
�ré�ito �e Confian�a
Os contactos políticos iniciados para a formação

Qa mesa diretora que vai presidir os trabalhos do legis
lativo municipal, vem sendo conduzidos até"agora debai

xo de grande cordialidade, não obstante as naturais di

ficuldades resultantés de injunções políticas e' interesses

contrariados.
'"

. .

A maioria, isto é o PSD e o PTB, deverá contí

)luar a reinar, muito embora haja marcha e contra-mar

chas quanto a propalados protocolos não cumpridos em

outros setores.
.

, \

A UDN, muito bem representada aliás na legisla
tura que se aproxima, I fará o papel de fiel da balança;
porque é sabido que o PTB não vai afinar inteiramente

com o Partido" do sr. Celso Ramos, A situação é insus

tentável entre os antigos aliados, principiando. que o

chefe do Executivo hostiliza tanto quanto
�

pode os pesse
distas; quer no setor' administrativo, quer no setor

político.
Fica assim o problema . com sérias dificuldades

para ser �esolvido, de vez que as
.

tres forças principais
Ião se adaptam a uma realidade política local, em

decorrencia do ambiente de terrível hostilidade criado em

má hora, mas já faz tempo, no seio do povo.
Por outro lado o Executivo municipal necessita de

u'a maioria no
\

Legislativo para que possa trabalhar de

braços soltos' e mãos desatadas. Aí fica nosso bom Pre-
, )

bfeito em palpos d'aranha para acomodar e esta elecer a

situação que mais lhe interessa. Pela total incapacidade
que possue em parlamentar e argumentar dentro.de uma,
área estritamente política, o responsável pela administra

ção pública,' poderá deitar seu governo a perder, se

continuar com a política de cozinha que tem feitÔ\uso
até hoje,

Prejudicado será, sem dúvida alguma, o Municipio
�ue nada tem a ver com problemas políticos e pede
apenas maior assistencia €i maior. zelo de seu patrimonio.
O povo que não toma parte em demarches para compo
sições de Camaras nem para isso é consultado, não se

.

interessa por jogos políticos e tão somente pelas conse

quencias benéficas que se pressupõem advirão.

É isto' que os representantes do povo precisam
entender e sentir. Que não vai ser a salvação de' Muni

cípío e a remissão dos pecados do Executivo, a compo

sição da Mesa da Camara, tal ou qual formada. •

O que conta,' o que vale, o que soma, o que

pesa, não são os entendimentos abstratos, rras os fatos
concretos e a vontade de trabalhar' e conseguir a execu

ção dos planos. que foram traçados e até agora nem

sairam das gavetas - já povoadas de traças e baratas,

Não tiramos o valor dos entendimentos políticos
para a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos
nesta legislatura. É essencial e indispensável, mas não
bastá apenas a referida composição. Montada a máquina,
testada a engrenagem, urge trabalhar e funcionar, para
flue ninguém se sinta, depois, diante do' povo, como uma

figura desprezível é fracassada ..

É preciso corresponder a confiança que foi depo
sitada em cada qual: que todos. trabalhem e não' vejam
barreiras fictícias partidárias.
/ ...._...... .l...... �------

IISYSTEMATIKO"
I

9 adjetivo systemátíco vem do prego, systemátiko ou do

latim systematicus significa relativo a sistema ou a um sistema.

QJe é próprio de um sistema. Pôsto em sistema. Significa ainda,
erdenado, posto em ordem. Em sentido figurado significa amigo
'da ordem; arranjado, metódico. "

Sistema vem do prego systêma e do latim systema
significa um conjunto, de princípios reunidos de modo qUe for

mem um corpo de outrina. Exemplo: o sistema de, descartes.
Por aí se vê que "oposição sistemátíca" não dá para pro

vocar
.

a queda do céu nem acarretar a desgraça total da humani

dade, Interpretações contrárias são do pouco 'hábito de pergôsto
\ ou curiosidade para aprender ou pesquisar.

"Oposição sistemática" - que tanto clamor público causou,
ou por outra que tanta especulação gerou, foi apenas uma lamen

tável demonstração de inimizade com a Gramática.

Por tanto quando se âisse que o sr. vereador Benedito

ThérE'zio de Carvalho Neto faria oposição sistemática, entendem
quem tem o hábito de ler e escrever, que 'I'herezinho assumiria

lima posição de inteira .vígílâncía mediante uma ordem e' uma

ordenação racíonal e natur al, e não de maneira alguma uma opo
sição desesperada <lu pouco elegante.

Os fatos e o sentido das palavras se bem apreciados, di
. zero bem mais alto do que qualquer interpretação capciosa de
iinalidade duvidosa ou equívoca.

I ....
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AROLDO:
Aba'ndonar
da

a

- ;-"

neo

UDN.
Redemocratizacão

.

,

.�'l� �

penso
Sou
do

em

Parte
País

.
Procedente de Curitiba, �nde se encontravá a convite do

Governador .Ney Braga, esteve entre nós no domingo último, o

Deputado 'Arolde Carvalho que embarcará para Brasília' na pró
xima semana, afim de participar dos trabalhos da Câmara Fede- ,/
ral, ora reunida extraordínàriamente.

Interpelado pela nossa reportagem sobre os entendimentos
que há semanas vem mantendo com o Governador do Paraná,

.

informou-nos que alem de amigo pessoal do Governador, seu

colega de Camara, foi seu colega de Internato do Ginásio Para
naense e vê no político do vízínho Estado um dos prováveis
candidatos a sucessão presidencial em 1965. Alem de debater
com o Governador do Paraná relevante matéria política que en

volve interesse dos estados sulinos, está tratando de obter a

colaboração do DER do Paraná para o �tendimento da rei-vindi
cação de São Mateus e de Tres Barras, referente a construção
da ponte sobre o Rio Negro.

Sobre política, disse-nos. o Deputado Conterraneo que
realmente tem grandes amigos no PDC nacional e no de Santa
Catarina; reafirmou sua profunda simpatia pelo programa parti

, dárío, disse-nos, entretanto, que jamais pensou em abandonar a

UDN, partido a que pertence desde 1945 e que ajudou a f�nqar, na fase da redemocratízação
do país .

Informou-nos o Deputado Ároldo Carvalho, ainda, que em fevereiro pretende percorrer,
demoradamente, todos �s r:nunicipios da região Norte Catarinense, visitando-a Distrito por Distrito.

Gov�rnador do' Paraná
reconhece em AROLDO

Líder Cat'arinenseum

CURITIBA
o Governador Ney Braga

falando aos jornalistas no Pa

lácio Iguaçú, disse reconhecer
no deputado catarinense Aroldo

Carneiro de Carvalho um legí
timo líder de sua gente. Ney
Braga fez estas declarações mo
mentos após conferenciar com

o parlamentar da ,UDN de

Santa Catarina a respeito da

construção da ponte 'sobre o Rio

Negro na altura dos municipios
Divisa e Tres Barras em Santa

Catarina. Tambem foi tratado
na ocasião, revelou o Governa

dor, o problema da Petrobrás

que retira � em São Mateus do

Sul o xisto piro-betuminoso
para exploração de diversos de

seus derivados. I

Recebemos Folhinhas
Recebercos e agradecemos

da Ford-Comercial Pedrassani
e de Emiliano Seleme Ltda.

aUMENTO DO· CUStO
O aumento do custo _ de vida

decorrente doúltimo ajustamento
do preço de petróleo e seus

derivados, está ocasionando um

surto aumentista semprecedentes
em toda a nação. Leite, pão,

/ feijão,' farinha já foram
majorados na ordem de 60%
no Estado da Guanabara e São
Paulo. Os serviços de onibus
das grandes capitais tambem
sofreram aumento 'considerável,
da ordem de 40%. Enquanto
isso as associações dos funcio
nários públicos civis da União

� os militares apresentam
proposta ao Presidente 'da
República pêra que lhes sejam
dado aumento no valor de 80%
ou 90%'" � -"

Com esta aspiraI fíacíonáría
espera-se para breve 8

desvalorização total do cruzeiro
e á consequente alta, mais ainda,
dos produtos-de exportação, que

O Chefe do �xecutivo pa-: na maioria das vezes ainda são

ranaense declarou a seguir que "o esteio de' nosso progresso.
o deputado federal Aroldo Çar- E tudo isso percebe-se facíl
neiro de Carvalho é uma das mente que há interesses excu
reservas morais com que Santa

sos e que campeia o abuso.
Catarina e tambem se propos Prova disso está em que com

em seu Estado a fazer o que os sucessivos aumentos as

aqui fez ele, governador: com- grandes casas comerciais não
bate desenfreado ao roubo e a fazem declaração de estoque,
corrupção. Ney Braga. encerrou majorando pura esímplesmente
sua pequena entrevista dizendo

sua mercadoria - em um ver

que Santa Catarina não -ter
á

a dedeira crime contra a economia
infelicidade do Paraná em con- do povo. O fato não é, contudo"
tar com um Governador tão isolado, pois desde muito tempo
nociv.o ao Estado, porque Arol-

o vicio vem sendo o guia da
do . Carvalho, inegàvelmente o administração d�j�osso país. As
líder das massas, certamente irregularidades não 'são locais
não obster-se-á de tomar parte mas nacionais, o quanto basta
na batalha eleitoral para go- para' sabermos precisamente
vernança do Estado em 1965.

para onde vamos e_ onde �á
estamos.

.

O Ministro sem pasta, Celso
Furtado, ao apresentar seu Pla
no Trienal informou que a

majoraração do custo dos pro-

DE 'VIDA: BASTANTE ABUSO
dutos de petróleo e derivados
acarretaria apenas aumento de
1 ou 2% no custo de vida; ten
do inclusive feito apêlo para
que não houvesse especulação a

respeito. O que se sente não
é entretanto' essa majoração
razoável - seria - mas tão
somente uma verdadeira corrida'
aos maiores preços o que po
derá ocasionar grandes danos

,

à economia' nacional.

AVISO AOS TftlTlCULTORES
O Banco do Brasil

SIA torna público que
no dia 31 de Janeiro
,

.

,

de 1963, encerrará a
J .

compra de trigo de

produção nacional,

CORREIO DO (IOB,TE
já tem correspondente
-em Florianópolis
CORREIO DO NORTE já

possui correspondente em Flo-

rianópolis, E' ele o sr. Osvaldo

Rogério Braga, canoinhense na

to e residente na capital, à rua

Crispim Mira n", 79.
'

O correspondente inicia na
semana vindoura suas ativida
des com trabalhos informativos
e considerações outras que pos
sam interessar ao planalto.
Assim, pouco a pouco nossa

folha amplia seus serviços, e al
cança novos)eitores, sempre no

desejo de informar e orientar.
\

;:..

.,

.

,
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CANPINHAS Santa Catarina

,OFICINA. MECA"NICA
Agência de Peças, e , Acessórios

-Peças para: VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.
WIL�YS, \ETC.

ACUMULADORES EXIDE
. \

�' '"

Trator l/F E N.D,T"
)

Módelo IIFARMERII

'Um' produto da marcante e t;adlcional técnic�
alem�, dgora aplicada' no Brasil.

Amplo financiamento pelo Banco do Brasil

Revendedores autorizados:

Cómé,rcio e Indústria
Germano' Stein ,5/11-

Gose de Conforto ao . Precisar 'de
.

Carro . de ' Praça
Disque p'r'ra 333

e terá à 'disposição dois automóveis e umà KOMBI
atendendo rio transporte de passageiros.

�

Ponto Rua Senad�r "F.I�pe ,Schmidt
ao lado do Caf,é Expr�sso '

2x

O 'doutor Heynaldo Rodrigues Alves, Juia de Direito da\. co.
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc'

, Faz saber a todo. quantos o presente virem, ou dele couhe:
cimento tiverem que, procedendo a Hevisão Anunal doa Jurado. da
comarca, para o ano de mil novecentos e eesaenta e tres (1963). de
conformidade com o disposto de Código de Processo Penal, ficou o

Corpo de Jurados da Comarca de Canoiuhas, constituido dOI seguin.
tes cidadãos: L) Adilson Zaniolo, -industrial, residente em Canoinhas'
2.) Acl Abdala José. Bancário. residente em Çanoinhaa, 3.) Antoui�
de Souza Côsta, Funcionário Público Municipal, residente em Conai.
nhas; 4.) Alberto d'Aquino Fonseca; 5;} Arthur Gaisaler, proprietário
residente em Canoinhas; 6) Antonio Paters da Costa, funcionári�
Público federal, residente J em Marcilios Dias; 7.) Arlindo CordeiroLidio João Ferreira
proprietário, residente em Canoinhae: 8,) Alcidio Zaniolo, induatrial'2°. Ten. Delegado Especial de Policia residente em Canoinhas; 9.) Ayrton Pereira, funcionário autarquico'

. residente em Canoinhas: 10) Alfredo Mobíus, contador, residente e�
Csncinhae, 11.) Acyr Noitexen, industrial, resiOente' em/ Canoinha8'
12.) Abraão Bechara Seleme, farmaceutico, residente em Tres Barra.:
13,) Arilltidel!l Mallon, conceesionârio, residente em Canoinhaa; 14.)
Antonio Scopel, contador; residente em Canoiuhas; 15.) Adir Fonta.
na Prohmann, funcionário público federal." residente em Canoinhõs.
16.) Antonio Nicolazai, contador" residente em Canoínhas: 17.) Alfre:
do Guilherme Knüppel, hancário, residente em Canoiuhae. 18.), Alfre.
do de Oliveira Garcindo, funcionário público estadual, residente em
Canoiahas; 19.) Almeríndo 'Alve. Nunes. bancário, residente em Ca.
noinhas: 20.) Antonio Berton, mecenico, residente em Canoinhan
21.) Azia José Seleme, comerciante, residente em Caneinhaa, 22.)
Antonio Vailatte, bancário, residente em Canoinhas; 23.) Ademar

CHACA'RA A V'EHD'A'". Carvalho, funcionár,io público municipal. residente em Ganolnha8;
24.) Benedito Toledo-Neto, bancàrio, residente em Canoinhas: 25,�

. Baeilio Humenhuk, couceesionârio, residente em Canoinhas, 26) Caro
'

Vende-se urna
_

chácara sit�a- 108' Benkendorf Jnnior, bancário, -residente em Canóiuhas, 27.) Cezáii,pda .em Agua Ve.rde (antíga Wick, pintor, residente em Cauoinhaa; 28.) Carlos Felipe Romai"
olaria Drapka), 9.067, m2., com funcionário público estadual. residente em Canoinhas; 29.), Ciles Leu-

'

uma casa grande e boa, ague--]. -rival Ziemann, bancário, residente em Canoinhae: 30.) Celso Bauer,
dfl· 'coó'Jerciário�� residente eJD Canoinhas; 3I.} Celio Kolinha Kohl'er:
Tratar com o senhor José bancário, residente em Cauoinhas, 32.) Carloe Sachweok, comerciante,'

Allage ou nesta redação. 2 x residente em Çanoinhas; 33.) Dialma Tabalipa. comerciante, residente
em Canoinhai; 34.) Domingal Coelho. mecanico, residente em CanÓi!,
nhas; '35.) Evaldo Pereira' de Carvalho. comerciante, residente em

'

"-..._� ,

Cenoinhas: 39.) Ernestc Mayer, comerciário, r�idente em Canoinhas;de 37.) Ewaldo Kreilll, proprietârio.. residente (Élm Marcilio Dias: 38.)
Evado Vogt, Jnduatrial, ,relidente em Canóinhas: 39.) Eduardo' de
Almeida, funcionário público, estudual; 40.) Emihano , Ubs, contador,
residente em Tres Barras; 41. Erasmo Jorge' de Andrade, bancário,
residente em -Cenolnhaa; 42) Eugenio Colodel, proprietário, residente
em Canoínhae: 43,) Ernesto Greipel, proprietário, residente em Ca
noinhas: 44.). Edgard Aleixo Mayer, comerciante, residente em Ca.
noinhas; 45.) Felix Kalempa, funcionário apoeentado; 46.): Fere.
Mensur, funcionário públieo federal; 47.) Fernando �o(lha, bancário.
residente'em Canoínhes: 48.), Frederico Witt. comerciante, residente
em Canoinhae," 49.) Frederico Wilhelm Herbert Hans Sscbweh, pro
prietário .. résídente em Canoinhas, 50.) Felix Hudolí,' comerciante,
residente em Canoiúhas; 51.) Fernando Freiberger,' comerciante, relii·

I
dente em Canoinl>al; 52.) Francisco. Timóteo Boianki, hancá'rio,
residente em Catloinhal'l; 5�.) Frederico Kohler, indl1l1triário, residente.

(continua no próximo número)

Delegacia 'Auxiliar' de'
Polícia .de Canoinhas

A V I S O
o sr. tenente Lidir, João Ferreira,

Delegado Espeoíal de Policia' do

Munícíplo de Oanoínhas, Estado de
j

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições regais, etc. '. ;

Avisa aos proprietário de .veículos
motorizados, que o emplacamento
para o corrente ano, teve inicio dia
7 de janeiro e terminará a 28, de
fevereiro.

\
�I A documentação necessária para
o emplacamento, poderá ser infor
mado na Delegacia .Auxílíar de
Policia. �

Oanoinhas, janeiro de 1963. ,

Vend'e-se,
Lot�s em condição a Cr$ 80,00

o'metro quadrado, (atrás do

H�spital Santa Cruz).
Tratar com Nabor Lezan

ou em Curitiba pelo telefone
4-1082. , Ix

Compra-se c nota

Conto de Réis
Compra-se uma, nota de,

um conto de réis. Paga-se
bem. Tratar na redação deste
'jornal..

Confecções finas j
para senhoras

Casa Erlita
...

D� PARTIDA •••

E X I D E GARA�TE

,BATERIAS

E'XIDE

j

SAIAS" útima m'oda

(!,Q,d,fl,. é.,lua,'

Carregadas.
ou Seco Carregadas

. \

EXCLUSIVISTAS:

Deodato�de" Lima
,

'

& ,Coelho Ltda.
Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231
, \

CANOINHAS s. Có
f

ITRIBUNAL DO JURt
Edital de Revisão dos Jurados

para o ano de' 1963

PILHAS

(super blindada)'

para transistores e lanternas

Casa Erlita
... �

.....

PARA FERIDAS,
E c\ 1 E MAS,
IHfUMACOES,
C o C E I R AS.
F R I E I R A S,
ESPIKHAS, ETC.

fi caspa [iju[on O[ S[US C88HOS' usa�on

I J
NUNCA EXISTIU IBU�L
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Muita colsa... " em ,pouco espaço .. �
< o atrabiliário Delegado d"e Policia de Canoinhas, o 'ex-c�bo
Lidio, tristemente 'famoso, continua fazendo das suas. Espancamentos
prisjes aEbitrárias, utilização de �efodos medievais, para çbten con

fissoes, tem caracterizado a atuação do Delegado, mantido no cargo
por obra e graça do PSD de Canoinhas. O Secretário da Segurança
pública, Dr. Jade Magalhães, já pretendeu substituir sargentão por
um bacharelou por um cidadão mais' esclarecido, entretanto o

Diretório do PSD' canoinhense não 9-oncorila com a ,substituição' dif:
Delegado e apelou p8�1!- o Governador do -Estado no sentido de

que o ex-cabo Lldío permaneça á frente da Delegacia. Coisas do
pSD...'

.

- 'I'ôdaa.as rodovias do Planalto de Canoinhas estão' em
,petições de .�iséria, expressando o retorno pessedista e a presença
do nr 'I'arcísio á 'frente do DER, A buraqueira é infernal. A desidia
a incuria e a desfaçatez voltaram a imperar na outróra tão organí
.zada repartição. As práticas vigentes na admínístração pessedista
até 1951, voltaram a dominar tôdos 08 setores da Residência. de

'

Canoinhas: protecionismo, recibos "frios", desvio de combustiveis e

materiais, tudo tudo em pratica novamente, Uma verba mensal

e�orme é .consumida regularmente e as e�trll.das estão cada 'JezpIOres. COisas do PSD..., '

,

"

- O Presidente Jango Goulart, tortalecído com o "Não" do

Plejl!scito �o dia 6, apen�s divulgado o resultado pelos orgãos da
Justiça Eleitoral, determinou o aumento' do preço da gasolina, do
'quérozene e do pão. E que aumento. Superior a CEM P,ORCENTO.
A gasolina passou para Cr$ 40,00 o litro e o pãõ dobrou de prêço.
A alta dos combustíveis vai determinar a maior. alta que.'. já se

verificou no Brasil, em tôdas ,I1S utilidades. \. Haverá nós pr�.ximos
mezes uma verdadeira reação em cadela- o aumento de um produto
acarretará, i�ediatamente' o aumento de todos os outros, Pobre tra
balhador brasileiro, sempre iludido e, enganado. Pa�a _?nde )iremos?

- O nosso conterrâneo Dr. Fernando Os�ldo de Oliveira foi
nomeado Slilcrl(tário, da .Saude e assistência Social. Primeiro ato
acertado do Governador C. Ramos de tantos desacertos, de tanta
pasmaceira, de tantos impostos, d� tã-ntas promessas, de tanta au

sência. Praza aos céus' que a gestão do Dr. Fernando seja tão pro
fiqua em relação ,ao DOS86 Município e ao Norte catarinense"quanto
fo( a do outro conterrâneo que a partir de 19,54 ocupou uma das

pastas da administraçãq �atarinén�e - o atual Deputado Federal
A�oldo Carvalho. ' r' '\ '

,

,

- O sr .. João SelJme têm desenvolvido intensa atividade vi
sando a re'organizaçJh do-Dí'retório Municipal da UDN. Depois de�31
do corrente as demarches serão ativadas estando programadas, iIi-
versas visitas-ao interior de Canoinhas. _ <;

,

- A Rádio' Sant� Citarina• d� Florianópolis, per:tencenie à
"Radio Canoinhas Ltda." e que opera na ca.pital' do estado, vem ob
tendo retubante sucesso. Recentemente foi escolhida como a emis�
'sora catarinense de melhor pr9gramação musical1em 196,2, fato am-

,

piamente noticiado pelos jornais de Florianópolis e de ampla r�per-
cussão nos meios radiofônicos.

.

- O atual Deputado BeIÍédito Terézio de Càrvalho, depois de
'

findo o seu mandato, continuará residip.do em Florianópolis, deven,do
entretanto, manter estreito contato com a 'nossa te�ra. 'Vai instalar
na capital do estado um escritório, afim de c'9,ntin,uitr atendendo as

solicitações dos seus inumeros amigos oe correligionãrios de Canoi
nhas. Mesmo .sem maMato; colocará n seu prestigio na cà'pital�à
serviços de Canoinhas. Experimentado'nás lides da administração,
altitmente conceituado, gozando de ótima saúde, o popular e quefilJo
"seu" Dito, cump_rirá até o fim a missão a que se propos <le servir
à terra canoinhense, de servir aos pobres, à gente humilde. ' '

- 'O 'Frigorífico Canoli:J.has, segundo informações da sua Dire
taria, já aprovada pelo Ministério da Agricultura as plantaEi e pro
jetos, vài iniciar a edificação e acelerar, na medida ,do possivel as

obras, Trata-se de empreendimento da maior significação para o
'

desen.volvimento de Canoinhas e que exige ,a colaboração de todos.
,Os s'ubscritore� de açõ,es estão na obrigação de integraliza.-las no

�J:i�o tempo, sob pená de sere'm apontados à opinião p�blica como

Inimigos e sabotadores do nosso progresso. polaborar e a palavra
de ordem. ' ,'. , ,

-"
_ Arquitetus e Engenheiros de Curitiba estão projetando

grande e moderno loteamento nas proximidades' da zona urlj'ana' de
'Oanoinhas. Uma picina, um parque para recl'eiQ da criançada e

outras importantes obras, 9ujo custo está orçado'em varias milhões
de .cruzeíros serão custeadas p,or um grupo de investigadores da
nossa, terra.

'

I.
:_ O PSD catarinense, que tr�u a todOI" 08

�;ntendiment�8 que'
(es com o oPTI;l; que escurraçou os, trahalhistas �as lIecretarias da saúde
e do Trabalho; que Ignorou o compromisso qUe alsinara de fazer, no

ano pa.sado, um deputado trabalhista PresidentJ da AS8embléia; o ,PSD

d? seu Cel!!o que criltalizou o Depútádo Doutel de Andfade, Presidente'
do PTB, impedindó a eleição desse para o Senado da República, em

Canoinhas lIe dellol8bela,.se e8ganicha, sa ellbalda, no sentido de conven·

eer a opinião públicá que são ótimas as'relaçõel P5D·PTB. O PTB na

esfera estadual está em violenta opoBição ao PSD, combatendo. com ,muita
justiça e 'acerto as falcatrúas e dll.smandÓs do "governicho" que nada
faz, alem dlí aumentar' os impostos, e de provocar a' alta do custo de
vida. Abra os olholl' o. PTB de Canoinhas para as manobras de envol·
viDlento dai eoD!teeidall, velhas e ,desmoralizadas raposas C!O PSD local.

Refaça suas forças, tomandd

B I,G'
\

"

'Torrado a ar quente
, l

-.

. ,

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula �ereira _;,.' Telefone; 24-'
BIG é grande - mas em Canoinhas

�

'BIG é:o melhor café

\ CAoRmOLDQ Casa-se PEl() S ,� -.ê. �.�,�,ANA, MARIA

_ffc
5!-�� •�

:�!!Ol�fa P���e;: ��!�:.:, c:�' I!.. : ::n O' "","10 '� ��:t�:aM���Z �o�������:r��: ,,'� ''LI \1;.",::.1, \

Maria, filha do casal Hermínio \

ANIVERSARIANTES 'D''A ,SEM'ANA-dos Anjos, residentes em Fl08' ..

rian6polis.
' ANIVERSARIAM.SE '.0 menino Aldo' fillio do senhor

'Hoje: a sra. dona Daloa Walter Witt.
CORREIO DO NdRTE cum- esposa do senhor Watdomiro

primenta Arolde e A�a, Miaria. SChützler,,' "O�/' snrs.: Basilio Dia 1.:' a senhora don'a'
, .Humenhúk, Nicolau Furtado, [anete esp. do sr, Raphael
Süvino Radk'e, [osé Stockler ' 'Boeing; as s�tas.: 'Terezinhu
Pinto, Oabríel .Niedsielsk; e Wardenski�, Cetü Tereeinha
Léo Schramm; ajouem-Rai- 'Ülinski; os srs.: FredericoG,
mundo Hartmann; os m'eni- de Oliveira, Alvacyr Leão e"

nos: Mar�os Léo filho' do sr.
Antonio Rodrigues; o Jovem

Dagoberto Schramm e Cezar RodolTO .Koch; o menino

filho fio sr. Alvino Bolaut, Aloisio filho do sr. -Frederico
Werda�.

'

Amanhã: tas sras: donas:
Haidee esposa do sr. Benito
Gastão 1 Bastos, e Angelina
esp, do, sr. Juliano Wendt;
os srs.: Waldomiro Schü,tzler;
Adolfo Voigt e' (Iuilherme
Prust;: os meninos: Rogério,

, José' filho do snr. Oswaldo
Indústria de' Madeiras Rengez. e- Vitor filho do snr.

Jose Grosskopp Ltda., torna Vitor Ton;z,âschitz.
'

..�
-

,.,'
"

público que não mais per- Dia 28:, a. -sra. iiona Neuza

:IF\.itirá, en�ra.da nos seus es,!!, "do sr." Flq,vio Haensc!",:
,Jerrenos em Agua Verde e a�, snrtas.: LZfldaczr Judite

A'l d-� PI'
. Siloeira e Ana Helena Pro»

to as a meiras, para; copiak; os senhores: Adilson
pescarías, caçadas e caçadas .Zaniolo e Oswaldo F. Soares;
de /êanários, principalmente as meninas: Lourdes Maria
de 'meninos" que .vem OCq-" filha )io sr. :Alftedo Tr(lpp;

,

,Rer:liza�se -hote, o enlace
síonando sérios prejuizos. / Ana Lide filha do. sr. Gildot matrimonial da srta. Lenilda

" , '.Ziemann � Ana. Maria filha ,filha '!io sr. Nicolau Burgardt
, "

'; Não ,se reoponsábilizam do sr.cFrancisco"Krisan. com o senhor Jose' Ernesto

'pelo' que possa, ac.oIitecer .

' .

, Silva, de, Blumenau.
DIa 29: as snras.-donas: " .

aos ,contravent�res que se- Yvon'e esposa do sr. Rofterto Corlre�f! ,do. NO'de. cumpri-
rão punidos de\ acordo com Olsen e Suzana esp. do"'sr. menta os {I!lzzes n(Jtvos com

a lei: 'ridelis Carvalho do PtadÓ' votos de felicidQdes. I"
as senhoritas.: Tereza Mari� '..

.

Costa residente em Xanxerd. ,: ,

,

e Mar-iOri Luzi Ko,epp; o' io. ", ' f�lecírri�nto'
'Vem Lutercio Pacheco. \", Oco,teu' quinta-feira, 24-

3 x Oi

Dia
....30: a s:rà. dona Neide' deste, 0,/ p'assamento do ésti.

esp. do sr. Arildo S. ,'Teixeifa" mado. cidadjjo sr.

lZ snrta. Miriám Davet; o�. ,MIOVEL TANUS ISPHAIR
srs.: Raul." f?qeder, Ger;,aldo : c'ôm a ,idade de 64 anos
Mohr �,Boaventura, Benda;

" .

o jovem Ho,rdcio.' Costa for. .� o. extinto que pertenCia a

o menino Waldemiro' .filho tradiçional. famflia canoi-; ,

do sr. �osé'Tarcheski.' . nhense ,dezxa iviuva, Dna.

DIa 31: ii sra. 'dona Helena
Maria Augusta lspkair, 10
filhos e 12 netos.

'

\f!spo,s.a do �senhor 'Es,teTa.11:o . '. 'i

Bedrztchuk; os senhores: RauL Apresentamos a Familia
Kuhn, e Aldo Pacheco dos Isphair nossas sentidas con.,

Reis, re�: \em rlorianópolis; o" dolênciiis. ,
'

'

, .

Passadeiras de Borracha r

CasaEsmalte
"SE�, 'Prefeitura Municipal, d,e: Canoi.,h�s

VENDE - 'A V 'I S 10
'.

I

Serviço '.de Fiscalização da Fazenda MuniCipal
. (_1'"". j ,,�I • O![ ",'

,

Avisa aos senhores cop.tribulnte_s çomerciais e industriais,·
�

para apresentarem impreteriv.e,lmente ao ,Serviço de Fiscalização
da 'Fazenda:_!llunicipal, anuali:Iliiríte, até o fim' deste Ines, a

relação ,do', mc>vimento de vendas ou ,mercadorias transferidas do

�no",a�te�ior, (1962)"cllja relação deverá relatar, discriminadaI;fie'rite
o m,oy��eQto m�nsal de vendas� \,

CÓL�ÇÃQ' DE GRAU:"
Pela faculdade católica da

Universidade 'do Paraná, rece

"beu seú diploma de Bacharel
,em Sociologia Político e Admí,

nístração Pública, o' jovem I
Joaquim Bleutérío, filho do sr.:

Silvadávio A. Medeiros e dona
Maria da Luz Medeiros.

'\

Proibição,

•

,

f Enlace Màtrimo,nial

Canoinhas, janeiro'de 196�.
",. , !

António Burgardt
Gerente

Nossos
I

cumprimentos.
, ,

,

' Nascimento
," Marilyn Elis�beth é o nome
,'da robusta garota que, veio
,enriquecer dia 22 de' janeiro"
próximo passado o lar do
feliz casal 51;'-""Eike Alfredo
Bach-dona- Helga R. Bach:
À Marilyn e a, sfuS .pais,

l
\

nossos parabens.

Preço de ocasião. i
, ..

(,
, Tratar com o proPr.:-ietário
Senhor Jo�o ", Póssamai,' ,à

Na falta, de remessa da relação, na época i�prorrogavel
'Rua Vida:! Ramos. 3 x "

determ,inada acima, o lançamento será arbitrado.
I

' ,', J
, Em ,nenhum caso isent:a os faltosos e a multa a que
�s,ttver s:pjéito,. de� acordo c0!D a lei n. ,3�1, de 8 de setembro.

."

de 1�56. ,:ri _ /'
"

Canoinhas,
.

2 de janf'liro de 1.963.
/ '\

'lvilásio Coelho - Responsável

ci.sa ,�Erlita V

,_Lãs para Tricot·

Uma propriedade situada
em Campo da· Agua,Verde.
Arêa de' 1600 m2:' com
duas casàs.' �

.

�A VI I S/O
,

Narciso Leonardo Ruthes;
AVISA 'lue, conforme n&� foi

cumprido a contrato aSi!iinado
com Dr. Haroldo Ferreira, sobre
cercas, que os Êisílais não aten

,

deram, estejam todos cient'(!s
I que a partir de 1°. de ]Maio

entíPnte, a criação miuda ,que"
,'invadir seus terrenos, será toda

fechada,' à espera do pronun
ciamento de seu proprietário,
bem como gado nos ç,orredóres,
arrebentando cerca das inver
nadas. O' dono da criação será

obrigado a pagar os prejuizos.

Qualquer reclamação ou a

acerto, será aceita at� 1°. de
maio.

CcÍlonia Rlithes; janeiro
-

de
'1963. 3:lê

'� ".

Visto
foão ',Oolf1d,el - Prefeito Municipal,

t

2x

'. '.:;J.;;

Frigorifi�o' Canoinbas:'SII
.....

Atenção s'enh,ores Suinocultores_
\

'

"

o FRIGORIFICO 'CANOINHAS S/A, dispõe para
pronta/ entrega em sua s�dé p�ovisória,. anexo a Assoeia
ção ,Comercial e Inçlustrial de Cano}rihas, VACINA
CltISTAL VIOLETA, �o preçol de cüsto de Cr$ 700,00
(setecentos �ruzeiros) por frasco de ,20 doses.

Valid,ade"de �tilização:"Até �gôsto de t9ô4·
Ça�oinhas, 23 de Janeiro· de 1963.

..'

'

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Balsa Sóbre O R'. Negro afundou: ,Rádio Santa Catarina
THÊS BA RRAS:" Faz Suces,so DO

I
Na madtugada' de ontem afundou a 'balsa sobre o rio PLANALTO-

Negro que 'liga o munícípío de Tres Barras a localidade de Di':'
visa no Estado do Paraná, A embarcação que já estava interditada
há mais de dois anos e funcionava em precaríssimo estado, de
condições, sossobrou sózinha quando se encontrava ancorada.

A Agencia da Capítarría dos Portos em São Mateus do'
Sul, único órgão responsável pelo ocorrido não tomou conheci
mento do fato, embora o fosse levado a seu conhecimento. Por
outro lado tambem e em decorrencia disso a Capitania dos
Portos do Estado' do Paraná, no porto de Paranaguá, figura
tambem através o departamento competente como co-responsável
de vez que foi notíficada pelo IAPM e tambem através, a im-'

prensa do Paraná a respeito de mau estado da ímprovísáda
embarcação.

,

Paralelamente e para coroar o festival de irresponsabilí
dade das autoridades do Miriistério da Marinha comparéee tambejn
como culpado, indireto' pelo menos, o DER dos dois Estados
limítrofes que deveriam' da mesma maneira que a. imprensa fa
lada e escrita, comunicar as autoridades competentes do MM. o

estado de perigo em que s� encontrava a jangada apodrecida.
Felizmente não houve' vítimas' a .lamentar mas nem .por'

isso diminui 8 resporisabilídade dessas autoridades qué 'demons
tram assim desinteresse e inaptidão para o trato da cousa pública.'. ,

Derrame de Notas / Falsas:
I .

de Curitiba para Canoinhas ...
o Delegado Especial de Polícia, Tenente 'Lid'

, João Ferreira lavrou sensacional tento' ,ao conseguir desc��
brir um derrame de notas falsas nesta cidade, felizment
ainda em" estado inicial. Segundo se sabe os margina.e
vieram ·de Curitiba, oriundos 'de Ponta Grossa e Londri;s
onde inundaram o comércio _ de notas falsificadas Na
capital paranaense a quadrilha foi desbaratada conse�Uin�
do evadir-se alguns elementos que chegaram até a noss

Fidade e puseram-se logo. em ação.
a

, As autorídaqes policiais estão: encetando diligências
sigilosas \!lo sentido de identifica� os falsários, tendo até
agora no entanto sido infrutífera tôdas as diligências na-
quêle sentido.

' ." \

Porta-voz da Delegacia de 'Polícia disse que o sr
Delegado Lídío. João Ferreira está no encalço de um�
pista que poderá conduzir as autoridades aos autores do

,

delito, embora nada quisesse revelar à imprensa para não
prejudicar' os trabalhos de investigação.

'

" '

I A polícia adverte o povo em geral da necessidãde
'de examinar, tôdas

-

as notas de mil cruzeiros recebida de
elementos estranhos e solicita que tão logo haja descon
fiança 'lue 'se faça imediata comunicação àquela repartição.

A Rádio Santa Catarina elei
ta recentemente como a melhor
em' programação e a de maior
audiencia, confirma no planalto,
tambem, este título pela grande
sintonia que possui e adeptos
que arregimentou. Na verdade
a, emissora em apreço conseguiu
alcançar um gráu de aprimora
mento radiofônico somente
conseguido em uma emissera
da Guanabara e duas de São

. Paulo. O estado assim ganhou
uma nova fonte de informação
e divertimento, estribada em

trabalho sério e organizado.
"

\ "

A sintonia da "Santa Catarí-
na" na região é imensa e su-

.

pera totalmente a das outras
emissoras- dos Estados vizinhos,
'que, sem embargos da boa

programação que apresentam,
não consegue síntonízàr perfei
tamente suas audições com o

gosto e a índole de nossa gente.
-Fínslmente podemos

'

propalar
em alto e bom som qué o Estado
tem a sua rádio, a sua emisso
ra orgulho, o cartão-de-visitas
da radiofonia da região Sul:
Rádio Santa Catarína.,

f

Arolde Carvalho � N'e� Braga
debatem ponte sóbre Rio Negro I /

EDITAISCivilRegistro'Finalmente os' entendimentos práticos e oficiais começa
ram a ser mantidos, para solução de uma' vez por toda do cru
cial problema da região, que significa o vão entre os municipios.
de Tres Barras e Divisa" aquele em nosso Estado e este no

Paraná. Muito 'se tem,' dítoca respeito da' construção da ponte,
mas até agora nenhuma providencia prática foi mantida.

O ExecutÍvti :Estadual alheíou-se completamente a� pro- Nova Diretoria a Partir
blemà porque não lhe aperta os, calos: A Assembléia Legislativa de r. .de Fe�ereiro
em Florianópolis, está muito longe ao local das dificuldades e

por isso nem o eco das necessidades chegam até os tapetes A partir de sexta feira
aveludados de- Suas' Excelencias.

. próxima a Rádio; Canoiâhas

A municipalidade, justiça seja feita, na 'pessoa de, João Ltda. estará sob nova Direção,
Colodel, de inegáveis defeitos mas bastante qualidades, tem

de acordo, com o que decidiu

ultimamente s,e interessado pelo problema .. embora pouco possa
seus acionistas. O novo Gerente

fazer, já que suas Iimítações Inrpédem-lhe totalmente. Não, está Irineu Gonzaga que fará um

contudo dístáàcíado dá problema e isso demonstrou durante ã \ trabalho de equipe, sempre
reunião da prefeitos do Vale do Iguacú, realizada ém s�u gabí-' visando, os altos interesses

nete, em aproveitamento' a idéia', do matutino paranaense' �'O comercíaís da empresa. A nova

ESTADO DO PARÀNA": O Legislativo municipal muito poderia linha da ZYP-6 se caracterizará

fazer, não fosse o desinteresse total do Partido do .senhor Celso pela inteira independencia
Ramos. demonstrado neste setor. A. UDN e o PTB estão viva- política, deixando de existir

mente empenhados na solução do problema, salientando-se aí o
assim aquele vácuo aberto na

papel do deputado Aroldo Carvalho, que' envergonhado com a parte comercial em vista dos.
ineficácia do governo. catarínense, foi até o governador Ney interesses políticos.
Braga do Paraná, manter entendimentos efetivos sobre a questão. SE PRECISAR MUDA
Lá, Sua Excelencia acertou todos 0S pontos para a arrancada. O novo Gerente informou qqeinicial que deverá culminar com o início das obras.

a princípio não tem qualquer
Ney e Arolde mantiveram' conversações de alto-nível,

.

intenção de realizar modificações
isto é acima, injunções. políticas; nem sempre sadias e honestas.' no quadro do pessoal mas que

. Os dois líderes chamaram para suas responsabilidades o proble- dé acordo com as necessidades
ma, pelq ineficíencia e marasmo demonstrado pelo governo o ajustará ao rítmo do Rádio
catarinense. Assim;',vai se processar entendimentos entre o Pa- moderno.
ranâ e o líder Arolde Carvalho, que -muito bem representa, sem

dúvida, seu Estado. Muito melhor que '0 preguiçoso senhor Celso
Ramos, muito simpático mas ,de pavorosa incapacidade..

-

, \
No setor municipal, ainda, há que se reconhecer, apesar

da oposição que lhe, fazemos, a boa' vontade do 'PTB, através
suas. figuras mais expressivas: ColodeI e:. Pi,czarka. ,Colodel, o

bom
-

prefeito, nem sempre bem aconselhado. tem demonstrado
interesse pelo problema, chegando mesmo a convocar todos os

prefeitos da região para, o estudo da matéria. Píeczarka, pela
vontade de acertar e inegável qualidades de visão, tem da mes

ma maneira batido espadas no seio, de seu Partido-c. para apoiar
a providencia \de interesse regional. Está assim o PTB ajustado
às realidades locais, Juntamente com a UDN _;__ pioneira da ini-

, ciativa e até bem pouco tempo, solitária �'luta. Felizmente
agora com um aliado na batalha em prol do progresso do-muní-'
cipio. ,. \'

Estamos cértos, assim, de que com os entendírpentoj que;.
vem mantendo 0-- sr. deputado Arolde Carneiro de Carvalho com

o governador paranense Ney Braga tudo será satisfatoriamente
resolvido, mormente agora com o apoio, ainda que na área mu-

, nicipal, do PTB repr,e�entado pelo Executivo local e no Legislativo
na pessoa de Clementíno.

.

. \
I

As perspectivas são, boas, oxalá deixemos' o compasso de '

espera. '-,

Pedro Ve�ga Sobrinho Ofi
cial do Registro Civil Interino
"do Cartor!o do Municipio de

Major Vieira-Comarca de Cano
inhas Estado de Santa Catarina,
etc.

Faz saber que pretendem
casar: Líbio Symczecym e Ma
ria da Gloria Pires de Lima:'
Ele, natural deste Estado, nas

cido em Cochos, nl municípío.j'
no dia 12 de novembro de 1941
de, profissão lavrador estado
civil solteiro domiciliado neste

-

município e residente em Cochos
n/mun. filho legítimo de Albérto
Symczecym e de Dona Fraqcis
ca Karvat domiciliados e resi
dentes em Cochos, neste' mun.'
Ela, ri'atural deste Est� nas

cida em -Cochos, n/municipio,
no dia 30 de novembro de 1942
de profissão doméstica estado
civil solteira domiciliada neste

munícípto e residente e"m Cochos
, n/mun. filha legítima' de Sese
fredo Pires de Lima e de Dona
Witalioa Weíge domiciliados e

resi�entes em Cochos, n/mun.

Estado, nascido em Tamanduá,
n/municipio, no dia 8 de setem,
bro de 1921 de' profissão lavra.
dor, estado civil solteiro domi
ciliado em Encruzilhada, n/Com.
e residente no Dis. de R Vista I
do Toldo'\filho legítimo de João
Lucas e de 'dona Leriana Françrfalecida, domiciliado e residen·'
te em Tamanduá n/municipio.
Ela, natural deste Estado, n8S'

cida em Rio d' Areia, n/Coto,,

no dia ;21 de abril de 1928 de

profíssãó doméstica estado civil
solteira domiciliada em Encru

�lhada, niCam. e residente no

Dis. B. Vista do Toldo, filha de
Pal ignorado, e de Dona EmiJia
Amorim' domiciliado e residente
em Rio d' Areía.snésta Comarca.

Ridio ,Canoinha� com

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180. Si alguem
I

tiver conheci
menta de existir algum, ímpe
dimento legal. acuse- o p\ra fins
de

�

direito. '
'

Major Vieira, 24 de janeiro
de: 1963. I

/Faz saber- que pretendem
casar: Miguel Lucas e Natalia
Amorim. Ele; natural deste

.

BOA RECEPÇÃO
A atitude tomada pelos altos

dirigentes da Rádio Canoínhas'
calou fundo na opinião pública
local e particularmente, no co

mércio que aguardavam desde
muito um rádio dinamico,
inteligente e prático.

'

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil IntO,

(
de Santa
,OURO

I

Mapas Novos
'N�" IMPRESSORA

\

Catarina
VERDE LTDA,

<,
\ •

Jeremy BenthaÍl Fundador do .Colégio
. "

Universitário de Londres
Foi talo carinho' que Benthan

tinha pelo colégio que ele mesmo

fundara que não quiz mais sepa
rar-se dele. sequer de sua morte,

,I.

Por isso ao morrer, faz isso mais
de cem anos. pediu que 's� fises
se a dissecção de seu cadáver'
e,m presença de

_

um grupo de

Oficialo Diário
amigos e que seu esqueleto tosse
preparado com cera e depois.
veetidc, montado sobre uma ba�e,

fosse 'coloc�do em qualquer 'IUg�1
do 'pátio principal. Hoje sua ef� ,

gie se conserva em um do" edl'
fícios do colégio.

de quinta-feira (17) públicou
,
a lei que_ autoriza a cunhagem
de moedas metálicas, e a emis
são de novas cédulas moedas.
As novas cédulas serão de 10,
20, 50:' 100, 500, 1000, e 50Óo"
crúzeíros., As, moedas serão de
mo, 200, e 500 cruzeiros.

,,\
,"

Escola�· Normal' Sagrado (oraçá9 de JesUs
A Escola Normal Sagrado Coraçãõ dE: Jesus avisa a quelll

possa intéressar, as seguintes datas de Exames e Matrículas:

Exames de Admissão ao C�rso Ginasial l° e 2 de Fevereiro
Exs'mes de Admissão ao Curso Normal 19 e 20 de Fevereiro
Exames de 28• época das Normalistas 16 de Fevereira
Matrícula das Ginasianas 25 de Fevereiro
Matrícula das Normalistas 22 de Fevereiro
Reabertura das Aulas 4 de Março

(salvo aviso, contrãrio do Ministério de Educação e Cultura)
. No atJ da Matricula as Ginasianas realizarão o pagamento

de 4.000,00/e as)N_ormalistas de 5.000,00. ,

•

Os Novos""\

I

preços da gazolina entraram

em vigôr esta semana. A taqela
divulgada pelo CNP fixa êste

preço para o combustível em

Santa Catarioa:\Gazolina comum ...

Cr$ 39,50 Gazolinà azul
Cr$ 72.88.

,�ova Era \ faz 25 Anns' e 'sai em Revista,
i' ,). O semanario "Nova Erb" edi- de seu diretor - pro.prietário,tadb em Ria do Sul ao comp\e- Pedro Paulo ,Cunha de inegá

, tar 25, anos, de s�viço a seu vers argumentos jornalÍ!;ticos e

municipio, à �mprensa e em par- grand� fibra. '

ticular ao e'sclarecimento da
,

,

opinião pública catarinense, foi CORREIO DO\ NORTE cum-

à rua em formato de revista .
.I primenta NqVA ERtt e sente- .,. •

Revista bem cuidada, atraente, se particularmente desvanecido ASSine. Leia 1 Divulgue 1

i
variada e o que é principal es- crl?omemO rreeCvel�sitma.ento do semaná-I ,C'O r re I'o d,'o Norte'

p�lhando fielmente a capacidade /

/
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I

TITANUS -Ímp, lnd. e Com. Ltda. São Paulo,
. O Blti, DA SORTE GANHA' A PA'RADA

ESTE ANO É TITANUS
.

\ i

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

uma casa e um autom6vel de uma s6 vez
nos sorteios pela Loteeia Federal'

, 30 prêmios por dia' nos 'Concursos Diários',
Um "premio certo que este ano V, mesmo escolhe
Uma cesta rica e de .excepclonal qualidades

BI<i CESTA\ DE NATAL TITANUS '

a cesta da felicidade sempre supera tudo q�e V. conhece

, Agente Autorizado: Geraldo Rothart
ICANOINHAS SANTA CATARINA

,

"

DISPONHA DA
,

\,

I
� -,'

Para QS transportes de suas. cargas
,

I ,.,' .
•

_ , ' , • (

Rio - São Paulo - Curitiba
� '. "'. �

"

'e+

,

. -' �

Correspondentes
1

no Interior
Apelamos aos nossos amigos residentes no interior do municipio

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

Cada localidade !poderá ter seu, representante credenciado, CUj(1
missáo serácolher dados a respeito detudo que interesse aoprogresso

•

'I' ,

d&1 região.
, Não será, ne�essário que êste correspondente tenha prática de

r6daçijo: o que interessa é que seja digno, de tôda confiança, porque
pára nós é suficiente o dado, com o que redigiremos a nota.

J
_

'

,I

Da efetivação de um corpo de Correspondentes, depende o gran
de impulso que nosso jornal poderá' tomar.

é'ORLANDO SUBA
;

.

�KOMBL ..
�\

nandoi
> "1

'�"Transporte de; �áSSageirôi, e Pequenas 'Encomendas
"

está com sua' KOMBI às ordens no
).'.

'

do-,

,Ponto ao lado do Café Expresso, ou pelo Fone 333
l'\.(. !}.;; : \;.iI.;: ,-._ .�

"

SERViÇO RÁPIDO E EFICIENTE

� -- -- _....

lmpressors Plana/
para; Jornal, Livros ou Revistas

.Vende-se, completa; com motor e' transformador,
em funcionamento, formato 121,5 x 83;5'; fabricação 'l�e
"WINCKLER, FALLERT & cie, S. A.".

Estuda-se; financiamento.

Informações co� G. PEIXOTO,_ Edifício Zahia 9°
Andar - Florianópolis --' Santa Catari.��: .' . _"' __ , _ .. , .. ,'

,' .••. , ...... :.r._'" ."".;- -

- ..

.

I
:
I'

I
'f--

Nicolau Ruth�s, avisa que,
por ter sido PI judicado na sua

criação de. SU1!IOS há mais de

ano, t:: Ieve nc« em conta que
seus- eonfr» n ta n tes estão cer

cando suas terras de planta com

4 fios de ararn- veem com o

presente' aviso tornar público
que a partir (i;o l°, -de�Máio de

1963, todas -uas cercas estarão
também com 4 fios de arame.

Colonia Rldthes, Janeiro de
1963." ( 1 x

Churrascaria I O B li L
I de PAULO JA-RSCHEL

Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

Rornànces e Livr�
,CASA ERLITA

,

I

'\

Completo Estoque em Artigos
para Escrítóríos -' Material para
Engenharia - Livros Escolares

, e Cadernos - Canetas para tinta,
: e

.

Esferográficas - Cargas"
: Distribuidores Exclusivos de
[ Revistas. "

; -'; Rua Vidal Ramos, 697 .

I; L IV R A R I A
. a AZ A,N I

- .;, J"''''; "

/ ,

,26.1-1Yo3

. De Porto Alegre
�: i, e

Rio 'de Janeiro '

São Paulo e Curitiba'

Confie suas cargas a

•

- Melhor .

serviço preço justo'e
/
-,

Dr. ARNOLDO PEITER
,

FILHO

CIVEL
AD,VOG.ADO
COMÉRCIO ',- TRABALhfO·,

J

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

Peixaria
.

'i ' � ,..

A : Peixaria Planalto, comunica à, sua distinta

freguesia que, alem) de 'peixes frescos diàriamente,
funciona com posto. ae venda de càrne verde às terças,
quintas e sábados,

- '

') Ix

,.1

'.'," 1

- _., .1 .

'SUSeENSAO "AEROSTABLE" - RODAR MACIO, ALIADO A EXCEPCIONAL ES-
TABILlDADE� MÀJOR: ADERJ::NCIA AO CHÃO. MAIOR 'SEGURANÇA NAS CURVAS.
CGi)NFÔRTO E ECONOMIA - FAZ. EM MÉDIA. 16/7KM COM 1 LITRO. DI; GASO- -:

bINA. CONFORTÁVEL. SEU DAUPHINE FOI PLANEJADO NA MEDIDA DO SEU'
liESÉJG. QUATRO PORTAS: MAIOR COMo61DADE PARA SEUS OCUPANTES.

li

-VENHA ,V�-LO � RESISTENTE, ROBUSTO. DE LíNHAS MODERNfSSIMAS.
� _J .., __��

, \

nali�açiiG do Rena�lt'
Daupbine é: a maior

garantiv de-completa
e "perrnaneàte aseis-

. têncla ié':m;;a.

,.

.' '..t\ '

. VENDAS. PE;ÇAS GENUINAS. ASSISTtNCIA:
- -

B'iSiliO Humenhuk: &. (Ia. Lida.'
c A H o I. H AS - qua Vida!' Ramós, 203 - SrA. éATARI,NA

, ,J

,/",

'.
e .

,

\ �-'
UM PRODUTO DA �ILLYS.OVERLAND 00 BRASIL s.� � .- ._,,;.\.. �.:

v.
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CANOINHAS'
I

ETERNO
FLASHES

1. \- O novo gerente iniciou lIua� ativídades, com a devida
permíesão da atual administração, uma semana antes.

(

2. - Imediatâmente apôs, propôe-se a uma reformulação
, completa da mentalidade de .trabalho e dOI método! de disciplina.,

,

3. _ A impressão causada no leio dOI funcionârioa, foi boa,
pois ,Irineu Gonzaga demonatrou realmente entender de Rádio e ter
vontade de faze-lo,

4. _ A' partir de primeiro de fevereiro outra serâ a diaci
,

plína interna e externa condizente tudo 'com o alcance da emísaora e

leu conceito perante o povo da região.'
(- 5. -: Irineu Gonzaga nasceu em Curitiba, criou-se em Tres ,

Bartas, trabalhou em Porto Alegre na Casa Victor e com � RáJio
União 11 anos, ajudando condusi-la a novo...rumo•.

6. '_ Rubens Ribeiro lerá o fiscal político. Na emiaaore não
haverá política. O lema será: o Hâdio pelo Rádio e tudo pelo Rádio.

\ 7. '_ Arthur Mende I ficou como responsável pela parte
têcnica da emissora, como não poderia deixar de acontecer; Arthur
terá tambem autoridade de mando no setor administrativo; Aliál o

Gerente aceita lugestõel inteligentes _e bem que rejeite ali inoportu-
na�.

" \

I

8. _ Um grande cartaz foi colocado na ante- laia do estúdio:
"mantenha este recinto como gostaria de encontrar leu lar"

9. _ Vários comerciantes que nunca fizeram publicidade com

a emisecre, iâ iniciaram demarches para faze-Ia.
,

10. - Ainda não bem acertado maa labe·ae que a emillora
ficará no ar até -pelo menos a. 23 boraa, ::

11. - Haverá programas esportivol e talvez, irradisçõee dai
lIellõel da Câmara de Vereadorel.' ,

xx\xxx,xxx ,

Transcrevemoe a seguir o comentário PENSANDO EM
VOZ ALTA levado ao ar quarta- feira às 12,20 horas.

(
Interessante como o tempo, o ambiente, influencia o H�mem.

Se faz 101 há alegria, contentamento que não le Babe de onde vem
e nem porque veio. Se o tempo é brusco, .hâ uma aeneação estra
nhs de nostalgia, meditação e uma previsão não muito animadora em
toda! ai couras davida ..•

Nesta manhã de hoie quando paliávamo! para o papel
nOlllal' conjectures diárial, olhamos para o tempo e notamos aquele
cinzento(,sontriltadO,r que condizia muito bem com todos '01 paeaan
tes. Meliitamol então a reipeito do quanto 8e é volúvel. e até que
gráu pode o homem chegar peja simplea influencia do meio ambíen
te, no caio do tempo.

.

O. pedeltrel caminhavam em Jpallol lentos, rítimados. A
fisionomia ,de cada um afiguravã'le a mel,ma le fOliem fotografada.
e colocadas em confronto.' Tudo na rua era trilteza. Mal uma tris
tez. 'natu�al; uma tristeza de.preocupada, uma tri.teza serene e

eepoataneá. 'Uma
-

bela trilteza. Um espetáculo que .6, é dado a quem
tem prazer em viver e delícia-se com' desde ó balançar dai árvore.
a 11m tremendo trúvão. '

Sim amigol, porque nem' todos estãô preparado. para viver
a vida. Para vive-Ia ê.neceeeârio um espírito de renúncia a tudo e
uma atitude de expectador pacífico e inteeesaado. A vida apresentá
Otll ellpetâc�loil de intenla vibração; uma formiga· que carrega uma'
pesada folha aprellentá·nol um quadro natúral moi. interf:88ante do
que qualquer atitude por' mais digna que seia dOI comandantes em
eh'efe do de. tino do mundo.' '.

Assim se medita em uma manhã cinzenta. Em uma manhã
cinzenta de uma Cidade ainda pouco fa�iliarizad8, que pouco a

pouco vai nos pintando o quadro e apontando os melhore. caminhos
para seguir e as lombras verdadeiras ,para fugir ao castigo das imo
tempéries.

,

/

.

Todos ellses pensamentos vem a propóllito de\ um estado de
alma que ninguem fóge, quando l!Ie sabe 'apreciar uma manh� cinza.
Quando se sabe ver a vida como ela é, com poesia, com sensibilida·
de, com' emoção le vontade imensl;I' de vibrar e pul!!ar' com ela., Von
tade de se integrar à paisag�m natural que o quadro, dõ mundo nos

apresenta i em' cadoscópio. Realmente ao se deparar com .a. sombra
dai nUvens e o cinzento da terra e se, observar como o homem se

ajusta involuntariamente ao quadro. ver�mos que todos n6s somos
um mixto de alegria e triste�8. esperança ,e desespero, saudades e

coóforma.ção. Reconheceremos que há em n08110 �ntimo Um sentimen
to filial que por ,mais idade:. que se tenha, continua·s"e a possuir.
apenas de acordo com o sentimento de cada um.

I
'r

I

" LO,JAS
,

·UNIDA-\S

Locais
_ Na competição de Tiro ao

'Alvo realizada domingo, no
'

, ,

Campo da Agua Verde"sagrou-se
Rei, o' sr. Vergilio Trevisani Fi- '

lho, seguido do sr. Orlan.do
Olsen, como primeiro cavalheiro
e, WilIy Gorzelt�. como segundo.
Sagrou-se Rainha a Sra. Dna.

Ema de Souza e princezas as'

sras, dnas. Luiza Voigt e Rosa

Schumacher.
_ Comemorou Bodas de Prata,

terça feira ultima, o casal Carlos
"Sachweh e sua exms. esposa
Dna. America Schroeder Sa
chweh. Os nossos cumprimentos.
_ Ja se nota em nossa cidade

a falta, de géneros de primeira
necessidade. (Presenciamos, há
dias um pobre operário dirigir
se a um armazem, onde não

poude adquirir feijão, arroz,

banha, e trigo, por' falta dos

'produtos.
_ Um novo esculapio subs

tituirá o médico dr. Cubas,
eleito deputado estadual, em

seu consultórío.
- Ampliado o parque indús

trial da cidade' com novas se

ccões, a serem em' breve ínau

guradas, pela dinamica f',rmaIrmãos Zugmann.

� No próximo sábado, duas

tradíciçnaís familias, uma da

legendaria Lapa e outra da

cínquenténarta Caàotnhas; unir
se-ão pelos sagrados laços do
matrimonio, com o casamento

.
de Maria T�ereza, dileta filha
do casa! Ney Pacheco de Miran
da Lima e 'Dna. D�lila Wendt

./

Miranda Lima, ,desta cidade,
com. sr. Murilo Í3aggio Lacerda,
filho do casal João Candído
Suplicy de Lacerda e Dna. Al
bina Baggio Lacerda, da aludida
cidade paranaense.
- Quatro canoinhenses to

marão posse para os cargos
para Os quais foram hleitos, no

próximo dia, 31. Drs. Aroldo

\Carvalho e Zacharias Seleme,
na Camâra Federal, em Brasí
lia e Drs. Rêneau Cubas e Ha-
.roldo Ferreira, na Assembleia
Legislativa, em Floríanopolís.
Há' fundadas razões de todos
os canoinhenses para um pro
ficuo trabalho dos 'seus ilustres
filhos.

.-_'

- Domingo, jlmanhã, o Bo
,
Ião Concordia,

.

o decano da
'cidade, elegerá sua nova dire
toria e dtsputará o tr,adicional
jogo de prêmios.
-- Já tem novo eeonomo a

Sociedade Beneficente 'Operária,'
na pessôa do sr. Reginaldo José
Ribas, que veio. de Palmas, Pr.
e que promete grandes melho
ramentos e inovaç(j)es no cartão
de visita da cidade:'

)

Por um Fi'o o Rompimen,to PTB-PSD
situação poderá melhorar urna
vez qUlt as arestas dos
desentendimentos estão sendo
aparadas. No, entanto havendo
ou não a ruptura de aliança, o
Poder Executivo Municipal não
mais terá o apoio politico corn
que até \ bem pouco contou
porque seu desgaste é evident�
e as divergencias são irrecon_
ciliáveis. Segundo porta-voz o
senhor João Çolodel procuraria
apôío a seu governo em outra
área, onde pudesse, quem sabe
sincronizar o apôio político a�
trabalho executivo.

Podemos adiantar que não
há mais clima para á

continuação da aliança PSD-PTB
principalmente na esfera muni

cipal onde ao que tudo indica
dia a dia a área de atrito
aumenta mais e o abismo
acentua-se. Alguns p r

ó

ce r e s

políticos. das duas agremiações,
contudo,' estão envidando es

forços para que seja evitada a

ruptura, que ao' que tudo
indica traria pesados onus para
o PSD.

Dirigentes mais evoluidos
acreditam no entanto que a'

No Cineminha "São Francisco"
AMAN�Ã, às 14 horas e às 20,15 horas

"'Corsário de',Trípoli"
com PATRICIA MEDINA

"lli!!llS.tt IElE_A m*__1I811-1I .*1Iri••__.,

Cine -Teatro Vera
A P R E S E N T 'A:

HOJE á. 20,15 borae impróprio até 14 anoa
__..

SENSACIONAL PROGRAMA 'DUPLO

O É B R I' 0<

Cruz

com Vicente Celestino.

VINGADOR' IMPIEDOSO
com Gary Cooper,' Ruth Roman eSteve Cochran
Rios de sàngue·... ondas de crimes e horas de encanta

mento e �m6r num filme inesquecível!. -----_.,'

DOMINGO - á. 14,00 horas::' Cen.ura Livre'
/

'O ÉBRIO
,

--r---
DOMINGO. - à. 17,00 horas _ Cen.ura Livre

Vi ngador I rnpiedoso
DOMINGO _ À. 20,15 hora. - impróprio até 18 ano.

AMORES CLANDESTINOS
com Richard Egan, Dorothi Megnre e Sendra Dee /

----- '(

2A. Feira - ã. 20�15 horaa • Imp, até 18 ano.'· Repriae

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. _.;. Imp, até 14 anos

HERANÇA DA CARNE
com Robert Mitchun� Eleonor Parker e George Peppard.

5a. e 6a. feira -' aR 20,15 hor'ã. _ Imp. até 14 ano.

O MOÇO DE FILADELFIA
com Paul Mewman,.Barbara Rush e

I

Alexis Smith -

Remaneseente de uma sociedade em decadencia ele

rompeu com um passado vergonhoso.' O livro provocou
escandalo - o filme ultrapassou o livro.

E uma manhã cinzenta, amigos, sugere todos eBses'''-peosa
mentos e permitem uma suces�ão interminável de emoçõel isolada_.
de emoções pes!oais que valem mais do que emoções a doi. ou a

cem. Por ilso é que somol apaixonados pela manhã cinza, pela tarde
fria e pela noite chuvosa. Ne!otas ocasiões o homem deixa de ser

homem e revela· se uma criança antiga.

AV.50
Urso Adyr e Anuar � Seleme
comunicam que' estarão au

sentes até o dia 4/2/63.

/

de-
\

_
Costura e «Condor» �

25.000,00 \\da Semana

Rua Cae:1ano Cos1a, 553 Rua Paula Pereira, 1.068

CANOINHAS

'>;, ,

:v;'

'Máquinas
I

Oferta Especial

I
/

í

Cr$

LIMITADA
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