
..

REPÚDIO AO
/ DESCASO

, O. Estado de Sta. CRtarina está atraveslando dias difíceis"
:Jace o descaso' do govêrno para com' OI 'pro'blema. que afligem,
8S Dossas, classea produtoras. .

.

_

. Percorrendo.o interior,' �eQt�mos "Ja verdadeira' i;quieta
çao entre os catertnenses que ,cqm o trabalho árduo, tem, pro- .

curado lutar pelo eog�andecimen�o desta terra. O govêrno �stá.
C'omplt'tlim��te afa��a?�\ da causa econômica, preocupado apenas
com a, p�htJca parhdarla. e para, qual vive' delapidando os co

;�ces_ publlco� .....gastando m,lh�res de cruzeiros em propaganda, n08

orgao� de dIvulgação Dão so dOI Estados. mas fóra dêle, onde
mantem elevado contrato Com: uma agência especializada.

I Com a proximidade da. eleiçÕes. ;entimo� melhor ainda a
ânsia go�ernista em fazer propaganda. agora :estendidll •. també:n,
aos candidatos qu� conc0r.rem" ao. di��rsos pOlt,OS eletivo» .sob
a legenda do Partido Social Democrabco.

.

_

Lro ocorre num momento �m que o colono catarinense

e�tá complet�mente esquecido do poder público. Aquilo que' go- .

vemos anteriores plantaram e. que, com o desenvolvimento
continuado atingiria objetivos plenos. foi destruido. Não mais e
xistem as - <patrulbes mecanizada.». As casas de colono, foram
fechadas em todo o interior barriga.v'erde.

.

. / I,
,

"
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. O comércio sentiu .profundo abalo quando entrou em ação
o Plameg. Uma invenção maravilhosa que fez com �ue' o custo
de vida em Sta, Catarina em apenas Um ano subisse a mais de
60%. A elevação dos tributos em mais de lQO% e a criação de
noves taxas refletiu profundamente na economia popular. com 01

comerciantes obrigados a elevar o prêço dos 'gêneros' face à al-
ta do� impostos.. '..'.

�

,

No setor industrial o ef�ito do PI;no, de Met�s foi pro
fundo Pequenas e grandes indúatrias sentiram os seus efeitos
ao ponto de se verem- obrigados a deixar Ste. Catarina, em
busca de campo 'mais propício para o seu desenvolvimento.

'

,

,

, Mas, o descaso do govêrno não parô,u aí. na ganância ar-
recadadora Pior que o descaso -é a exploração política' que vem
fazendo em "tômo do mais sério problema que atinge plenamen
':;..e os alicerces da nossa economis., A frise. de energia elétrica.

.

Ele generaliza. se �w todo o território estadual, Porém, onde f�.
re. saúgra e eepezinha com grande ênfase é nas .regiões indus-
triais de Joinvillhe e do vale do. Hajaí )

.

A alarmante situação daquela" populações parece que 'não
está preocupando o govêrn-. Tôda a máquina administrativa es
tá muito mais 'preocupada com o pleito do próximo dia 7. E
a falta de en�r�iQ elétrica' vem sendo assunto 'para a8 pregações
dos candidatos pala,cianol e' no próprio governador Celso Ra
mos, agora enfeitado de' agente 'publicitário percorre o Estado
em csmoanha política '

•

J' Felizmente.' estamos diante' di Uma data que poderá re

e;re�entar o fim dêste descaso a que o poder relegou Santa
Gat,arlD". O eleitor. na gorá do sufrágió.fhá de refletir o imen
.so mal que causam a esta terra os homens que vem governan
do. Eles se acham no dire !O de deseaperançar 2,5 milhões de
almas e através o voto peide- se, agora, expressar- lhés o repúdio
FInte a conduta tão cheia. de desprezo.

"

J

( ,

Ano 1S
.

Canoinhas, Santa Catarina, 22 de Setembro de 1962 " Numero 703
/

-'

Oiretore� :,
. JOÃO SHfMJ C AlfRmO UBfRlO M���Ol

CAIXA POSTAL. 2
'

,- FONE, 128 'CIRGULA AOS. SABADOS

Jórnal Cafólico condena
Vice-Governador

o jornal católico «Guia Ser
rano�. órgão dioee-ano de Lages
'.óh à direção 'do Pe, Valdemar
Bobner, em sua edição de 7
do correrrte, p�hlica a seguin
te nota:

«VOTAÇÃO PARA e SENA
DO' '- O Vice-Governador Dou
teI de' Andrade, afirmou em Lages;
que; todos os Petebistas devem
votar em Fontana.

-

, +:

.

E Fontana afirmou aqui em

Lages que todos os Pessedistas
devem votar em Konder Reis. e

Konder Reis deu ordem de todos
os Udenistas votar �m' Fontana.
Na realidade, êstea são 08 nos

sos dois candidatos 80 Senado, de-
mocrataa e anti-comunietes.
Daí porque 'todos devem votar

na cédula, única em Atílio Fonta
- na e Antônio Carlos,/K. Reis»,

j

DR. CUBAS 'em campanha
o candidato cauoínhense, dr.

Cubas, está cada 'dia ativando
mais a -.sue campanha. Na se

mana que está, a findar, já vi

sitou -Timbàzinho, Major Vieira,
Papanduva, Monte L Castelo,.
Itaíópolís e Mafra, recebendo

excepcional acolhida em todos,
estes lugares.' Novas excursões
do mesmo estão! sendo progra
madas, sendo que na semana

anterior ao 'pleito, o seu traba
Jho' será em Canoinhas, cidade
e interior.' ",'.

'j

'AROlOU CARVALHO trabalha
de fato para sua terra

,
.

o incansa vel batalhador pela
causa canoinhen-E-, o noSso r�- /

presentante na Camara Federal.
AroIdo Carvalho; trabalha de
fato pela sua terra. Vejamos o

tele,grama abaixo. que berri\ a-'
testa (o que, afirmamos: Rádio

I Cl:looirlhas Ltda. Brasília 590
. 8Õ� mil-13-12. Peço divulgar
emissora e j,ornal 'meu proj-eto
concede'

-

auxilio cinco, milhões
.cinquentenário mu nicipio con

vertido' na Lei 410 1 de 20-7 62

publicada no diário oficial da

wnião de 26-7-62: Saudações (8)
o

Aroldo Carvalho, Deputado
Federal. Assim, cumpré agora
ao senhor (Prefeito Municipal
diligenciar, sem delongas, no

recebimento de tão útil, quãú
op\lrtuna verba. O prihcipal
está feito. Mãos a obra, senhor
Pn·ff'ito.

Consi�erações
/

) 'sôbre 'O pl�ito
\

Aproxima-se celere o dia 7 de outubro e com

ele o dia das eleições, em todo o país. Aqui em Ca

nomhas, a capital cívica do norte, após ó lançamen
to dos candidatos a 'vereaçicres, a campanha tomou
maior vulto. O·partido . majoritário no f municipío, a

V.D.N. teve o' previlégio e' a felicidade de apresen
tar ao .nosso -bravo eleitorado, dois canoínhenses, dos
ma-is ilustres, para candidatos a deputados. Sem dú

vida, dr. Aroldo Carvalho, hoje destacado líder esta

dual, receberá em sua terra e nos municípios visin

hos, expressiva votação, 'oriunda de todas às agre
míações partidárias. o eleitor 'avisado não vai votar

,�em candidatos estranhos que só aparecem por, aqui,
esporadicamente, em campanhas eleitorais, Esta, :en
tão, uma das razões, talvez a mais ponderável, para
.uma macissa votação no candidato 'canoinhense e

consequente consagradora reeleição em 65, velho son
ho da nossa' e de outras regiões do nosso Esta&o.
Para a Assembléia Legislativa, indicamos ao sufrágio
dos canoinhenses, o médico humanitário e amigo, dr.
Reneau Cubas, -igualmente .apoiadô pelos munícipíos
'vizinhos de 'Três Bi:ÜTaS, Major Vieira, Monte Castelo,
Papanduva, ,lüüópolis, Mafra, e parte de Ireneópolis.
Tranquila, portanto, a' sua eleição e, nóvamente, co�

mo 'sempre, desde 1947, Canoinhas terá o seu repre
sentante na Assembléia. Para a Câmara Municipal,
onde, atualmente, dos +3 integrantes, a V.D.N. tem

8 veleadores, a nossa chapa, cuidadosamente esco
lhida, é uma das mais expressivas, opinião até de
leais adversários. Elementos de todas as classes so-

I .» �J

ciais de nossa, terra, os mais prestrgíosos, estão a in-

tegra-la. Líderes, autenticos � genuinos, da nossa .im

dústria, do comércio, .da lavoura, da pecuária, do se

tor hervateiro e tambem do funcionalismo público"
estão nela representados, garantindo, por isso, nova

maioria da gloriosa legenda udenista . no' legislativo
municipal. Em contra partida e como que. num pa
['3 tox.i, vem >s na agremiação mais fraca de ,Canoi':
nhi:ls, a tprceira forçd, seis candidatos a députado es

tadual, to�os ,quasi que desconhecidos de no,s�a' re
gião, a pleite�rem os votos da fragil grei

-

a que alu.:.,
dimos. E'O" chàpas brancas ou frias, como queiram,
no passado nos atacavam por isso, num córre córre
danado, conduzindo funcionários, que outra' coisa não
'fazém, senão política. E as estradas? óra as estradas,
os motoJistas que se 'lixem: Apenas duas horas de

:.
chuvas e/os' onibus atrazando horas e horas. A ro-.

dovia a Mafra, outróra nosso orgulho, agora Com al

gumas chuvas, já se torna intransitável. O bravo e

E'sclarecido eleitoradQ canoinhense e vizinhos, aler'"
tadhs' por estas considerações, darão, por <i:erto, no

próximo dia 7, uma c",bà( resposta a esses falsos
pregadores, nos a.utores dq famigerado Plamég, no

preço escorchdnte do emplacamento e neste alto im

placável do custo de vida.

j

�"""""""�"""""""""".I"'''''''''''''''''''''''''''''''''

,

.
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Para, Vereador
Vote em

-r.. A V I S O
, "

Frigorífico Canoinhas SIA.
A Diretoria do Frigorífico Caiioinha,l S;A, comunica a

seus acionistas que ã cobrança das presteçõea de subscrição, l'S

tá sendo procedida pelos estabelecimentos baocá.ri' s da praça e

solicita a cooperação de todo" para o pronto pagamento. Pera
eeclarecimênto -de qualquer dúvida, deverá ser procurado () 1'8-,

cri tório provisório. Da Séde da ASlociação Comercial e Indus
trial de Canoinhas. edifício Canoinbes Força e Luz.

João Piekarzevicz
Será seu defensor. \.-na Comárea de

,

Irineópol'is Zx

EM TRATORES, 'A ÚLTIMA, PALAVRA!

Atenção 'Monte Castelo...
Muita Atenção

Para Vereador,! vote noa

candidatos da UON, po
pulares, probo. e traba·

Ihadore•.

ARTUR CESAR BueZEK
AM i\NTINO MEISTER
ALIPIO r. DE LIMA
JOSÉ JOAO GONÇALVES
ALCIOES BUFEK.
ANTONIO BUENO NETO,
E LAURO UOA

Eles lerão ad�(lg8r108 dos
interessei da coletividade.

UON aprésentou em Major,
Vieira c'hapa de Vereado

res das melhores
,

ESTEFANO IANG:ZKOVS- "

RI' .

JOÃO ALFREDU BO-
RECK
VAI.,ENTIM MAIA.
WALTER tlENNING.
TEOOOHO BARRANC-
KEVICZ
ODILON DAVET.
MiGUEL MARON BECIL
GILBERTO GRO( HOVS·
KI.

LIDIO SE«(OH
Prefeito de Monte C8' t-Io.

significa progres o h.mvs-
•

I I
tidade ie trabalho e rn pr 61
da coletividade. Candidatc)

da UDN.

Nem com todos 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-
level Equipado com motor Diesel Perkins de 39,5 H P, de fabricação

v

nacional.

Massey-Ferguson do Brasil S.A.

,
I

ARIS1IDES MALLON ,Rua Vidal/Ramos, -

CANOINHA5 SA_I)ITA CA T ARINA

Telelone, '217'

Churrascaria I D E A L
d� PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora. '

Rua Paula Pereira, 774

DÊ PARTIDA ....

E XII D E GARANTE"

BATERIAS

lEXIDE
I

Car-regadas
ou Seco Côrregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de! Lima
,

"

& Coelho Ltda,
Rua Paula Pereira, 39t '

Fone, 248� Caixa Postal, 281

CANOINH AS S�, C.

Jovem Catarinense
V0cê quer ganhar Cr$ _22.00000,
mensais? Faça o Curso de Sal

gento para a' Policia Militar.

Inscreva-se na sé de do 3. Ba

talhão de Policia Mihtar ,rn

Canoinhas ou procure A utor i

dade policial mais proxrma que
lhe dará 8S instruções.

.Romances e Livros
CAS iJ E'RLITA
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CON,VTE- MISS'A
Viúva Leony Zaniolo Ferreira,

convida parentes e amigos para assistirem a

Santa Missa que mand4 celebrar em intenção
de sua alma, pela passagem do 10. ano de

'-. falecimento de seu esposo

ROMEU FERREIRA
a realizar-se às 7,30 horas do dia 25 do corrente,
na Matriz Cristo Rei.

I

Por mais este ato de fé cristã, antecipada
?1(ente agradece.
_, ,

Peixaria Planalto
Avisa que tem

riamente de

frescos dia-peixes

diversas qualidades'
procedentes da Praia de Armação.

Ruas Vidal R,;m08 - Prédio l\'Tansur de

fronte ao Hotel Popular.
I

Hoje: As· snras.: donas: Wilmar Friedrich, Rodolfo
Joana esp do S1'. Henrique Frank e Willian Castellaens;
Todt e alivia esposa do sr. a menina Suely Raqu,el filha
Elpidio Borges do Silva; os do sr. Estetano Bedritchuk.

srs,.: Dorg_elo .
Cordeiro � Raul

Dia 26:' a sra. dona Luiza
Burgardt; o Jove�n Tose Isaac , fi. sr . Ernest» Koch:
Seleme: a menzna [ossiane esptJsa o

. ..

'

Aparecida filha do sr. Antonio as s.r�as.: (leni Schzmtngl_Jskl,
Cubas' o menino Paulo Cezar Llfczlta. Stoeberl, Terezinha
filho do sr. Arnaldo Ferreira; Bza?eskz e A�lete . Voigt;Ré:;';
os eêmeos Orlando e Oswaldo Altino Rosa, o tooem

,
.

b'

C I G Roberto Radke; a menina

�%�OS. do sr. ar os TOS..
Alda Maria filha do sr. Altino

»t. Rosa; o menino Rubens filho
Amanhã: as sras. donas: do sr. Alberto Wardenski.

Leoni esposa do sr. Sarkis Dia' 27: as snras. donas:
Soares e Cecilia esp. do sr. Nair esp. do sr. Fernando
Jacó Scheuer; os srs.: Edson

Freiberger e Getulia esp. do
Ritzmann, Nivaldo Sabatke,

sr. Estetano Lucachinski; a
Faleceu, quarta teita ultima, Norberto lrineu Olsen e João srta. Sonja Valei Michel;

o -sr. Gregório Sukmanoski, Dias; a menina So!�ia Matia
Reverendo Padre Frei Elzeado

antigo morador desta cidade I
filha da sn�a. Vlu'va do.na Schmitt (onomástico)', o sr.

. , _

' Leouor Wzese; o menzno
onde exercia as funções de! Antenor filho do sr. Antonio Osni C. Pereira', o jovem
Pt' S P lt zo l , Amado Antonio Maron', as

sa a etro. eu se u amen o IScol1hetzki. meninas: Maria de Fatima

ocorrdeu no mesmo dia, com

I Dia 24.' as snras. donas: filha do sr, José de Lima e

�ran e acomp�nhamento, da_.. Herta 8SP. do sr. Waldtmar Zecleide Rita filha do snr,
do o grande circulo de

amz-I Nader, Violeta esposa do sr, Fidelis Angelo Dadalt.
zade que desfrutava o saudoso Douglas Benkenaorf, Maria Dia 28: as snras. donas:
'extinto. ' Luiza esposa do sr, Pedro Jacira esp. do, sr. Jorge de ,

, KOII 7"ki Wanda esposa do
Oliveira e Maria esp. do sr.A tamilia enlutada as sr. Zeno B, Ribeiro da Silva,

sentidas condolencias- deste Leonora esposa do sr. Sérgio Francisco Ca�v.alho�· /[iúva
semandrio. Carvalho; Waldeci esposa do sra. d_onlf C?lwza ,E� e res.

sr. Elimar Olimpio Fiedler e
em [oinuille, os srs.. lonas

Guiomar esp. do sr. Siloino I Wendt, Âlexan�re Blosteld e

Pereira Borba; a \S1 ta. Maria 'llde!on_so
v
Knoll, a �enma

Tereza Isphair; o sr. Euclides Marf5,,_uzt filha do sr. Raimundo

Bueno; as meninas: Glâdis Preisler.

filha do sr. Ervino Friedmann Nossos cumprimentos.
I

e Maria Elizabet filha do sr.

José Stockler Pinto; asglmeas
Mérce e Ana Maria filhas do
sr. Paulo OISB1Z.

'

'BM

Grandioso Baile do
Clube, (anoinhense
Dia 24, segunda feira
Fechando CDm chave de Duro

a programa comemorativo ao.

quadragêssímo aniversário. de
fundação de nossa melhor so

ciedade, o. Clube Canoínhense,
levará a efeito, segunda feira,
dia 24, em seus amplos salões,
um grandioso baile, com a

maior orquestra do país. Abri
lhantará dita noitada, 8 extra
ordinária orquestra de, Oscar
Milanim, considerada pela críti
ca especializada, corno 8 melhor
do. Brasil. Reina na cidade de
susada animação. pelo. eludido
baile.

Falecimento

- ".,

FOGOES
�

00[SlS...___._
A

. *

·@J$,)8

AMPLAMENTE
FINANCIADOS

ASSAR. ({f) cOZER

•

m e ns c rs

* Entrega Autornéjicc
. * Aparelhos prêviomente testac{os
* Conjuntos fabricados es'pedalmente 'para Ultragaz

p

ULT••CA.
RO�IHERT· &·CIA.

I<Ud Póula Pereira, 430 -' fone, 305
\,

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

NASCIMENTO'
Está em festas o lar do

Dia 25: as snres. dona«: casal sr. João Toporoski e

Izabel esposa do snr, Otto sra., com o' nascimento . de

Friedrich, Clara esp. do sr.
uma robusta garota, ocorrido

Radolro Scheide e Maria 'sp.
dia 14; p. p. e que receberá o

do sr. Alexandre Lis; os srs.:
nome de Leui Lud. �

Otto Friedrich, Augusto Bess, Nossos parabens.

/ Cine Teatro Vera Cruz
A P R ES EN TA:

HOJE á. 20,00' horá. - Impr6prio até 14 anal

TRIPOLll
com John Psyne, Maureem O'Hora e Grant Withers.

DOMINGO - à. 14,00 hor•• - cen.ur. livre

TRIPOLLI
'--------

á. 17,00 hora.
DOMINGO ,- à. 20,00 hora.

- Cenlur. Livre
• Imp. até 14 anal

-

VIOLEtAS IMPERIAIS
com Luiz Mariano, Carmen Sevllla e Simone Valere.

Romance! Música! Esplendor! Tudo isto, ao' som das

canções belíssimas por Luiz Mariano. e das maravilhosas

danças espanholas por Carmen Sevilla.

2a. Feira - ã. 20,00 hr•• - Imp. até 14 anol - REPRISE

3a. Feira - á. 2.0,00 hora. - improprio até 14 ano•

MULHER E CRIME'-
c/ Cezar Ro.mero, Geo.rge Brent, Andrp.yTatter e To.m Drake.

4a. feira -:- à. 20 hora. - improprio até 14 ano.

JOGO PROIBIDO
co.m Dame Clark e Mini Chance.

_la --

5a. e 60. feira • à. 20,00 hora. - impr6prio at' 14 ano.

DAMA DAS CAM ELIAS
com Greta Garbo e R�bert Taylo.r.

\

ti
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AVISO
A RIGESA S/A, avisa aos

interessados que possue tó
ras de ,cédro e Imbuía para
venda.

Informações no Escritório
da Propriedade Agrícola em

Três Bar.ras ou por carta

para a caixa postal, 222 CA-'
NOINHAS Ix

22·9,1962

_____I IIiiIll�._ 'M ������a=�emtMWil!!Ii!i_ll'll!lIFm_I&I!I!II _

Advocacia em geral, especialmente criII\e
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

CANOINHAS -_ Santa Catarina

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ B IG
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira - Telefone, 241

BIG é granéie - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
I

• •

Farmácia S'anta (rUI
Grande e variado ).ortimento

de 'medicamento••
Rua Senador Felipe Schmidt

(ao lado do I.A.P.I.)

Assine! Leia! Divulgue J

Correio do Norte

José Yvan da, Costa
Bacharel em Direito -

SAIAS, útima moda

M'ERHY SELEME & FILHOS oferecem

3
- estoque GOODYEAR completo,
- condições Favoráveis

�;$erviço rápido e eficiente

Só a G DlEAR

garante tanto I

.:
MAIOR RESIST�NCIA
Provada em terríveis testes

de laboratório

3 VÊZES MAIS RECÁPAGENS
Provadas pela Frota de Provas
da Goodyear

'

/

-MERHY SElEME & FILHOS
"

Caixa Postal, 1 - Três, Barros - Santa Catarina •Pronto para servi-lo
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Vende-se uma propriedade' sito à rua Victor Kon
der, 241, nesta cidade, compreendendo um terreno
com 800 m2 (20 in 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", 1114
no horário comercial. 4x' I

,
O Estado' do
/Mátutino

Paraná
Diário

r

entregue no' mesmo dia
assinaturas çom

AlFREDO E. BACH «asa frUta)

Compre agora seus 'brinquedos
Pagando suevemente: até o

N A T A L,

Brinquedos

a Erli
amas Aipim

Ràmas Aipim e sementes' novas recebeu a

CASA SEZEFREDO"
de Siegf.ried Olsen

a casa que sempre vende as melhores
bananas da praça.

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

agosto do corrente reabriu a sua casa comercial
para bem, servir ô' povo d� região � adjacências.
Gêneros alimentícios, Armarinho, Roupas feitas,
Camisas de couro - .Tudo diretamente das fá- \

brlcas ao consumidor.

Ferragen� em geral, Arados, Bicos de Ara�os,
Carpidei'r-as, Foices marca ,I L,

por preços especiais.
I

l�m �m e�t��u� ��rman�nt�, farinna ��, lri�� Mor�a M�J�r
Rua Caetano Costa, 96 . Caixa "Postal, 9 • Telefone. 219

C A N O I N H A S .s: SANTA CATARINA '2x

VENDE-SE
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. Eis os
'

candidatos

J

PE D !� O;. TY :SZK A Sezinando Ribeiro da Silva Filho
Verda ieiro representante do próspero distrito Técnico veterinário candidato dos' criadores e

de Bela' Vista' do Toldo, Se deito, será um colonos, Ele mora, �a, cidade, mas seu serviço
. gran{le defensor de seu distrito. é no interior. I

,
.. (.

pe ra as eleicões de 7 de' outubro
,

,
,

�

.

V E R E A·O O R E S

/

•

l

AlFredo' de Oliveira Garcindo E V A L O O Z I P P E R E R
Líder político inc�nte�te, VerE:_ador por. �uas \ Presidente da Associação Rural, a maior do'
legislaturas, voltara, porcertoaCâmaraMUnICIpal, Brasil será reeleito por certo ..

onde sempre se ouve com gra�de visão. .I------'---_.__-------...------.,...._
I Antonio Cubas Sobtinh-o
Operário de� fato, representará o maior centro

operário do município, Rio dos Poços ..

J-osé Stockler Pinto
Candidato dos udenistas e amigo que, garan
tindo a sua eleição, garantirão tambem � sua

" permanencia entre nós.
,

' ,

Dr: Vitoldo Sidleski
Autêntico representante de Felipe Schmidt.
Hervateiro, advogado, e criador, merece os

votos de seu distrito.

Gerernias Malczinski
. Ferroviário aposentado, apresentado pelo distrito
de Paula Pereira, onde reside há muitos anos.

Francisco Arfner Filho PEDRO .WIPIEVSKI
�

Indicado para representar Fartura, Neves e

. Paciência. Defenderá com denodo o povo
desta região.

Irá representar o novo distrito de Pinheiros,
onde situam-se os grandes celeiros do muni
cipio, Barra Mansa, Serra das Mortes e

Santa Bárbara dos Pardos.

Atcldes �chumac"er LEOPOLDO KÚNING
Moço, inteligente � trabalhador. Na Camara,

. .
,

será a inteligencia moça a serviço de Representante ervateíro e de lavoura, e can-
/

nossa terra. didato do Caraguatá, (Serrito é vizinhanças

, I

/

Vote em' quem de rato é teu amigo

Para \7 ereador
vote em

Tlíerezio d'e Carvalho
/

.

Guilherme Prust
,

Defensor intransigente de todas as boas
causas. Representa a nossa indústria, a

nossa lavoura e: tsmbern o nosso esporte.
�
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c A N O I�NH E N S 'E S I
.

I

EIS OS CANDIDATOS PIRI' O PLEITO DE 7 DE OUTUBRO
KONDER REIS

CARVALHO
Para Senador: \

Para' Deputado Federal:
,

Pa,ra Deputado Estaduàl:

·ANTONIO CA�LO,S
A'ROLDO: CARN·EIRO· DE
DR. "R E N E Á U· c U 'B A 5

/

I,
,

«
I

(
,

\ Nesta Cidade
.,

o MAIOR'
MAGAZINE
,'� DOPAiS

j

Escolha sua .roupa. na

LINHA
'Escolha o padrão do
!e'J agrodo,

.' cl1comendé, sua I

RO-flPA
J

.

;.�

i·

t
l'
i"
I

r

BRASIL.
.EDIDA

e assine o pedido cC)m
a bela C'(] n e f a

SH�AFFEiG
.

'I{ , ...

que rec@oerOJ

da brinde ...

• •• a· caneta Ih.
. será entregue em eel
){OJ lccrcde. V" mesmo
o

.
abrirá, para assi-

PRO'N"'''' O'U' �ftlQ'.-IM . �1��

e anule a conta com vermelho._.

i
. �
..

,

� I '

(CARTA �MENTE N.o 220 DA RÁDIO SOCIEDADE GAÚCHA S. A.)

( nor a, nota.
-')'.

SE A SUA ASSINATURA
S'A·IR EM TINTA/VERME
LHA, V. TERÁ GANHO,
TAMBÉM DE BRINDE, SUA
ROUPA EM

LINHA
, i(.€.NNER

;9��ru1Jii1flj-_
'41"� .

�

S' . . d D .! ,., '!
0'0 maior magcume o: oreslI pOC!erJO oreracor-rae o mos-

"ruário de tecidos, composto per centencs 8",' !i!'ld()� padrões,
.

que se, encontra, agora, no SEU REVENDEDOR !1ENNER.
É uma excelente oportunidade qll'9"R"HH'ler lhe oferece para,

.

sem viajar .às grandes cidcdes, ves+lr-se realmente como quer:

ROUPA
'. I \

�"NER SOB ·MEDIDA

\ ""J_c_ '

A vista ou em prestações na

\

\

I

I
J

\

1
,

. o._'
...--. « \

v

I
\

\'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



--

CORREIO D@ N®IHe

\
'

r-

Dr. ARNOLDO I PEITER FILHO Precisa-se
AqVOGADO

clVEL - COMÉRCIO ,TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 _ (em frente ao Hotel Popular);

Oferta Excepcional"
Tratores usados em perfeito funcionamento

1 _ Trator INTERNATION \L _ T.D·9, Com garantia
de Oficina total

'.

Cr$ 2,900000,00
1 _ Trator CATERPILLA'R D-4·6�' U. _

bitola larga Cr 4 900 000,00
1 - Trator CATERPILLAR D,4 Série "C" ano 1962
estado 'DOVO .

, Cr$ 5.900000,00
r _ Trator ALLIS CHALMERS HD 6·B com 2.800
horas de trabalho' Cr$ 4.100.000.00

J

1 - Caminhão "DESOTO" 54 Cr$ 600000,00
1 - Motof Diesel estaciooârio de 60 HP completo com

embreagem Cr$ 400 000.00
í _- G eba de terras coberta de matas (madeiras de lei)
no" tlll ii' de 80000 alqueires, situada no Estado de Goiaz

;" t-gocios ou melhores iDf�rmações com

�l),\ brahào Mussi� S.A.;
INGÚS'TRIA,' E ,COMÉRCIO
Rua Senador Felipe Schmidt, 695

CANOINHAS �.' Santa Catarina.

tl.

de oficial de Alfaiate tratar
com f'aúlo Neuburger !

Alfaiataria São Geraldo
Rua 'Bernardo Olsen 177

Confecções finas

para senhoras

CasaErlita

Arolde Carvalho
é candidato à Câmara

Federal . porque tinha

que ser. Porque Santa

Catarina precisa dêle.

,ELEITORES
o bom legislador é

,
._J

aquele que vive e sente
o drama do povo,

\
Para Deputado Estadual I
Dnlcidio Silveira I

I

p_ S_ p_ I

Modelos para
todos os veiculos

WILLYS LINHA JEEP.
AERO WILLYS

E RENAULT DAUPHINE
/�

" t ' produto da .

.

i

I
Em harmonia com o painel - fáceis de
instalar, sem necessidade de adaptações.-
3 faixas de onda-Alto-falante de 6 pole
gadas - alto - falantes auxiliares disponfveis

,

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

garantia WILLYS. Venha ver, ouvir

...� & comprar

WILLYS-OVERLAND
fabricante de' veiculas de. alta qualidade

SAO BERNARDO DO CAMPO - SAO PAULO
COMPRE SÓMENTE PECAS 'E ACESSÓRIOS GEHUIHOS WII.l.YS

.,

...
o
..,

"
li
.!!
:
111:

'8
Basilio Huruenhuk & Clá .. Ltda. e'

, '

RUd Videl Ramos, 203 . fc;>ne, 1'45l

'22-9.1962

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

Inspeção' .. � de Saúde

C O n V O C a � ã O
1 -, Será convocada para a prestação do Serviço Militar em

1963 a classe de 1944.
'

'.

2 _ Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1944, lerão
ainda chamados para o mesmo fim: o

8) _:_ Os da classe de 1943, julgados eemporarismente «Grupo
C»;

•

,

b) - Os convocados de CLASSES ANTERIORES ainda em

débito com o Serviço Militar;
I,.;' c) - Os cidadãol que tendo submetidos a seleção e deaíguados

para a incorporação em organização militar da ativa deixaram

de al·}.� ..enter-se' nrl 'prazol e locai. fixades '(iólIubmissos). e
3 - A INSPEÇÃO DE SAÚDE E SÉLECÃO serão rali za-

das noy dias: -

.

15' a 23 de Outubro dá 1962, ,

. para OI! múnicipioa -de CANOINHt\8 - TRÊS :,BARRAS -

MAJOR V IEIRA e a apresentação dOI convócadoa fica assim
disttibuida: ...., '

DIAS 15, 16" 17, e 18' Canoinhea sêde, Agua Verde.
Campo d'Agua Verde, Piedada, Salto d'Agua Verde, Pa-

rado, Sereia, Matão, Cerrito, Fartura' e Marcílio Dias. '

,

í>IA,'19 - Distritos. de. ,P;' Pereira, e Irellpe Schmidt,

DIA 20 l...... Município ái TrU Berras e Maior Vieira..
DIA 21 - Distrito de Bela Vista .do Toldo e' localida

deu fde Pinheiros, Barra Mania, Serra dai Mórtel, _

Timbôsioho

.

e. Taquarizal, '.

)
" '

DIA 22 - Palmital, Salseiro.·. Arroios, Barreiros, Rio
'dOI Poços, ,Paciência' do Rufino. Paciência, Arroio Fundo; Gra

lha, Entre 'Ri()s':'Irnh.uia. Rio 'Bonito, Rio d'Areia de-Baixo. Rio
d'Areia de Cima é�,Rio (i'Arei� do Meio.'
DIA ,23 -: Encruailhade, Tire-Fogo, St�. Emidia. Caraquatâ,
e Ialtosoa.tde �ocà1íirlÍd;es acima.

'

4 - A INSPEÇâ:Q e SELEÇ�O .serão realizadas -no Quartel
do 3°. Batalhão da!Polícia Militar do Estado, com início às 8

,

horas, nOI ;dias 8ij,�B pr�villtoll.
.

.

,

.

, .••. ,: '.Caaóiuhes, 1 de Setembro de 1962 .

.-. . .�; -

. �
�

Dr. .loêo Colodel
Presidente da JAM

Agenor Flôres
2°. Ten. Del. 14a. DR

Correio do Norte
FUNDADO EM"29j511947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. s/n. 844

JORNAL 'SEMANARIO .; PUBLICA·SE AOS SABADOS

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 _ Canoinhas· S, C.

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

. Anuneios: Por vez e por centimetro de, altura de coluna:

ÚLTIMA PÁáINA
.

P!GINAS INTERNAS

1 vez c-s 35,00 1 vez Cr$ 25,00
4. vêzes 30,00 '4 vêzés 20,00
8 ou \mail 25.00 8 ou mais 15,00

Publicações em destaque ou lugar determinado"na pagina
tem um acrescimo de 10%.

"A Pedido". ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com Ó acresoimo de 50%, '

A Redação não endossa conceitos emitido. em artigoa auioados,
*

De Porto Alegre.
Rio de Janeiro
São

"

Paulo e Curitiba

Confie suas cargas a

e preço justoMélhor .

serviço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•••mas o, nosso
• •

rism
plonel-

'

, ,o no comér-cio b

cano c

ano

omeçou em 5
ta C

,.

an-

otarmo , '

Hoje o' "INCO" di

põe d
' IS-

e 105 cqê ',-0:::

em 6
.

encrcs

ros

,estados brasllei,
, mas 60 d

sit
r

elas se

uam no t
'

errité
,

t
'

no co

anne
.

-

.
nse.

Isso signif
I

de tôd
ice que, além

a seguranç
.

unda dê

a orr-

esse cr
.

t

esctrnen-

o, onde quer que
catarinense

\
o

tre

se encon-

, contará

com o

sempre

de
presença certo

seu amigo d "

dos
"e to-

as horas: O INCO

MAIS DE

DANCO I N O ÚSIR IA;- ,

�-._____;:---::::--�t

DE SA TA C' ," ",.",
COMERCIO �

25 INOS CONTRIBUINDO' ,

ATARINA S.A.,
' , f f

,

PIRI O PRÇGRESSO 'DE'
,

" ,�

,

,"."" ,SaN,TI CATARINA

/'
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CORREIO DO NC:>� re , 22-9-1YO�

til
'11
II
H

'.
. A «Cooperativa de Roupas Henuer> é uma premo- mi

ção anual da. CASA PEREIRA, que distribui todos 08 mêses,
< II'

por sorteioa .realizedoa pela ,Loteria E�tadual, três valiosos prê- '1' II
mios: o primeiro. uma roup� Henner; o segundo,' isenção de. I •pagamento de duas mensalidades e o terceiro também isenção l!l!!i
de uma mensalidade. '. ll!l!l!I

,'.
II A•

prestamistas: •
II
•
II
.;;
III
mm
m

I..Exclusivista
•
mm
II
II
'II

Resultapo
COOPERATIVA· REINER

,

)
.

'
. .

"de 1962

da

A «Cooperativa de Roupas Renner» 'é atualmente a

melhor maneira de se vestir bem e concorrer mensalmente a

, prêmios realmente compensadores.
Em 1962 foram premiados os seguintes

I
JANEIRO

lo. Prêmio Nr. 57 -, Ary Coruelsen
20. Prêmio Nr. 31 - Olávio Soares

,
.

FEVEREIRO
lo. Prêmio Nr. 46 ,..: Carlos' Benkendorf

.

20 Prêmio Nr. 75 - La'lro Gonçalves
30 Prêmio Nr. )l'9 - Hugo Peixoto e

Edy F. Hundbuchner
;

MARÇQ
lo. Prêmio Nr. 48 - .Dietrich. Siems
20. Prêmio Nr, 8� ;_ Aroldo Tremi
30. Prêmio Nr. 75 .:....,•. Lauro Gunçalvei '

•

M A I O
lo. Prêmio Nr. 11 � Adilson Fontana e

Gilson Borges de Souza
Olavo C. Perreira e·

Leonidas 'I'sbalipa
Michel N. Seleme

20. Trêmio Nr. 15

30. Prêmio Nr. si

JUNHO
I

lo. Prêmio Nr. 80 - DjaIma Tabalipa
20. Prêmio Nr. 44 - Gervásio Priebe e

Cilas, L. ZieJ1l-ann
30. Prêmio Nr. 16 � Mauro d'Aqulno Fonseca

I

J U LH O
,

1.0 Prêmio Nr. 28 .- Zenon Mário Pieçzarka

AGÔSTÓ \ .

lo. Prêmio Nr. Q7 _. Adyr Seleme' -

20' Prêmio Nr, 25 -

3p. Prêmio Nr 51 '- Michel Seleme, ,

� Preatamista RENNER deixe em dia a sua Coope- I

rativa para concorrer pela Loteria Estadual do Natal ao sor te-
io de «UWtI Máquina de Cçsture RENNE'R Eiêtr ica.

CASA PEREIRA A CASA DAS BOAS

O FB R TAS
,

Rua
-

Getulio Vargu,. 882 -:- Fone. 298.
,.

PIA.NO:S

. .'--

Em exposição e

PARTIR, 'DE

12.1
j

Cr
)

.para

Solicita-se a todos oa ceeervistae de ·}'a. 2".8 Categorias, que
iá requereram CtH teira de Identidade nesta Junta de Aliatamen
te MiÍitar, para comparecerem impreterivelmente nos ) dias
25 e 26 do corrente mê. (Setembro) época em que .eetarâ nes

ta, .cidade, 'a Equipe de Identificadores do Exército, para efetuar
a entrega d�� Carteiras

'

de identidades requeridas. Referida E-'

quipe perman-cerá sômeute dois dias. Os que oão comparecerem.
'só poderão receber suas Carteiras em Curitiba, 00 GIR/5. É
rrecessáriu 8 apresentação do' Certificado de Heservista.

Canoinhas, 17 de sétembro de 1962.
r

�
�

(A8a.) Agenor Flôres - 2°. Ten. Del. 14a DR
/

"

Comercial ,P�drassani .Ltda.
/ .

, \

FAÇ� UMA VlEITA

onde encontrará permanente

estóque,
!

(� A N O, I N H A, 'S

'Santa Catarina

/

venda,
r

POR

toda região.

-,

Pe.dro Veiga Sobrinho Oficial
do Registro Civil Interino do

Município de Major Vieira Co
marca de Canoinhas Estado de
Santa Catarina etc.

, ,

Fai saber que pretendem ca

sar: Alberto Níngeliskí e VerÔ
.nice Franco de Oliveira. Ele,.
natural' deste Estado, ,(nascido
nos suburbios d/Cidade, no dia �
6 de Dezembro de l!}41, Operá-
rio, solteiro, dómiciliado e resi

dente neste município, filho le

gítimo de Francisco Ningeliski
e de Dona Rosalie Ningeliski

('. domiciliados . em Butiá, .'. neste
municipio Ela, natural.deste Es
tado, nascida em Cal. Vieira, ni
muno no dia 20 de novembro
de 1943, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste mu

nicípio. filha legítima de Fran
cisco Euzébio Franco e de Do
na Saloméa Franco de Oliveira
.domícilíados e residentés em

Butíá, neste municipio.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.

Major Vieira, 15 de setembro
'de 1962.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil Int".

"I

Lãs pará Tricot
Casa Erlita

1

,\

.(
."

. I

)
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Ano 15 • CARDlNHAS • S. Cata;ina. 22 de Setembro de 1962 N. 703

. E R N ANil S A T I RO acha que só um

milagre evitará outras crises
�_/'

RIO, 18 (<<Esta(Io») - «A lei votada pelo Congresso, flagrante
mente inconstitucional, foi, como dizem os mais prudentes, um pa
liativo para que houvesse eleições. Deus queira que t-I aconteça, is
to é, que uma solução política ferindo o direito permita a salvação
da legalidade. E' como se amputassemos o braço que não nos. pa
recia perdido. Disse-o eu isto em discurso na Câmara, alta madru-
pdu .

.

-.
- declarou ao «ESTADO;) o Deputado Ernani Satiro, Secreta

rio-Geral da qDN, ao passar esta tarde pelo Rio em viagem para a

Paraíba,
. ',._. 'I .

O parlamentar udenista quea princípio 'não pretendia partici
par do último «esfôrço concentrado» para deixar bem assinalado. o
seu protesto'contra os «entendimentos que sob pressão estavam seno

do eucamínhados- afirmou em seguida:
"Passadas as eleições. só um milagre nos salvará de novas cri

ses porque todas elas são apenas ramificações de uma crise matriz
que se chama João Goulart E' evidente ,,_ acrescentou - que o a

tual Presidente da República desencadeou tal soma de elementos
subversivos a serviço de suas ambições didatoriais que já hoje não
consegue controlá- las. Os pelegos gritam- com êle de igual para igual.

Já não respeitam o comando. Já não lhe acatam as ordens».
Mais adiante, o Sr. Ernani Satiro comentou que «por mais es

<, tranho que par,eça, a salvação do País, ou seja, de suas instituições'
I livres, vai resu Itar sem sombra de dúvida' da vitória da democracia
em alguns Estados da Federação» e especHicou: Da derrota de lil'i"
zola no Hio Grande do Sul, davltórla de Oleoías em Pernambuco.
Porque se deperidessemos, corno deviamos depender, do govêrno cen
trai, o Brasil estaria governado pelo comunismo. Não porque (J Sr.

-v João Goulart seja comunista. Não. Porque êle não é nada. '-'las os

couselheísos que o cercam na maioria: estão a serviço de Moscou. a
serviço da subversão e da desordem. E já a estas horas o mais gra
ve· é' que a tímida vontade do Presidente balança corno um trapo ao

sabor dos ventos que a sopram».
O PAPEL DE KUBITSCHEK

O líder udenista salientou depois o sentido da participação do
Sr. Juscelino Kubitschek 'no recente episódio. Observou que «com

todos os seus compromíssôa com a democracia que lhe permitiu as
-cender ao poder e governar dentro de um presidenciallsrno sem fre-
ios nem medidas, vem agorà o Sr. Juscelino Kubitschek, preocupa
do apenas com seu retôrno ao. poder, contribuir para que a Nação
se veja constantemente sobressaltada e ameaçada, como se ainda
fosse possível voltarmos aquelas fórmulas de caudilhismo de poder
pessoal de que Se degradara o presidencialismo no Brasír».

E concluiu: «O último consôlo que nos resta' é a certeza de
que em qualquer liípótse haverá um grupo de homens dispostos a,
lutar. A lutar para que não permaneça o desnivel social e econô
mico que nos estrangula. mas lutar para que as soluções. da [u-tica
social sejam procuradas dentro do respeító à liberdaee e à dígnlda
de da pessoa humana. Isso o novo Congresso deverá fazer. 1'ió ele
o fa.rá íudependentemente de delegações temerárias e sem oberíecer
ii outros «síogans», que formulados ou não claramente, outro intui
to não tem senão 9 de preparar a nossa Pátria para cenário de uma

nova e dolorosa experiência comunista. Vamos fazer as reformas
que este govêrno não fez. Não é escondendo a -verdade que contri-

.

buiremos para a paz e a ordem». r--: <'

"
I

I.

I No Cineminha <�São Francisco»'
-

Amanhã, às 14 hs. e ,ás 20,15 hs.
'-..3

o maior cômico do Cinema Europeu.

Onde está meu assassino �?
com F E R N A N D E L

,

/
I

, .j

,( Para·· Deputado Est�dual.
.

.

I
'

/P�panduva vai volar nos ,1Vereadores Uden'istas.
ESMERALDINO MAIA

.

i
DE ALM.EIDA. j,
OLlMPIO RAVLINO I
SCHADEK. I.oTAVIO PCHEBÉLA. ./

PEDRO. POVALUCK.
.

1
ANTONIÓIANTII\OSKI I
F�ANCISCO IDALINO I
TVLIO.

.' l

EMILIO HASS GVE· �BERT, -

IÊsses liomens defenderão'j .

com dezaasornbro a coletivi- i
dade Pspanduvense, !

grande, reformada.

I Ver e tratar com o� �ro-
€0 imortal "Pepone" de "Dom Camilo"). prietário Sr. AlFRE'jO

iI • ....... ... \ PSÇHE�OT em Parado: 3�

IRU"-lEÓPOLlS. vizando i,
I
I
I
I

, seu progresso elegerá

IENO JAIR CAESAR
Prefeito Municipal
Candidato da VON

apoiado pelo povo

� MONTE CASTELO
vai eleger

SECCON.lLIDIO
P fei

..

I
i

. lI'!'y re erto Munlclpa í
C"ndl(Lto da uux i

Vellde-sé
Uma casa de morada de

madeira com uma área de
1.340 m2 de terreno, insta
lações, etc., sita na Ãgua
'Verde, próximo a Esquadria
Santa Cruz. Condições: Cr$
50.000,Op de entrada e ..

5.000,00 por mês. Tratar
com Damiano Flenik; no

Hotel \ Ouro Verde: 2x .

Vende-se
18, per-uma carroça, eixo

feito estado.
.

Uma bicicleta
. !

DÜRKOP

j •

baratoartigo
V'OCÊ

Do ao finomais

EN.CONTRARA
\

EM

\

Roupa� fei�as 'para homens, senhoras .

e crianças

lln

MAGAZINE
Praça I Lauro Müller, 170

r,

..

.

j

J
•

.

Dr. Reneau Cubás
, )

IEmenda:
/. No artigo "CONSIDERAÇÕES SOBRE ()
PLEITO" na\linha 17a. deve ser -Iidor Esta, então
uma das raiões, _

talves amai. puuderável, p"r.'i
uma mecisse votação. no candidato canomberrse e

consequente consagradora reeleição, que .a j ultifique
por isso, como um do. candidatos / a Governador
em 65.

.

\

"

'-. ,

Atene,ão' eleitorado das urnas. de
,

.. \
.

Piedade, Salseiro e Palmifal
P,ara Vereador vote em 8izenando Ui.

,
'

.

beiro da 8i1\-a Filho, o popular Nando.ou -:
Nho Siza. Candidato. dos colonos, dos cr-i

actores e dos leiteiros. Elé mora na cidade

mas o seu serviço é no interior.

-As cédulas podem ser procuradas à Rua Coronel

Albuquerque, ao lado do Posto E_:;�o, na residência do' Can
-didato, perto do Viaduto' que vai para Marcilio Dias ou na

.

lRádio Canoíuhas. .

;-
.

*++

-

II * li §MEi M'

"'-._... I

RobertooRadke
proprietário �o AÇOUGUE IGU4SS0, -avisa sua

'.

distinta clientela que, .atê terminar suas novas

instalações próximo à Associação R. de Canoi

nhas .estâ atendendo no açougue CASA NATAL,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




