que ser. Porque Santa

Catarina precisa dêle.

.

• ,I

IRI'NEU, BORNHAUSEN
a�anhã as 12 horas,

estará na CAPITAL DO MATE.

+

OS V,.ERD,AD-EIROS
, ,'o

\

,C;A,NDIDATOS
DE' C'A N O I N H A S

Rara Senador

Para Dep.. Federal
Para Dep, Estadual

AnluniO' Carlos KO'nder Reis
AroldO' CarneirO' de CarvalhO'
Reneau Cubas

.
'

VEREAD,ORES:
Alfredo de Oliveira <ij:�rcindo, Sezínando Ri-

- , �. �;

beiro da Silva Filho, Benedito Terezio de Car-

valho Netto, Éwaldo Zipperer, Guilherme Prust,

I
Pedro Wípíeskí, Pedro Tyszka, Francisco Art-

.

'
, ner Fifho, José Stokler Pinto, Geremias Mal

'chÚski, Alcides. Schumacher, Leopoldo Kõníng,
, \ ,

Antonio Cubas Sobrinho e Vitoldo Siedleski.
.

'
,

Candidatos da UDN
os interesses

para defender
I

do povo.'

A VIS ()
Aos nossos assinantes

,

,

carnos 'que, não circularemos

'�

e anunciantes, comuni-
", ,

'

semana próxima dia 8.

A GEH�NCIA.

BILHETINHO • • •

Mais' 34 .dias 'e,. o, povo estará nas urnas escolhendo
.seus representantes 'na Câmara Federal, Assembléia Le
gislativa e Legislativo Municipal. Serão 5 minutos que
valerão por 5 anos, Oxalá désta feita tenhamos a felifi
dade da escolha dos verdadeiros representantes do povo,
home�\s que se ínteres-ern pelos problemas da coletividade.
Publicamos acima a relação dos candidatos Udénistas.

Todos verdadeiros" líderes. Dignos dos sufrágios d�
eleitorado esclarecido Canoinhense.' Esperamos a vitôría
Udenista nos demais ,J'vIunici�ios da região, para a felici
dade de todos. E depois, vamos aguardar ,i965, para a

luta em busca do Govêrno para Aroldo Carvalho,

O DIRETOR�

, ..

"

..
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R E:�G I S.T"R'O C I V'I'"L E D I T�A J/S
Pedro Veiga Sobrinho Oficial tes em ,Rio

\ Clar�, nest; Muni- I tural dest� Éstado nascido em , Faz saber que pretendem ca- Junho de. '1924, doméstica sol
do Regístro-: ,Civil Interino do cípío,' 'Serrà do Luctndo.snestà Comar- sar:.Alicindo'Camargo e Dona- teira, e residente neste munící

Municipio de Major Viei�á Co- EIB, natural-deste 'Estad�; nas-,
C8. no d,ia) 9 de ,Agô�t() de 1920, ria Alves 'Martins, Ele; 'natural pio, filha Iegitirna de João Al

marca de Canpinhas' Estaqo de cida em Canoinhas (Séde) no' lavrador, )'s,olt!'!iro:'domiciliado e, dbstJ Estado, nascido em Serra ves Martins e de Dona Joséfina
Santa Cataril!� ,:et?l

"

dia 9' de ,qQt'ubro de res�d.�õlte ne�te mU,nlcípio, filho do Lncindo, nessa Comarca, no Ribeiro domiciliados e residen-

Faz saber que pretendem ca- 1944, doméstica, 'solteira e re- le�pt..!,'.I'�O e?!:!' ,,t\ntonlo Alves Pe- dia 21i de Julho df' 1922,' lavra- tes em Toldo de Cima, neste

sar: Pedro Vieira e Iracilda Wit,t. sidente neste municipio, fuha. reira faleOoldo':(, de,. Dona VI�a� dor. solteiro. domicihado e re- mnnjcipio.
�le, natural deste Estado, nas- legítima' de Ernesto Witt � de lina CIH v:a,lh�, falecida, �Ia na- si,d�nte ne st= município. filho le- A presentaram os documentos
cido em Rio Claro neste mu- Dona Silvia Radke Witt dorní-, tural dest .. -Estsdo. nascide pm gítírno rie' Germa io ('amargo e. exigidos pelo Códido Civil art:
nicipio, nê)' dia 28 de Junho de ciliados e residentes Rio ,Chl�I'> Arrôi� F:�Jnr'o" nest s Comarca. de Don� 'Me rê ncra Alves dos' :180. .

1,941, lavrador, solteiro, domic( nestlj<m�niciP!o"' 't.; '" n�: dui 27 d� ��l'l ri ... 19�8, (i ..
'

'An�o<; domicili��'os e residentes M8'�r Vierra, 24 de agõsto de
hado e residente neste muniei-:

' me-ttca, I �� �t"l.r .. , ,0' r ...q�,;,n�f' le�"Toldn, �e GUl'l!l, neste mu-. 1962;�' .

,

pio filho legítimo de Antonio Faz saber que oretendem ea- nestevrnuntcrprn ,fl,hi legItlrrn, mcipro. EI!·�.. T'ahl;sl de ... te E,ta-,
V
.',

S b-' h
V·

'.
d O I" R" 'A 'I'

• ,,,' 'de M' .

D' M" 'I f
'

d
. � T I'" d C· Eu Pedro elga o rm o,

lei' a e e ona Ma vma 0- sar: de lO Alves'Pereira • ari.e, ommg li> ! �('le �" !l, nascr ra em (; '"O e rrr.a .' .

'C"
d

.

domí 'I' d
'

"""d .
. 1 c

" '
.

6 OfiCIaI do Registro íví: que
rJgues, omJClla os,e resl en" Zlra

,< 1\)0., """ ne-.t.. "

mUnIt:lph, (I!! 'ila o e I, , •

-

1
' '._' - .I e�creVl dato e assino.

_____... .........._I_.....IfdIÍII-it.......--.....---............... •...- 'Pedro Veiga Sobrinho

EM TRATDRES, A Ú LT IMA PALAVRA ! ;�:;��.:§;���:;���:::����;
e Comarca de Canotnhss Esta
do de Santa Catarina."

FbZ 'S8ber que pretendem ca

sar: João Leandro de Souza
Netto e Dolôres Padilha dos
Santos. Ele,' natural deste Es
tado nascido neste Distrito no

dia 27 de janeiro de 1931, la
vrado!', solteiro, domiciliado e

residente neste Distrito, filho

legítimo de Dorvalino Leandro
Cordeiro e de Dona Olivia da

Conceição domicihados e resi
dentes neste Distrito. Ela, natu

ral deste Estada ém Pinho des
ta Comarca ne di� 6 de Agos
to de 1940" doméstica, solteira,
domiciliada e residente neste

distrrto, filha legítima de Leo
poldo Padilha dos Santos e de
Dona Constantina

- Cordeiro dos
Santos dormciliados e residen
tes neste -tístrtto.

"Jrpresentaram os documentos
exigtdos pelo Código Civil art.
180.

�

Paula Pereira, 27 de Ag_9sto
de 1962.
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Nem .com todos os "mais," consequíríamos descrevê-lo por completo ... Veja-o
pessoalmente, para c�nstatàr 'como é bom mesmo o Massey-Fe,rguson MF-50
Brasileiro! Faz o s,e.r:viço' 'de, um trator pesade .com a economia de um trator
leve!' Equipado com:motot Diesel 'Perkins de' 39,,5 HP, de fabricação nacional.

"

,
I

M8:ssey�Ferg�s,�� do Bras.iJ S.A!I

:_ ... "

, I

,.9·1YO�

,

Maria Gó.s Glimki
Oficial do Regrstro Civil

�refeitura Municipal,
de MAJOR VIEIRA

(continuação)

, '

vêrno através da Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional em Santa
Catarina (Florianópolis) a quota
devida ao Município de Major
Vieira.

Ait;go 3° O Banco Indústria e

Comércio Santa Gatarina. S/A.
(INCO) creditará na mesma con

'ta corrente a disposição .désta
Prefeitura. além da parte da quo
ta necessária á cobertura do dé
bito existente Da ocasião. tambem
o saldo que' restar dêsse recebi
mento.

Artigo 4° O crédito de que tra
ta a presente lei destina-se 'ex

clusivamente á aquisição de equi
pamento rodoviário.', ibdispensável
á administração Municipal no se,

tor I;odoviário.
- Artigo 5° Esta lei entra em vi

gôr na data de .sua assinatura. re

vogado a Lei Municipal N° 11 de

4/1/1962,
Prefeitura Municipal de Maj@r

Vieira, em 24 de Julho de 1962.

A••• Antonio Maron Be�iÍ
Prefeito Municipal '

Publicada a presente lei na Se_
cretaria Municipal\ aos' 24 dias db
mês de julho de 1962.

_ Eduardo Klodzioski
Prefeito

"
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PElOS I.ARES
e 11m D (O�e § ..�
ANIVERSARlA!V.TES DA, SEMANA

ANIVERSARIAM- SE ninas: Katia Ma�ia filha' do' sr.
Ontem. as sras. donas: Maria �ogoâar Kuczlnskí e M:agaly

Isabel esp. ,do sr. Arnaldo José filha do sr. Miecislau Bojarskí;
Machado, Maria Eugenia esp, Os �eninos: Ol�vino filho do sr.

do, sr. Angelino Ferreira, Glacy Alvíno Bolauf e Marcos Cézar

esp. do sr. Horávio H. da Silva filho do sr. Adão Corrêa.
,e Hülda esposa do sr, Carlos
Benkendorf; Exma. Viuva sra ..

dona Maria Müller; a senhorita
Leonor Seleme; o sr. Rachid
Seleme; o menino Amilton filho
do sr. Dorival da Silva;

Dia 9: a srta. Ninia Isphair;
os snrs: Nicolau Fernandes e

João Scheuer; os jovens: Silvio
Amir Davét e Edmar Michel;
as meninas: Mercedes filha do
sr. Dernetrío .Berbeck é Maria
do do Rosário de, Fátima fi'lh'a
do sr. Ithass $elem'e; os meninos:
Sérgio filho 'do') sr. 'Pedro To-,;
karski e Luiz .Saliba filho do
sr. Osmário .Davét; a senhorinha
Maria Madalena Treml.

\ Hoje: as sras. donas: Judith

esposa do sr, / Bento de Rosa
Menezes e Rita esposa' do sr.

Guilherme Prust; os 'srs: José
Kuroli e, Teodoro Artin; a me

nina Terezínha filha do senhor
Gabriel Níedzielski; os meninos:
João filho do sr. Hercilio Müller
e Gaspar José filho do senhor
Carlos Mülbauer, Dia 11: a sra ; - Martlda Inês

Tokarskí; srta. Maria Madalena
Rudey; as meninas: Irene filha
do sr. Marcos Franz e Carmem
Sylvia filha do sr. Mário Arthur
Ferraresí; Walmor filho do sr.

Arthur de Souza Caldas e Paulo
Manuel filho do sr. Boaventura
Benda.

.Dia 10: ú menino Volney. filho
Ido sr. ,Antonio' Burgardt. ..'

Amanhã: as sras. dnas.: Janete

esp' do sr. WalcUr Wiese, Ma�ia
de Lourdes esp. do sr. Milles
Luiz Zsníolo, Cabriela esp. do
sr. João Furst e Hildegard esp.
do sr. Gildo Zíemsnn: Exma,
Viuva sra, dona Maria Doerlítz,
as srtas.: Maria Lucia Guzinski
e Odete Grosskopf; o Senhor Dia 12: a sra, dona Marta:
.Francisco Carvalho; o Jovem esp. do sr. Francisco Wiltuch
MÜies Luiz Zaníolo Filho; o nig; 0'S srs.: Waldernar Wendt,
menino Adamir filho do senhor João C. Pereira e Alcides Go
Adamír Veiga. rnes;' as meninas: Odilsa Reny
Dia 3: 8S sras donas.: Lady filha do sr. Oady Nader, Maria

esp, do sr. Hélio Bastos, Marina Nina filha do sr. Nivaldo di'

esposa do sr. Julio Gonçalves
\ Almeida. Rosa filha do se rihor

Corrêa Filho e Ascelina esposa
'Paulo Olsen. <?a.tm:ina filha do

do sr. Nivaldo, Brey; 8S srtás : s�. Boleslau Kiviscíen e Senis

Terezinha Lis e Divair Maria. filha do" sr. Wiegando Knopp;
Frrreira; O sr. Univaldo Allage; p. m;ni,oo Eliseu filho do sr.

o jovem José Czarnik; as me- Fl,d@lls C.arvalho do Prado.

ninas: ·Elzira filha do sr. Jacó ../
Dia 13: 8 sra dona WallyScheuer, Edite filha do sr. Vitor esp, do sr

. Francisco Voigt; a

�fh�a��h�: ;au�;l�i�:res�elena ;r:�ker:n����i B��f:�e�sN:���
Dia 4: a sra. dona Haly esp. Bley Vieira e Leonidas GUIO bert;

do sr. Celso Bauer; a senhorita Angelo filho do senhor Aquiles
Alzira, larrocheski; os srs.: Jo-, Ferrari.

vina Roesler e Ernesto Koch; Dia 14:
o jovem Oswaldo Prust; o

menino Carlos Alberto filho do
sr. Willian Castellains residente
em Londdóa.
Dia 5: fi sra dona ·Brasilizia

esp do sr. Arnaldo Fe'n:eira;"
as srtas.: Alzira Franz e ,Marli'
Elis; o sr, Luiz Santos; à meni
na Jarbas filha do SI'; Pedro
Cruz Sobrinho.

"

Dia 6: a menina Alzira 'filha
do S�. Eloy Sudowski) os meni
nos: José Carlos filhe)" rjo sr.

Willy BoHauf e Nivaldo' filho
do sr. Alberto Wardenski.

as sras, dnas.: Adélia

eSJ1) do sr. Max Schumachf>r t
e Rosélís Maria esposa do sr.

Reinaldo Crestani; as ,enhorita�: .

Rome!ia Zapp e :vIarjÁ' Hf'rminll:l
T0karski: os srs.: Augu -tinho
Belloto. Lindolfo Cordeiro e

Argemiro Rosa; () jovem Aloacir

Veiga; a menina Nadir filha do
sr.' Dionizio A. Orgek( ski; os

I' meÍ1inos: I, �t-ltr]i:ro Paulo, fllho
do sr, P�,U"lo Ol"",n, Rubens
Lino filho do' "t. Periro Tf;kars
kl-, Rob::>rto Lu)z' filho 'do H.

Walfrído H:.ensch f> I Edua' ·,0·
filho jo sr. Z dredO )'v1üU�r,.'

Dia 7: as sras. donas: Tecla
esp. ,do sr. Ananias Petrintchuk.
Abigayl esp. do sr. Waldemar
Bichop e Lidia esposa do sr..

João Moysés; os srs.: José AI
lage, Vitor Metiger, Felix
Demikosk{ e João Artner Lean
dro Gonçalves; os meninôs:
'Luiz Cezar filho do sr. João
José Pereira e Euclides Nelson
filho do sr. Euclides Bueno, 8S
meninas: Marilza filha do sr.

Jayr D. da SilveiI'a, Rosane
filha do sr. Hugo Peixoto e

Ines de, Fátima filha do senhor
Alfredo, Trapp.
Dia 8: as sra�-. donas: 'Lebni

f'Sp. do sr,.' Ernesto Bishop
Sobrinho �, Maria da' Luz ,esp.
do sr.' Silvadavio de A. Medei-

, ros; o" srs: Carlos Benkendorf
e Antorii!> Nascimento; as me-

Agradeci'mentq
Uma' d"'vota' agrad�ce ao

Santíssimo Sacramento, grandes j

graças alcançadas por" intt;!fc�s�:
são de Santo Antonio, M�rjil
Claret, N. Senhora; do Sagrado
Coração e Santo Antonio de
Pádua.

Nossos cUl1?primentp's
I

Noivado
Contrataram casamento dia

18 p. p. o sr. Heinz Brandes
filhô do casal sr. Gustavo-Dô
rothéa Brandes com 'a senhorita
Maria Madalena filha do casal
Salim-Salime Zatar.

Nossos parabens.

\
,

,

'

'. ---r, SANIA·",.CAT_RIHAJUIZO ELEITORAL DA 8a. ZONA CAHOINHAS.'

E O I T' A L" 'millo Pospor e Romão Kondagés
ki. E, para que ninguem alegue
ignorância, mandou passar o pre
sente que será afixado no local
<10 costume e publicado na im
prensa local.

I .

I,

,
\

an08

, 'O doutor R eynaldo Rodrigues
Alves, Juiz Eleitoral da 8a. Zona

, anoinhas, Estado/ de Santa t 'a
tarína, mi forma' 'da 'lei, etc.

Faz saber' aos, que o presente
.vírem, ou dêle conhecímento ti
.verem que, por' parte do Diretó
rio Municipal da União Democrá
tica Nacional U.D N), deste mu
-nícípío. através de seu Delegado
devidamente credenciado deu en
trada em Juizo do pedido de re
gístro.de Candidato R à Câmara
Municipal de Vereadores do mu

nicipio de Canoinhas, na pessôa
dos cidadãos seguintes: Alfredo
de Oliveira Garcindo, Benedito
Therezío de Carvalho Netto, Gui
lherme Prust, Ewaldo Zípperer,
Pedro Wipieski, Pedro Tyska,
Nelson Azevedo' Coutinho. Síze
'nando Ribeiro Filho, Dr. Vitolde
J, Sidleskj. Antonio Cubas So-

I brinho, José Stocler Pinto Fran
, cisco, Artner Filho e Leopoldo
Koning. Para que ninguem alegue
ingorância, .mandou passar o pre
-sente que será afixado no local
de costume e publicado na ím-

,. prensa local. Dado e passado nes
ta cidade de Canoínhas, aos 24
de agosto de 1962.

Reynaldo· Rodrigues Alves

"Juiz Eleitoral

Confere e ,dou té. Data snpra.

O Escrivão Zeno: Benedito Ri

beiro ,dá Sílva.; '

J

Esté é o famoso "CONJUNTO MEL6DICO SINCOPADO", que /

estará abrilhantando o baile de' aniversário do,. Club Canoinhense
,

dia 6' de Setembro.'
,

Venda de mêsas a partir do dia 2 de Setembro às 15 horas, na séde do ·Club.

Cine . Teatro Vera
APRESENTA:

Cruz

Faz saber a 'tantos quantos o

presente virem, ou dêle conhe
.címento .tiverem que. por parte
do Delegado de Partido da União
Democrática Nacional, devida
mente credenciado perante: este
Juizo. deu entrada em Cartório
do pedido de registro de Gandi
datos à Candidatos à Câmara Mu
nicipal de Vereadores de Canoí-

•

nhas, além dos [a encaminhados
a este Juizo, mais os cidadãos
seguintes: Jeremias MaJ,'êzynski
e Alcides Schumacher, Para que
ninguem alegue ígnorãncía.; mano
dou passar o presente que será
alíxado no local do costume e

publicado na imprensa local Da
do e, p ssado nesta cidade de Ca
noínhas, aos 28 ' ,dias do mês de
agosto de 1962:.

HOJE

com

á. 20,00 hora. - Imprêprio ··até 14

Fera do Forte Bravo
Willian Holden, Eleanor Parker e John Fersythe.
"'''::\- -----

DOM INGO - às l4',00 hora. • censura Iivre-

,'.

�------------------I--------------I----------------------

Faz saber a todos quantos o

presente vírem, ou dêle conheci"
mente tiverem que, por parte do
Diretórip Municipal de Três Bar
ras. da União Democrâiica Na
cionaL I'ltl'8vés de <leu Delegado
devi(lameilte credenciadl1,. deu eu·

ü'ada em Juizo do pedido de re�
gistro de candidatos à Câmar'a,
Municipal de .Verel'Hlores do mu

nicipio supra, na pesAôa dos ci
dadãos seguintes: Hicardo Gon
calves de ,,>Iiveira, Jorge de Sou
Za, Manoel Perreira, Evaldo Car
los IJrand, WilIy Ruske. Walde-

/

Fera do Forte Bravo'
UOMINGO

ã. 17,00 hora.
à. 20,00 hora.

,

Cen.ura Livre
• Imp, até- 14 ano.

é"Cruel.Ouando a
com Ralph Meeker, Mildrel Dunnech e Jean Stapelton.

/----,--

2a. Feira - "s 20,00, hn. • Imp, até 14 ano. -. REPRISE

3a. Feira - á. 20,00 hora. - improprio até 14 anos

Passaporte Para a' Vergonha
com Odilie Vérsoís, Herbert Lom, Diana Dors I.

e Eâdie
t
Constantine.

-- -- h
48. feira - às 20,00 hora. - improprio até 14 ano.

DosesMorte em Pequenas
com Peter Graves, Mala Powers e Merry Anders.

I '--,---- ,

5a. Feira, - á. 20,00 hora. - Improprio até 14 ano.

6a. Feira - ás 14 horas MATINÉE - Censura Livre

DESTINO DE GLÓRIA

.A

SEU
com Frank Reagan, Rhonda Fleming e Grant Withers

----,-'-

168. feira - às 20,00 horas - impróprio até 14 8�OS

A MÁQUINA DO TEMPO
com Red 'Taylor, Alan Young e Yvette Mimieux

Isto sim, é fantástico, extraordinário! Venham ver coisas

espantosas. Como !>E!t;á o mundo tio futuro?

Senhores Proprietários de Poltronas
So!ieüamos, o especial obséquio, d� verificarem, na

p�)rla, (1'= ..ntrada do reservado, os, números de suas,
p,,;troofls, limitando-se ausar apenas as de sua propriedade

Gratos'
A GERENCIA

,-

)

I'
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Refaça suas forças, tomando

CAFÉ 81 G
A RIGESA S/A, avisa aos

interessados que possue tó
ras de cédro e Imbuia para
venda.

Informações no Escritório
da Propriedade Agrícola em

Três Barras ou por carta

para a caixa postal, 222 CA
NOINHAS 2x

Torraao a ar quente
Sabol,"oso até a ultima gota

Rua Paula' Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
I

���������.

Carro de Aluguel.
N. Fiedler

A tende-se Dia ,e Noite

Praça Lauro Müller, (em fre,nte
Bar Carlíto)

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

José Yvan da Cesta
Bacharel em Direito Fone,138

Canoinhas - Sauts Catarina

/

Advocacia em geral, especialmente crime

P�aça Dr. Oswaldo d'Oliveira
I

- Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

/

MERHY SELEME & FILHOS, oferecem )

3G DES V

. .

- estôque GOODYEAR completo
- condições favoráveis

,-:serviço rápido e eficiente

Só a :GOODYEAR I

garante tanto I '

, �
c'

"1 MAIOR RESIST�NCI�
=
= Provada em terríveis testes
� de laboratório
�

<,

'3 V�ZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas"
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEt,\
Provada em milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros

GIGJUiTES IJ,

.GO

MERH,Y SElEME & FILHOS
Pronto para servi-lo
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Caixa Postal, 1 -- Três (Barras - Santa Catarina

,'f.-

(

VieiraPrefeitura Mun�dpal de
CONTINUAÇÃO

.

TABELA II
IMPOSTO SOBRE AMBULAN-

-, TES. "

1 Algodão - tecidos de
2 Tecidos por mês
3 Alho, batatas, cebolas e semen-

tes
.

4. Amendoim, pipócas etc.
5 Amolador

'

6 Arame ou vime - objetos de
7 Armarinhos objetos de
8 Artigos de palha
9 Aves de luxo
10 Aves e-ovos (nã'o sendo cria..
dor)

11 Balaios
12 Beles e confeitos
J 3 Barbeiro .

,l,� Bicicleta '}
15 Bilhetes de Loteria
16 Biscoitos bolachas e pães >:

17 Bordados e Rendas
18 Brinquedos �e quinquilharias
19 Brios e casem iras
20 - por. mês
21 Café torrado ou moido
22 Carnaval • artigo de
23 Caldo de cima

24 Cereais
25 Chops. Cervejas e outras be
bidas
29 Cigarro e fumo
27 Dentista
28 Doces, em.geral
29 Divertimentos, diversões
30 Espelhos. vidros e estampas
31 Engraxate
32 Escovas, vasouras e espanado

I 500,06

Maj�r

::3jOOO,O�
750,00
200,00

60,00
100,00'
1,00,00

!!.OOQ,oe
1100,00
,200,00

1.100,06
S006

·T1.10D�1
2Oo,�

..5:000,09
300,{l()
500,-00
200,00

3.000,00
750,06

11.000,09
600,0&
200,00

:2.400,00
t.�ÜÜ)oo

fjj.860,OG
� .000,00
t� .500;00
'900,08
300,00
.100,00
:200100

res

33 Estofos • Redes, tapetes ole-
ados e capachos

34 Fazendas em geral
35 - 'por mês
36 Fumo - vide cigarros ,

CONTINUA NO PRÓXIMO NUMERO

4.'ÜOO,oo
'8JooO.,oo

Avisa ao distinto público, que no dia 1. de
agosto do corrente, reabriu a sua casa comercial

para bem 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,
Carpideiras, Foices marca I L,

por preços especiais.

lem em csWij�C �crm��c�tc, f�rin�� �c Iri�o·> M�rca ' M�JAP
RUI! CJetaoo Costa. 96 - Caixa Poetal, 9 • Telefone, 219

C A NO I N H A S SANTA CATARINA

& Cia . Ltda.Tokarski

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

der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno

c�m 800 m2 (20 �. de frente x 40 m de fundo) edi
.

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. 2x'

Bem no coração da cidade

CASA DO CRIADOR
de Carvalho & Nascimento Ltda.

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS

T emos Vacinas C'rista Vioeta R'hodia.
Sais Minerai. e antibíoticos, para a fabriceção de raçõee,
inclusive farinha de carne, de 01101, de sangue, e outro.
.nigredíentee. Ração para cenario.
Um variado estoque de adubo. e inseticida, para O.

diversos fins egricolas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CSRREIa1 00.' NbJ� fE

I' ELITE CLUBE

'

..

1-9 lYO�

UON apresenrou "em Majo.r'
Vieira chapa1de, Vereado·,

res das melhores
ESTEFANO IANCZKOVS�
RI
JO�O ALFREDO BO-
RECK

. VALENTIM, MAIA.
WALTER llENNING
TEODORO 'BARRANC-,
KEVICZ

7 ODILON DAVET.
}I, MIGUEL MARON BEClL.

rGILBERTn GROCHOVS-
KI.

'.

" Canoínbee, 20 de Aga.to de I.'962
�t' ...

"

,

"
i

:

A 'Direção do
CORREIO DO NORTE
N E S T A

Presado. Senhores.
�

. É com imenso prazer que levamos ao conhecimen
to de V.S., quê em data de 30 de 'julho p.p,., foi eleita :a n-wa

DIRETORIA DO «ELITE TENIS CLUBE». que ficou aasim
constituida:

I
'

Presidente: - ALCIDIU ZANIOLO
'l°. Vice - OSVALDO S. DE OLIVEIRA
2°. Vice .; LUIZ D. MIRANDA
3·. Vice - OLIMPIO MURAR"-
Secretário - LUIZ FERNANDO FREITAS

'c 20." _ RUI SELEME
Tesoureiro ...,... JOÃO PEDRASSANI ,

2°. u,' ....,., ERASMO J. DE, ANDRADE
,i Coneultor-Jurfdíco, - DR. SAULO CARVALHO

Na oportunidade apresento a. �.S· meus cordiais
cumprimentos. . I I

" (Ass.) Luiz F. Freitas,

.( Agradecimento
A família GREIN COSTA, enlutada com o falemen

to de lua mãe, sogra, avó ROSA' GR.EIN CO��A, vem de;coração agradecer a todo. de que qualquer -manerra, confor.
taram em' horas difíçeis, em Papanduva, à todas ali peasôa••
ao Presidente da Energia Elétrica e 90 Revmo. Vigário
da Paróquia. - Em Maior Vieire, a todos que se fizeram
acompanhar até sua última morada e a08 preséntes a mi.la
de 7°. Dia levada a efeito Da Matriz em Cenoinhae, exten
sivolI ê.te. ao Hevmo. Frei Fabiano e, ai Hevmes Irmãs.

A todo. mia eterna' gratidão.

Major Vieira. Agolto de 1.962.

·Atenção. Monte Castelo•••
Muita Atenção

,

"

D4··ESlPfC'AL•

1 .' _. '

Para Vereador, vote no.

candidato. da VON, po
pufaree, 'probo. e" tr.aba-

lhadore•.

ARTUR CESAR BUCZEK
AM !\NTINO 'MEISTER
ALIPIO, C DE LIMA
JOSÉ JOAO GONÇALVES
ALCIDES BUFEK
ANTONIO BUENO, NETO
E LAURO UDA

Eles serão advogados dos
interesses da, coletividade.

CONCES�IONÁRIO U I AG••
�

'ROTHER1' & CIA.

.' )

Mod'slos pua
todos os veicules

.

WilLYS UNHA JEEP.
AERO WILLYS

E RENAULT DAUPHINE

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
cf.\.

Rnf "Videl Ramos, 203 Forie, 145

.

,

A QUEM INTERESSA0' POSSA
Através destas colunas torno público.' que atendendo \ a

interesses particulares. d'oravanta não pertenço. e não tenho
mais ligaç[o ,alguma. com facções Polít ico Partida rias. Conservo.
me nêsse mdmento' neutro para qualquer 'co,giteção política.
Santa E�idia. Agôsto de 1962.

,.

,
.

\ -

�·��·I,.(Ai:ireé!o.'Pa'ul.)
1"1'1- V��,J v

. '.

IRINEÓPOLlS elegerá, os Verçadores da UUN
DOUG1.AS WENDT, pela cidade. .:

, JOSÉ MASTALI. pelo klm. 34 e klm. 36

JOSÉ CIUPKA. por Iraputã,
AFONSO PIECZARKA. pelo Distrito de Paraguassú
TEOFILO TAVARES, por Moema. Rio das Antas, (�<)lnri<d" e

Taió Grande
GERCINO NÁSCIMENTO, Barra da Prata e Baía de It- I" í

VIVALDO HERBST, pelo Craveiro .

............ �--__----__-- -� -�=m-------i---..-·'�!.��-.-I--��----..-------------.__---- -� -- __

'I

,.,.,

FOGOES A

rnCSV

AMPLAMENTE'
FINANCIADOS

desde

Cr$ 2.��O,OO ASSA». ® COZER

i

.

.

" .

m e n s crs

'* Entrega Automática
.* Aparelhos previamente testados
'* Conjuntos fabricados especialmente para Ultragaz

, '"; >lo •

Rua .Paulá' Pereira, 430
,

I
Fone, 305

produto dó

.Em harmonia com o páinel - fáceis de

instalar, sem necessidade' de adaptações
.

3 faixas de onda-Alto-falante de 6 pole
gadas- alto-falantes auxiliares disponíveis
- Receptividade perfeita, grande potência,
magnífica sonoridade - Com a tradicional

garantia WILLYS. Venha ver, ouvir
e comprar

WILLYS-OVÉRLAND
,fabricante de veículos de alta qualidade

SAO -BERNARDO DO CAMpo - SÃO PAULÓ
COMPRE SOMENTE PEÇ,AS E ACESSÓRIOS GENUINOS WILLYS·

<O
'"
o
'"

" �
E
..

Õ
�
Ir

.�. 'Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a) - 'A matrícula é vóiuntá�ia e os' candidatos da

Corporação poderão s�r' Sl',Irgentos, Cabos" e Soldados
, que

se acham no bom' comportamento. ' '.
-

, .

,

• '," . '�.. '\J, ". '
" �

b) -'- Não estarv séndo, processàdos no fÔÍ"0 ,Militar
ou Civil e nem, cumprindo' pena por .condenação' �. não es-

tar sujeito a· Inqu_�rito lV!i'litar ou C0IIlUrri. '. p. ,,' -.::,

�, c)':-:- N�o ,h�ve�.. ;�J;imetido trám'gr;s-sãÍÓ ,1'dfsciPJina�,.
de natureza desonrósa' qU,e atente contra a'djgnidad�"inilltar'
ou profissional :.e .que .I'lão!� :recorriimde:�'!.<>:' seu, iri'gr.éss9 . na',
.Classe dé\ Sar-ge�to,s'",da C�rP.?r�ção. �. '" 7

'i" ·i.. ;;,"
'.

d)\ _.::.. A> i�sCI;:,ição ':sef.� fe,it.a ,m,eqi�nte
.

relâç�o'n9m'i
nal dos Candídatos e �ncaIriJn��9a:.. pe_�ó�' C I1)\t�� d�f Vnidacl:é$
e Subunidades, ',Ctiefes; de '. ,{t:epartiçõe�'\!'ti!' SJe.rvi�ds:;r .ao. ,CO�/. ,

mando do 3°�,)3PM. ," -,
,

:�, '��' ,; ',;_ • r.·''''(, .; �,�,�" '�
.

"
. <t,.. " .'

':,_ ',' '" ... "�'.
I </.

I" ., 11:' ''; ,',

e) _· ..O,s·.:eaq,d-id'��osi,'Re, ou;trf:l:S:, 'çq,.çpõlla,Çõ/s:· 'lV1tl}ta- i I', ";�,; ::'� "---1lII
res deverão }apréséntaf �üt0ri-zação ,dos .Çint. dáS resp,ecti.�às ,".)�'

�nidades";;�·)C·.h�<:. '

. � .:'"�;�<" �u,:.�,' '�J
'

'{'�.:,�«_, .> ; c,;�. '; ';' 1,J' '>,
' 'r

Para Ç,aAdidato'$_ Civi's'r;e Ol,ltr'as /Corpotaç'õeS:' rMHit�i'e�' �. \?, �.'>,',
�

::é:::::::) •

•

«' r.'
•

'.,.'
,.' P'f ./:11':. l:::'('� .1 .�:,..;,...� .' .",

'/' '" 1

"

" "�.-,�\ '.

a) �
... s�r. Jlie:serv!st,�:d.e., �a. ou ,;a�, .\�'a�fg9f'iai {I"

h) ---:- 'Ter' (I má,X::irhô\",3Q ános' de idade. 'c�,m'pletos,
na dat.a do· ence'r:ià'IT,lento/da. -inscrição� ,,' �; ". ";'.' , '-

,

'c);'_ .O'.I:equerf��Ili6"de,i,nscri�ão dever�·:se.r .enca�
minhado ad Comandante,. d'o;3°. Bàtalh'ão do' PolíCia ,Militaf,

. .

.

\. :..'
.

.

.... "
.. :'. .....

,

"

contendo bem, explicito o-�nderêçõ"do i·.�quet�n.tê;'Sen\j'o a-,'- ",

cOIJ?panha'd'à d'os\,s�.g\.ii'ri·i�s ,d:o.cUinentos:'
'

"

'. ('
,

",' ('
)

(
. .',

�
,.' �. to .

o", ••

1_, qer�f�ão,;,�e:,��t�:�.eé�,o':'��� �.,e ,ç�:�a,�;ntô ;,�se,,�a�: �I
- A testa90 de Vaçina. � ,.' V ,

. , ,

"

--:, QustrQ:'(-41 fotqgraÍia;�x4"-. ';' -�> ti :�,'" ", .[\; .. : ':! ' ':
<,

_

,

CertificadQ p� ,.Reser�i�tll: de' '1 li: ,'o ti'· 2a, CJl�égorí�,�. 'l , ,',

...;. F,ôlha çorriqá, 1>�s.sa'd�, pelo' "Canódó ,d.'P�;;�tirríe. ,(," ,

-' Atest.ádq de,' Cohduta,' pass�dO'i pela Autoridadé'
-

P I· 1 I '

'. ;i'., , ..<: , "
":;" "', '. ," 1 � • ;é v" l'I"c o lC 8 ..,'

�\'. ,,'_
,oro:&' '-,' -\

•. ,,' :�,". >,' .�:
.

'''j _.> .�
-'. 'Atesta·ao de' Residê.riCia... J

1;.

\',
;_ Ql:1i:t�ç,ãà /'És�'o18,t:,>\ ''','',. ,:J �.

,�,E, :i :,� ,fM' �': ";i)1 li: I� Â·:b ,��.I: S S.::k O '

o�· càbdidat'Js ',qú�; pi�e�ch�re'iIi p� r�q\ies.ito� serão
submetidos a ':Ex�mlê,; �'e, Ap'�l,ssã�, � dià 2,2: dO'�'curr€ntP'J 'que
constará der' seguinte:' ir: "''':t�� ". "

'. '
' f

,

".:, .-:.;'1-" i. ��.� h'�·. ,f
• ��� r'-" "

a) - Insp�çã()i de,:�.saÚde/
"

,'\
..

"

. i'( .(.
:',' r..

_

""T,
-""

'.. '.�. ...., 'J[� _.:". .

�

I

\t») . ...:..:::.
.

Exame Fíiiç'o:.-,constandb . de:, - ,

�

"f :-", ..."_' ..
� ,', �"�'!.". '�:_l-'_ .: ,', ,'."';: .. ,,",

' .'-
\.

'.�. '.

Salto em altura (1,2'0),� Salto de extensã
. .6 (4m) -

Corrida ,de: 100m" (l'4!'segun'dos);:":_' Corrida c�m ,Um saco de'
40 kg. (50rn{em T4 segundas) .-' 'Corrida';d,e ,1.000m. (4\mi
nutos) -:-' Subida' em( c8rd�, l�isa (4m) 'L, La,nçatnento d'e pê
so (5 kgs a'6m:.- Mêdii(. dos doi�,...li).raço�).· �

,

,

. -,,-"'_"T"":.,�" ",�'>--z�')'j-"",�"'I, _� .... I.

c). -' Exame.·; Intelectuak;''':-,,'constando de:
; .; �;. ,�", 'i: �;: ,\ ,{ \

.

.

. :;r_', :" '.,' ,

PORTUGUEs: -..,' Dl,tacro' de Um trecho extraldo de
r um livro de' autor brasiléiro; .�'Ànálls�. Gram8ti.c�L Verbos '\

'Regulares e Jri'egulares. Cençot-dâqc,ia, \� :Or�ogr8fia. (Elimt-
naiória). \ :' "'.

"

.'

,
"

. "� I

ARITMÉTICA:· -' Qúatro. o'p�':ações sôore números
inteiros e fracionários. M�C e MDC.' Fraçõelj Orqinânss �
Decimais. Razões' e Proporções.- Ntiúneros Complexos.

'GEOGRAFIA do B�asii.
'

"

" ,

HISTORIA do BrâSil.

1:,', r;\"I;"�:';A",';," l>·,·"f-c"Il LI· <1'
'"

.

I' ,::;->:/,
...

"
,
..

,
o' Comando do '39• BPM faz saber a quem, interes-

s'àr possa, que, se' ach!i:m abértQs::na '§éde. do 3°.' .BPM em"
'C;sDoinhas, até o:,'cÍia' ,20}Jjó.�7corrln�e; ,.ás inscrições p�ra; o
Ex'ame de Admissão' ao Curso' de Formação de Graduados,
que funcionará no :m.es!po.' Batalliãô.., .' ,: \

'

.

'.c 'I�Finalidadés d6 Curso J"
,

. �': ,

: ';"�.' ,':"> "�I �

l!}' -·t';\·i��� . '"!ri ,,'!.' ". _

.: J ",

-

':.
o C.F,G. tem í PPI:, ,f.i:n�\lPade· formar SARGENTOS

COMBATENTE§, -" �inistrahaQ:.Ip.es 'coI)hecÚnentos' �pl�tivos
até o Comando dê'., PpÍot.!ib, irlcl�5;jve;: ,terá duração de nove

., .\. n
..�', , . �"," 1_".-, ,

meses e constará de (3�,etapa-s de'.3 me'sés cada uma.
;.\ 1 ,. ..�' ." �.:,;;" '�") ,

;
"

II-Copdiç.ões· pal'al'q, �xame de' A(i:miss'ão
....... �

. '1 ','
"
't 'J l., �

Candidatos da Polícia �i1it�r ,

'

dó.

�:

d) �: Exâme' de
.

éafát�� P.sic;ot(!��ico ,:,' "

Isensão das Pro,vas ,:d,e Nível Intelectual:
'

Fíçaram i�entos destas provas os Candíâ'a-tos que" a-
presentarem docimientos (D,iplomas, ' Ceftificaqm" com firrpft
reconhecida) de haverem. concluido p Curso Corflplemt'ntál',Normal Regional, ',Ginasia,l' ou '�quivQhmtes, forneddos por

,

Estalelecimentos' de. Ensino Oficial ou '-Equiparano, bem co

�o os Sargento da Corporação ou os procedentes do Exér-
cito Nacional. .

.

No'TA: - O presente EDITAL revoga o anterior.

.
' 8:anoinhas, 8 de. agôsto de 1.962.

(Ass.) Wallace Capella)
Ten.Cél.Cmt. do 3? BPM.

l' �', Trsibr INTERNATION\L ....... T.D 9 com garalltia
,

.

fie Oficioa total ' Cr$ 2,900000,00
l. - Trator CATERPILLAR' D-4·6 U-

'bitola larg" Cr 4.900.000,00
I � 'Trator CATERPILLAR' 1).4, Sêrie "C" ano 1962
t'att.IJo' (lOVO "",,' Cr$ 5.900000,00

"

I"" ': "
.

'

.

-,

(
,

, ,

L- T(I;t Ir ALLIS·CHALMERS HD.6,B com 2.800

.1.J("ra� de trabalh-o. ,Cr$ 4.100.000,001
'l - Cam;i�hão "DESOTO" 54

", "�. 'Cr$ 6'ÓOOOO;OÓ
I - M(;lnL" Diesel' e8tacio�ário d'e 60 HP:, éo�pleto com '.

"

f'u:i'brealo:�m
.

,

, .�. '.
i Cr$. 400.QOO;00

, .

" .

\ _�,' , ,t!.t
•. (_l� .," �. ;;1 I: :';,

_,

.'1', '
:.
.•

1 "7'" Gleba de terras 'cobertà, pe' �atai, (made.iral !'º� .Iel)
,\ J'

c

J1(�i total de 80000' alqu��re:��".. i,tu���,� n�?E�t8dQ de Goiaz,( ..
'�': . t.s.· .,

- ',1;-" ','- 't1'1_�"'if,' ��-r, ._:�\ :'_.�. ,'. .' ''\','
,. /.

\ .;�.)ti! '
"" ,.·Neg()d�. ,�u�':��JhOf�.-:r��t���,��Õ�. \ cOID \ ;.'�

,,';,

",A-b"rahão'<'Mus�s',i S.A.
:r; ;

',.

,'.... ��' ..) .:).:,\ .�' ,,')1', ,l'�: .F' 1:�•. ,J '.

,,' ,INOUST'R;liA /E COMERCIO
',/ .

, Riu.' Sénádoi' Felip-e Schmidt, 695

CANOrNHAS Santa� Catarina.

, ....

'.
, ,

"Jovem Catarifrên,s�". "

VQcê quer ganhar CI,s 22.00000,
mensals? Faç� o Cu nso de Sar-

,gento para a. Polícia Militar.
Inscreva- se 'na séde do

.

3. Ba
talhão de Policia, Militar' em·

,c'anQi[;lh'!I,sou procure' Autori-
, dade políeis! màis 'proxi.m.a que ,-

Ih d
' ). -

• ,e afa as" rnstruçoes,
' "

:r • '
.; '�" ".

,". '1

.

" 1. ,',," ',_. ""

, {!,ad,a,:,:'e.tit,L
5 A I A S, LltlfJ\a.:'; moda

-1 .... ;
, '

Confecçõe� ,finas'
para' senhoras

çÇl§;i!l Efl.it�.1

�' (

\

-t, 'o' i, ' ..�.19�2
.. J. '

• .Muelc for rVIDaqciog
..

PAul We8ton e lua Ocq.
� �

" ."
, '-; .' �':J .'

Tbe B-ave I;lflllJ (L� fié�t9 "hrava)
, Banda' Taueine da· PIs�à México

;
" /' ',.

,':.?p: . '
.

, "'\ ....
'

,

.....'. Il!,'� '.
. ", .' )" .

.f';�Bà�i'l� é"Urq;' de ,cár(laI1'
I'E&c',re' hlllj�ó� "

" " -.

.r .��l,n(ly-\ Pultip ,e,,'�u.f��j.
.
Roro'!io."H(.,li�áy �'.,;' ,

.

, '1•. Batoi:!e.;-& '.Ouihéstra I','
,

.' :
'

'

,". _' i: .' �

.� r),,;;:(lr�rAa' MiJ�i�a:i., d�"Br;8i;f ".;,
J um> Me�,tre ,apd' his 'B�8i1.i'leir� :'.
'r""g') Argentiuo
Atili, Stsmpouê and his orq,

.-..,,-:

.

Balir) mit liebe '

.I" Basi'e e sua orq�,
"

"

I

A prt'pf'ntando o

Csniuuto Flamingo

pçrfeuo" íundonamento

. '_ ....

'.

..: '

Dr•.ARN,OLDO· '.PEITER, FILHO
I

ADV'OGADO

'C0MÉRCIO'" _'( TRAB�LHO
:.{i .t:�

Rua Vidal Ramôs: 310 "':,:.(em frente ao Hotel Popular)
> \.

'E>D"l/17'·'A L
,

'

...� '" ,'" .
'

.

..
A Associação:;'Profissio'nal dos Condutores

de 'Veíçuló� .��doviif�io� de 'Can�inhas�,.
?

Conv�ca ',para �-� <' As's�mbliia 'Gerâl,
De acôrdo corri- 'as ,d,f:ter":,inaçõ�s' leg�is, e . ��t-átuârias.

todos os Srs. Associado� 'para ,8 r�'i1nião ;'da "ASSEMBLEIA'
GERAL", especialmente; 'destinada ,a resolver a seguinte or-

dem do dia:
.

1,'

.-"1-

,

Transformação desta· Associação .em Sindicato de, Classe;
A reunião' devel'é ser realizada na séde social, no sa

lão de propriedade do �Sr. Fràncisco Bechel, no elmpo:Agua
Vp.rde, és 14 horas, do dia 7 de Sete,mbro .

Canoinhas, iulho de 1.962

Osca,. Werka - P�esident�.

,l, (

!

.\
\ .' .\

r
. r
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ES'PORTE'S
"

AMANHÃ, no- stadiun ,Municipal mais um

Campeonato Estadual de Futebol.
"

'"'-

Ul'lIMA", HORA

-

(

classico da cidade

Prestigie com ,tl,Ja presença 9

Pàpanduva vai 'votar nos
Vereadores Udenistas
ESMERALDINO MAIA
DE 'ALMEIDA ..
OLlMPIO RAULINO
Sr.HADEK.
aTAVIO :PCHEBÊLA.
PEDRO POVALUCK.
ANTONIO IAl�TIKOSKI
FRANCISCO IDALINO
TÚLIO.
E�lILIO HASS GUE·
BERT.
Êsses homens defenderão

com dezassombro a coletjvi
dade Papanduvens�,

'
.

,
.

SECCON

.1

MOIS,!E CASTELO
"

ii vai eleger ,:
, .;"

"j,-';l

I
. �.

..

.. . .' , i
. ,'o J ,<. j

ATE�ÇÃO �LEITORES DA, REGIÃO NORTE ' • 'no

ú�t!mo pleito no ap�gar' daiJ'luze. da proP�la�da eleitoral, sur
giram os famosos boletiDII ....arelo••

� anu'nciando a. ren6ncia
do nosso candidato,a Prefeitura. Menti�a qu� ajud�u.na �it6-
rià dos n08llOs adversários .Te�lO� 'segura,. informaçÕes de que
o mesmo golpeestâ preparado,. infórfua'-do da saída' do' Dr.

.
Cubas da UDN. Não aeeédttem em' boletins anônimos, mandados

.

imprimir pelos político. íneseeupulõsos e desenestos O Dr.

CubaI! nunca saiu da UDN.

Foi Deputado pela UDN. Candidato a Prefeitura pela
UDN E Vereador com 994 votos pela UDN. É Presidente na

Ciniara Municipal, representando a UDN. Qualq';er notícia,.
com referências a renunciaS, não merece. crédito.

o Dr. Cubas nio renunciará. Irá até 7 de outubro

quando seremos vitoriosose
.
Cóidado' com os boletins anônimos.

Não acreditem em -�oatol!. 'T�mos informações segueas que taill
boleti�1! já estio pr·óntos. Ma,is um crime eleitoral }Iais um

eríme contra a boa fé do nosso povo.
..

uoio
, , á��' P.r�.fej,to, M��nidpal

Candid·atCltda UON

'_ -: J.' l'r
JIIII: {' "" , ,"' •

IRINEOP,OLIS;, :viz8Q'do .

, .,
'. '''.� '.:\. \;;._..... , ... ."

'

íe�. p'rog.t;�;�.o elegera

lEMO ''JaíR 'CAtSAR'
·Prefeito Municipal
C�lldidato da 00 ......1

àpoiado 'pelo ; povo

"-ELErrORES
o bom legislador

aquele que vive e

o drama do povo,,·

Silveira
p_ 'S_ �p_

, \

I
-

I

Semana; da 'Pátiia
CL!RLOS ilIdGNO ?ElE.ME, do Giná.rio Santa ,C.,.�z

.

o calendário-em. 'breve registrará' a -data . que todo bom brac'
sileiro admira: O 7' de' setembro: O dia de no'ss80,lndependência': E,'
para que esta .data seja condíghamente comemorada. desde" já, em.
todos os estabelecimentos escalares da cidade; mestres e alunos pre- .

param instrumentos, prevêem novas formas para o desfile, etc.

,
O movimento que se efet�a semanas ante� da alusiva data,.é I

como uma maneira de deixar o povo com maior entusiasmo. e an

sioso para ver a homenagem que êstes alunos prestarão à pátria.'
.
Em cada canto ouve-se um ruíar de tambor, às vezes umas notas
desafinadas de' corneta e ... a partir dêsse momento, alguns já co

meçam a pensar: Daqui a uns dias êles inventam de ensaiar â noi
te, e não haverá mais 'jeito de se dormir."

.

"'Mas outros, nem sequer notam os i�cômodos que êstes tam
bores e cornetas causam. Estão com o pensamento '1oltado para a

data triunfal, e ... vêem seus filhos, 'garbosamente marchando, entre
os inúmeros outros da: fila; ou' os vêem com a mão ao peito, inter-
pretandq o, Hino' Nacional Brasileiro;

.

E 'nós, <os alunos, começamos' a pensar: O pior é que minha
blusa de estudante está tão apertada, que nem pela, metade, eu mi
tro nela. E dizer que na Primeira Série não ousava quase .vestí-la,
pois ficava por demais folgada;

Mas o que deve dominar nessas demoustzaçõs patríótícas, não
deve ser o modo pomo mehei de tr:aja,r; sopunho que todos notarão Para Deputado Est.adualmais naquêle que. estiver com o passo errado, do .que no marmanjo, .

que veio com a camisa \pe1\l:. altura dos cotovelos. .,
,_

" �,;, -,O·; I' Fd·.

: Mas deixemos de lado 'êstes-_pensamentos_de vestímenta-eês- - U Cl 10
tas comparações bobas, e, .lembremo-nos que no. dia 7 uma bandeira ...

tremulante' no mastro dos estabelecimentos públicos, e
. que' 1108S0

dever é homenageá-la do melhor' modo possí-vel. Pois ela representa
nossa pátria, e o éalendárío indica: 7 deSETEIYIBRQ,'UIA DA PAT>RI.A.

.

".. -�
.

. "�

AÇ(JCAR
.r

MOIDO

quilos Cr$ 258,00�·Pacote

'.

I,

, i· \
"

TRIO MONTE CARlO cantando melodias alemãs
e mais um grande

::=:::::::=:==========
vL O J AS

RUA CAETANO COSTA,\553

BOTAFOGO E''', 5ANT�' CRUZ, pelo
esporte da capital do mate.

Nota
.

�e falecimento
I
I

. Conderl'lado•. noti'é,iamo. o, t"lecimento de
Aroldinho, filho do .êas�L Dona Div� Dep. Aroldo
Carvalho, ocorrido optem à. 11',30 hrs. em Florisnó
polh. Com apenas '3' ríle.eá éra Aroldinho o errcan- Ito do feliz I'ar. que conta�â com, à iimpàtia e be
leza de 6 •.�nhorita.. O ,tão esperedo filho.varão,

,

que tanta alegria tr.OUlle com o' .eu naecímento,
foi para' o reino de Deu•.

A Direção do CN apresenta' a família en

lutada luas àincerà. condól.ênciu pelo Infasto a-'

corrtecirnerrto,
'

)

BanêÓ. doi' Bra'sil'
:' A�'f 'V 1"5""':- O'• �ot,

,
" '., •

.." ''r', \
,

"

'.

Q Banco do 'Brasil. S�A� avisa 80S senh�r�s interessados
que 8S -provas 'paÍ'8"� ',concurso_dé <Escritur�'rio»

.

realizar se ão
nos dias I? :e:. 9,dé sete'lú'bro p"ióxin'lo futuro: tendo iníéin às 12
hoeas 'e 30 {mínl,l,tos de sábado,; dia '8/9/62. ria� Agências onde
fizeram. aI:! 'respediv:a(iilscrições. . .

"

'Ó»; '.'/': J: t' À

!, -

o médico humanitário dé .sernpre é o candi

dato amigo' de hoje. Ajude;a eleger dr. Cubas
I '

Deputado Estadual. Candidato da' UDN da
" região norte':patarinense.

...e .�

ELCIO ALVARES :e
o I S C O 5, C 't-� A N T E c, L E R, .,--------'-:-��----'-'---'-'

rOLY é sua Guitarra havaiana ' �

número de novidades em 33; 45 e 78 rotações.'
UNIDAS· LIMITADA'

seu conjunto.

FONE, 140· .'

Mi&MMYStiWW; hUM
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