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DR� AROl.DO 'em
- Vem

(anolnhas dia' primeiro
Comandante' da Vltória.'-o

.

De-verá chegar em

. Canoinhas, a sua' terra

natal, segunda-feira, dia

primeiro, o ilustre con

terrâneo, Deputado Arol-
I

do Carneiro de Carva ...

lho que -aqui irá encer-
I

passará
.

,

noinhas,
dia 3

\

em Ca-

e Três Barras,
irá' a ltaiópolis e

rar sua vitoriosa campa
nha eleitoral.

O Deputado Aroldo

·4··passará
Màtos "c�os:;

Carneiro

dia

Mafra, dia

de Carvalho

2

em, Valões,
-

ta e Porto União e final

'mente, dia 5 percorer-)

rerá Papanduva, Monte

Castelo e M aj o r Vi-

spolia·ç.ão
------- I

Continuam recrudescendo a críticas e denuncias,
por todo o território catarinense, a respeito da situa
ção econômica e social. do Estado de Santa Catarina.

A oposição pobre e humilde, sem imprensa diária e

sem o bafêjb oficial, está rica em argumentos para
exclarecer a opinião pública a respeito dos escânda
los e dos atentados que o Govêrno Celso Ramos vem
praticando contra os bens do Estado transformando
a administração em' próprio de um partido político e

omitindo-se de fiscalizar a impudicícia dos seus alia

dos, nos setores administrativos que estão ocupando.
O assalto contra o erário é feito de maneira

escandalosa e acintosa, aos olhos de todos, sem qual
quer pudor, com a própria imprensa governista a�un
ciando as formas e cs meios com que os milhões do
Estado são gastos pelos homens do govêrno.

A té o�ómento não viram os catarinenses qual
qu�r obra de alta significação social ou econômica

-que justificasse presença dos homens do PSD e seus

aliados,' no poder. O· que se vê, cotidianamente, são

bombásticos anúncios, publicidade bem planejada pro
metendo melhores dias para a gente catarinense. São
as promessas que se repetem num martelar irritante

que descontenta o povo espoliado e' enganado.
O govêrno que prega.ia moralização; diz-se mo�

ralizador, não o é do que quer que seja. Os escân

dalos com nomeações e I contratos se sucedem com o

. Diário Oficial do, Estado, diàriamente provando as

nossas afirmativas. Isto ocorre desde os primeiros dias
da administração Celso Ramos. O PSD e seus alia
dos numa 'voracidade incontida as saltaram as repar
tições existentes e obrigaram a criação de novos ór

gãos, sem que o Senhor Governador esboçasse a me

nor resistência. para conter a onda de empreguismo.
E hoje, é muito comum,

-

para quem frequenta as re

partições públicas estaduais, encontrar a maioria delas
com o espaço' totalmente tomado e' até funcionários
sem a respectiva escrivaninha para o desempenho
das suas funções.'

. (

A economia estadual' sentiu o impacto com a

criação e elevação dos tributos no ano passado, tendo
como justificativa o Plano de Metas. Hoje quando o

Orçamento chega à casa dos 13 bilhões de cruzeiros,
cifra jamais' igualada pela lei de meios, anuncia o.sr.

Celso Ramos que será obrigado a aumentar o Impos
to de Vendas e Consignações, o quê' fará logo após
o pleito.

'

ds bilhões aí estão dançando aos olhos de Celso

Ramos, que n�m de leve se mostra apreensivo com

a situação estadual. Porém, com um nôvo aumento

nos tributos Santa Catarina sofrerá nôvo e terrivel
,
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(conclue na última página)
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CIRGT:JLA AOS SABADOS

DIZ o PAPA

Concílid
beneficiará
tôda humànidade
CIDADE DO VATICANO

- (SI) - Ser otimista, foi o

conselho dado pelo I Papa João
XXIII aos jovens num discurso

que pronunciou no' pateo de

São Damasco, onde recebeu, ao
finalizar seu retiro para o Con

cílio, alunos das escolas secun
dárias de Roma, aos quais se'

haviam unido representantes da

policia da cidade alemã de Co

lônia.

O Sumo Pontífice começou

expressando seu otimismo dian
te do esfôrço de aperfeiçoarnen-'
to espiritual que se observa,
junto aos progressos técnicos,
em todos os aspectos da. vida
econômica, política e cultural.

Falando aos visitantes afirmou
Sua Santidade: «Não deveis a

fastar-vos de uma sã visão o

timista. Sêde homens pacíficos,
edificadores de paz. Não vos

detenhais nos" jogos estéreis da

polêmica, nas animosidades, nas
idéias preconcebidas. Manter- vos
sempre preparados para os gran
des desígnios da providência."
Isso é o que a Igreja quer obter
do Concílio».

PAZ

Referindo-se ao Concílio Ecu

mêníco o -Sant.o Padre afirmou:

«O próximo Concílio Ecumênico

será uma manifestação espir�tual
- de paz que benificiará tôda a,

humanidade. Alcançará os céus
e penetrará nas profundezas da

terra, como poderosa afirmação
, l;,\�; .:

-

. -' ,,_;, •• .•

da verdade e da virtude que u-

./

ne os povos».

Nossas· 'consi�era�oes·
, ,

J
\ -

sObre o
I pleito

Apenas hà oito dia do pleito de 7 de outubro, já podemos
a-rtever e deslumbrar, nítida e insofismável, mais uma esplên
dida vitória da União Democrática Nacional. É que, novamen
tp, os candidatos I apresentados pela UDN representam, re

almente, todas as classes populares. :E; a nossa indústria, o
.

nosso comércio, a lavoura, a pecuária, o mate, o funciona
lismo e o' operariado, representados por nossos candidatos.

.

,

É a cidade e () interior, como num élo só, mostrando
a sempre pujança de nossa agremiação. É os' nossos candí
dates a deputados; Arolde Carneiro de Carvalho, com a sua

reeleição assegurada, consequente Ide. uma votação superior
a anterior, a despontá-lo corno um dos candidatos para a

reconquista do Govêrno em 65, para orgulho nosso e de to
do o norte. Para Assembléia Legislativa, Dr.' Reneau Cu-:

bas, ira' representar o nosso altivo eleitorado como sempre,
como também, pela primeira vêz, os dos demaís municípios
vizinhos. O esclarecido eleitorado canoinhense, o nosso altí
vo eleitorado, não írâ.. temos certeza, em 'conversas de can

didatos estranhos, de .candidatos, muito dêles completamen
te desconhecidos ..

e que só �pareceIl! por aqui em épocas
de campanhas. Felizmente, para gaudío de todos, nós temos
candidatos, federal, na pessoa do líder

I inconteste,
AROLDO CARVALHO; ilustre filho de Canoinhas, e esta

dual, Dr. RENEAU CUBAS ;:::gue desta feita além de

representar Canoinhas, representará, igualmente, na Assem-
. bléia Legislativa, os demais munícípíos que lhe apoiam. Pa
ra a Câmara Municipal, onde, dêsde há muito, somos ma

joritários, mais uma vêz iremos manter esta destaca� po
sição, mercê

- de uma chapa de candidatos, c-uidadosamente
escolhida e nitidamente popular. Para as urnas, então, ma
cissamente, com. qualquer tempo, votando como sempre, nos
candidatos recomendados pela gloriosa União Democrática
Nacional.

\

D�R1ocráticaUn,ião -Nacional
Cédulas, material de propaganda e infor- .

mações, na' resideneía do DR. CUBAS
durante o -expediente comercial•.

\
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·Vende-sef

Refaça suas 'forças, tornando

CAFÉ BIG
uma carroça, eixo 18, per
feito estado.

, I •

Uma bicicleta DÜRKOP
grande, reformada,

\_
Ver e tratar com o pro-'

prietário Sr. ALFREDO'
PSCHElpT em Parado.Bx

Grande' e variado sorüimenêo
de medicamento. o

'

Rua Senador Felipe Schmidt {
(ao lado do LAP L) r

, -

,
. S A I A S, útima moda"

)

" \
Assine! Leia! Dlvulgue!

Correio do Norte
,

_____ .(�t;\�""."""'�5l_ii;Y;""" IIIIIÍIIIlII_ Y:?·l����!i!j;&,"f;fil!!���l<I':J!.J5!MI!i_'IIIII. _

)
,

-- José Yvan da', Costa
- Baç:harel em Direito

Advocecía em geral, especialmente 'crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

CANOINHAS -- Santa Catarina'
'

•

MERHY SElEME & FILHOS oferecem

3
�
- estoque GOODYEAR completo

"

- condições Favoráveis

-.serviço rápido e eficiente

- Só a GOODYEAR
garante tanto,1

1 MAIOR RE.SISTI:NCIA
=

�
�

Provada 'em terríveis testes

,de laboratório
,

\

3 VI:ZES MAIS RECAPAGENS'
Provadas pela Frota de Proves
da Gcodyeor

'\

\./:

\.>.... /,

/"

,I

J •

R

\

. \

MERHY SELEME & FILHOS,
Pronto para servi-lo
Seu ,amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Caixa Poste], 1 _::_ Três Barras - .Scntc Catarina

!

? ) 9-Wb�

(
I _: •...

Matutino,
, ,

Di.ário

Torrado a ar quente
\

- .

Saboroso até a ultima gota
"

Rua Paula Pereira - Telefone,
\

'

"

,

BIG é grande .. mas em Canoinhas
i Farmácia Sãnta (ruz

I BIG é O melhor café II.I. IAL

,
,

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada ern milhares ele testemunhos
de consumidores brasileiros

I '-.../

'7) ,
,

000' ��
"", '�,

.

entregue no mesmo dI?
assinaturas cc-_)m

AlFR"EOQ 'E. BA(H «d�,� .Irüte)
"

',Compre agora seus' bdnquedos
pagan�o

'

suavemente I até o
,

N A T A,'L

Brinquedos
, -

I

C sa r I i t'
R·a\m'as. Aipim
Ramas' Aipim e ssjnentss novas, recebeu a

I

CASA SEZEFREDO
de SiegfcÍ'ed, Olsen

a casa que sempre vende, as melhores
bananas da praça,

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

Tokarski & -Cia, Ltda. \

, A visa 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 dê couro - Tudo diretamente das fá

bricas ao coosu�idor.
Ferragens em geral, Arados" Bicos de Arados,

Carpiderras, Foiées marca I l,
'

)

I por preços especiais. I

l�m �m c�tÓij�� ��[man�nt�, farinna O� lri�� �larca M�J�r
Rua Caetano COita, 96 . Caixa Postal, 9'- Telefooe, 219

, I

CANOINHAS -.SANTA CATARINA 2x

V' E N D E - S.E
Vende-se Uma propriedade sito à rua Victor Kon

der, 241, nesta cidade, compreendendo um' .terrenoI

com 8,'00 m2 (20 m de frente x 40 m de fundo) edi-
ficado' tom uma casa de alvenaria, com nove depen-
dênci�s e �gua encanada. .

.

Tratar com 'o Sr. Antonio Soares, nesta ou

em Curitiba (PR) à avenida Silva Jardim, n". 11 f4
no horário comercial. 4x

'I

/
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No Cineminha "São ,F�anciscoll
Amanbã, somente ás 20,15 horas

o GOH DO & MAGRO
em Programa Triplo

Aventuras: "Delícias de um' Automobilista"
"Corpo de Delito"
"O Noivo Misterioso"

Nota _. . .,.. Devido a uma festa no Salão, não
haverá matinê.

C·me V·era Cruz
A PR ES EN TA:

HOJE - áS,20,00 hora. - Impróprio até 14 anos

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

JORNADA DO PECADO
com Victor Mature ti Diana Dors - Ela era' toda seda carne e

dinamite.. e os quadrflheíros ueeram-na como Isea,

�ERSEGUI�DO FANTASMAS
Uma delícíoea comédia do cinema Alemão.

DOMINGO -- à. 14,00 hores - c/noura livre

DUAS DELICIOSAS COMÉDIAS

PERSEGUINDO FANTASMAS
com Buntz Ball, Staley Clemente e Darlene /Fieds.

()S MACUMBEIROS
., _.,

áa 17,00 borae
OOMINGO -- à•.20;00 hora.

- Cen.ura Livre
� Imp, até' 14 anoll

o PEQUENO CORONEL
"

, com Joselito.• Maria Nabor e Tomas Blali�o - Vocês já imaginaram
Joselito "bancando" o coronel e eomaàdando um regimento de

homens rudes•..� Mais um extraordinário êxito de Joselito.

2á. Feira - ás 20,00 hra. - Imp. até 14 SOOIl - REPRISE

3a. e 4a. Feira· á. 20,00 hora. - improprio até 14 ano.

SEM, BARRE'RAS NO, CÉU
'

com Preston Foster, Collen Gray e Pat Conway - BOJ;llpendo a Barreira
do S0n;t elt') iniciaram uma nova era de bravura e destemor no espaço!

58, e 6a. feira - à. 20,00 hora. - impróprio até 14 anos

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

LOUCURAS DE MIMI
com Anita Ekberg, Phil Carey e Cyp8Y ftolle Lee - Intenso drama
de uma bailarina exótica, vitim.a de um assassino ineserepuloso!

,
'

Por Amor Também Se Mata
- I

com Melina Mercouri. Keith Michell e Flora Robson - Todos
homens a. amavam. todas mubleres a odiavam l10r aua diabólica
beleza. Conseguiu coaverter-se na mulher mais poderosa da comarca,

porém a inl!ac�ável ambição de sua alma ciglUUl a perdeu ••

e preço justo

De Porto Alegre
Rio de .Janeiro
São Paulo e Curitiba

Confie suas-cargas a

Melhor .

serviço

Pelos Lares
e Salões

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as sras. donas: Ieda

esposa do sr, Antonio Orem.
Neto e Carmela. esp. do sr,
Auri Ferri Pedrassani; os srs.:

Dr. Zacarias Seleme e Eraldo
Lessak; as meninas: Arlete
filha do sr. Rodolfo Fronte,
Maria de Fatima filha do sr.

Epaminondas Simões e Aclaé
Lizabeti filha do sr. Bernardo
Belinski.
Amanhã: as snras. donas:

Elsa esposa do sr. Bernardo
Metzger e Ana esposa do sr.

Augusto Bess; a srta. Olga
Oretfiin; os snrs.: Rodolfo
Scheide, [ulio Gonçaloes
COTTea Filho e Nivaldo Todt;
a menina Lidia filha do S1·.

Este/ano Lucachinski.
Dia 1: as srtas.: Almida

Salomon, Adelia Greffin e

Ivone Augusta Sukoto; os SrS,:

Nelson Scheidemantel, Hors
Bollmann, Ladislau, Bianek,
Generoso de Almeida Proh ..

mann e Raimundo Dombroski;
o . jovem Herbert Sachsueh; as
meninas.. Sonia Maria filha
do sr. Nery Co «eiro e :)(},'"
lustrina filha do 'T. Tertuliano
Leandro; o menino Luiz Cezar
filho do sr. João B. Pacheco,
Dia 2: as sras. dnas.: Hilda

esp do sr. Antonio Cubas e

Irmgardt esp do S"'. Hugo
Sabotke; as srtas.: Yolai-zda
Becket, Cerise Rosa e Tereza
Tyseka; os jouens: Alinor >

Corte Filho e Renato Schaffer;
a menina Diloe filha do sr"

Antonio da Rosa Menezes,' o
menino Pedro Fernando filho
do sr. Pedi o Alves Vieira;
Dia 3: as snras. donas:

Tercia esp, do' sr. Dr José
de Oliueira, Helena esp, do
sr. Anastácio Buba e Viúva
Genny Wunderlich residente
em União da Vitória; a menina
Rosi Terezinha filha do sr.

Osmdrio Davét·, o menino
Orlando filho do sr, Rodolfo
Froehner. -.

,

Dia 4: a sra. dna. RomÚda
espo " ,10 sr Darei Guebert:
as srtas.: . Eliana ProcoPiak
e Francisca Gesconetto, os

srs.: Wel net Mohr, Francisco
Zaziski e Elfrido Greffin; o

jovem Carlos Norberto Costa,' os
meninos: Francisco de Assis
filho do ,sr. Hercilio Sabatke
e Claudio filho do sr, Horst
Winter res. em Porto União.
Dia 5: as snras. donas:

Vitoria esp. do sr. Estanislau
S�mpkowski, Avani esp, do
sr. Aldo Fiedler da Silva e

Viúva Maria [antsch; o sr.

Miguel Irloriano Arnold; os

jovens: Waltrido Tokarski e

Haroldo Grosskopf; o menino
Abél Maron 'filho do sr, Antonio
Maron Betil.

.

Nossos parabens.

Vende-se,
Uma casa de morada em

terreno de 20x40. situada á
Rua Curitibanos s/n (no lo
teamento Stüeber).
Vêr e tratar com o pro-

prietário
4 x Zefredo Müller

Registro Civil EDITAL
r Pedro Veiga Sobrinho, oficial do Registro Civil

Interino do Cartório do Registro Civil do município
de Major Vieira, Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina etc.

Faz saber que pretendem casar: Lauro Bodner

e Taciana . Symczecym. Ele, natural deste Estado,
nascido ·em Pulador neste Municipio, no día : 14 de

outubro de 1937, lavrador, solteiro, filho de João

Bodner e de dona Anastacía Bodner.: residentes em

Pulador, neste Municipio. Ela, natural deste Estado..
nascida em Cochos neste Município, no dia 27 de

abril de, 1940, doméstica, solteira, filha de Boleslau

Symczecym e de dona Casernira Julkoska

Apresentaram os documentos exigidos pelo Có

digo Civil artigo 180. Se alguem tiver conhecimento'
de existir algum impedimento .legal, acuse-o para
fins de direito.

Major Vieira, 27 de setembro

Pedro Veiga Sobrinho Oficial

'Sociedade B�n�ficente Operária
Convite-Baile

A Sociedade Benéficeote Operária, pela sua.Díretorie, tem
a honra de convidar os seus all(lciadol e Exmas. Famílas :

pa
ra o grandioso baile que lerá promovido pelos Clubes de Bo

lão filiados à Sociedade, 8 realizar-se em ] 3 de outubro próxi
mo, com início ai �l horas, abrilhantado pela

) Banda de Rio Negrinho
MESAS:- Poderão ler reservadas na sêde social a partir

de l°. de outubro próximo.
Antecipadamente agradece pelo comparecimento .de todos.

A DIRETORIA.

[)ISPONHA

de 1962.'"

do Registro Civi

4iU ue

fi:

DA

Para o� transportes de suas (argas
.

Rio - São Paulo - Curitiha

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Senador Felipe Schmidt, 695

CANOINHAS - Santa Catarina.

Oferta Excepciona'l
Tratores usa�os em' perfeito funci�namento

1 - Trator INTERNATION \L - T.D·9 com garantia
de Oficina total Cr$ 2,900 000,00
1 - Trator CATERPILLAR D-4·6. U -

bitola larga Cr 4.900000,00
1 - Trator CATERPILLAR D.4· Série "C" ano 1962
estado DOVO Cr$ 5.900000,00
1 - Trator ALLIS, CHALMERS HD.6·B com 2.800
horas de trabalho Cr$'4.100.00000

'.'
t

1 - Caminhão "DESOTO" 54 Crt �OO,OOO,OO
1 - Motor Diesel estacionário de 60 BP completo com

embreagem Cr$ 400 OOO,OÓ
1 - Gleba de terrae coberta de matai (madeirai de' lei)
no total de 80.000 alqueires, situada no Estado de Goiaz

Negocio. ou melhore. informaçõel com -

Abrahão Mussi S.A.
, ,

éM*
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...mos, o nosso pionei�
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.-

Hoje o "INCO" dis

põe de 1 05 agências
em 6 estados brasilei

ros, mas 60 delas se

situam no território co

tarinense.

Isso' significa que, além

de tôda segurança ori

unda dêsse crescimen

to, onde quer que o

catorinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

d
.

d ...
\

, e seu amigo e to-'

das as horas: a INca

BANCO INDÚSTRIA E CO ÉRCIO
DE SANTA CATAR I A S.A.

MJlIS DE 25 aNOS COt�TRIBUINDO PIRI o PROGRESSO DE SINTa caTARINJI
�
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Correio doNorte
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. u� Cart. Tít,. Doc. �/n. 844
JORNAL SEMANARIP - PUBLICA·SE AOS SABADOS.
Rua Peule Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Caooiohlfll' S. C.

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

Anuncies: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 35,0,0
4 vêzes 30;00
8 ou mais 25.00

Publicaçêes em destaque ou IUg9� determinado ua pagina'
,

tem um ecrescimo de 10%.
(

, "A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.

'

A Redação não endosse conceitos emitidos em artigos assinados .

1 vez Cr$ 25,00
20,00
15,00

JANElRO
lo. Prêmio Nr. 57 - Ary Cornelsen
20. Prêmio Nr. 31 - Olávio Soares

FEVEREIRO
lo. Prêmid Nr. 46 � Carlos Benkendorf
20 Prêmio Nr. 75 - Lauro Goncalves
:30 Prêmio Nr. 49 - Hugo Peixoto e

Edy -F. Hundbuchner

MA RÇO
lo: Prêmio Nr. 48 - Dietrich Sie�.
20. Prêmio Nr. 85 - Aroldo Tremi
30. Prêmio Nr. 75 - Lauro Gouçalves

AB'RIL
10. Prêmio Nr. 20 - Antonio Trela
20. Prê�io Nr. 52 ___: Edson Fontana
30. Prêmio Nr. 30 - Paulo Jensura

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

, Gilson Borges de Souza.
20. TC-êrniIJ Nr. 15 - .Olavo C. Perreira e

Leonidss Tabtllipa
30. Prêmio Nr 51 -,Michel N. Seleme

JUN HO
lo. Prêmio Nr. 80 - Djalma Tabalipe
20. Prêmio, Nr. 44 - Gervásio Priebe e

Citas L. Ziemoon
30: Prêmio Nr. 16. - Mauro d'Aquino Fonseca.

J U LH O
1.0 Prêmio Nr. 28 - Zeoon Mário Pieçzarka .

AGÔSTO
,

lo. Prêmio Nr. 67 - Adyr Seleme

20 Prêmio Nr. 25 -

30. Prêmio Nr, 51 - Michel Seleme.
P�e&tafui8iâ RENNER deixe em dia "a sua Coope

rativa para concorrer pela Loteria Estadual do Nats! ao sorte,
io de «Uma Máquina de Costura RENNER Elétrica.

(AS,,\ PEREIRA A CASA DAS BOAS

OFERTAS

4 vêzes
8 ou mais

I Hua Getnlio Vargae, 882 - Rone 298.

(

j�
�1�·

Comercial Pedrassani
.

'\
.

Ltda.

. /

\.

FAÇA UMA
.,

onde
)

encontrará permanente
estóque,

J

(� A N ·0 I N H A S

Santa Catarina
'.

I

29.9-1YO�

Aroldo Carvalho
é candidato à Câmara

Federal porque tinha

que ser. Porque Santa'

Catarina precisa dêle.

IRINEÓPOLIS. vizando
seu progre••o elegerá

lENO JAIR CAESAR
Prefeito Municipal
Candidato da UDN

i apoiado pelo povo
"

Papanduva vai votar nos
Vereadores Udenistas
'ESMERALDINO MAIA

) DE ALMEIDA
OLIMPIO' RAULINO
Sr,HADEK.
OTAVIO PCHEBÉLA.
PEDRO POVALUCK.
ANTONIO IANTIKOSKI
FRANCISCO IDALINO·
TÚLIO.
EMILIO

.

HASS GUE
BERT.
ftsses homens defenderão

.

com dezasaombro a coletivi
dade Papanduvense,

Lãs' para Tricot .

Casa Erli1a .i.
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Para Vereador
Vote em '

AVISO i�',

Canoinhas \ SI A�Frigorífico
A Diretoria do Frigorífico Cancinhae S;A, comunica a

leUII acionistas que a cobrança das prestações de subscrição, es

tá sendo procedida pelos eatabelecimentos lfaocários da praça e

solicita a cooperação de todos para o pronto pagamento. Para
esclarecimento de qualquer dúvida, deverá ler procurado o ea

critório provisório, Da Séde da ASlociação Comercial e Indus
trial de Canoínhaa, edificio Canoinhes Força e Luz.

.Joêo

,

'

'II
I

Piekarzevicz
Será seu defensor na Comarca

Irineopolis
de

1x

1/E'ND4 ESpfC1AL
"."

FOGOES'A

OO[j1?_'�

, I

(

AMPLAMENTE
FINANCIADOS

desde

.. Cr��.58n,OO A;SSAll. ({f) COZER

•

mensais

* Entrega Automática
/

,* Aparelhos previamente testados \

* Conjuntos fabricacl'os especialm�nte para Ultragaz

/

Q

Ui., AC.AZ
R01HER1-' & elA. /

I
'

,

Rua Paula Pereira" 430 - Fone, 305

W&4 M·' .,.,.

Esse nome, os caterinenses não
devem esquecer' em 7 de outubro

Atenção Monte Castelo•••
Muita' Atenção

Para Vereador, vote nOI

candidatos ds VDN, po
pulares, probos e traba.

Ihadores.

ARTUR CESAR BUCZEK
AM�NTINO MEISTER
ALI�IO C. DE LIMA l
JOSE JOÃO GONÇALVES
JALCIDES BUFEK
A�TONIO BUENO NETO
E LAURO UDA

Ele. serão advogados dos
interessei da coletividade.

UON apresentou em Major
Vieira chapa dê Vereado

res das melhores '

ESTEFANO IANCZKOVS-
,

KI.
'

JOÃO ALFREDu BO-
RECK.
VALENTIM MAIA.
WALTER HENNING.
TEODORO BAR\RANC-
KEVICZ.
ODILON DAVET.

'

MIGUEL MARON BECIL.
GILBERTO GROCHOVS
KI. I

LIDIO SE((ON
Prefeito de Monte Castelo,
significa progresso. hones-

" tidsde e trabalho em pról
da coletividade. Candidato

da UDN.

i

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

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

DÊ PÀRTIOA •.•
E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
C�rregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda,

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS S. .c,

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

gento para a Policia Militar.
Inscreva-se na séde do 3. Ba
talhão de Policia Militar em
Canoinhas ou procure Autori
dade policial mais próxima que
lhe dará as' instruções.

Romances e Livros
(ASll ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.1

fronte. ao Hotel Popular,
Rua: Vidal Ramos - Predio Mansur -de-

\�,

Âten�ã'o, �Ieitorado dàs urnas de
Piedade, . Salseiro e' Palmital
Para Vereador vote em Sizenando Ri

beiro da Silva FiI�o,/ o' popular Nando ou
•

Nho Siz«, Candidato dos colonos, dO)J cri
adores' e dos leiteirós. EI� mor-a na cidade
mas o seU serviço é no interior.

As cédulas podem ser procuradas à Rua Coronel
Albuquerque, ao lado do Posto Esso, na residência dó Can
didato, perto do Viaduto que vai para Marcilio Dias ou na

, Rádio Oanoínhas. ,

.

Pe�àri8
.

flanalto'
.

.

'

'\'
.

Av)sa
.

quex tem peixes frescos dia-

riamente de .

� diversas qualidades
procedentes da Praia de Armação.

'CIVEL

FILHO
Roberto Radke

I
/

, proprietário do. AÇOUGUE IGUASSU, avisa' sua
t

' istinta: clientela que, até t�rmioar �nas novas

instalações próximo à Associação R� de Canoi
rrhas está atendendo no açougue CASA ·NATAL•.

/'

Rua Vidal Ra}],os, 310 _:... (em frente �o Hotel Popular)
, \

TRABALHO

AVISO
.

. .

Dr. ARN.O'LDO' PEITER

,

AD,VO'GADO

COMÉRCIO

TRACAO -.

EM2. RODAS
"

"

Cl S E.
,1111 ," .' .

,

Cr$ 1701.100,00 menos que SIBU mais próximo concorrente I .

\. '. ',.
. "-.._

É o que mais v_?ntagens oferece nas entregas urboncs
e nas estradas. Sólido, potente, veloz, é fornbérn o de

5

PEÇAS GE�UiNAS o MElHOR CERTIFI
CADO DE GARANTIA

'
.

..

menor custo de operação e mcnurençõo. A caçamba
.

.

'é ampla e resistente. O .motor é o supereconôrnico
, .

motor Willys de 90 H. P. c Freios duplos e de aç�o

�O PAís: 6 meses

a contar da data
da co m p r o ou'
12.000 km 'Oe, uso.

.
.

'progressiva - mais seguros. Esperto no ,tráfego, o

Pick-up "Jeep" assegura maiores lucros nas viagens.
I

E, para enfrentar as piores estradas, 'existe também o
, -

. Pick-up "Jeep" com tração nas 4 -rodos e reduzida.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos
o maior praz,r em colocar, ,um

Pick-up "Jeep" com traçãeJ em 2
rodas à sua disposição, para que
você experimente e' comprove
suas vàntagens sôhre os demQis.

,

Basilio Humenhuk & Cia .. Ltda:
.

.'

\..', Rua Vidal Ramos, 203 ,.. Fone, ':-1-45 .'

"

�d.· pelo WILLYS.OVERLAN�· ., .,B.;m,.;,o do Compo • e.:.,� de São Paulo�

e
'

f :

·Vende..se
Uma casa dé morada de

. madeira com uma área de

i.340l,m2 de terreno, insta

lações, etc., sita na Agua
Verde, próximo a'Esquadríe
Santa Cruz. Condições: Cr$
50.000,00 de, entrada e ..

5,000,00 por mês. \ Tratar

com Damiano Flenik, no'

Hotel Ouro Verde. 2x
1 .

.

.

Confecções finas

para senhores '-;',

Casa:Erlita

v
Z
<u.J
--'
LJ.J
V
X
LLJ

,

-j
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impacto em sua economia. Se no, ano passado, com
o PLAMEG o custo de vida subiu 60%, "agora atin

girá, sem exagero a casa dos 100%.
O Governador

.

Celso Ramos de há muito que
fugiu das suas responsabilidades e, por isso mesmo,
generalizou-se no homem das ruas a Oposição ao seu

govêrno. O, povo catarinense vive hoje momentos de

insegurança social e econômica ante às praticas ad
ministrativas, dos homens que só governam em pro
veito pessoal. f i

Não precisamos aqui falar na criminosa omissão
ou conivência do governador. Registramos o que. to
dos percebem. S. Excia. ridiculariza o cargo de pri
meird magistrado estadual.

A oposição humilde e pobre, se� imprensa diá- :

ria, sem o bafejo oficial é hoje acompanhada pela
maioria dos catarinenses.. Há uma indignação e re-'

volta geral contra os métodos governistas. Contra a �

espoliação do erário, contra o governador que até
agora só tem tomado medidas contra os interêsses
do Estado. ,

(

Aos meus concidadãos
Por motivo de ordem 'funciónal, de vêz.que, para

prosseguir como candidato à. vereador, pP!<l glorro
sa União Democrática Nacional, o meu partido co

mo era do meu desejo, devia, corno de lei, me de-
-, sincompatibilizar, licenciando-me das funções de

-.

,,-.
Escrevente !Juramentado do 1°. Tabelionato desta

cidade, o que no momento é impraticável, por mo

'tivos vários, renunciei minha candidatura dentro do

prazo' legal. Ao levar ao' conhecimento público esta

minha decí são, aproveito a oportunidade, para in-
. centivar os meus_ amigos para, nóvamente marcha
rem com os candidatos do nosso partido, recomendan
do,

.

especialmente, os candidatos à vereador que
prestigiam e apoiam, os canoínhenses Drs. Aroldo

Carneiro. de Carvalho e Réneau Cubas. '.,

Canoinhas, 26 de setembro de 1.962.

Alcides Shumacher

.7

j

CARLOS ARNOlDO�
KOEHELER, r'eside�te em
Parado,

.

torna .públíco que
proíbe a prática da caça e

passagem em seus terrenos.

Não se responsabilizando
pelo' que possa acontecer

aos trgnsgressores, do pre-
sente aviso.

Parado, 9/62

DIA 3� DE f
Quarta
feira

gaii
,

ne
AS SUAS

'.
.

ORDENS� \ ,

(
. Tamanhos

'\
Tamanhos

22 a 32
33 a 43

335,00
- 365,00·

7 VIDAS todos os tamanhos 255,00
CREME DENTAL KOLINOS
Toalhas para rosto. «Bom Dia>

Vá ver tecidos e roupas feitas

35,00
125,00

tudo novo em
-, f

Mágazine
Praça Lauro' Müller, 170

3 x

-

Faz, mas ou-menos U(J,l ano, quando Canoinhas se, en

galanavs para o seu jubileu de OIUO, autoridade" estaduais,
municipais, Câmara- de Vereadore� e outras pessoas gradas,
tudo fizeram no 'sentído da requisição do advogado da Su
moc, Dr. Orty Machado, afim de que' (I mesmo' viesse aju
dar a comissão para os festejos programados. Tudo em vão,
todos os esforços foram baldados, inclusive o Insano traba
lhá do Deputado Federal conterrâneo, .Dr. Arolde Carvalho
junto as autoridades io país; nêste sentido. É que naquela
época, dirigia a nação o Govêrno áust-ro do Presidente Ja
nio Quadros. As autoridades federais de 'então, sentiram �,
compreenderam os anseios dos canoinhenses/.mas não po
diam; em absoluto, abrir excepção.

�à . Govêrno tinha um

rumo, tinha um programa traçado.
'"""t Todos os funcionários, dos mais humildes aos mais
graduados, tinham o mesmo tratamento. Hoje, passado mais

de um ano, com a renúncia' do -Presidente Quadros, o mes

mo grupo que há mais de trinta anos nos governava,' no
vamente, em consequência, apoderou-se do poder. E o que
se vê? ° mesmo advogado, cuja requisição foi solicitadá

, naquela 'época, aqui se encontra, há . mais' de dois. mêses,
percebendo ó seu polpudo ordenado; em franca campanha

/

política. Evidentemente. os tempos mudaram.

.

Avião dó gov�rno 'em
propé;lganda eleitoral

'\

RIO, 25 (Assapress) - Lamentando o fato lutuoso, em
.,

\ ..

que pereceu um deputado federal no Rio Grande do Sul,
I um ve�pertino carioca salienta que o avião sinistrado p�r
tencia ao Govêrno da União e estava em serviço de pr«
psganda eleitoral do candidato extinto, �tendo com êle pe
recído, dois oficiais da .Aeronáutica. À tragédià revelou as

sim, o uso impróprio de funcionários 'e material 'da Umã

em campanha política, o que não deixa de s r abuso C(,il-

triijàd.or.
r
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