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o �\l'?RTE. CATARINENSE nunca desfrutou de pres
tígio suficiente Junto ao Executivo Estadual para que tives
se suas

\ reinvindicações maiores; atendidas conforme a espe
rança de todos., Houve épocas, é .fato, em que um ou outro
governante voltou sua atenção para a região realizando tra
balho de vulto. Não há dúvida, também, que de resto a re

gião setentrional do Estado estêve entregue a sua própria
sorte, ao sabor do destino, enfim à ma troca, se não exage
ramos.

A FALTA DE AMPARO AO norte do Estado não é
novidade nem algo novo que estamos descobrindo ou inau
gurando ... muito pelo éontrário remonta a dezenas de ano l.

O motivo da mesma maneira, não é estranho nem significa
descoberta de alguma verdade eterna até agora desconhecida.
Pelo contrário, é fato sabido e público, e a êle temos a nos

sa .atenção voltada nêste momento em que se cogita de no
vos rumos para o nosso Estado, principalmente para 'nossa

região.

,AROLDO CARVALHO não
faz tempo, teve estrondosa

recepção a seu nome no Es
tado do Paraná, quando ce

d�u trinta' mínutos 'semanais
a 'um município do Estado '

vizinho que procura o carní

nho do progresso: São Mateus
dó Sul.

,AFORA ,ESSE ATO NO�
BRE e desinteressado que a

nós não interessa diretamen
te: são pode deixar de entra;
no' computo �os!tivo a favor
do �andida't"o,' i�n;�s () sigrii
ficadoA1111iediato -e ;imediatê"da
atitude, que 'não foi política
e ninguém' contesta '- mas

deIXOU transparecer em gran
de' parte o espírito do homem
por quem lutamos e batemos
espadas. ;. ,

TODO' O NÔRTE DO ES-
TADO não tem outro camin
ho; a seguir senão votar no

homem que não pertence
mais a Canoinhas nem a Par-

•
,
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A QUESTÃO É DE BOM
SENSO é de rudimentar vi
são política e acreditamos
não mereça de parte de nin

guém qualquer objeção ou

apreciação, por mais capciosa
que possa ser ....

, Jj:ST.f\_·MOS;,DIANTE do ho
mem, e não de um homem,
o que vale dizer lia desneces
sidade absoluta que temos em

fazer maior' .ou imensa', pro
paganda' em 'tôrno_ do' depu
tado Afoldo Carvalhó.,' No
caso do candidato àr deputação
federal não há aÓvida.·no es

Pírito" de rlinguérn:; 'é"h�'ni';po::'
deria hav'ê-b�;"nd (jü'é dib'es
peito a escôlha de candidato:
ela é certa 'e total. Não ad
mÜe tergiversáções Q .respei
to'�porque' é riaturar e vem
de encontro à necessidade de
tôdá a região. Pbítanto não é
9f,l,p..didatura. atjt.ifictal�.,.é caoj
didatura espontânea e crista

fi!&'ll"'qú'e"-/n'llscétil\"da ;'nêcé'tsi'
dade que a região tem ..em

possuir em Brasília um <re

presentante, como sempre te

ve, inteiramente síntonízado
com os problemas! regiona�s
é' efetivamente Iígado., a 'êl�:
c"'t FATO

I 'cONsiJ�:.\b?>�
"

'
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pois a' escôlha de seu nome,
para uma· cadeira "Iiar{ti!'pre":
sentação fe��r��g!! nosso �s�
tado. Por todos os motivos �
*' :f: 'f· ,,�i')' ';:,� S�; , :-.,,�.� .t.�, !f'�;
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Vai em disparada a campanha DR. CU B A S
Reneau Cubas, tão logo entrou em

campanha, o fez no duro, e fez de 'fato.

Fechou o seu consultório, e se poz
'em campanha. Propaganda e) muitas, em

todos os municípios que, lhe apoiam. É
que êle não brinca em serviço, e nestas
alturas dos acontecimentos, já podemos
prever-lhe uma consagradora

:

votação e
• I

vai mandar para a Assembléia Legislati
va, o nosso representante, como sempre o

fez. Portanto, conclamamos a todo o bra
vo eleitorado canoínhense, para mais uma
vez n?s acompanhar em mais esta [orna;
da cívica. Vamos escolher, de sã concíên

eia, um dos nomes que formam a nossa ..

sempre popular chapa de vereadores, um

II'
I

DESTE FATO SABIDO ti
ramos uma única conclusão

aproveitável e válida; cada
região, tem maior ou menor

amparo segundo as tradições
do governante. Se o governo
pertence ao Sul do Estado,
maior assistência - pelo me

nos moral - é dada a região.
Se o Governador é do cen

tro ou do litoral, é alí que
vai se concentrar a atenção
pessoal e, carinhosa do Chefe
do Executivo' estadual,

,MUITO NATURAL, muito
lógico, bastante humano e

bastante compreensível que'
assim haja o Governador do

',Estado, porque o motivo de
, tal' atitude transcede a nossa

apreciação fria, porque pene
tra no sentimento de homem a, porisso, envolve fatores
de ordem sentim-r.tal e ,mesmo moral.

'

PARTINDO DESSA REALIDADE IRREFUTAvEL che
gamos a conclusão de que chegou-a hora de todo o norte
catarinense reinvindicar para si as rédeas do Estado, quan
do justamente nós ternos o que oferecer e apresentar - 'com

subida honra - nosso candidato, nosso' homem-representante.
'T
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É COM VISTA LONGA I tídõ
"

h
'

d
que estamos nêste exato mo-

,1
,_ neI? tU�, Pdorque e a

,

.. regIao n eIra e e todos os
mento, e pOrlSSO Interessados h'

'

d b vontade.'
f t I '''tO

omens e oa
em or a ecer pon ícarnente
t d t tr

í -

d E t d porque representa o que tem
o o o se en riao o s a o . . .'

travé did t d d
de mais genumo, e mais e·

a raves a cen 1 a ura o e-

t dAI � C Ih
xato o norte para oferecer a

p� a o. l'? ao arva o; que todo o Estado.
nao mais 80 representa e lem-
bra o Município de Canóínhas,
senão todo o norte' catarínen-

,

.,.
se em pêso.
PARA O NORTE DO ES

TADO só, há um caminho se..;

guro e franco' a seguir: pen
sar bem e com bastante pro
fundidade--, para' prevêr o que
poderá nos aguardar- dentro
de 24 meses.

'

,

v ;
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sue subseqüente eleição. De fato, Dr. Cu
)

bas, o médico humanitário, é conhecido
em todos os rlncões do nosso município,
bem como nos demais.

Os candidatos a Vereadores que 'lhe
acompanham em' excursões, em suas áre
as eleitorais; estão: tendo uma, penetração
imptessiõ"6anta; Por isso, ríóvamente' I!-

li:�t 1 ,_,_:' \ ._ • • • \-;-, .

'.

União Democrática Nacional deCanoinhas,
,

.. , �\

legitimo representante para a nossa Câ
mara' Estadual. Para Senador, vamos e-

/

leger -'Antonio Carlos'Konder Reis. Para
Deputado Estadual, vamos de novo, 'eleger
'o humanitario médico, dr. Reneau Cubas.
E para a Câmara Federal, vamos reeleger,
elcom votação n:facissQ) ortunda de tàda'liJtas
matizes partíd árias;' (hl�stre filho ,ide Ca
noinhas, agora ,líder, �st8Jiual, Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho. '.,

11

�<:ob qualquer -aspecto.i.
MESMO OS PARTIDOS CON:

TRARIaS 'já divisararç, essa

verdade, e s�gundó e�stadros s"e'_'
guramente informados, têm êles
em conta essa necessidade irre

fhtável; de tal maneira que es

tão realizando, trabalho, reser-
vedo em tor�ó d� �pôio, disci�
to\, a6'�;<i>fi0rnê'i<11dd'l')"C'ari'drdàt6'�'d8
região; isto porque não se cogi
ta, mais det disj:lUtasrepolíticas,
mas de dar:" a >r�eglão umIugar
ã'o sol!peranté't1ô1':"êenáFio 'fede"
raI.

',,:Stt"'A OP'8SICÃO já se con

V"êncelÍ da realidade, e vem fa
zendo rum'!'; trabálhti" c'Onscrea;te
emk,tôrno�o:; '�8ôdidato regiQpal,
�}R�rq�}�����>�' n?�, ,�,ais, }� di���r·';7
:t
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Municípios do extremo Oeste Catarinense lan
çaram 'a 'candidatura dó Deputado ·Aroldo· Car
��,lhQ_,aQ ,gpYi�l:,IQ.J.lO. E,s�&Ào e�dl?6��, ,,�, "coW.u�
Hicaç�? nos f9,iJeita em despacho ,telegráfico que
abaiJÇ�� tránsCf�vemo8f

_' ... W·d.' ", .'" , •• , ..

.1" ;.... Grande satisf'vcão f'l munícar Reunião conjunta hoje
realizada Diretórios, Udenistas Xanxerê, Abelardo Luz e Fa
xinal dos'.Gtfédes, d:ê'cidiram "POP',;Hlri'a,IiimUiade ,,*'aprleSentaf
ilustre! :E>ep")'�roldd <CQrv.alho� palia, ;:cQlIldidatthã. rée:leiçãio Câ:
mara Deputados.. M/esmos ,Di�etórios, grande entusiasmo
lânçararD' .n,�rlle ·'..(rol'db Carvalhô",parfl Governador em 65:
Rovilhó'B'órtõluz'zH�l,hDíretório Xanxérê. Benjamim Dam
brO,s"-;;-,'·Di:l'';i1i@rib::Aoelardo Luz e José Kinto - Diretório

���inal dos, 2'uede� ... , ;'"
-
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Jovem Catarinense'J.ustiçà 'Eleitoral
Juizo Eleitoral da 8a. Zona - Canoinhas Santa Catarina

,;

I'EDITAL,
O Dr. REYNALdo RODRI�UES ALVES, Júiz

Eleitoral da 8-. Zoná - Cenoinhas, Circuuscríção de Santa
Catarina, na forma da lei. etc...

FAZ SABER aos que o presente virem, ou dêle co

nhecimento tiverem que, pelo Diretório Municipal do. Partido
Social Democrático do Município de Canoinhas, através de. seu
delegado. devidamenre credenciado, deu entrada em Juizo do

pedido de registro de candidato à Câmara .Municipal de Ve
readores dêste Município de Canoinhas, que disputarão o plei
to de 7 de outubro próximo, na pessoa dos -oidadãoa seguintes:
Alfredo Steilen, João Groakopí, José Tokarski, João Artner,
Leandro Gonçelves, Nilton José Bayestorff, Ewaldo Kreiss. Ney
Pacheco de Miranda Lima, Galdino Francisco Fuck, Pedro dOI!
Santos Corrêa, João Baptista Damaso e João Alves Rocha.
Para que ninguém alegue ignorância, mandou pals'ar o presente
que lerá afixado no local de costume e publicado na imprensa
local. Dado e passedo neste cidade de Canoínhas. 809 vinteje
quatro dias do mês de sgôsto do ano de mil novecentos e -se�.
lenta e dois. Eu, Zeno B. ,R. da Silva, Escrivão o datilografei
e aubscrevi,

.

(Ali•. ) Reyoaldo Rodrigues Alves
Juiz Eleitoral

COnfere e dou fé. Data supra, O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

r·

O Dr. REYNA>LDO RODRIGUES ALVES, Juiz
Eleitoral da 88• Zona-Canoinhas, Estado de Sánta Catarina, na

forma da lei, etc ...
FAZ SABER aos que o presente virem ou dêle conhe

cimento tiverem que, por parte do Delegado de Partido do Dl
retório Municipal do Partido Social Democrático do Muuicíuio
de Canoinhas, deu entrada em Juizo do pedido de registro de

Candidatos, à Câmara Municipal de Vereadores do Município
. supra, além já dos encaminhados 80 mesmo Juizo, mais os ci
dadão seguintes: Adernar Schumacher, José Lucas Filho e Ju·
lio Corrêa da Costa, Para que ninguém alegue ignorância. mau
dou pasaar o presente que será afixado no local de 'oostume e

publicado Da imprensa local. Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, a08 28 de agôsto de 1962. Eu, Zeno B. R da Silva
Escrivão o datilografei e subscrevi.

(Ass.) Heynaldo' Rodrigues Alves
Juiz Eleitoral da 8a. Zona

Confere e dou fé. Data supra. O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva,

Resultado da Cooperativa
Renner de 1962 <'

A «Cooperativa de Roupas Henner» é uma prorno-
. ção anual da CASA PEREIRA, que distribui todos os mêses,
por sorteios realizados pela Loteria Estadual, três valiosos prê
mios: o primeiro. uma roupa Renner; o segundo, isenção de

pagamento de duas mensalidades e o terceiro também
.

isenção
de uma mensalidade,

.

� «Cooperativa de Houpas Henner» é atualmente 8'
melhor m8neir��. de se vestir bem e concorrer menselmenre 8

prêmios real.ll?çpte compensadores.
Em,,'f962 foram premiados 011 seguintes prestamistas.

I

JANEIRO
lo. Prêmio Nr. 57 - Ary Cornelsen

-

, 20. Prêmio Nr. 31 - Olávio Soares

FEVEREIRO
lo.
20,
30.

Prêmio Nr. 46 -

Prêmio Nr. 75 -

Prêmio Nr. 49 -

Carlos Benkendorf
Lauro Gonçalves'
Hugo Peixoto e

Edy F. Hundbuchner
\'M A RÇO ::.

.

10.'"'- Prêmio
20. Prêmio
30. Prêmio

Nr. 48 - Dietrich Siems
Nr. 85 - Aroldo Tremf
Nr. 75 - .Leuro GonçalveaWi:

.

A B R I L
lo. Prêmio Nr. 20 - Antonio Trela
20. Prêmio Nr. 52 - Edson Fontana
30; Prêmio Nr. �O - Paulo Jeneura-

M A I O
10. Prêmio Nr. 11 Adilson Fontana e

Gilson Borges de Souza
Olavo C. 'Perreira e

Leonidss Tabalipa
Michel N .. Seleme

20. Trêmio Nr. 15

30. Prêmio Nr,. 51

, J U N lia ..

lo. Prêmio Nr. 80 Djalma Tabalipa
,A 20. Prêmio'Nr. 44 - Gervásio Priebe e

!Jo Citas L. Ziemann
t.

• '30/ Prêmio Nr. 16 Mauro d'Aquino Fonseca
. .' \

De Porto
de

Seia sargento da Polícia Mili
tar de Santa Catarina com ven

cimento. de CJ$ 22 000,00 men

sais. AI! inscrições para .0 curso

estarão abertas até o dia 20 de

agôsto, no 3°. Batalhão de Polí
cia Militar, em Canoinhas.

Alegre
Janeiro

São Paulo e Curitiba
Confie suas cargas a

flio

ELEITORES
o bom legislador é

aqueleque .vive e' sente

o drama do povo:
Para Deputado Estadual

Dulcídio Silveira
p_ es. p_

Melhor preço justoserviço e

_. ..= P21'1111Il1<!HU_BS W'131IEI!lI!'Y_m-sm. Ai ....ii. '. íU!'J!CiIl_S?iMMtt?i

Modelos para
todos os veículos

WILLYS LINHA JEEP,
AERO WILLYS

E RENAULT OAUPHINE

I.

Em
.

harmonia com o painel - fáceis de,
instalar, sem necessidade de adaptações-

J 3 faixas de onda�Alto·falante de 6 pole
gadas c alto -falantes auxiliares disponíveis

, - Receptividade perfeita, grande potência,
magnífica sonoridade - Com a tradicional

garantia W I LLYS. Venha ver, ouvir
e comprar

'"
'"

o
'"

�
E
�
u
e
Q:

produto do
'-::..
")

WILLYS-OVERLAND
fabri'cante de veículos de alta qualidade"

.

.

-
.

'

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO
COMPRE SÓMENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS WILLYS , ,

Basilio Humenhuk & Cia, Ltda,
� 0

Rua Vide] R�mos, 203 - Fone, 14S

(ANOINHAS
J.U LH O

1.0 Prêmio Nr. 28 - Zenon Mário Pieçzarka Confecções finas
para senhoras

Casa Erlita
\

Adyr Seleme

Prec-isa-se
de oficial de Alfaiate tratar
com Paulo Nel:Jburger
Alfaiataria 'São Geraldo
Rua Bern ardo Olsen 177'

AGÔST,O
lo. Prêmio Nr. 67
20, Prêmio Nr. 25
30. Prêmio Nr. 51

•
!

MIChel Seleme,

Preetamista RENNER deixe em dia a sua Coope
rativa para concorrer pell< Loteria Estadual do Natal ao sorte,
io de «Uma 'Máquina de C'I!ltura RENNER Eiêtrica.

CASA PEREiRA A CASA DAS BOAS

OF,E-RTAS
Rua Getulio Vargaa, 882 - Fone 298 .

\'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



!

, ,

TECIDOS PARA A PRIMAVERA
o maior .ort�mento da cidade

SEDA NATURAL RENDAS E TECIDOS DE AlG.OOÂO
L O J A S U'N I.DAS L T D A _

------..;..;".,_-

Rua Caetano Costa, 553

,
.
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Canoil1henses, eis s chapa da vi-
tória para as eleições de out!Jbro'
Para Senador:
Psre Deputado Federal:
Para Deputado Estadual:

Para

AN·rONIO C. KONDEI't REIS
AROLDO \ C. DE CARVALHO
o-, RENEAU CUBAS

Vereado res:

Pelos e Salões

Antonio Cubas Sobrinho, operário de fato; representará o

maior centro operário do município, Rio dos Poços. "

Dr. Vitoldo Sidlf'ski, autêntico representante de Felipe
Schmidt. Hervateiro, advogado e criador, merece os votos de
seu distrito.

José Stockler P,i.nto. candidato dos udenistas e amigo
que. garantindo a sua eleição, garantirão também a lua perma
nêocia entre nós.

Evaldo Ziperer, Presidente da Associação Rural, a maior
do Brasil, Rerá reeleito por certo.

'
.

Guilherme Prust, defensor intransigente de todas as boas
causas. Representa a nossa indústria, a nossa lavoura e tam-

'

bém o nosso esporte. •

Geremias Malczin8ki. ferroviário aposentado. apresentado
pelo distrito de Paula Pereira, onde reside há muitos anos.

Alfredo de Dliveira Garcindo, líder político inconteste,
Vereador por duas Iegislatura, voltar'á, por certo à Câmara Mu
nicipal. onde sempre se houve com grande visão,

Sizenando Ribeiro da Silva Filho, técnico veterinário. can
didato dOi criadorea e colonos, Ele móra na na cidade, mas leu

servico é '00 interior.
Pedro TYlzka. verdadeiro representante do próspero dis

trito de Bela· Vista do Toldo, Si eleito, lerá üm grande defen
sor de seu distrito.

Alcides' Schumecher, moço. inteligente e trabalhador. Na
Câmara, será a inteligência moça a servire de nossa terra.

Benedito Th. de Carvalho Netto, é o farmacêutico solici
to, humanitário e' dinâmico de todas as horas.

Leopoldo Kõning, representante hervateiro e da lavoura,
é candidato do Caraguatá, Serrito e vizinhanças.

Pedro Wipieswpki. irá repreeeotar o novo distrito de' Pi·
nheiros. onde situam·se os grandes celeiros do município, Bar·
ra Mansa, Serra das Mortell e Sarita Bárbara dos Pardos.

Franciaco Artner Filh,P. indicado para representar Fartul's,
NevelÍ e Paciência. defenderá com denod" o povo desta região.

Canoinheuses. habitantes da capital cívica do norte. Vb.
te como sempre COll(;SCO e par�icipe da vitória.

Cine "-reatro Vera (,Cruz

ANIVERSARIAM-SE' Tomporoski; a menina Edith

Hoje: a srta. 'Rosa Hart- filha. do sr. Willy Prust; os

mann: os srs
. Artur de Souza meninos: Iosé Alberto filho

Caldds, E�aldo Funea e
do sr

.. RomãC! Krzezinski e

Darcy Vilanova; a menina Anton�o Reginaldo fi?ho do
Luzia filha do sr. Gildo Zte» sr. Luiz de Paula e Siloa.

mann; os meninos: Ademar .. .

filho do sr. Carlos Mülbauer Dia 18: a sra. dna. Adelina
e Sérgio Adalberto filho do espo�a do sr./oão Pa�':ec(J
Sr. Miguel Otiscotoice. Sobrinho; Os srs.: Hamilton

Hubner, Afonso GrosskoPT e

Amanhã: (JS sras. donas: Arlindo Lourenço Gon);ahes;
Nura esposa do sr. Abrahão a menina Nerina de Jesus
Mussi, Angelina esp. do sr, filha do sr. Arlindo Lourenço
'Antonio Tomporoski, Rosa Gonçalves.
esp, do sr. Derbv Fontana,
Mtitia Luiza esposa do sr. ' Dia 19: a sra. dna. Judithe
Waldemar João Hoffmann, esp. do sr. Adolfo Kurz! as

Yeda esp. 'do sr. Iosê Portinha srtas.: Yolanda Gutervill e

Mareina es'P. do' sr. Atons� Rosiris Tinel; os. srs.: Paulo
Knot: e Olga esposa do snr. Müll�r e Alfredo Pereira; as

André Lesnioski; as snrtas.: meninas: Iuani filhq do sr.

Anita Fllrst, 7:e;ezinha Tre Firmino de Paula e �ilva;
visani e Edeltraude Hauffe; Sil'l1�'á Terezinha fil�a

�

do sr,

os srs.: Luiz Eugenio Tack; Jos;e Guginski; Elfrieda Ro
os jovens: Sulmar Ferreira e SP/IS filha do sr. Waldemar·
Miguel Sempkowski: os me", Carlos Stange . e Beatriz
.ninos: Adilson filho do sur. Isabel filha do sr. Antonio
Fernando Freiberger, Edgard Maron Beeil.
filho do senhor Willy Prust, ..'. .

Arnaldo filho do sr, Vitor Dz� 20. .as snras. donas.

Tomaschitz, Oswaldo filho do M�rza Afalta. esposa. do sr.

snr, Tertuliano Leandro e [oão Rutqueoicz, Juiza esp.
Miguel filho -do senhor João d? sr: Alexandre de Paula e

. Silua, Branca Corte Mello eTchaika. Anastacia esp. do sr. João
Dia 17: o sr. Carlos [osé MAIV�� �ibeirdo; pO� srsE: [osé

S'l
.

. RdP
arta I urta o nmo, rnesto

.. z �ezra, eveten o adre Bishop Sobrinho) Wendelino
Frez Lamberto Baxmann (a· Reinert e Gustavo 'Maes;" os
nomdstico);- 6 jovem Assis jovens: Rubens DelJZikoski 'e

Com pezar noticiamos o fa
lecimento em Joaçaba, dia 4
do corrente, do Sr. Fidelis An
gêtb, Dadalt, residente que
fôra nesta cidade, onde deixou

inúmeros amigos.
Deixà o mesmo 7 filhos me

nores sendo o mais novo com

apenas 3,mêses de idade.

}\PRESENTA:

HOJE - ás 20,00 hora. - Impróprio até 14 ano!!

CARRASCO DOS TRÓPICOS

e Rubens Wolter; os meninos:
Wilson filho do sr. João A.
Seleme, Robert Wilian filho
do sr. Ingo Bolmann e Jorge
filho do sr. Altredo Grosskopt;
a menina Leomar filna do
sr. Boaventura Benda.

Dia 21: a S1 a. dona Maria
Luiza esp. do sr, Nivaldo G!
Padilha; as srtas.: Améiia
Stascouian e Ines Matilde
Prates; os srs.: Salvador f?..
da Silva, Belmiro Alves}
Gustavo Knoll, Dorioal da.
Silva e Pedro Jenzura, os

meninos: Arlindo filho do sr.

Bruno Schtoeder, João filho
do sr. Tertuliano Leandro,
Luiz Osni Prates filho do Sr.

Teófilo Prates.: e Luiz filho
do sr, Nivaldo G. Podilha.

Nossos cumprimentos.

com ROllald Reage.n. Rhonda Fleming· e Brant Withers.

DOMINGO .- às 14,00 hOf•• - censura livre

Carrasco dos Trópicos,
á. 17,00 hora. - Censura Livre

DOMI�GO - à. 20,00 hOfa. • Imp. até 14 anq.

MEU ÚLTIMO TANGO
com Sárá Montiel, Maurice Ronet e Isabel Garcês.

DiverÜda! Sentimentel! "MEU ÚLTIMO TANGO" é a

película que todos queriam. ver! Uma super-produção 'do
Cinema Espanhol em maravilhosas cores!

'_._-.-_'_

2á. Feira � á. 20,00 hrs. • Imp. até 14 ano•• REPRISE
, '

38. e 4a. Feira - á. 20,00 hora.· improprio até 14 ano.
,

'

GRANDE C,ORRIDAA
com ;Leigh Snowden, e Rictta,rd Hartumian.

Falecimento

5a. e 6... feira • à. 20,00 hora, - impróprio até 14. ano.

DILEMA DO MÉDICO
com Leslie iCaron. Dirk Bogard e ·Alastair Sim.

Que interessant� viúva ela poderia serl Pensava ma

quiavélico o médico de seu esposo. O médico de
confiança fêz tudo para torná-la viúva ...

OMORElAS

/ .

Enviamos à famiÚa . enlutada
.nossas condolências pelo infausto

.

àcontecimentb.

, '

. r-

Exclusivista toda regiãopara,

t.

,

�. '

•

j

tl
. �'

.
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AVISO

Grande e variado .ortimento
de medicamento••

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

ReFaça suas Forças, tomando

CAFÉ BIG
A RIGESA,S/A, avisa aos'

.

interessados que possue tô
ras de eédro e Imbuia para
venda.

Informações no Escritório
. da Propriedade Agrícola em

Três Barras ou por carta

para a caixa postal, 222 CA-
.

NOINHAS 2x '

TorJ'ado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua Paula' Pereira -, Telefone, 241

BIG é grande - mas em ,Canoinhas'

BIG é O melhor café Farmácia Santa (ruz

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

e(J,t$(J, ettit4
S,A I A S, útima moda

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswardo d'Oliveira - Fones 236 8 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

MERHY SELEME & FILHOS oferecem

h
.,

/

3
- estoque GOODYEAR completo
- condições favoráveis
-serviço rápido e eficiente

Só a GOODYEAR
garante tanto!:;

11 MAIOR RESISTENCIA
-= Provada em terríveis testes
i de laboratório
�

3 V�iES MAIS RECAPAGENS.
Provadas pela Frota de Provas
da Goodyear

,

MAIOR QUILOMErRAGEM
Provada �em milhares de testemunhos
de consumidores brasileirós

MERHY SElEME & FILHOS
.
I Pronto para servi-lo Caixa Postal, 1 - Três Barras - Santa Catarina

Seu amigo de sempre
.

Revendedor Goodyear

.'

Sémana da Pátria
.-

Ornamentações das Vitrines
A G R' A D E C I M E N TO

A Comissão encaregada dOI Festejos da Semana da Pá
tda, agradece a todos 08 Sra. Proprietárioa de Casa de Comér
cio, que num gesto cívico patriótico, ornamentaram suas vitri
De., concorrendo assim para o grande brilhantismo. de que .e

revestiram 011 referidos Festejos.
PELA COMISSÃO

Dr. João Colodel
Prefeito Municipal

Lingerie
\

UMA EXCLUSIVIDADE DA

sa Erlit
Rua Paula Pereira - 624-34

Ramas Aip,im
Ramas Aipim e sementes novas recebeu a

CASA SEZEFREDO
de Siegfried Olsen

a casa que sempre vende"as melhores
bananas da praça.

& Cia. Ltda.
"

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.
l�m �m est�ij�C ��[rn����tc, fâ[i��â �C l[i�� Ma[�â MOJAP

Rua Caetano Costa, 96 . Caixa - Poetai, 9 - Telefone, 219

C A NO I N H AS - SANTA CATARINA xl

VENDE-SE
i 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) edi
ficado com uma casa de alvenaria, com nove depen
dências e água encartada.

'Tratar com o Sr. Antonio Soares"
em Curitiba (PR) à avenida Silva Jardim,
no horário comercial.

nesta ou

nO. 1141
5 x

"
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SOCIEDADE FATOS

" ,

.

1) - Revestiu-se do mais brilhante êxito o Baile de
Aniversário do Clube Canoiuhense dia 6 do corrente, com a

participação do espetacular «CONJUNTO SINCOPADO:t, ex

! clusivo do Clube «14 DE JULHO:. de Lajes.
,

.. Simplesmente original a ornamentação do salão de fes
tas. onde, no entretanto. o principal ornamento foi ainda. a

graça, a elegância e a be leza da mulher canoinhense.
A zero hora em ponto, foi convidado o Sr. Herbert

Ritzmann, o mais antigo essociado presente à festa, para apa
gar as 40 velinhas do gigantesco bolo' comemorativo, dando em

seguidli, 'início ao monumental baile. Nossos cumprimentos à Di-
'

retoria do <aristo-« ãtico» por. mais eate sucesso.

2) - Dia -egu.nte 7 de Setembro, o Clube da Rua
Major Vieira, fê,: li primetra apreeeutsção da Sua ESCOLA DE
BALET, scb a crientscâ» da professôra ROSELI MAIDL. Foi
para nós uma grata surp-êsa. pois as meninas demonstraram,
evidentemente, um espe táculo de alto gabarito.

Em seguida a este espetâculo.. apresentou o CORAL
CANOINHENSE, bizando os sucessos anteriores, brindando os

preseutes com novos números, que agradaram em cheio.
3) - Antes da apresentação do Balet, tivemoa a opor

tunídade e o prazer de palestrar com a Srta. Roseli Maidl e

ela geut ilmeute e com a simpatia que lhe é peculiar, foi res-

pondendo no,saS perguntas.
.

Pergunta Como você espera a apresentação de

hoje à noite? I
\

',Resposta -\ Com bastante calma. Tenho a absoluta
coufisuce em minhas alunas que, apesar de ter [ministradas nes

tes 5 mêses, apenas 20 aulas. estão capacitadas, graças a boa
vontade e esforço apresentados desde o início, a oferecer um

agradável espetáculo. /' ,

,

P Qu�l o critério que adota para a seleçã� de ndmeros e

'consequente inclusão das alunas nos respectivos números?
R Esta classificação é feita por idade, e não apresen

ta problema para a execução do número, já que as alunas

apresentam um notável assimilação parao quadro que fo
ram escolhidas, no que pese ainda a pouca idade da muitas.

P Seus planos para (I futuro com o Balet do Clube
Canoinhense?

R Pretende" dentro de mais ou menos um ano e me-

io, excurcíonar este grupo, a exemplo que faço em Mafra e

Rio Negro,
P Poderia oízer- nos das tue s excurções?
R Delas gtHlrdo !JS melhores recordações, pois' em todas.

as cidades que visitamos DOS dispensaram o melhor dos seus

carinhos, ..... tenção. Fize rnos apresentações em Canoinhas- ,

Lapa-Joinvllle-São Mates e Curitibanos.
P. Você iniciou o Balet aonde?
R Intcieí O� estudes em Rio Negro. Depois .continuei

a estudar -rn Curitiba onde fiz o clássico, e onde ccntinuo

8 estudar o espanh- I. (
P Você no Clube Canoinhense 'encontra aIlguma difi-

culdade P'1r� ministrar as aulas?
.

'

R Graças as providências já tomadas, a única dificul
dade que se apresenta é a falta de barra de. exercíçio, o

que no entr,etanto já �:;tá,' sendo providenciado pelo Snr.
Luiz Freitas.

P Qual a tua impressão de nossa Sociedade?
R. A melhor possível.
P Qüal () teu divertimento predileto?
R: A. dança, (evidentemente dizemos nós).

E assim encerramos este bate-papo e agradecemos
'à Srta. Roseli. ,

. \

"
,

cnRRflO no
.

NURl[
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no. Cart. Tít. Doc. 8/n_ 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhes - S. C

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

..

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

ÚLTIM A PÂGIN A
1 vez C:r$ 35,00
4 vêzes 30,00
8 Oll mais 25,00
Publicações em de-taque ou

tem um acrescimo de lO%.
"A Pedido" OI! "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com, o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ ,25,00 "

.t, vêzes 20,00
8 ou mais 15,00

lugar determinado na pagina

Dr. ARNOLDO PEITER FILHO
'A O V OG A DO

COMÉRCIOCíVEL TRABALHO
Rua Viçal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Ofertá Excepcionat.)

Tratores usados, em perfeUo funcionamento
1 - Trator INTERNATION \L - T·D·9 com garantia
de Oficina' total

'

Cr$ 2,901) 000,00
1 - Trator CATERPiLLi\R D-4,6 - U -

bitola larga Cr 4 90(Y 000,00
1 - Trator CATE'RPILL1\R D 4 Série "C�' ano 1962
estado novo

v

Cr$ 5.900000,00
1 - -Trator ALLIS,CHALMERS
horas de -trllibalho

-/

l' - Caminhão "DESOTO" 54

HD 6 B com 2.800
Cr$ 4.100.000,00

Cr$ 600000,00
1 - Motor Diesel estacionário de 60 HP completo com

embreagem Cr$ 400.000,00
1 - Gleba 'de terras coberta de matas (madeirai! de lei)
no total de 80,000 alqueires, ait.uada no Estedo de Goiaz

Negocio. ou melhores 'informações com

Abrahão Mus,si S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Senador Felipe Schmidt, 695

CANOINH,\S Santa Catarina.

Comercial Pedrassani Ltda.

•

I., f

FA,ÇA UMA' V[�ITA

onde encontrará permanente
,

,

estoque.'

C�ANOINHAS

Santa Catarina

"

r

Registro Civil
EDITAIS
Pedro Veiga S�brinho Oficial

do Registro Civil Interino .do
Cartório do Município de Major
Vieira, Estado de Santa Catari

na, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar. José Guildemar Vendt e

Alarde Iarrochéskí, Ele, natural
deste Estado, nascido ,em Mafra,
neste, Est'àdo, no dia 2C de De,

zembro de 1937" operário, sol

teiro, e residente em 'I'amanduá,
n/mun, filho legítimo de Amol
do Wendt e .de dona Paulina
Simette falecida. domiciliados e

residentt:s em Rio Negro, Esta
do do Paraná. Ela, natural dps·

te Estado nascida em Rio .d' A
reia, n/Com. no dia 9"de maio
de 1946, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste mu

nicipio, filha legítima de Augus
to Iarrochéski e de dona Fran
ciscá Maia Iarrochéski domici
liados e residentes em Taman

duá, neste município.
Faz saber que pretendem ca

sar: João Augusto de Lima e ,

Madalena Pereira Diogo, Ele,
natural 'deste Estado, nasdido
em Béla Vista, Com. de Mafra,
.no dia 30 de Janeiro de 1933,
operário, solteiro, domiciliado e

residente neste municipio, filho
legítimo de Manoel' Moreira de

Lima e de dona Maria dos San-
,

tos Silveira domiciliados e. re

sidentes neste município. Ela,
natural deste Estado, .nasctda
eni Béla Vista, Com, de Mafra,
no dia 27 de Janeiro' de 1930,
doméstica, solteira. domícílíada
residente neste município. filha
legítima de Gândído Pereira

Diogo e de dena Valentina Fer
nandes da Silva domiciliados e

residentes em lugar ignorada.

Faz saber que pretendem ca

sar: Francisco Costa e .Marta
Francisca dos Anjos. Ele, natu
ral deste Estado, nascido' em
Tamanduá, n/rnuntcipio. no dia
28 de agosto de ,1936, operário,
solteiro, domiciliado e residente
neste municipio, filho legítimo
de Osório Fidêncio da Costa e

de' dona Maria Patrocínía de
Oliveira domiciliados e residen
tes em Tamanduá, neste muni

cipio. Ela, natural deste Estado,
nascida em Papanduva, n/Esta
do, no dia 23 de Julho de 1940;
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste municipio, fi
lhá legítima de FeJicio dos An

jos e de ,Dona Narcíza de Sou�a
domiciliados ei, residentes em

Rio d'Areia, neste município.

Faz saber que pretendem ca

sar: Antonio Ferreira Alves e

Otilia Bonetes. Ele.natural des
te Estado, nascido em Sérra dos,
Borges, n/mun, no dia 15 de

março de 1928, operàrío; soltei
ro, domiciliado e residente nes

te município, filho legítimo de

Angelino Ferreira Alves e de
Dona Julia ,Soares Lisboa do
miciliados e residentes em Ta
manduá, neste munícípío, Ela,
natural deste Estado, nascida em

Sérra do Lucíndo, n/Com. no

dia 23 de Junho de 1938, do
méstica, solteira, domiciliada' e
residente neste, municipio, filha
legitima de José Bonetes e .de
Dona Calorinda Ferraz domící-
.Iíados e residentes em Sérra do '

Lucindo, neste município,
Faz saber que, pretendem ca

(continua em '"o.utro local)

,
.'

'.
,
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REGISTRO CIVIL EDITAIS
(conclusão)

sar: Bernardi da Silva Ribeiro tica, solteíra domiciliada e re-

e Verônica Ningeliski. Ele, na- sidente neste municipio, filha
rural deste Estado, nascido em legítima de Elias Alves de AI- I

Alto Perimbó, muno de Bom meida e de Dona Dorvalína Fer

Retire, no dia 16 de Julho de reira de Almeida domiciliados

1936, lavrador, solteiro, domicí- e residentes era Boi Prêto, Mu

Jiado e residente neste munící- nicipio de, Santa Cecilia, n/Es
pio, filho legítimo de Manoel tado.

C.outo Ribeiro e de D�na Ever- _' Apresentaram os documentos
glsta Xu�afra da SIlva. �la, 'I exigidos pelo Código Civil art.
uatural deste Estado, nascida 180
nos suburbíos, d/cidade, no dia, .. ..

26 de Novembro de 1943, do- Major VIeira, 10 de Setembro

méstica, solteira, domiciliada e de ,1962.
'

residente neste município, filha Pedro Veiga Sobrinho
legítima de Francisco Ningeliski Oficial do Registro Civil Int",
e de Dona Rosa Ningeliski, do-

miciliados e residentes em Bu

Há, neste município. Coopere Ensinando a Votar
Estrutura MoralFaz saber que pretendem ca

sar: João Maria dos Santos Car
doso e Maria Rosa de Almeida.

Ele, natural deste Estado, nasci
do em Rio d'Areia, n/municipio,
no dia 20 de agosto, de 1937,
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente em R.io d'i\reia, n/mun.
filho legítimo de Marcílío Car
doso dos Santos e de Dona
Maria Medeiros domiciliados e

residentes em Rio d'Areia, nes
te munícipio. Ela, natural deste
Estado, nascida em Boi Prêto,
Mun, de Santa Cecilia, no dia
3 de setembro de ·1941, domés-

Uma nação vale pela sua for

mação moral. Quando esta de

clina, a nação estiola-se, subme
te-se, morre. Tôdas as civiliza

ções sumiram e todos os povos
ficaram escravizados por êsse
motivo.

Preservemos a formação mo

mação moral do Brasil não vu

tando nos corruptos, nos dema

gogos, nos oportunistas, pois são
êles os desagregadores do país.
(Ação Democrática Popular).
A überdade está em perrgr.l

Papanduva vai votar nos

Vereadores Udenistas
ESMERALDINO MAIA
DE ALMEIDA.
OLIMPIO RAULINO
SCHADEK.
OTAVIO PCHEBÉLA.
PEDRO POVALUCK.
ANTONIO IANTIKOSKI
FRANCISCO IDALINO
TÚLIO.
EMILIO HASS Gl)E.

-"BERT.
tsses homens defenderão

com dezassombro a coletivi
dade Papanduvense,

�::::�@�!�"��--------�------I---------------------�
',

L
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FOGOES.A

OOCS1?

IR INEÓPOLIS, v'izando
,J,

seu progresso elegerá

lEMO JAIR CAESAR
Prefeito Municipal
Candidato da UpN
apoiado pelo povo

MONTE CASTELO
vai eleger

LIDIO SECCON
seu Prefeito Municipal
Candidato da VON

>'
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AMPLAMENTE
fiNANCIADOS
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ASS.PJt ((f) COZER

•

mensais

'* Entrega Automática -.
I

.,* Aparelhos previamente testados
'* Conjuntos fabricados especialmente para Ultragaz

•

..

LT.AGAZ
R01"HEl<�T &. crx.

Rua' Pdula 'PereiJd,' 430
-,

Fone, 305
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Pinheirais
Falados

Apesar de vir decrescendo anualmente, á expor
tação de pinho . tem preocupado os técnicos .que
veêm, com fundados receios, a ocasião em que não
será mais possível vender uma tábua de pinho aos

nossos tradicionais compradores. Isso em. virtude da
ausencia de uma' politica regional, que equilibre
produção . dessa indústria extrativa,' seu consumo

interno e sua venda para o exterior.

Em 1957, exportamos aproximadamente 80 mil
toneladas. Em 1958, mandamos para feira 700 mil
toneladas. Em 1959, saíram 500 mil,tonelados. Assi-].:
nale-se que essa exportação corresponde, em números

.

redondos, a 90% da exportação de madeira.
.

'\ /.
Os números já revelam a dificuldade em que

se encontram os: exportadores, cuja mercadoria dimi
nui em face da devastação das matas. Nao revelam
todavia, o espirita de ganancia que preside aos

negócios de
'<, alguns madereiros," que serão' os princi

pais responsáveis pelo desaparecimento dos "Pinus
Araucária" e de outras espécies nas paisagens tradi
cionais do Sul do país.

Os técnicos dizem que em sete anos não mais

poderemos exportar pinho. Mas não' dizem por
quantos anos o Brasil ficará sofrendo as con

sequencias dessa politica de nefasto arrasamento.
� ....

,;

.

(Tl'aOiScr�to do "Correio da Manhã", de 6-9-62)..
.
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TRESBARRENSES!

"

� 5 () 1962

eis a chapa da vitória
"Para Senador: Antonio Carlos Konder Reis.

"
.- Para Deputado Federal: dr. Amido Carneiro de Carvalho.

. Para Deputado Estadual: dr. Reneau Cubas.
Para Vereadores: Ricardo de Oliveira, .Felix

.

da . Cosia Gomes,
Manoel Ferreira, Jorge de So'uza, Willy Ruski, Romão Kondageski,
Evaldo Carlos Brand e Waldemiro Pospor.
Tresbarrens�s, votem conosco e participem da vitória.

Povo de Major Vieira
eis a. chapilI da vitêrie

Para Senador: Antonio Carlos Konder Reis.
Para Deputado Federal: Amido Carneiro de Carvalho.
Para Deputado Estadual: Reneau Cubas.

-

Para Vereadores: Odilon Davel, Miguel Maron Decil, Gilberto
Grochowski, João Alfredo Boreck, Valentim Maia, Walter Rennino,
Teodoro Harrankievicl e Estefano lanczkovski. '

Votem conosco e participem da vitória

_w

Escolha." , ._

LI
sua rounaj

H
..

B
PRONTA

,e anule a conta com
it"

'
vermelho,....

� \
OI .

ao
.: f'

S.á ° maior mC'lgaz�ne drJ B;r�nJ P'j':lf'd.";\ ;;,[t.·T7)nH·lhe o mos

truário de tecidos, cempesto por i,:.�tf:l'''E!1,,;;:':l> ,:-b !l(;do� pt2drões,
que se encontra, agora, no SEU :U::ViEN mENNER.
É uma excelente oportunidade quo Rel�;,1""t Iht1! otZlfGlCe paro,
sem viajar às gra�das eldedes, vestir-se reQlg�sn{�l (;OmO quer:

ROUPA ,/(IJNNEH SOB MEDIDA
/

. < >

A vista ou- em prestações na
.

"

SE A SUA ASSINATURA
,"

SMR EM TINTA VERME-
LH�" V. TERÁ GAN'HO,
TAMBÉM DE BRINDE, SUA
ROUPA EM I

LINHA
WEII

BRASIL

E�t::o!ha o padrão do
seu agradoi
encomende sua

J!I()'UPA

� m�1.,e Ci pedido com

a bel{l <caneta

SHEAFFERS ..
que f4lie;®berá
de brirtde .•.

'Cl caneta lhe
será enhegue em cai
XCI lacrado. V. mesmo
a abrirá, para assi·
ner a nota.

CASA PEREIRA
A CA\SA rJAS BOAS ,OFERTAS ·

�--------------------.

Arolde Carvalho
"

é candidato à Câmara

Federal porque tinha

que ser. Porque' Santa
Catarina precisa dêle..

__________" :......�.� . .;.;_".J

��I<Lu
_J

e; ,,�
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X
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Para. Vereador
Vote em

A V I S ()

Frigorífico Canoinhas SIA.
A Diretoria do Frizorifico Canoiuhas S/A, comunica a

aeus acionistas que a cobrança das prestações de sub-crição, es

tá sendo procedida pelos estabelecimentos bancários da- praça e

solicita a cooperação de todos para o pronto psgam-uto. Para
,

esclareciménto de qualquer dúvita, deverá ser procurado (l es

critório provisório. na Séde da Aseocieção Comercial e Indua
trial de Canoinhas, edificio Canninhaa F, oa e Luz.

João Piekarzevicz
Será seu defensor na Comarca de

Ir,ineópolis /«,

. '11'.

�

ULTIMA PALAVRA!
(

e

I

\

H te

Nem com iodos os "mais" conseguiríamos descrevê-lo por completo ..: Veja-o
)

pessoalmente, para constatar como é bom mesmo o Massey-Ferguson Mf-50
Brasileiro! Faz o serviço de um trator pesado com a economia de um trator
leve! Equipado com motor Diesel Perkins de 39,5 H P, de fabricação' nacional

I
I

Massey-Ferguson do�rasil S.A.

rARISrlIDES MALLON Rua Videl Ramos fele fone, 217 Romances' e Livros

:} CASA,ERLITA'CANOINHAS SANTA CATARINA

.'.

15 9- Wó�

atenção Monte Castelo•••
Muita Atenção

Para Vereador, vote nos

candidato!!! da VDN, po
pulares, 'probos e trabe-

Ihadoree.

ARTUR CESAR BUCZEK
AMI\NTINO MEISTER
ALIPIO C. DE LIMA
'JOSÉ JOÃO GONÇALVES
ALCIDES BUFEK
ANTONIO BUENO NETO
E LAURO UDA

Eles serâo advogados dos
interesses da coletividade.

UON apresentou em Major
Vieira Chapa de Vereado-

res das melhores
ESTEFANO IANCZKOVS
KI.
JOÃO ALFREDU BO-
RECK.
VALENTIM MAIA. \

WALTER flENNING.
TEODORO BARRANC-
KEVICZ.
ODILON DAVET.
MIGUEL MARON BEeIL.
GILBERTO GROC,HOVS
KI.

I .

'LIDIO SE(ON
Prefei.to de Monte Castelo,
significa progresso. hones
tidade e trabalho em pról
da coletividade, Candidato

da UDN.

Vburrascaria I D E A L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

DÊ PARTIDA •.•

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXI.DE
Carregadas

� �

.

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 2S1

CANOINHAS - S. C.

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 Milital." em

Canoinhas ou procure Autori

dade, policial mais proxima que
lhe dará as instruções.

,
'

I
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Apenas Um ,So.nho
'. Regina Maria Carvalho

f

Eu tive um sonho muito bonito. Belo e feliz
para 'ser verdade. E embora durasse' quase
cinco meses, foi muito curto; pois quando tudo
é alegria, o tempo é sempre pequeno.

Sonhei que havia ganho um irmãozinho,
o que eu sempre quiz. Ele tinha os cabelos
claros e bonitos, os olhos escuros e, grandes,
a pele clara e perfeita 'como um boneco, era

gordo, grande e risonho.
,

E 'continuei sonhando que, todos os dias,
assim que eu me levantava, ia direto ao

quarto de mamãe e papai para brincar com

meu irmão. E lá estava ele no meio sentadinho,
no berço 'azul rodeado 'de brinquedos, e com

um chocalho vermelho na mãozinha. Tirava-o
do bercinho para brincar comigo na cama de
casal de meus pais. Deitava-me e punha-o
de pé, bem durinho, sobre meu estomago; e

ele ria, ria comigo, mostrando sua gengiva
ainda sem dentes a dizer entre sorrisos:
«angrrruuu ... »!

Ele chamava-se Aroldinho.
® ••

Hoje, ao acordar-me, vou ao quarto de
meus pais; mas não encontro mais aquele
bercinho azul rodeado de brinquedos, com um

garoto segurando 'um, chocalho vermelho na

mão. .. tudo foi um sonho ... !

'. �.

Visitante ilustre

Sr. Cândido Maeder, Presi
dente do Instituto, Nacional

do 'Mate em Canoinhas
"

Visitou a Capital d� Mate. quer-
,

,te feira última o sr C�ndido Mae
der, Presidente da Autarquia. Na
oportunidade, foi-lhe oferecido um

suculento churrasco, pelos expor
tadores locais, no qual também
compareceram representantes da
Cooperativa, gerentes de Bancos
e autoridades, representadas pelo
Ir. Prefeito Municipal, dr. João
Colodel e MM Juiz de Direito
da Comarca, dr, Reinaldo Rodri
gues Alve!l. Nossa reportagem
também convidada, participou da
reunião

D e c' 1 a r a ç ã o
Declaro pela presente, que o Sr. SIZENANDO RIBEI

RO DA SILVA FILHO, exerce as funções de Técnico Vete
rínârío desta Prefeitura, sem receber vencimentos ,e gratí
fícsções, desempenhando 8S -funções com seus próprios re

cursos ..

Canoinhas, 26 de janeiro de 1961.

Haroldo Ferreira Prefeito Municipal
Reconheço a verdadeira firma.

, (Ass.) Haroldo Ferreira
Canoinhas, 13 de julho de 1960.

Em testemunho da verdade.
,

(
Alcides Schumacher

Escrevente Juramentado.

,""-"

"

Carro inteiramente idealizado
e construido por brasileiros
WILLlM MAX, PEARCE. Dire
tor Gerente Geral da WilIy.,
anuncia o lançamento do pri
meiro carro de paesageiros, de
concepção e construção nacio
nais:- cAERO WILLYS 2600>,
modêlo 1963.
- Novo carro, totalmente

brasileiro, nh sua concepção e

nos seus componentes, será lan
çado êste ano pela 'Willys 0-
verland", declarou a Imprensa
o Sr. William Max Pearce, Di
retor Gerente geral daquela fá
brica de veículos.
- Pára a fabricação do "Ae

ro Willys 26GO", modêlo 1963,
- acrescentou - as equipes da
Willys foram mobilizadas. rea

lizando a inteiro contento os

estudos, desenhos, projetos, fer- '

ramentas e matrizes. Creio ser

êste um acontecimento marcan

te, no desenvolvimento da in
dústria automobilistica brasilei
ra e penso que é a primeira
vez que a América' Latina pro;'
duz um carro de passageiros,
com características próprias, nas
suas linhas e no seu conjunto
mecânico - concluiu ° Sr. Wil- ,

liam Max Pearce.

•

mais fino

.'

Do artigo mais barato ao

VOCÊ

, 'f;,�S'B··her ....: Ma,ga zine
ENCONTRARA EM

RouRas feitas para...· homens, senhoras e crianças

FISCHER MAGAZINE'
Praça Lauro Müller, 170

•
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Escolh
A

voce
1\1au, por certo ou aquêle Govêrno, corrupto, dema

gogo, oportunista, aquêle parlamentar. Venal ês-e Juiz. Su
bornável aquêle Ministro. Mas podemos, desmascará-los, &.

pontando-os à execração pública e ferreá-Ios como malé
vo-los. Podemos refreá-los pela crítica pela reação das ur

nas, pela denúncia à justiça.
,

E podemos fazer tudo isso porque somos livres pa
ra fazê-lo e a lei nos proteja. Nada, senão talvez a nossa
estima à comodidade ou ° mêdo do amanhã, nos impede
fazê-lo.

nha?
Podemos fazer isso na Rússia, em Cuba, na Espa-

Claro que não! É engulír mansamente ou fugir pe
los muros das fronteiras ou ser baleado .nos «Paredons»,

,Vá um' democrata agir contra o comunismo na Rús
sia como o comunista age contra a democracia no Brasil.

Aí estão Escolha você, a 7 de outubro, pelo voto:
a Liberdade ou a Mordaça!

Convença amigos, parentes e adversários à lutar pe
la liberdade. - A liberdade está em perigo.

No Cineminha "São Francisco" IAmanhã às 14 horas e à. 20,15 horas

O Mor.ro dos Ventos Uivantes
UMA TRAGÉDIA çLAsSICA

Filmada sobre um dos mais afamados romances
do Século passado, o livro de Ernily Bronte.

CONVITE
O FRIGORIFICO C'ANOINHAS S.A, convida todos os

criadores de porcos da região, para assistirem a reunião
que será realizada no dia 21 do corrente mes. às 14 h6res
no seu escritório provisório, na séde da Associação Comer-

, cisl e Industrial de Canoinhas, Edificio Canoinhas Fo(�',i e

Luz, na qual serão debatidos diversos assuntos de interesse
da classe.

Canoinhas, �4 de setembro de 1962,

(4'rancillco Wilmar Friedrich
Diretor Presidente

Arno Court Hoffmann
,!f.Diretor Gerente.

CASA PEREIRA

A CASA PEREIRA, informa que as enco

mendas de .roupas Renner. sob-medidas para as

Festas de Fim de Ano serão, aceitas somente até
o dia 30 de outubro.

:$:'

Escolha já seu terno Renner, ganhe uma bela
e utilíssima' "Caneta Sheaffers", e "disponha do
Plano confidencial -de crédito da Pioneira das

Boas Ofertas

Rua Getulio Vargas, 882 - Fone, 298.

•

CASA PARA TOJDOS
A LíDER DOS PREÇOS BAIXOS

coringa n". O a 12 cr$ 370,00 Camisas mangas curtas tecido Tecelagem Canoinhas 400,00
coringa n". 40 a' 50 cr$ 55'0,00 Camisas mangas compridas tecido Tecelagem Canoinhas 500,00

Completo sortimento de blusas, camisas para homens de Ban-Lon Especializada em

artigos para bebês e crianças. Roupas de cama e m:esa em geral.
, ,TudQ diretamente das Fábl'ic�� ao consumidor por preços' reduzidos.

,

Faça hoje mesmo uma visita sem compromisso, a C A S A P A R A T O O O S de I R MÃO S S E L E M E L T D A,
'a Rua Paula Pereira, 356 a 362.

',�

J

Calças brim
Calças brim

- .

1"

. '
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