
Um Passo Atrás
Um panfleto subversivo foi distribuido nêste muni

_pio vinte' quatro horas antes da realização de. plebiscito .

•izia o papelucho que os eleitores tivessem cuidado com

• comunismo e a seguir envolvia alguns nomes ilustres
�e nosso mundo político nacional.

Na verdade o boletim não era oportuno porque
falava nítidamente em termos partidários e assim em

candidatos. Já fôra, conforme informações que obtivemos

lançado dias antes das eleições de outubro de 62. Naque
la oportunidade preenchia as suas finalidades de confundir.
Mas não agora

-

Como falar vinte quatro horas antes de um refe
rendo popular, em candidatos? Estupidez ou inadvertência.
A não ser que os autores do "papel" pensassem que
"plebiscito" e "referendo" fôssem dois candidatos, o que
aão deixamos inteiramente de lado em acreditar, porque
alias, certas correntes partidárias locais primam pela falta

de entendimento e raciocínio. Em bom' portugues: são

sumamente imbecis e- velhacos, conforme se constata,
agora, tendo-se em mãos o panfleto de mau gôsto.

O autor dêstes escritos .supoem-se quem Beja.
Apenas hipótese parqué negamo-nos a crêr que haja al

guém possuído de tão má fé e de espirita tão póbre e

mesquinho, como são os autores das baboseiras, felizmen
te curtas e muito mal redigidas
\

Felizmente para a opinião pública ,esclarecida, na

da dizia a meia dúzia de letras empílhadas.' Só, pelo
contrário, aumentava mais ainda a penosa' impressão que
todos têm de tal espécie de pessoas, qu-e não se sabe
'bem porque teimam em fazer política, se não possuem,
nem de longe, dignidade para plantar batatas ou 'colher
fumo.

Sem sombra de dúvida vez por outra regredimos
bastante em nossos costumes políticos, hoje tão avança
.dos e ajustados á realidade nacional. Tal fato causa não
só constrangimento geral 8- nossa condição de coletividade

Civilizada, como tambem nos apresenta lá fóra, em outras

regiões, como alglomerado imaturo e rebelde aos novos

}Jrocedimentos políticos em tão" boa hora Já adquiridos'
l,elo povo brasileiro, ,.,

É bom lembrar que o ato de purissidade e genui
na molecsgem que tiveram alguns poucos infelizes que
sonham com a' notoriedade, sem que ao menos mereçam
'a mediocridade, causa mal estar a todos os .partídos po
líticos, porque salpica indistintamente em todos a lama
dos argumentos baixos e métodos covardes,

,

Um ato vil como êste.zdeve merecer a repulsa de
todo o mundo político municipal, sem execções .Deve me

recer reprovação geral, mesmo por parte daqueles que são

companheiros dos autores da porcaria em forma de pan
fletos: Parifletos aliás escritos com tipos de letras não
muito estranho a todo leitor atento de jornal. ..

)'ec.., Provocou Drama Que Chuvas Fazem Cessar
A falta de chuvas que deixaram POR FIM CHUVA

de cair nesta região, por mais de Finalmente após longo período de
. trinta dias acarretou sérios prejuízos estiagem e já quando toda a lavoura
â. lavoura, deixando o homem do

parecia fadada ao fracasso, eis que
oarnpo em situação de intensa t t f'
expectativa quanto ao. fim de seu-

o panorama do empo rans orma-se

e novos horizontes se abrem, A
trahalho penoso e estafante' de todo

. formação de chuvas pouco a poucoum período de atividades, Todo o f b d Ó
.municipio secava em ritmo acelerado

oram sendo o serva as e ap s

'lEm diversos pontos da cidade alguns dias de tempo nublado e

:viam.se famílias em busca de água
intenso calor, houve a precipitação

"ara a serventia geral. Apenas al-
tão desejada:

luns poços ainda estavam em Com as chuvas toda a cidade
oondições de abastecer seus pro-- suspirou aliviada e as condições
,rietários, Não poucas ruas ficaram dos trabalhadores do campo melho
Im completa seca e a· ?preensão raram bástante, porque o espectro
aumentava mais aInda & medida do fracasso desapareceu e a espe
que,o'calor aumentava e a8 pers- rança de sempre voltou a reinar.
'pectivas de chuvas diminuiam. I Finalmente choveu na região.

#

Agradecimento
A família lustiniano da Silva Quadros (NHOCA), ainga

profundamente consternada com seu falecim-ento, vem de

público manitestar seus agradecimentos aos médicos, amigos,
parentes e ao pov<t em geral, que de qualquer modo se fi
zeram presen.tea qUel' em assistência, confôrto aos familiares,
ou que o aeomlil8nAara!D até sua ultima morada.

A todas 8\1.a imal'redoura gratidão.
CONVITE· MISSA

Outrossim convidam à todos seus amigC's e parentes
para a missa de 7G; dia que será rezada em intenção de sua

alma, te,rça-feira, dia 15, às 6 horas no Altar Mór da Matriz

Gristo, Rei.
Canoinhas, 10 de janeiro de 1963.
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AROLDO Esteve em ICA,NOINHAS
O deputado udenista Arolde

Carneiro de Carvalho estêve
nesta cidade alguns dia� da se

mana que ora se finda. Sua
Excelência veio tratar de as

suntos relativos ao interêsse da

região, bem como visitar paren
tes, amigos e correlígtonártos.
Durante sua curta estada o par
lamentar canoinhense manteve
diversos contactos políticos, ten
do' se mostrado satisfeito ao fi
nal dêles, uma vez que todos
os problemas ventilados foram
encaminhados devidamente, sem
deixar margem a qualquer im
passe futuro, Sexta-feira o re

presentante de Santa Catarina
rumou para a capital do Estado.

Velhinha de 101 Anos

Agradece 'ao Município
Auxilfo Dado

Dona Emilia Calixto, macro

bia de 101 anos de idade estê
ve em nossa redação para agra
decer de público 'o auxílio que
lhe foi concedido pela munici

palidade, através a Câmara de
Vereadores. A bondosa velhinha

deseja da mesma maneira dizer
de sua satisfação pela ajuda re
cebida por ocasião do Natàl, por
parte dos seguintes vereadores

que contribuiram todos com du
zentos cruzeiros, perfazendo um

total, assim, de 2.200,00. Eis a

quem Dona Emilia agradece:
. 'Ney- Pacheco M. Lima, Antonio
Souza Costa, Reneau Cubas, Al
fredo Garcindo, Ewaldo Kreíss,
Ewaldo Zipperer, Guilherme
Prust, Tuffi Nader, Clementino
Píeczarka e Braulio R. da Cruz.

Mensagem da R. Canoí;
nhas a co-irmã Paranaen

se: :E bem Recebida .

A mensagem enviada pela Rá
dio Canoinhas a lua co irmã

paranaense, Rádio União de União
da Vitória no estado- dó Paraná
causou grande repercussão em

tôda zona sul daquêle Estado.
Como se sabe a emissora . do Pa-

.

raná entrou em nova fase e para
isso contou com os trabalhos de

.

nosso técnico em radiocomunica·

ções Arthur Mende. A saudação
da emissora do trabalhador fO.i
transmitida exatamente ás 14,30
hrs do dia 8, após o que houve
uma verdadeira avalanché de te
lefonemas de todus os municipios
'vizinhos sempre apresentando
aplausos e elogiando a 'nóbre ati�
tude ,da ZYP 6 /

Aviso a08 proprietários
de Veículos

. Dr. Reneau Cubas, presiden
te da Câmara de Vereadores,
avisa aos contribuintes que a

Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, não está autorizada a co

brar o Imposto de Licença ,para
Veículos, Taxá de Registro ou

Transfererências, baseada na

nova tabela, porquanto esta

ainda não, foi
.

aprovadM pela
Câmara de Vereadores.

Canoinhas, l1/l/196:i�,

". �.

Muita Coise... em Pouco Espaço...
- Antonio de Barros. destacado companheiro da UDN

. -canoinhense. vítima da perseguição do governo pessedista,
removido para Florianóp"lil logo depois da instalação do
Governo CR, eucontra-se em Cancinbae, acompanhado de lua

eaposa e filhos, em vilita aOI leuI parentes e emigos. Tem lido
erusívamente cumprimentado pelo leu vaato circulo de relaçõel.

.

- O bacharel João Colodel, Prefeito' M-Q_nicipal. cultor da
Lei e do, Direito por dever de oficio, cometeu mais uma dai
lua li famoaae ealinadae: encaminhou à Camara Municipal
projeto de lei que di.põe sobre o aumento do imposto de ,I

licença de veículos e antes mesmo da apreciação. da matéria
peloa senhores vereadores. pretendeu fazer vigorar o aumento.
Foi obstado e recebeu uma lição de vereador eleito, Benedito
Therézio de Carvalho Neto, o popular Therezinho, Farmeceutieo
de profissão que salvou todo! os contribuintee de engulirem a

pilula do Dr. Colodel.

D -d DAiriglednteC" udelhniltal, atedndendo aa ponderaçõee do ;',.1eputa o ro o arva o, eatão esenvolvendo gestõee visando
incentivar OI trabalhai do Diretório afim de lançar em todo
o

.

Munícipío vigorosa campanha de oposição ao Guverno do
Eetsdo, responaável pela alta do CUlto de vida e pela pasma
c�ra ádmíuistratíva que dominá OI círculos goveenementais.

- O PTB eatarinense, na Capital do Eatado e noa

municípios do interior, está arregimentando forçai para colaborar
na tarefa de apear do Governo, em 1965, o desastrado PSD
que táoto infelicita a gente cateriuense. No pr6ximo dia 31,
quando da eleição da Mesa da Allembléia, VON. PTB. ;PDC

�e PSP provavelmente integrarão o li.tema de força. polítical
que vai derrotar o Governo.'

"

-,
..

-

- O Presidente da Anembléi. Legislatíva do -Estado, a ler

eleito no fim do mel, pelai forças opoeiciouíetas, não p-rtence
ãl fileiras da UDN. foi eleito Deputado Eltadual em outubro,; I

,de 62, e tem ai IIU81 bale. eleitoreie na, região Norte ,Catar'i.
nense. Sabe quem é �

,

- O Deputado Aroldo Caf.Yalho chamou a I,i ü encargo
tle defender OI colono. de Trêl Barrai e Papanduva, ameaçadúil
de despejo pelo Campo Miiitar. Com eaae objetivo, seguirá
para Bio e Brasília dia 16 do corrente, munido de vasto

documentârio fotográfico, de plantas, gráficos e dadoa e...tütÍ,ti-
'COI. Deve proferir um discurso na Camera e avi!ltar••e CUUJ o
Ministro da Guerra a fim de expor a eituaçâo. Segunde revelou

, 8 nosaa reportagem eatá inclinado a requerer a insteureção de
Inquérito parlamentar que no local promova invd8tig"çõ�!I e

esclareçe, por inteiro, todas ai atividadea da ex-Lumber .. elt0

clareçe, em definitivo a rumorosa questão datl dell..ipn'lJriaçõel
justamente denominada "REFORMA AGRÁRIA ÀS AVES.
SAS". I

- O Governo do Lupion eatarinenae, do Pir:.:meg, do
aumento de impostoe, da elevação desmesurada da. tllxas de
luz, da' ceise 'de energta, das preme.tas mirAbolante€' e da
pasmaceira adminietrativa, em rápido processo de apodreolmento
e de descrédito perante a opinião pública, estâ enveredando'
agora, pelo caminho da violencia, O sucedid» com o nÓ!ÍI�
destacado conterraneo Alcendino Coelho Filho, p"relo e aujéito
a . vexames pela policia do Tenente Lidio, Dão constitni caso
isolado. AI violencias policiais estão em vigor em toda Santa
Catarina. O PSD canoinhense está de parabens: conseguiu um

Delegado exatamente a altura do governo Celso Ramol,,,
- O PDC eatarinenee, firmemente apoiado pelo Governador

Ney Braga, do Paraná. provável candidato do Partido à suces

'são presideucial, vai ingressar em nova fase, de I:ltu'-'eãu ugl'es
siva, visando conquistar grandes bases no inttl'Íor do E!!tado
e organizar diretório. em todos o.' municipiol.

- A indigencia e li debilidade, mental de certos jornalista I
conterr!mpo!l, desperta piedade. Ai vezel caula hilariedade. como
ocorreu h,á P'IUCO cnm a divulgação de comentários 1J0bre verbal
feoeraÍm rte'tioadas a Canoinhall. graç8,8 ,!OS elfllrço8 do Depu.
tado Amido Carvalho. O parlamentar cumpriu o seu dever

�Iahor�ndo o projeto de lei e con8eguj�do 8" IU8 aprovação. A
hberaçao da verba, o pagamento, 8 eol rega do dinheiro. depen
de de> Governo Federlll Depende do' tr balhilta J'lilo Goil)lart
correligionário do JaDgo cá dI! t�rra. E Canoinhal dizendo NA:O
80 at" adicional. dine sim ao Pre8i'd�rit�/E;�Jsngo será ingrato
8 pelOto de dizer NÃO á BIC: 1.0. Ginásio Santa Cruz á.
Allociacão Rural, ao ,Asilo e à_Prefeítu-ra de Canoinhal�

,

Prefeito aumenta os Impostos: Vigora a partir de fevereir,[
° Prefeito. Municipal, snr, João a municipalidade possue em caixa:

Colodei, assmo? ato em q�e. a.u- 45 milhões já arrecadados de seul!
�enta todos 08 Impostos �umCl_paIs, munfcipes, Dove milhões recebido.!
vIgo!ando �penas a m.aJoraçao a recentemente por: conta de diversal'
partir de 1. de fev�reIro, q,-!ando' cotas federais estaduais e já agoraf
o chefe do Executivo MUnIcipal mais o mou.tante relativo 80 recente I

pensa j'â ter maiorih na Câmara de aumento. .

- i
VereAdores. 0, ato estravàgante �
deqprr,e tão - somente de entendi- Com toda esta verba em "caixa"
mentos, políticos e prevê tambem a o senhor Colodel pensa municiar,s8
longo prazo UI)l esforço de arreca- para o próximo embate eleitoral
damento tendo em vista a prÓxima epquant� a cidade continua aban:
sucessão municipal. Recorde-se que donada.

,
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TITANUS Imp. Ind. e Com. Ltda. Sao'- Paulo

O BI(i -DA SORTE CiANHA A PARADA
<,

ESTE ANO É TITANUS
'

, ,

QUE FAZ A FORTUNA
,
com a BIG CESTA V. ganha

ama casa e um automóvel de uma só vez

nos sorteios pela Loteria Federal
lO- prêmios por dia nos Concursos Diários

Um premio certo que este àno V, mesmo escolhe
Uma cesta t_ica e de excepcional qualidades

BI'(j CESTA DE NATAL TITAHUS
a c:esta da felicidade sempre supera tudo que V. conhece

-

Agente' Autorizado: Geraldo Rothert
IC A 'N o II'.J H AS SA.NTA CATARINA

DISPONHA DA
__J

,J
.'

s:q

De Porto
de

A V-I S O
Nicolau Ruth.s, avisa que.

por ter sido prejudicado na sua

criação de suinos hã mais de

ano, t levando em conta que
seus confrontantes estão cer

cando suas terris de planta com

-4 fios de arame. veem com' o
presente aviso tornar público
que a partir de 1 ° de Maio de
1963, todas suas cercas estarão
tambem com 4 fios de arame.

Colonía Ruthes, Janeiro de
] 963. 3 x

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

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774,

'Ccnfeccôes finas I
para senhoras

Casa Erlita
..

ALUGA,'�SE
,a casa de morada e o an

tigo Armazém Ouro Verde
cf instalação sanitária com

pleta. Informações nesta re-

: dação ou com o proprietário
Sr. Idalino F. Tulio á rua
Vidal Ramos, 171, Fone,188

CANOINHAS 2:1:,"

AJ-egre
Janeiro

São Paulo e" Curitiba

Confie suas cargasa

Rio

Melhor .

serviço e

Dr. ARNOLDO

preço justo

PEITER FILHO

CIVEL
A O V O ,G A O O
COMÉRCIO TRABALHO

Rua Vldal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)
/

C�r!espond,e.ntes no Interior
Apelamos aos nossos am"igos residentes no interior do município

par-a que nos indiquem pessoa de comprovada idoneidade moral, para
servir como nosso, Correspondente.

Cada localidade poderá ter seu representante credeneíado, cuja
rnissáo será colhé'r dados a respeito de tudo. que interesse ao progresso _)

da região.

Não 'será aecessârío que êst� correspondente tenha prática de

redação: ° que interessa é que seja digno de tôda, condliflnca, porque
para nós é suficiente o dado, com o que redigiremos a nota.

_

Da efetivação de um c()rpo de- Correspondentes, depende o gran-
de h_pulso'que nosso jornal poderá tomar.

-

Para os transportes de s,uas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba' -Rom-ances e Livros
_____---

' CASA ERLITA

VENH,A

CONHECER O

-NQVO LANÇAMENTO oÀWILL.YS�OVÊRi..ANDP6 à�AS:L
o utilitário "Jéep" Universal modêlo 101 apresenta as mes- QUATRO PORTAS E SEIS LUGARfo>�

mllS�características que' consagraram o utilitário "Jeep" O utilitário "Jeep" Universal modêlo 1-'1
U�tvers.al: potência- de sobra, tração nas quatro rodas e oferece amplo espaço para seis pessoa. ft
reduzida, grande versatilidade. Ampliada a distância entre grande facilidade de acesso. Seu rodar �
e'i'ko8 para 1,Or polegadas - 20 polegadas a mais - acomoda veloz e macio
_6. passageiros.. Quatro portas facilitam o acesso. O banco
dianteiro - de posição .regulãvel -_ é de um só elemento.

_

Outilitário "Jeep" Universalmodêlo 101 se transforma íme
díatamente para o transporte de carga, dobrando-se ou

removendo-se o banco traseiro - operação que pode' ser
feita sem se retirar um único parafuso.
EM EXPOSIÇAO,

Basilio
Canolnhas '

Hurnenhuk

ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL
A maior distância entre eíxos garante �.

gurança, estabilidade, grande roobilidwte.
em qualquer tipo de estrada, quer QVI

buracos, quer em curvas a velocida4e.

& Cia. Lt da.
�anta Catarina_

UM PRODUTO D� WillYS·O_YERLAND DO BRASil S. A.

,",-,.

l,

RÊCEBEMOS E
. AGRADECÊMO$

Recebemos 8S seguintes feH"
citações de Natal e Ano Novo.

Agradecemos e retríbuímos Dis
tribuidora .Merídíoâa! de Veio
culos S. A., revendedores WQI
kswagen, sediada em União da
Vitória. D. Gíoss. Industries
Giaficas S. A. de São Paule,
Marmoraria São Carlos de WaJ
demar-Carlos Stange. Luiz ,.
de Miranda e Família. Tenente
Coronel Diretor do Campo ,�e
Instrução Marechal Hermes e'm

Três Barres. Industrie de' ArU�
fatos de Ferro "Bacchi" Ltdg.,
Santo André, São Paulo. Merqy
Seleme &. F"ilhos, concessíonâ
rios Símca . nesta cidade. Cre
mocart Artes Gráficas S. A·
Escola Agrícola Vidal i Ramos.

A-

.

Indústrias Brasileiras de Lap'ls
'

Fritz Jahsnsen S. A, Impressora
Ipiranga Ltda. Satir S/A Trans

pêrtes Interestaduais Rodov�'
rios, 3°. BPM. Livro TécniÇ.o
S. A. Basilio Humenhuck Cla.
Ltds, Cia. T. Janer, eornércío e
Industria. Banco Industriá e'

Comércio de Santa Catarí••
S. A. Loja Favorita de Miguél
Olískovícz. Cia. Ernesto de Cal
valho Ind. e _Com, ·'Ercar".
Buschle & Lepper S. A. A,gre
Industrial Bruno Heidrich S. A.
Frei Roque Saupp. Companhia
Melhoramentos de: São Psule
Industrias de Papel Pilot, P••
do Brasil S. A. industria e Çe
mércio, São Paulo. Posto d".·

Serviço Canoínhas Ltda. RigPlla
S. A. e finalmente de J; Côrte
- Representações • Seguros,
eletrecídade e motores • armes
e munições, com escritório a

Praça Lauro Müller 751.

Assine! Leia! Divulgue J

Correio do' Norte
'�
,.
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Escola Normal Sagrado (orlcãõ d'e Jesus
� .

J

• � Escola Normal S�grado Coração de Jesus avisa a quem
possa interessar, as seguintes datas de Exames e Matriculas:

�xames de Admissão ao Curso Ginasial
:Exames de Admissão ao Curso Normal

EX8gtes de 28• época das Nôrrnalístas
Matrícula das Ginasianas
Matrícula das Normalistas
Reabertura das Aulas

10 e 2 de Fevereiro
19 e 20 de Fevereiro
16 de Fevereiro
25 - de Fevereiro
22 de Fevereiro
4 de Março

(salvo aviso contrário do Ministério de Educação e Cultura)

,

No ato da Matrícula as Ginasianas realizarão o pagamento
de 4.000,00 e as Normalistas de 5.000,00.' .

Jacó, João Cararo & Cia. SIA
Assembléia Geral Extraordinária

...

Edital de Convoc�ção
Ficam convidados os senhores acionistas d� firma JACO

JOÃO CARARO & ClA. SIA, para se reunirem em assembléi�
geral extraordinária que se realizará dia 25 de janeiro de 1963,
8S 15. horas na séde social da Companhia a rua Coronel Albu

querque n." 850 na cidade de Canoínhas, Estado de Santa Gata
rina li deliberarem sobre a seguinte orde;:n do dia:

a) Aumento do Capital Social; b) Outros assuntos de
interesse social.

Canoínhss, 5 de janeiro de 1963.·

Pedro Cararo '

Diretor Presidente

Jacó Cararo
Diretor Gerente

João -Cararo & Cia. S/AJacó,
"

•
o

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Canoínhas, 10 de janeiro de 1963.

Pedro Cararo

Diretor Presidente

Jacó Cararo
Diretor Gerente

PreFeitura Municipal de (anoinhas
A V I S O

Serviço de Fiscàlização da Fazenda Municipal
Avisa aos senhores contribuintes comerciais e industriais,

para apresentarem impreterivelmente. áo Serviço de Fiscalização
,da Fazenda municipal, anualmente, até o fim deste mes, a

relação do movimento de vendas. ou mercadorias transferidas, do -

ano anterior, (1962) cuja relação deverá relatar, discriminadamente
o movimento mensal de vendas.

Na falta de remessa da relação na época improrrogavel
determinada acima, o lançamento será arbitrado.

Em nenhum caso isenta os faltosos e a multa-a que
estiver sujeito, de acordo com a lei n. 341, de 8 de setembro
de 1956.

,/

\ Canoinhas, 2 de janeiro de 1.963.

Ivilásio Coelho - Responsável
Visto

João Golodel - Prefeito Municipal
.;.. ..

Refaça suas forças, tomando"

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente"

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é" O melhor café

.2x

Erli1a

Tricot
.,/

Convite - Missà
Viúva Senhora, AUGUSTA

ROEDER PEREIRA e filhos,
convidam seus parentes é ami

gos para assistirem a missa de
1°. aniversário -do falecimento
de seu inesquecível filho/ e

irmão "ALFREDO PEREIRA",
a ser ceIebrada dia 19 de ja
neiro as 17 horas, na Igreja de
Nossa Senhora da Glória em

Bela Vista do Toldo.

Por mais este ato de fé cristã,
antecipadamente agradece.
Bela Vista dó Toldo, 10 de

Janeiro de 1963.

Compra-se nota de
Conto de Réis

Compra-se uma nota de
um conto de réis. Paga-se
bem. Tratar na redação deste
jornal.

Lotes em condição a Cr$ 80,00
o metro quadrado, (atrás do

Hospital Santa Cruz).

Tratar com Nabor Lezan
ou em Curitiba pelo telefone
4-1082. 3x

Casa

Lãs para

2x

BATERIAS

EXIDE'

Tratar com '0 'senhor José
Allage ou nesta redação. 4 x

Vende-se
Um terreno medindo

15x40 situado no. Jardim

Esperança; um terreno me

dindo. 15x40 com uma casa

de morada no Jardim.Espe-
.

rança; um terreno. medindo
20x50 � com uma casa de
morada situado a Rua.
Getulio' Vargas, s/no
Tratar com o senhor Hen

Henrique Bora na Casa
Santa Terezinha. 2x .

DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTJ::

4x

Carregadas
ou Seco Carregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de
& Coelho

L·
\

irna

Ltda.
Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS
'"

, V
5A I A 5, útinia moda

e(J,�4 �.tit(J,

\

PELOS !.A.RES
e O .....

e§ �;
ANIVERSARIANTES ·DA SEMANA"
ANIVERSARIAM"SE

Hoje; a sra. dona Elvira
esposa do snr, BOliventur'a
Benda; os srs.: Ioão Fontana
[unior, Oswaldo Werka
Edgard Schtoolk e Zeno Rl
bei�o da Silva; os jovens:
GUIda Orlando Uhtig e Ha
toldo Prust.

Casa E litá
? �

A Peixaria Planalto, comunica A, sua distinta
freguesia que, alem de peixes frescos díàriamente,
funciona com posto de venda de carne verde 'às terças,
quintas e sábados. J

•

Amanhti: as sras. donas:
Lourdes Dian

_ esposa do sr.

Nery Cordeiro, Adair esposa
do sr. Ladislau Knorek e

Inês esp. do sr. Euclides
Bonet residente em Salvador;
as meninas: Liliane filha do
senhor Oscar R_auen e Maria
filha do senhor

-

Ladislau
Dambroski, os srs.: Vivaldo
Crestani, Waldemar Knopp
Jamil Seleme, Sylvio Mave;
e Sérgio Carvalho; o jovem
Sylvio Alfredo Mayer; o

menino Antonio Edesio filho
do sr. Manoel Jungies.
Dia 14: a sr a. dona Vitória

esp. do sr. Martim FI anz; a
menina Neuza fil,ha do sr.

Eloy Sudotaski; o senhor
Henrique Grabowski;' ós
meninos: Rafoe! filho do sr.

Waldomiro Schulka e Anto
nio Seleme Neto filho do sr.
Rachid Seleme.

Dia 15: as snras. donas:
Paula esposa do' sr. Afonso
Spitzner, "Maria de Lourdes
esp. dó sr. Rachid Seleme e

Marlene esposa do sr. Eurico
Wagner; a senhorita Aracy
Tal cheski; os srs.: Herbert
Ritzmann e João Amaro da
Silva; os meninos: Gustavo
Eduardo filho do sr, Beno
Brandes e Silvio filho do sr.

Ignacio Ignacheski.
Dia 16: exma. viúva sra.

dona Elsa Emma Knoiz; a

srta. Edna Michel; a menina
Zélia filha do sr. Friedrich;
Brauharât: os srs.iPaulo Fis-

,

cher, João August073rauhardt
e Waldemar Cador,· o jovem
Ewaldo Grosskopt,

Pelo presente .edítal. são convocadosos senhores acionistas
desta Sociedade, para assembléia geral ordinária a se realizar em
28 de Fevereiro, de 1963;'8s 15 horas, nasua séde social a Rua
Coronel Albuquerque n. 850, na cidade de Canoínhas, Estado

�

de Sànt8';Catáriria, para-tratar da seguinte ordem d_o:dia:
.

CHACARA A VEHDA
,

a) Discussão e aprovação do relatório da Diretoria, ba- ---- V· d há
- sit

Ianço 'geral e demais documentos relativas a exercicio social de d
en e-�. uma.; �ara(

S1 t'!a-
janeiro a dezembro+-de 1962; b) Eleição do Conselho Fiscal; c) o�ri:mDr �U8) 90e6r7

e

2
an iga

Outros assuntos de interesse Social.
an a,

d' bm., com

, uma. casa gran e e oa agua-
da.

(

P e i- x a r i-a

Dia 17: as snras. donas.,
Mercedes Costa est»: do sr.
[osé Bley Nascimento e Maria
Tereza esposa do sr . Oscar
Pereira; a menina Jucelta
Marlene filha .

do snr. Jost
Mafia Furtado Primo; os

srs.: Antonio Seleme, BenQ'
Brandes, Antonio Lima Filho
e Waldemar João Hoffmann.
Dia 18: as snras. donas:

luvina Costa esposa" do sr .

Nazir Bley Vieira e Tomasia
esp, do sr. Hercilio Müller;'
as meninas: Laura filha do:
snr. Zetredo Müller' e Katio
Regina filha ds sr. Bernar
dino Crestani; os srs.. Aziz
José Seleme e Oscar Ptati;
o menino Alceu filho do sr.
Vitor Tomaschitz,

Nossos parabens.

Nascimento
Terezinha é 'o nome da

linda garota que ueio enri«
quecer o lar do feliz casal
Altredo"Marta Trapp no dia,.
6 p.p.. .' :!.
A Terezinha e a seus pai$.

os cumprimentos deste semã«
ndrio.

-
'.

:;

I
,1

l
• t �

. fafecimentos ;

,Após .largo ,per/ada d�
entermidade veio," li "lale,ce�
nesta cidade dia 1 deste, o

.
venerando cidaaão" senhor
Justiciano da Silva Quadros
(Nhoca)., .

Seu sepultamento realizou
se no

_

dia seguinte com

grande acompanhamento.

, x x x

Feleceu a 9 deste, em Cu.
ritiba onde se achava em

tratamento, o menino Oma
eir José, filho do sr. Matias
Soares residente em Arroios..'"

As tamilias enlutadas nos.
-

sas condolências.

PARA

BEBÊ
nova remessa .><" *.,

-e '\,.

Plana'lto
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Queixas e Heclamações
Luz Apaga'e 'Acende
Revolta do Comércio e Indústria ...

As sucessivas ínterrupçõesTno fornécimento de energia
elétrica nesta cidade, ocorridas quarta" feira ultima, causaram
"corrida" a seção Queixas e Reclamações. Diversos setores do
comércio e industrie mostraram-se contrariados com o aconteci-
,

'

mento que, segundo afirmaram, causaram prejuízos consideráveis.
�mbora .entsndendo perféitamente a tmpcssíbilídgde que tem a

eompsuhía fornecedora de energia elétrica em prever e evitar
acidentes, os dois setores afirmaram 'que poderia' hsver pelo
�enos uma comunicação prévia, na maioria dos casos e' quando
se tornasse praticável, através a Rádio Canoínhas, a respeito das
interrupções. Geralmente este aviso é ímpossível - afirmaram -
no entanto quando fosse o caso a empresa poderia fazer irradiar
sucessivas comunicações' informando o exato momento que a

�nergía -seria cortada, quais os motivos, por quanto tempo e

em quais zonas; assim evitar-se-Ia -- concluíram � sérios trans
tornos a vida da cidade.

Não há dúvida que solicitação partida de setores respon
sáveís, procede e tem todo cabímento, Fazemo:-nos assim porta
voz desta justa ponderação 'que de certo é o espelho de toda
população,
i

.

no ÉterCanoinhas
,

,
Eis o inteiro teor fio escrito levado ao ar. di� 9, atravé. O

programa de comentários "PENSANDO EM VOZ. ALTA".

i Por falta de assuntoe, ceemos, o biebdomadâr]o da cidade
.

inseriu em uma de luas ultimai edi,ções, poucas linha. a -reapeíto do
não pagamento de' deteeminada verba, que Ioi oonseguida graçaI a

atuação de deputado Aroldo Carvalho na Camara Federal. Dizia a

t 'potícia que o fafo· lervia para de.ilultrar o pr••tigio do "referido

r
parlamentar, aliá., um dOI pODCO' que agem em Breailía em função

. �� Santap�;:i��:�ote edamo. diante de ume di.torção muito gran-.

< �e� -que sõmente é apreeenteda em vilta do partidarilmo cego,
�ntra[)hado na inteligencia dOI homene do governO.
..

Todos labem que não é .erd�de que a f"lta de liberação de

[.
yerbtt éovolve prestigio ou autoridade. A. verbal Ião liberada. atra-

....

'

- Vé� meciaoi.mo Independente da ensrenagem e••encialmente politico
ptfrtidária Nada tem aver liberaçõel de verbál' com preetigio.
Nioguem ignora esta a'••ertiva, nem mesmo quem garatujou a meia
dúzia de palavrae. Por ilao é que conaideramoe a afirmaçijo, fruto
ápel18,. de pouca imaginação ti vontada de empanar o brilho de
quem trabalha e .produs em grande escala.

Ê preciso que le acabe de uma vez por todae com este
clima politico dominante, que mail asaemelhe-ae a uma desavença

...entre o-rnadres em .calal de vila. E' certo que a democracia exige
debate, mal nem por isso .e vai descer a .tanto, se fafiam argumen
tO!! mais adequadca para lEi dar continuidade a vida de nouo regime,
Todo. conhecem aquele dístico popular que. diz que "é melhor ficar /

calado e pauar por imbecil a falar e tirar ai -dúvidas.; Pois bem,
8. voz do povo adapta.se perfeitamente a este fato: ae falta aasunto,
'o bom lemo indica que o caminho é calar-se: não falar bobagens ou
por outras, eecreveilae, o que é maia grave e penoso.

O. debates políticos do mu�icipio devem ser coudúzidos com

elevação e sempre dentro daquilo que se convencionou chamar de
. ética, que nada mais é do que demonstração de educação e civilidade.
Não podemos aceitar nem como piada, à troca de palavras irreve
rentea e ôcas, . como título a debate. francos e democráticos. O
cijma entre ali diversas facções políticas pode continuar o mesmo, a

rivaliddde pode triplicar, não importa. conquanto que se observe
uma linba de ação bem delineada e intencionada. AcimÍl dOI debates

. políticos e dai acueações mútuas com que se mimoseiam 08 partidos,
e,tá a demonstração de amadurecimento e couscieucia da responsabi
lidade que cada um tem perante 8 opinião pública local.

. A pecha que se tentou atirar no ilultre couterraneo, depu
h,do Aroldo Carvalbo. bem demonstra como' estão 'despreparados
para a vida democrática, limpa e lIiucera, alguns homenll do IlSD ..

.

A 'NÃQ SER PARA OS MALDOSOS OU Pl\RA OS
IDIOTAS. A NÃO LIBERAÇÃO DE VERBAS NÃO IMPLICÁ
EM PERDA DE PRESTIGIO OU SUBTRAÇÃO DE AUTOR I-
DAD&

. .

SUBA

Kombi. • • nando
Transporte de Passageiros e Pequenas Encomendas

,

está com sua KOMBI às ordens no

Ppnto ao lado ,d9 Café Expresso ou, pelo Fone 333

" ,,, SER�IÇO RÁPIDO E EFICIENTE

�nicipalidade Concede

Auxilio a Dona Emilia B.

Calixto: 101 AnosU.
Foi sancíonade pelo senhor

Prefeito Municipal, Lei que
concede auxílio de mil cruzeiros
mensais à seohors dona Emilia
Bs usta Calixto, nascida em

Camp: Tenente, no Estado do

Paraná, no dia 30 de novembro
de 1861; portanto com 101 anos

. de- idade.

Trata-se não há dúvida de
um gesto louvável e. digno de
todo realce, mormente de nossa

parte que politicamente e em

doutrma somos contrários a

administração municipal.
,

.

/.
O ato. não é louvável apenas

porque. concede mil cruzeiros
mensais a uma macróbia.
Absolutamente. A lei tem

grandes fundamentos não só de
ordem histórica mas tambem e

principalmente de natureza
essencialmente humana.

Dona Emilia Calixto participou,
como mulher, das revoluções
dos Maragatos e Pícà-Páus isto
em 1893" assistindo sua gente

.

de toda maneira' a seu alcance:
servindo de enfermeira, mãe,
cozinheira e tudo mais que
tivesse a seu alcance. Tambem
nas revoluções de 30, 32, alem
do movimento dos Fanáticos em

1914 a humilde. velhinha- de

hoje teve participação ativa,
testemunhando cenas trágicas
que ,então se desenrolaram.

Aí está o porque do gesto
louvável por parte da munici
palidade em' conceder a módica

quantia de um mil cruzeiros a

quem tanto fez em favor de

!lassa gente, não importando as

condições ambiente então rei
Íu.ntes naquela época.
Lavra assim um tento o Po

der Executivo porque sancionou
e o Legislativo porque aprovou
o projeto 'apresentado pelos srs.

vereadores que encarnaram no
-

momento, não há dúvida, o

sentimento de todos indistinta
mente. Realmente,. é forçoso
dizer, os dois poderes lavraram
um tento, embora nem sempre
tenhamos a felícídade de cons

tatá-lo m ui amiúde ...

Tal projeto só entra em vi

gor verdadeiramente a partir
deste mes, porque a verba foi
incluída, apenas no orçamento
de 63, embora o projeto de 'Lei
fosse apresentado' em 8. de

agosto do ano findo. No entan
to para sanar parcialmente esta

demora.alguns vereadores entre
os 'quais Garcindc, Gubas e

Prust cotizaram-se e entregaram
pobre velhinha,_hoje totalmente
desamparada �,céga, seu pre
sente de Natal, talvez o ultimo
da vida.

Aí está o lado humano de
duas engrenagens políticas que

.

via de regra só agem em função
de Interesses materiais e muitas
vezes os maIs suspeitos. Vez

por o�tra, felizmente, como a

presente. constatamos com. real

satisfação que ainda ha S"l,'

bilidade entre os represeatantps
do povo, peje tão distanciados
e fora de sintonia com seus

interesses mafs el;m� ntares.

'Uma atiturle como f'sta, con

cedendo aU'xílio 8 uma po'bre
senhora, cht'ia d... TnHitnl' '"

glórias redime totalmente 'os

dois poderes 'municipais de to

dos os erros que comp.teram
até aqui, que aliás, não foram

poucos nem pequenos ...

J
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, ,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,15 horae impr6prio até 18 anos

Juventude Selvagem
com Burt Lancalter, Dinna Merrill e Shelley Winters

--�-,-

DOMINGO - á. 14,00 heras - Cenlura Livre

Ti rateio Infernal
com James Brown, Joan Staley e Gregg Palmer

à. 17,00 hora. • censura livre
DOMINGO - à. 20,15 hora. • .Imp, até 14 ano.

CIMARROM
com CLEN FORD, MARIA SCHELL E A�NE BAXTER

A bistória de um homem valente, de urna terra
e de um grande amor.

'

26. Feira - á. 20,15 hOJ:'8•• imp. até 14 ano•• i1epri.e

3,8. e 4à. Feira - á. 20,15 hora. - imp. até 14 ano.

o Parceiro de Satanáz
cl TAB HUNTER. GWEN VERDON e RAY WALSTON.
Seu corpo era todo curvas certinhal e ,rítmol alucinantel'
Era tão "enxuta", tão enxutillha que nem o diabo relliltiu ...

OU88do ... 'excitante e revelador "Strip'Teaae".

5a. e 6a. feira "7

'

a. 20,15 hora. - Imp. até 14 ano.

Audazes e Malditos
com Jeffrey Hunter, Constance 'l'owen e Billie Burke.

I
Tão dramático e' repleto de ação e IIU8pense que fará voc,ê
esquecer o mais' empolgante drama até então aSllistido. A
'hiltória de um homem para quem a honra valia mais que

a própria vidá. ,

'I . I �
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