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Fiel à rota que nos traçamos de [ião dar curso"a meros boatos

e sim de noticiar.. excl�sivamel1te, .fatos concretos, esta folha, �xube
rante de júbilo, pode hoje tránsmitir IlPS seus lei�oreR a noticia de

que será mesmo 'localisado em Canoinhas, nos distri��s de. !res, Bar

ras e Papanduva, o Campo. de Manobras da 5' Hegião Militar.
. O plano. elaborado e iniciado pelo Exmo. Sr. General Araripe,

t()ve, na pessoa do seu sucessor no Comando da 5'" R. M., o )Iustre
General Edgard do .Amaral, um entusiasta que logrou, conseguir.. .in
tegral aprovação do. Estado Maior do Exército e do Ministério da

Guerra, estando, assim, definitivamente "assentada a localização do

Campo em Canoinhas. '. "

O Exmo. Sr. Governador. do Estado, contribuiu decisivamente,
para isso, prontificando-se a doar ao Ministério da Guerra, as áreas
necessárias áquela rea I ização. -

Canoinhas, que ainda não se apercebeu do que representará
para o seu desenvolvimento a localização desse campo e a possivel
vrnda de grandes unidades do Exército. em carater permanente, para
o município, não conseguirá, jamais saldar a sua divida de gratidão'
perante o Govêrno Irineu Bornhausen.

,

O ar, Prefeito Municipal, cumprindo =elementar dever atinente
ao _ seu cargo,

. envidou grandes esforços no sentido de ver encami-
nhado "Q assunto. >--- t "

. 'Parte do' acervo d� Southeru Brazil Lumber Incorporada, de

ve-�ái ser transferida ao Mini�tério_rla Guerra. _O Governo do Estado
-

chamou a si a incumbência de doar a área de terras.neccssarias, Cerca

de 10.000 alqueires, que serão adquiridos, por compra 'ou-desapropriação.
Segunda. feira próxima, dia 3 do corrente, serão iniciados os

ser;'iços de levantamênto topográfico da
.

arca a ser adq uirida ,00 des

apropriada, presentes Engenheiros e topógrafos pertencentes ao qua
dro do, Estado e um representante do Comando da 5a Rogi.ão Militar.

A L.B;A. AUXILIA, O
NATAL dos POBRES

Correios e

Telégrafos
A Exma, Sra. "'"'t)ona Marieta

Konder Bornhausen, digna Presi- ' Depois de vencer as 'diticulda-
dente da Comissão Estadual da des sopostas pelo Vereador Ney -

Legião Brasileira de Assistencia Pacheco, que se compraz em criar

vem de destinar a importancia de "dificuldades à sdminisí.ração, a

CINCO,MIL CRUZEIROS à Co- Câmara Municipal autorizou o sr.

missão Municipal' de
.

Canoinhas, �ejto a adquirir um telTcno·à

à titulo de auxilio ao Natal dos Hua Paula Pereira, em frente à

Pobres que está sendo promovido Farmácia Oliveira, destinado a

nesta cidade,
. construção do magestoso edifici_o

.

- � dos, Correios e Telégrafos.
.

A sra. Gertrud.e,s:=arv'llh�, pre- Aquele terreno urbano será doa-
slde?te ,d.a. -Comlssao

. �umopal, 'do, imediatamente, ao Departahavia soho.tado 'o auxilio, r�cen-' 'mento dos Correios' e Telégrafos"
temente, dlz_:n,g_o da I?,:cesSlda,de devendo ser iniciada a construçãoda colabor�çao da Legião no Na-, no correr de .dezembro, pena' de
t,� das Crianças Pobres, E a Co-

, ser recolhida 'ao Tesouro 'Nacio
missão, E�tad.uat _

bem cO�flree�- nal a -verba a esse fim destinada
d.endo as fmahdades do �qxlbo soli- e que se' encontra na Delegacia
cI.ta�o, prontamente atendeu <� rem- do Tesouro Nacional em Floria.
vmdlcação da LBA de Canomhas. nópolis.

Agora, vencidas que foram as

O H Id F
. dificuldades criadas por' aqneler.' aro o' errelra Vereador, espera- se que tudo cor.

Seguiu a ,dias para a capital ra normalmente e que a constru

da Repub�ic!!, Q sr. Dr.· Haroldo ção possa se'r.prontamente iniciada.

Ferreira, ilustre médico Chefe CallOinhas, assim. gr'aças à ó-

do 5° Distrito Sanitário e Pre- perosidade e diligencia dO ·!lr.

sidente da Camara de Vereado- Prefeito Municipal e à despeito
res, da oppsição do sr. Ney Pacheco.

-
' terâ um edificio condil'!l1o paraE proposito do Uustre procer �

trabalhista avista'�e com o Pre-
• i5s Corréios' e Telégrafos.' I

sidente� d� cRepubÜca, ocasião' É de assinalar-se o inter€sse do

em que defenderá os interesses sr. Diretor Regional dos Correios

dos' 'operarias da Lumber, plei- (Conc�ue na 3a• pagina)
teando ou o 'retorno daquele,s
trabalhadores ás atividades nor-, Festa Escolar
mais, ou o pagamento de -inde- ", _.

nizações.
) RealIza-se aman,ha, dOIS de

, .

. dezembro, na 10cal1dade de Ar-
Depois .da. chegada do �lus�re - raio Fundo, grande Festa Es-

procer 90' RJO e como pnmelFa colar promovida 'pela popula-
medid� resultante da sua vra-· ção local.
gení,_ o deputado Salj.lo Ramos
do PTB catarinense, ocupou a

tribuna' do Palácio tira dentes
defend�ndo os nossós humildes
conterraneos.

A campanha de 'defesa dos
trabalhadores da L,umber, inici
ada pelo "Correió do -Norte",
já repercutiq �nclusive na Ca
mara Federal. É de esperar-se
portanto, que o Exmo, sr, Pre
sidente, da' Republica soluciorie

'"de uma vez por todas, a ques-
tão surgida. .!

Fruto (das demarches inicia
das Pe10s telegra�as que o sr.

Pre-feito lV'Iunicipal dirigiu ás
altaslautoridades da República;
da atuação do deputado udenis
tª Jorge Lacerda, que, diga-se de

passagerp -

I retificando o que
foi assln�lado na edição anterior
interferiu no assunto atendendo
a pedidos que 1I1e foram fór�
rnulados pelo Vereador Carlos
Schramm.; da repercussão quê
o assunto encontrou na C,ama
ra FeC:ieral e, principalmente da
Via,gem emprendida pelo Dr.

Na ócasião, \deverá ser inau

gUI'ado na Escola o retrato do
Exmo. Sr, Governador do Estado.

Do programa elaborado cúns-
.

tam recitativos cantos, leilão de

prendas, ch�rrascó,· etc,

Emolduraçqes!
Quadros Santos, serviço

perfeito e garantido.
- só na

Vidraçaria Canoinhas Ltda.

Haroldo Ferreira, deveTá chegar
'a;_Tres Barras, dentro de algut:ls
dias, alto' funcionário do MilllS
terio do Trabalht.) que vem obser- .

var e entenqer-s:e, d-i.retarnentê,
com. os operarios despedidos.

,Tão logo re-gressa
J
da /Capital',

Federalj "Correio, do Norte"
pretende- entrevistar o �r. Dr.
Haroldo F-er--reira, afim de di

vulgar, âetalhadamente, 8 mar
cha dos entendimentos.
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,

S .. nta Catar-ina, ,.1 de Defembro de 1951 �umero 181

Rc�at�r até a��st�;[. �c m��: �mlH[8�LJARm .:. �crc�tc: ntlA�� SmM[
� CIRCULA AOS BABADOSFONE, 128

mrcffir: AROWO �, �AR�AlHO
�AIXA POSTAD, 2

Gratissima data

para os
-y

canoin henses

Abono de Natal aos servi
dores do Municínio

.

..... i...

VrS,500,OO 'a éada funcionário ou operário
C' ,

o honrado Prefeito Munici

pal, sr Benedito Terezio de Car

�Iho Junior, .
enviou a Cama

ra Municipal projeto de lei que
visa conceder o Abono/de Natal
de j'Quinhentos Cruzeiros aos/

servidores da municipalidade.
Depois de 'longos debates -foi

.aprovado o projeto em apreço,
i-

.

com os votos" dos Vereadores
Carlos Schrarn, Sarkis Soares,
Agenor Gomes, Ricardo de O
liveira, Leopoldo Koch, Silvio
Mayer e Basilio Humenhuck.

O Vereador Floriano Xavier'
do PTB, havia apresentado um

projeto no mesmo .sentido, yi
sande o abono' de um mes de
vencimentos, entretanto, a situ

ação financeira 'da Prefeitura"
não, permite' despesa de tal vul
to e seria de todo tlesaconse
lhavél endividar-se o município
para a concessão do abono. Pa
ra o pagamento do abono apro
vado a Prefeitura dispõe de
recursos,

Felizmente, prevaleceu o, pQ..n.
to de vistaíde sr r.Prefeito, mui
to mais conseotaneo com a re-·

alidade municipal.
'Desta forma, indistintamente

todos 'os servidores municipais
assim os funcionarios corno os

humildes operários, receberão
em dezembró o Abono de Natal

Rejeitada a demagogica pro
posta do Vereador Floarino Xa

vier, d�poÍ!l de acaloradQs de
bates retirou-se do plenario o

representante por Papanduva,
Em defesa d<i) ponto de vista

\

Delegacia 4u�iiiar de PoÍicia de Vau.oinbas I

zo de 5 dias, sendo que os in
teressados deverão '--cQ1Jlparecer
nesta Delegaéia, munidos dos

seguintes doçumentos:'

MOTORISTA PROFISSIONAL
Carteira de Identidade
Certificado de 'reservista
Atestado de. Conduta: - Fir-

ma reconhecida.' /
,A testado d� residencia - Fir

ma reconhecida

A' MOTORISTA AMADOR,
Atestado de Conduta - Fir

ma reconhecida
Carteira de Identidade

Ob�ervações: S�rão isentos
dos atestados de #conduta e re

sidencia, oS funcionários Públi- -

ços e Militares que se apresen
tarem oficio de rep'resentàção
dos respectivos. chefes Qe re.:"

'partições ou cúmando de. Uni-
.

dade, � _

Evidentemente. é necessário por Os Estrangeiros deve!D apre-
termo a esses abusos, senão o sentar Atestado de Anteceden

j

que será do prédio dos Correios ates Politicos e ficando isento

ser coostruidd� do atestado de residencia.
Somente podem faz�r exame

os candidatos que apesentarem
Escola "d,e, qa1ilografià' "€astelo -Branco'� TOS do:çumentos exigidos, acima.

•. •

II _.', .',,, _,' •
üs/ catldi'(iatos

,
deVerão êom-

�

\ TaQUigrafia LeIte Alves -

. ..1(,.' parecer /con:' anteced�r:oia h:S-
C C

'

I
.

M d "'V ,,' ta DelegaCil1a de PolICIa, afIm
,

orte e.'· ostura pS o' éto, 9' _ ogue .' ': de provideociarem a documen-
,

. Liciona-se Dfltilografia, Taquigrafia e COllle e Costura.
' :' '_ ta,ção acim1á citada.

(. Aulas diurnas e noturnas para,ambos' os sexo�.. ",.1: Csaoinl).as, 29 de Novembro
, : de 1951.' "

�,

l�fQrrnações nestâ f�lha bU"CÕIll BOGOi:>ÀR KUCZYNSKI, Edgl'lr� Perdigão Pereira
llua Caetano: Costa s/n

.

C A NO i N H A S '''---Santa Ca.tarina Deleg�do Espe(!ilil de Policia.

-...__

Jubikeu Sacerdotal de

Frei Meriandre, o pri
meiro Vigo da Paróquia

Tran�correu -ontem, 30 de
novembro, o 50° aniversario da
ordenação sacerdotal de Frei
Ménandre Kamps, OFM, pri
meiro Vigário de Canoinhas e

.

um dos primeiros professores
nesta cidade,

Presentemente recolhido a

-Um Convento dos Franciscanos,
em Q"!,lissamã, Estado do Rio,
o virtuoso sacerdote .repousa
depois de inumeros e relevan
tes serviços _ prestados à causa

da Igreja e ao município de
Carroinhas.

Frei Menandre foi Vigário
na

. Paróquia de Sa�ta Cruz de
Canoinhas quando o Norte Ca
tarinense estava em pê de guer
ra na lufa fratricida dos 'faná
ticos, Desempenhou papel de
rel�o na história da nossa co

muna que ele ajudou a construir.
F Hoje, 'alquebrado pelos anos,

cercado pela admiração de to

dos, envolto no confôrto espi
ritual de haver cumprido a sua

missão na terra, aguarda, sere

namente, o momento de unir-
se ao Creador,'· \

A data, sem duvida, é das
mais gratas para todos os ca

noinhenses c o povo.êlo muni

cipio, por nosso intermédio, re-'
verencía e homenageia a invul

gar; figura de sacerdote, e de
homem, •

�
,

Que Deus, na sua i�finita
bo�ade, proteja o' seu' humil
de � devotado sacerdote!

tas, residentes. nos Municipios
de Canóinha�, Mafra e Itaiúpo
lís, encontra-se nesta cidade no

dià lo de Dezembro pi vindou

ro; onde permanecerá ,pelo pra-

Oficio Circular nO 5

Para o conhecimpnto das

pessôas interessac1_as, torno pu
blico que a comissão examina
dora dos' candidatos á motoris·

a••IX••
·da P.W.

IDa Agencia local dos Correios
e Telégrafos reclamam contra o

máu costume a que se deram
certos moços d_e eserever pala vras
obconas e chitites' gl;osseiros nos�_

gu idlt��
.

e 'uos forni'ulários de te

legramas que ficam à disposição
do publieo

Dias atraz, um rapazola que
ile entregava à práticã de tais ,a

tos, fói 81:11 p-ree'ndido por' funciu
nârios da Agencia. Agora lá ee

tão' numa das paredes, insultos
dirigidos a um funcionário iá re·

) -

"'--

\

•

movido, Tajs insultos, dizem, fo
r,am escritos. por uma moça já i
dentificada c seu nOlne só

.

não
seríi revelado �e ela se .d-ee-j-dir a

desfazer o que fez.

Fatos como esses, depõe con

tra os nossos for(,s de cidade ci
vilizada e causam a pior impre!3.
são aos forasteiros,

•

oposicionista manifestaram-se' os

srs. Ney Pacheco, Jacó Fuck �

Paulo Fischer.
_ .�

Graças ao Governo Municipal
no, corrente ano, inclusive os

humildes opera rios, terão um

Natal mais feliz e sem que' a

Prefeitura comprometa a recei
ta de -'1952.

O que vai'

pela
, Administração

A tendendo à delicada sítuação
de muitos

-

cidadãos que de ha
longa data encaminharam à 16a
Circunscrição de Recrutamento
seus requerimentos pedindo os

'Certificados de Reservista, sem

obte-los, até hoje; sabedor de

que inumeras pessoas aguardam
exclusívamente, tais documen
tos para conseguirem suas Car
teiras -de Motorista; ciente de

que a 12 de dezembro serão re

colhidas as licenças pfõvísórías
concedidas a muitos motoristas,
fato esse que' levará diversos

profissionais ao desemprêgo, o

dinâmico Prefeito Municipal, sr:'
Benedito T. de Carv'àlho vem

de determiria?o imediato em
barque de um funcielIlúio ""da
Municipalidade à Flortanópolís, .

I' afim de tentar conseguir, com
a urgência necessária, aqueles
documento1" indispensávt.is li

ml1itos conterrâneos· nosso",s.
Louva'lel, pór todos os títulos,

o gesto do sr. Prefeito que ve

fo
.

evidenc.iar o carinho que dis

pensa· a todos os problemas ,mu-,
nicipais.

,/

4
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Cafheiro
.

dé.::Cartalft'� :/ adv'ota��:� '��:'e�C2!?l�rOo���ADVOGADO
"t,'

• ,'Y
" ,

Carneiro de Carvalho, 'e s.ç,b(Inecríto' na OrtÍ�in'do8 Advo,gados',do Brastl',:$epção","do ..,
,

E d d S .,., b 360)' a respcnsgbilídade dêste, a-
.< sta o e anta l-atarmai BO ,��., ,,: p, "", •

,

_......
cha-se instalado pm Depar-
tamento Imobiliário,. que
mediante módica corrríssão,
eiicarteg.�-sé da aquisição e

da -venda de. imóveis= nêste
"municípío, como tambem .de
loteamentos=e dos necessá
rio�, registros pará a venda
de lotes a prestações.

, Désejando vender ou.com
pra; um imóvel, dirija-se.ao
escritório' do Dr. A roIdo Caro

(A''RV' A �LH� i neiro de .�Càrvalho que des-,

,

,

t- ,1:\
,
-;._, ,,' de' já oferece à vendá l�tes '

,,'

",. e; chácaras ' na, florescente
.,.r_�

.Vila de Rio das Antas.
,

Rua Vidal Ramos, ,

"Fone, 119 - Caixa Postal, 94
, Canoinhas . Santa Catarina.

':O<,

T�m' .bom gost!o1Nom e dâ'(o) espq_sa (C»
::

: : �. _ _ .. _
, .. � ê, .. �.L.�::.L.c : .

',!'i;"Nome'dos filhos solt.e.iros:' �,,:;. �.:;,;:� ��j

)
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. Sto. Tere'za� . -
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'16·P

Casa Sezefredo
;_;.,C i:} .•

..._\:, _,>.:_t:"

, de Siegfried Olsen
"

,

'>'Vendas por atacado e varejb
,,-Preços se��'�oncur;enciti·"

'f. r'

Rev:endedor das afamadas sémentes
da:firma DierJiergér' Agro • COIÚ��cial

I
.

.', Ltda."(le São Paulo " 22·P =-.t..---.----�-...-...IIÍp�..����--....;. ',�
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I�ventários, 'cobranças, côntratos'� outras causas,
.

civ�is
.

e "comerciais, Direito industrial, e�egisIação do,
trabalho' - Naturalísações . e

. .títulos ",declaràtorios.
'""

'

Causas Crimi'llais. '., '"
'

. _. -.",.

�Escritó,:iC;;' e '\ésidencia,;
>� C!-,notn�as. � .. !�\� ';'1

.
<

"'\

SA-U(O
, ,1

"

Advogado
'

, <�. ?'

v
Escritorio e iesidencià

Rua Coronel Albuquerque' s/h -, Fone 205
Canoínhas

'

>."" ,

.' .' _: S. Catàrina
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AoS nossos assinantes

'i'Correio do Nortê ..,; C�da'$tro Soc'ial'
_;,...-' " ,;.. _- . .�.

,

Reorganizançlo, como!,�stamos, o nos'so Cadllstro Social,
pedimoS, aos nossos .bondosos' assinantes que,' recortem, ,preen

;::;l.. cham e remetam ao J;lOSSO endereço ou ent'reguem, er.i:l" n.osbá'
.
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.'foda Espécie, qualquer
comprimento.e largur� lOU "'"

grossura., (' .; -

�,,/Pr,eçds s�::n�onc'°5e�ciat
..

Senhores 'Yiaiantes íj I :.�ain�nhão ,\chevrolet gi-Vidraçaria Canôirrhas Ltda '" "".. ,!'"
,

..

, ,"

, Façam seus almoços, efu ..

gante, tipo 42;' érn perfeitoFone 277'
Rio Negro. no ponto de pa-' .funcionamentó, com '. pneus

novos...

ra�a dos ónibus 'e sirvam-
Inforrnaçêes.em .Tres' Bar-

se do/Restaurante' Pet(h'ow' ".,.. ., '

P d Ihras, com ·'0 sr. 'José a i a.

Vi.dros:

-Loucas, Louças e
mais "Louças... ��"<

só NA
,.

Casa � Erlita
�: '.' �

fERES" QOUR;Y
Contínua vendendo' datas

e casas na . z9na urbana e

suburb.ana. Otimas oPQrtu
nidades, �ratàr com 6 mesmo
ii. Rua Paulâ Pereira s/no,

, ,,',

Conhece' o vinho '"

FRISANTE MICHIElON (
A delícia iJos apreciadores! '".'� :
Deleite seu. pa�adar: provando:o:

A;tigos d�;'yidro a p'reços
lêuomenálÍDente'� .

�

\�-

, baratos" na
I

Casa Erliía
.' I"

;�pc9.�p;v�li 12, H?
V�nde-se Cr$2'4.000,00
\. " .

",-,""
-b Tratar 'com

_

Agàqor"'J. Kreíling .

, Agua Verde
.

l;OX�
:'.-:

,

As melhores só na

Loja dàS:>NoviçJádesp
Tailheurs de linh� hland�s, luvas ·:1

.

bolsas evbijouterias
;,.. d'::f! 'l'.p '>. -'.'!:,;, L',

Loja das N ovi dades \--:.

Vestidos feitos, saias, blusas e cintos
,� ,�

'""J��

I ,Co
•

, .�.-�
, ,'//: "',

.

A(ençãp 5rSi Agricultoresl'
Modernizem a sua lavoura adquirindc os afamados tratores

e implementes 'agrieolas IFORD e f'ORDSON. �

: Disponho para pronta entrêga dos seguintes tipus:
FORD (americano) equipado c/pneus . . '. Cr$ 47.500,00
FORDSON (inglês) equípano e/rodas de ferro Cr$ 39.000,00

FÁCILlTAM-SE OS PAGAME'N,TOS'
.

Emiliano Abrão Seleme
�evendeaQr FORD

»

•
-.ll·

A mafor casa de Calçados dé:\- cidade
, Roupas Feitas�,'

Malas
.

.

Chapev� " ,/,
"

,','/.. Sombrinhas'" . :. Guarda. Chuvas
,. ,�,

Perfumaria, Armãrinhos

.
Artefatos de couros' etc.

Futebol e' todo.s os artig'os' pa�a
OS. melh9res preços

:_�

-EsportesB.olas dé

,
;:._

Distribuidor aos afa�ados caminhões: v
,>,.

. "
'.',

X
'

:�.::;�:';: �" .� ". .-

;�:�,
.>;','Mer(edes ; Benz ,J, Ren�u�r:;J, Federal

fAutomovels Mercedes Benz e, D. K/,W. �

2 ,Trator�s.,LH/AHOMA(i �* REHAULI.
�

I
. M9tores E�t�don�rios . e Conjuntos e- 1
/ létrico� - Peças e A(essórios em geral.. i

.�� O F I�(I H A S JM E C A H I (AS' ,

I�Ru'a P�. Pereira, 1-6 - Telesr.: �erÍnão - Foné, 179 '

CANOINHAS Caixa Postal, 12 Sta. Catarina

A ten,ç ª" 0< 'Colón�S!..r:'
'

:,. . -"g .;,.

A ,Fabrica� de .Palhões de Simão 'Se1eme
.

necessila ",de 20.,mil arrobás" de ,palha,.

, i' "; • ,.�. ,

edm. 'p�eçps ,iniclérl:� df Ç;r$.6;0.0 ta ãltoba.
� '__.' '�' :__

.,1- �

"

•

-

��c ��.::,

Saiba aproveitar suas colhéitas maJharido �: r�l?a em

--:rrtachinas trilhadeiras":·apfopriadas, "oú manuaLnente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, e..llc 'O·....., '�iI "Autoeiza a aquisição de uma.

. .::n', <O'. 8..), I..'I:!.', :"
. area de. terras e' da outras pro-

U.I � � videneiás.
:&

ANIVERSARIAM#SE
Hoje: O sr. AJhaide Allage,

dnu, Carmem,
.

esposa doi sr.

Tufi .Nader; dna. Ana Maria,
esposa do sr.Charles Wunder
lich São Paulo,' o sr. Walde
mar Brandes,' dna. Hilda,
esposa do' sr.: Rubens Silva"

Amanhã: dna. Noemia, es

posa do sr. Agenor V. Cor
te,' dna. Anita Buss; o sr,
Berlim Fagundes, União da
Vitofia; a menina Catarina,
filha do sr, Narciso Rutnes;
ilha. Gertrudes, esposa do sr.

Ricardo Tavares, Tres Bar-
-

ras;
Dia 3: dna. Adelia, esposa

do sr. Deodato de Lima; dna,
Almerinda, esposa do sr. Vi.
torio D. da Silveira;

Dia 4: Os s,� Lén Preund
e Sarkis Soares: () Jovem A�
dinor Bedritchuk;
Dia 5: o sr. Icubens R..Sihia;
srta. Leorã Cubas,' de Paula
Pereira.: a srta/ Anastacia
Trela, Tres Barras.

Liquidação de fim de, @!O I
Li' 'NO FISCHER d:����o�oroià� I

< Cobertores em'
cores para crian

ças de 16,.0.0 por 1.0,.00 - Linho de seda estampado
a i4,.o.o - Xádrêz catarinense .de 16,00 por 13,00
Fazenda enfestada para cortina a partir. de 16,00

Linho, de seda xadrez a 18,00 - R etroz de algodãoe-r]
tubo de 100 metros duzia 9,00 - Tor�(ll merceriza-··

do de alg0dão duzia 15,00 -:- Alem de des,-
contos de 10 e 15010 em muitos outros artigos'

Comprar Lá no F-I-SCHE�t
é uma GARANTIA par? a sua ECONOMI-A!

,

I \,

'-.;.f
.----------------------------------�----------,----�------

AT'ENÇÃO"!
GrandeyLiquida�ão Final
7i "

D IA, casa 'qUe� TBis b�rato vend� e �elhot serve

VA I' sua freguesia, instalada á Rua Paula Pereira s/n"
antiga Casa de Leopoldo Bl,lha, nesta cidade, flvisa

I
D

sua distinta freguesür e o povo canoinhense em

geral" que nos meses de Nc,vernhro e Dezembro
/

.

do ano em curso, está efetuando
N
()
V
A
S
K
I

� -

I.;iquida.ção_ �Gerõl
.

de todo' seu estõque de mercadorias a preço:;::de ver

,dadeira liQuidação e ao ê1lcance de todos consumidores.

Façam pois, uma visita �em compromisso,
aproveitango uma bôa� Dportuniç}a�e. � JI

.tUAS

Na
la

Ne�g'ocio de Oce.siãõ 'I
florescente Vila de Papanduva,' hoje servida pe
rodovia .federal (BR2) e peIa"Estrâda. d� Ferro

, Rio NEgm - Bento Gonçalves, vende-:se
"

, 'l' .

'

'''", na zona urbana, 130 datas de '2üx40 metros,
uma� casa ,de moradia,' ,construidà de madeira,
pomar, lavoura, potreiros, um moinhú colonial

para, cereais,' equipado com um jogo de pedras,
tocadd à agua.

.;;.
..

;;r

na Zona rural, no lugar Rodeiozinho, um ter-
reno com a area de 22 alqueires de ca.iva e erval.

Preço e melhores inform'ações com ÇJ Dr. Arol.do C!:ll'valho,
.

'0"""nestà cirlade, telefone 119, caixa postal 94.
r-

1._
'-,:,

Art. 4° - Efetuada a transacão
fica q Snr. Prefeito Municipal
au-tofizado' a fazer doação ao

nCT. de toda a area pu parte
dela.

Art. 50 �Em caso de desa

propriação.s'o preço será discu
tido, ficando o Prefeito desde

já autorizado a traticar os atos

que 'forem necessarios.

Art. 6° - Para ocorrer as des

pesas decorrentes desta lei, fica
° Prefeito Municipal autorizado
a abrir, em tempo oportuno, o .

necéssario créjito.
Art. 7° - Esta lei entrará en,

vigor na data-de s�a publicação'
revogadas ,,. as dispcrsições em

contrario, notadamente a lei nO

\10) de ll-il-195o.
Prefeitura Municipal d� Canoi

nhas, 2'9 de novembro de'195l
Ass: Benedito Terezio de Car

valho Júnior - Prefeito.

,
}\,s, Moacir José je Lemos

Insp, Esc. Resp. Exp. Sec

Uma infinidade dei tipos a

seu agrado preço de f;=tbrica.

'�ó na

Vidraçdfia Canoinhas Ltda.

Molduras:

,

I -..J...'
Vendc=-se

,

( \
. I

Uma ferraria completa,
uma casa de morada e 8112
alqueires- de terra. M·eJa
de "terra de planta e a ou

tra de caiva.

Condições e preço com

Francisco Lucachinski'
.

em M�jor Vieira

'E'fe�c-ê
. tem sempre �s ·ultirtlos

�

em odelQs, expostos na

CASA E-RLITA

CANorNHAS, l°. DE DEZEMBRO DE 1951
-----�

------_.,=
....

=._�.===================�

Guisa de Apresentação
porariamente da Princeza do Pla
nalto, devendo seguir na próxima

,"semaila para Joinvile, pois Ioi
convocado para servir no Exercito .

xxx
�

O Canoinhas E.C. não aceitará
juiz de outra Liga para apitar o

Clássico da cidade. Mas, a quem
caberá a .diíicil incumbêücia de·
dirigir o FÍa-Flu canoinheuse ê

Ag!!_ardemos mais�algllus dias com '

novos COMENTAHIOS.EM FO-
CO.

.�

HABE MARAT"

Benedito Terezío de Carvalho
Junior, 'Prefeito Municipal de

Dia 6: o sr. Orlando Os- Canoínhasr Estado de Santa Ca-
, tarina, faz saber que a Cârna-

tert; os jooens lvâ, filho do : ra Municipal decretou e eu scm-:;
sr. Dr.. C/�tn(>nte Procopial; I cíono a !lseguinte Lei:
e MOãclr) jtlho do sr. Firmi- .

no de Paula"""e Silva,' o jovem'
j,Arte 1° - 'Fica o Prefeito Mu

Onetio Wisnieski; João Ba- _ nictpal.autorizado a'adquirir por
tista, filho do sr. Narciso compra ou desapropriação a

-

Ruthes' Sobrinho., area de 8uom2, oitocentos metros

A todos nossos porabens, quadrados) correspondente a da

com votos de perenes feliei} ta urbana numero 218, carta,de
dades. ' aforamento 140 e registro 462

,

G t .7\I sito a rua Paula Pereira, desta
. en e,.) vova 'cirlade,:"pertencente a Uhlerich

Esttisem testas, o já .feliz Wiltuchning e sua mulher dna,
lar do casal dna. Esther - sr. Angelina Kohler Wiltuchning e

Felix Rudolf. com o nasci- obtida por sucessão 'de dna.
meneio dia 21 p passado, do Maria Kohler.,
robusto ga roto A rgus. Art. - 20 _ O terreno referrdo

Nossos purabens.
"

no artigo anterior destina-se. a

Enlace Matrimonial �-
ser doado ao Departamento dos

Terá lugar, dia 8, sabado
Correios e Telegrafas, pura a

. construção da Agencia "Postal
proximo, em Paula Pereira,
() enlace matrimonial da srta. telegrafíca desta cidade.

Angelica I sabei, filha do cu- Art. ;3'0 - O preço a ser pa
sal Pedro Abel Colodel, com go será de Cr$ 30,000,00' (trin-

. O sr. Moaoir Padilha
/

ta mil ciuzeifos) ou seja c.s
,

Nossas felicitações. J 37',50 (trinta e sete .cruzeíros e

cinquenta centavos) o metro
.

quadrado,

A
O esporte, como fator "educati

vo .ou divertimento ocupou \em
pre a atenção dos povos- mais cul
tos e evoluidos. Hoje porem, ele
se faz sentir mais necessário do
qll,e nunca, na vida de �ma na-"
ção. Destinado, a aprimorar a ra

ça, formando �orhens fortes e a-'

Iegres, através do cultivo da Edu
cação Física, afasta-os da prática
criminosa de inumeros vicios em

botadores do espirito e do cara

ter. Eis porque, a direção deste
hebdomadario 'vem de Criar em

suas colunas, ,uma secção eSPQr
tiva, disposta a colaborar 'desinte
ressadamente ao lado das entida
des e associações desportivas do
�Municipio, para o aperfeiçoamen
to físico e moral da nossa gente,
e incrementar QS desport0s locais.

P·· A· dJt" ...

'

ara maior êxito es a micia-

tiva, todas as criticas ou cornen
táriQs, receberão de nossa parte
absoluta imparcialidade, razão de
contarmos com integral apoio i,
a"uda de todos os esportistas ca-'

noinhenses, afim de' que o nosso

trabalho de informar, seja eficien
te e bem acolhido =Ció,

: Lutemos pois. visando o milená
rio lema "Mente sã eIK corpo são",

Governo Municipal
Decretos baixados pel� sr.

Prefeito Municipal
Nomeando em substituição
Odite Furtado; para exercer'

o cargo de professor substituto
na Escola Municipal de Passo,
Ruim, distrito de Papanduva.

Decreto n? 55/de 23-11-1951.
<

Benedito Terezio de Carvalho
Junior, Prefeito 'Municipal de
Canoinhas, Estado de Sta. Ca
tarina, usando das suas atríbuí
ções e de acordo com o Art. 3°
da: Lei n? i 17 de 9 de, março
de 1951,

Resolve:
(- Art. 1° -"-:: Concedé� no Cf)l'

rente ano as seguLntes, bolsas'
de estuda:

�'"

a) - A Dinô çôrte,
Cr$ l.�oo,oo (mil e duzentos
cruzeiros; ./.

•

A partida em si não apresenta ,(,
'

,.

d
.

t 'd "; b) - Pascoa Coelho,
gran e III eresse, e vez. que nã.o Cr$, '1.150,00 (lllÍI cento e cin-
poderá jnfluir na modificação- dos
primeiros colocados na tabela, en-

quenta cruzeiros; ,

tretanta, considerando-�e a� boas c) a Neli Sté:i'unko, Cr$
, atuacões apresentadas ultimamen- 700,00 (setecentos cruzeiros);

te'<-pelos contendores, é de sé es- d) - a Rilda Ribi, Cr$
perar uma luta renhida, em busc 700,00 (setecer:ltos cruzeiros); ,

ca cl'O 30., posto, e dessa forma,
levará por certo ao Estádi6;-- um e) - Edna Stange, Cr$
grande numero de afic�ionados dQ, 700,00 (setecentos cruzeiros);
esporte rei.

. f) -- Alice Kr�tzner) Cr$
-

O 't· , d' ··d I' i 800,00 (oitocentos cruzeiros);
C\) �JO sera lflgl o p€ o co-

I
'

nhecido árbitro sr 's.('ufi Nader. "". g) � Renata Riede.' Cr$

'O
. '1.100,00 (mIl, e cem cruzeIros);

orno pI'eliminar, bater-se-ão os i . . '. �

conjuntos aspirantes,' quando o I Parsgt:afo UnlCO - A bolsa

Três Barras lideI' invicto' do cer- /
enumerada pela letra a do ar

tamen, tud; fal\á 'para�, não per-/ ti,go antece?ente ,será paga
�

a

der essa invencibilidade. Uma boa' .

VIuva Dna.-Mercedes LOlJes,Cor
preliíninar portanto. te, e a� demais ao Instituto de

EduC3Ç�0 e Escola 'Normal Se�
cundaria Sag,ado Contção de

>=J"esus.

'\ Art, 2° - 'Este Decreto en

tra em vigor na data de. .sua

puW;i.cação. ,"

Bela Vista x Três Barras

"Em continuação ao campeona
to )municipal,' promovido pela
LKC., terem'õs amanhã a tarde
no Estadia "Alinor Vieira 'C�rte",

.0 match, em que serãó. ad,versá
rios os alvi verdes do Toldo e

tricolores tresbarrenses. /'

Não. se preocupe com' o
.

xxx

modelo de· s�u
.

futuro' \ Ivo, o popular' zagueiro alvi

vestido
#' rubro' tambem aUBentar�se-6 tem-

Comentários em Fóco
, I

, A .tr�nsfnrêncine Pav'ão para
Curitiba, ,Veio l,razer au Ipiranga
11mB bn'cha se'lIsivd em' suas fi·
Ip.irAs, É que,. o volOl'oso coman-

_<.![llitl! da ofe?�iva a.Vi, CI'�este, ali.a I"as 8U<lS, quahdades teccücas, ,um

forte :�spi�ito de luta, discipliua 'Ie der! Icaçuo a;! cores de spu clube ..

ÇlJlloinbas .

tambem perde' um

griiude valor. \
xxx

Fala·se aiilda da possível re

moção de Marinho p�ra (mtl'a lo
calidade. Se isso se efetuar. será

perda lamelltavel.

3x

Em sua Cqsa '.existem

vidTaça's 'quebradas'?
cf

Disque para fone 277 e a

Vidra'çada:� Ca�oinhat L��' a- .

tendrá 00"J pnuor ��nuciliO.

Prefeitura Munic--ipal de Ca
noinhas, 23 de novembro de
1951.

J"

.. / ..

asso Benedito Terezio de Car-
valho Junior - Prefeito

asso Moacir J. Lemos

Resp. Exp. Secre,tsria

Córreio� "e Telégrafos
{Cóoclusão da la. pagina)

e Télégrafos, Dr. Joel Vieira de
Sou� que'vem enyidando os maio
res esfol'ços no sflotido de ver lo
go iniciadas' as ,obras. Só mesmo

,a parficular' atenção que, eilse i-
lustre co-estaduatlO vem dedican
do à Canoillhas-: tornará P'ossjv�.
a realizl!ção desse Ílii'portante me

lhoramento..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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> ': :'. (16 anos de êxistê6cia) '"
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AGtNCIAS E ESéRITORIOS NO ESTADÔ�r{E�SANTA CATARINA:�c "
'

:( "Ar.ara�gllá � Blumena� Br��o/do. Norte .: Brusque ,- Caçador -"i,Campos 'Novos,� �an?iIlhâs - Concôrçii� .. Cresciuma ;_ Curitibanos - Chapeçó
· Florianópolís �'c.Gaspar - Ibirama -" Indaial - Ituporanga -,·Jaragua do Suh- Joaçaba -·�JomvIle - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

!., Rio 'Negrinho. - Rio do Sul - Sto. Amaro da Impétatriz - São Francis('� .do Sul - São Joaquim > Taió - Tangará
.

- TIjucas .

-
.

T�barãb - Urussanga - Vide'

Agência. CURITIBA: .- ..
Rua Mdnsenho,r Celso, 50'

'. _)..�' Agência RIO� DE JA.NEIRO: • R'ua 'Vlsccnde de Inhauma 1
Cai�a Postal, ,584 :- Endereço Telegrâfic():.,«INCO» (39 Departamentos) Caixa Postal, 1239, - Endereço TelegÍáfico: «RIOINCO»

'

� '"'Capit�P ,,;'''''tr$ 22.500.060,00" :,' 'Fundos de reserva
.

zCr$ 27.500�OOO,00,
�

."

Depósitos .ern 3J.l0-1951. Cr$ 610.318.117,-40'

·:8�lanEete Oeral em j'l�de'OutubrQ ·de·i95i··
=-#:'===========;=:,�'�==='-r�'===>=�=,.j':=l(===;1:Yt o " �..

.

' .

"

�jf·
.

. .. ,

'. ,. 'ip �"S s:J:'v o
'
"

.. s:,� "
, A - Disponivel '''''

" CAIXA
· Em moeda corr'eúte
Em, depósito no 'Banco do Brasil
Em depósito à ordem. da Sup Já

Moeda e do Crédito
B .: Realizavel

Títulos ê' Valores" Mobiliarios
, Apóltces.e obrigações Federais

inclusive as dó valor nominal
de Cr$' 8,900.000;00 deposi
tadas no Banco dõ Bra�il S/ A
á ordemda Superintendência
da Moeda e do

..
Crédito.

Apólices. Estaduais
Apólices Municipais,
Ações e Debentures

� t Letras do -Tesouro-Nacioual
,:',.

: Empréstimos em-. C/Concute
Empréstimos Hipotecários
Titules Desceritados.,
Agêuciá,s" no País'

.

Correspondentes no Pais
Outros créditos

. .....

Imóveis .

Outros valores
C - IMOBILIZADO

'-23' EdifíciQs'< de 'uso do Banco,
Móveis e Utencilios

. "Material de .expediente
Instalações l. '

E> . �' Hesultados ,:Bend�u.tes
Juros e, Descorítõs
Impostos .'�' ,

Despesas Gerais e Outras Contas
E - Contas de Compensação

Valores em garantia
Vaiores em custodia
'I'itulos li receber de Cf Alheia
Outras contas

,� �

-c-s, ..:.'

49.929314,40
2;;.085022,10 �.

..... l

7:961.599,10 1!2,975.935,60

(

. \.

,
.

7.2380l33.60
'.

IH' 534',00
�.

32.-000,00
.. :r

6.4l6.835.00 13.861.452,60
---

". l � 562 000,00 ,,"-; �

ll3.361,211.80
1.578.777.80'

,

, 48166Ó 640.90
411.742.0;9.80

23.123 444,80 f
6000QO,00 1.032,066.155,10

2.644.367,OÓ
1.259.709.00 1�050 .393:683,70

"

(

'.

12 J4.:3 390.60
\ .�,

2.ito7A22,90
"

)632 L94,,50
-

',,; " 39.00 15.283'.547,00
---

<'. �;,-'�f.'-"
._ ....-

< 226 301.00
�, /529.443.5U·<.

7.511.37,2.lJl 8.267.116.60
..

238:466.521,20 /

385.804.039,00
617.247.499,00 .��

8 795.000.00 1.250 3�33 059,20

2,407.233342,10

Cr$
- 22.500.000,00'

F - Não Exigível
., Capital

,

Fuudo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras .Heservas

� ��

-}

Cr$

2%,500.000,00
3.000 000,00

'21.500.000,00
, 3.000.000,00

Cr$

G - Exigivel
", DEPOSITOS

.á vista e a curte
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em CLe de Aviso �

,.>_:-=-'""

prazo
.

28,217:615-,00
. 24.212.171,10

14:3,215.201\50
77.759.552,:!0
74.446.422,20

�

12.726.402,80
15.618.612,70 316 195 977,50

,...;_' -

'. .c a praz"
de Poderess.Públícos

e de Autarquias
2791.457,60
7.000.qoo,00

132.264.952,30.
92.065.730,00

a "prazo fixo
dê aviso prévio

; O�tí'as Responsabilibades

�

234.122,139,90 '\
610.318.117,40 .:

1.990.889,10
412.291.471. 90
46.57l-.2t5:i0 (

.Obrigações Diversas
Agencias no País
Corsespondentes no -País
Ordens de pagamento e outros

;.., créditos
Dividendos a pagar

.'

='

,
,� ·'1l.189,413,30

.:,. ,

_;-180 105,80 472.223.145,20 1. 082.54,1.262,60
II"" Resultados Pendentes

I ' , ,
.'

Contas de. resul LÇ\doB
I - Contas de Compensação

Depositantes 'éie valores -em ga�
rautia ,e em eustodia

Depositantes de titules emcobr .

do País'
do Exterior

Outras contas

1 l

24.379,020,30

624,21'0,560,2'0
-', "

,.

617.22Q,887,80
17,611,20 .. 61f247.499.00

. '

.

8.�95.0pO,OO 1.250:�!_3����0
2.407.233.342.10

� .

�
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. Genésio M. Lins
Dir�tor-Superilltendel\te

Dr. Rodolfo Renai\x Bauer
)- Diretor-Gerente:'

Mário Miraridâ Lin� �iretores-Adjuntos
Ercilio Deeke

...

Otto Renaux
'; AntoQio Ramos"

Diretores' 'i'"

i �.

Serafim Franklin � Pereira

Chefe da Contabilidade da' Direção Geral
Dipl. Reg. no CRC n. O,18h

,
.

/

A��ç�h��do�kclordo �®���������!rn�rili�d�defume� ��
·

Barriga Verde no 'numero de do- � .

O
'''"

d"
. .'

'd" III'
�

.'

� : trut�vel, de principios sãos, h

mingo passado; não i)oderiam ® '

t
.. ',. ."

.'
..

t � meus que servem pelo praze
ter melhor título do-rque aque-" � C O na· . o r .. li' e o ro a's',' ® .de:se_�vir .. S� a intenção do �r

le, "Desviando. o assunto". É àe ® . 'c.
' i·' . "---.. <: ® Budant fOI situar-nos entre e

se render homenagem ao po- �®®®í?Ii®®�®®®®@i®I,'ê€;® ,.

" �'@�®®a,;�®®®...���' 'te�, receba nosso afetuoso abr

der de, sintesé 'do artic��t�. vimento' atual ,da Associaçãó' ,ra jar:nailS \
qúalquer.' atitud� do bro que ,,�� Estathtos não., di- ç.�"de a�radecimentos.

Em duas .. singelas} palavrmlias· ,Rural. Pr:ejudica: �ensivelmente"
Prefeito de Canoinhas�. .? zern issO", Temos conosco os es-· --:

'I' Cqní refert>ncia a0S 'votinh
ele descreveu o cont,eudo do que, o sonho que o sr, Buçlant acá- Fique des'cansado

.

o àto:lelma- tatutos para desmoralizar e ar- aos quaIs estenderiamo5 olh
vinha' abaixo.' lenta de, vencer as futuras elei=' do jornalista. Por estecar'ni.nho ·rancar, a"máscara''às ·faces. do

. gulosos, saiba o, colega que ,�

;§é Desviar � assunto; foi exata-. 'ções. quelquer n0ticia em torno- elE;: não alcançará 'o C�ivãrio por lI)entiroso, expondo-o á execra-
. formós can'didato a cargo eM

'< �mcnte o que fe� ,,'O sr. .Albino 'à opra .<administrativa do sr, ': que" tapto ansia para conquistar ção publica:" .'

.
.

'vo ..te� los- emos em massa,' In

.. ,/, Bud'a' n4" acusado....,· de fazer rnal à Benedito�,T, de C, a., rvalho.� Dai .a.,.·.·�. 'simpatias do publtco, .. para N'
'. �,. .

't nos p'elós nossos meritos qu
",' 9 S�1l Ignorancla, o mUSI a-

'adrpinistr_ação" municicilJal, de, os ataqpes dirigidos a nossa pes-' pf'nitencial'-se dos erros Ô' come-' d�' hernleneuta -qúêr conveneer- pelà aversão que nos dedica
'" ;,.prejúdicar li coletividade, de:. soa. teride.ntes a obrigar-nos à . t.idos quando da cmnpanha de nos. qe que '�,1igisiaçã'b federal sr. Budant, Nesta Canoinh

.1" desservir, Çandinha.s com o seu defe�a �rou�a,n.do.--:nos :empo. rn�7iori81iz�çã0. par8:;rr.1O,�,t-i.fjca�-, sobre H óI'ganização das Asso- fustigada pelos' veridavais qU

�;-excl;.ísívismo, cQm';-:ôs seus'oom: .IO Q_utTo. .qqJi'tlVO vlsado' pelo i .s� p;l.? r�<ll �tl�. o. -�eu ;J�}� 11",1 çiaçõ�s' Rurai�, regulamenta a
o "Barriga Verde" provoCo

<,'
plê'xos, com fi ,"sua politic�lha Jorna.}lst,� 'transparece ,claram�n-,; tf m 1.(:hO a C�nlllnha:s sob a.,�ua a admissão, os "-diFeitos e oS de- �basta ç'ontar com a an,tipatia d

"mfÍ-.eqre, I:" '

.�..
' te tambem. Deseja, ardentemen- Ldoent!a dHeçao ...

'

, veres dos associados da Asso- sr. AlbinO Budant pa�a merece
,

.

O diretor do jornal "Barriga I' te o sr. Budant, ter 'a fronte cin· I De nada valerá levàrmos ã- dação Rural de Canoinhas. Pré- a simpatia do seu bondoso P

Verde", perten�enté ao quadto gjda po.[ uma coroa de .esíJinhos: I· deante a êonte'nda sobre' li ore, vale cesse o absurdo raciocínio vo ...

dos 'funcionarios múi1icipais'; a- etransformar-se em mArtir peran- side'ncia' da Assoéia'ção R�ral. e seria desnecêssária e redun- . R'espeito ás saneadas finanÇ
• tacà�:dê-nos, à'lêivos3mE!nte, co- te a opinião publica, . Fíngindc, Não prJderiamos discufir com dante a.- votação de estatutos municipais do governo pessedis

·

m� s�inpre, fa�, atende ai duplo ignorar qUE já de ,_si desperta quem falta à verdarle( de,scara- propríos pela "'-Assembleia Geral tas, farão ruir por terra, estr
" ,

.

d' OI'a piedade, procura irritar o sr.

I damo ente, como aconteceu com da ,ARCA, /- "pitos,alneríte, as 8fi.r.. mações d
i/objetivo e ti necessano esm -

.

·

liZa.lo, p�rarlte, � opinião públi- Benedito T. de � Carvalho Mim. a rwgativa da existencia de di- Porqy€ estat.ufos ��" os de- abaliz,idó contador�,.' de 10rot8
_ I de leva·1ú a uma represália pe- positivo estaturário que citamos,' f d' 1

.

alg'umas .simples 'palsvrBs: o g
'ca�'canoi_nhense.' " cretps ,

e er�!s regu amentam
.. las ofensas· dirigidas ao seu fi'- Sustentamos, num dos l1pSSOS tudo? ,'.. ''C

verno .udenista'.que se inaugu
'Coril os seUs at.aqué"s., ,v'isa o' lho. artigos, que determinada àjsp0- .....,.

1;0U' a '3h�di:'janeii'o nestes pr!
parvo jornalista for:çar-nos à de-

Evidentemente, o sr, Albin'o sição dos Estatutos 'aa Ass'O'cia- .�Ias porqu�,,,dlscutIr. Nos_.iJa- meir')s' dez mezes 'de gestã
fesa; róúbandb-nos precioso es- Budaht ainda não SE: apercebeu

.

ção Rural; pela SUá elasticjdade, mals :o�s:,gUlnamo: co�veJ')cer pagiJu �a_ fornecedores de mal
" paço destinado a

.. �ssuntos de
aa grandeza e das inabalaveís permite a inclusão de qi.HHquer" da veldade_ quem �ao li1: ?e- I rialS( ao'· Estado e a pessoas qU

-

interesse geral, qúaí� fossem a
conviccões democráticas do 8- profis8irmal liberal nos quadros vot� aten_çao e na� raClOClOa . trabalharam para OV MuniciplO

campanha da Associaçãô Rural � tllal Prefeito Municipal. Não da entidade. O sr. AlbinoBudant porque nao queJ'i ... 'cpntàs atrazadas num montapt
"8 divulgação d� reali7.ações de

fosse- as'Sim' e· aquele jornalista com a, má fé que lhe é car&cte-" Sobre o
§

nosso gra�finisrpo, de quasi Quàtrocentos mil c.ru
a(�mI'nistrHção mLií11Gipal, o d ...... 't" .

t' 1
' J d'

.

d' Ih
.

d"d
.

t ids.. • SH bel.·l.· a que os seus a aques, a c trs lca, com a eVlanoa e � a In- ca rissImo Iretor,. dir- e-errlOS zelros, IV! as essas COD ra

bate 'de probiemas coletivos." � suai'·.cohduta" de todo deploravd' :$ensatez �ue lhe. marcam, ,afir- aRe'nas, que tambem existe ó �o ':�êxercicio anterior; "q_uand
";'

.Faz mal à �Eustada polij:ka 'I' li, sua' atuação pouco ,decente' e mo,u, peremptoriamente, no seu granfinisrÍ10 moral dos'homens no, governo o sr. Ney PacheCu

�':lp�s�edLta o; nOJa v�i desenvol-.
\

menos r�,ef)rnendavel, não in,\�lui;
,

�o�nal, ediJão", d� 11 de �ovem- de .fibra i�ql!,ebraIÍtavel, de ca", conél}le na 5a pagipa,

�,*' ,
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