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Escreveu . ALFREDO GARCINDO

Café Filho não renunciará -. Gal. Etchegoyen con

vidado para Ministro do Supremo Tribunal Militar
não aceitou - Decretado Estado de Sítio foi
nomeado seu Executor o Gal. Lima' Câmara

A Câmara dos Deputados Federais, afastou o Sr. Café Filho

do exercício da Presidência da República, alegando que êle estava

solidário com o golpe que vinha sendo preparado. no País. Mas,
até o presente momento, nenhuma prova convincente foi dada à

Nação, confirmando que, realmente um plano estava traçado para
derrubar ou mesmo trocar os postos democráticos. Quando o Sr.
Café Filho teve ciencia dos acontecimentos do dia 11 de novembro
e soube que todos os seus auxiliares foram exonerados, declarou:

"Se surgir qualquer notícia de que eu transigi
com os militares rebeldes, pode dizer 'que é mentira.
Não assinei, não assino, nem assinarei nenhum ato

de renúncia ou transigência com êsses rebeldes. Se
for noficiado que eu emigrei do País pode declarar'

que é falso. Só sairei se me levarem pela fôrça bruta
e me colocarem a bordo de um avião ou de um vapôr,
transformando dessa maneira em colônia de detentos
o País para onde me remeterem à fôrça"•.

Desta declaração se pode deduzir claramente da iriocencia
do Sr. Café Filho, que, embora afastado do exercício da Presi

dência, continúa sendo o Presidente constitucional do Brasil. As

e�plicações dadas à Nação' pelos Deputados do PSD- PTB e pelo
General Teixeira Lott que, presentemente constituem a maioria,

-não convencem e jamais convencerão a quem se apoia na Cons

tituição e vive num regime democrático. Com todas as nossas

fronteiras comerciais fechadas - com êsse estado de coisas e de
dúvidas - se os direitos,constitucionais não forem reintegrados,
iremos átravessar a mais séria crise política e então, elementos

outros, terão facilidade para impor a desordem e a indisciplina.
.

A experiência, a prudência e a altivez demonstradas pelo
Sr. Café Filho, dão-nos conta de que não há necessidàde de se

recorrer à violência, pois dela não precisa quem tem por si a
razão. Prova disso, está agora na escolha do Gal. Etchegoyen
para Ministro do Supremo Tribunal Militar. Os homens que de
ram o verdadeiro golpe na democracia brasileira, .notando que a

nossa Constituição. foi pisada por eles, querem agora endireitar
as páginas, convidando para junto deles, ós homens que foram

julgados golpistas.
Nem todo o Exército comunga com o que se passou na

madrugada de 11 de novembro. Nem todo o povo brasileiro está
satisfeito com o golpe dado nas liberdades democráticas. Seja
qual fôr o. resultado final, devemos nós, afastados da chama po
lítica da Capital da República, aguardarmos tranquilos, a decisão
final do Supremo Tribunal Federal a quem o Sr. Café Filho re

correu, procurando os seus justos direitos constitucionais.

-

SANCIONADA
a lei que aprova o Plano de
Obras e Equipamentos

o Governador Irineu Bornhausen sancionou, em data de' 4
de novembro último, 8 Lei n.? 1365 que aprovou o Plano de Obras
e Equipamentos, e cujo texto divulgamos a seguir:

Aprova o Plano de Obras e Equipamentos ,e
dá outras providências

O GOVERNADOR DO'ESTADO DE SANTA CATARINA,

Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que 8 Assem
�léi8 Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo L - Fica aprovado. para execução no período
1955/1964, o Plano de Obras e Equipamentos;' abaixo discriminado:

I - ESTRADAS
A - Obras:

1 - Reconstrução da estrada São Francisco do
Sul-Pôrto União

2 _" Reconstrução da estrada I tsjaí-Rio do Sul
e construção da estrada Rio do Sul- Curitibanos

3 - Heconstrução da estrada Laguna-São Joaquim

, .

367.120.000,00

307.650.000,00
150:800.000,&0
825.570�000,00

II - }!;NERGIA
A Obras:

1 - Construção da usina hidrelétrica de Chapecôaicbo
2 - Construção da usina do Estreito do Rio Uruguai
3 - Construção da usina do Rio Cenôas
4, - Construção da usina do Rio Cuba tão
5 - Construção da usina do Rio Garcia (L'a usina)
6 _ Construção da usiua do Rio Garciá (2.a usina)
7 - Construção de linhas de transmissão

III - AGRICULTURA
A Obras:

'

1 --- Construção de 67 "Casas de Colonos"
2 _ Construção de 4 Campos Experimentais
3 _. Construção do Instituto de Químicà

Agrícola e Industrial
�

CONTINÚA N'OUTRO LOCAL
8.000.00Ó,00

)
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FONE, 128

destinado a réus de crimes co

muns.

MEDIDAS EXCEPCIONAIS
Mediante autorização expressa

do Presidente da República, po
derão ser adotadas, durante o

estado de sítio, as provitiências
abaixo:

I - Censura de correspondên
cia ou de publicidade, inclusive a

de radiodifusão, cinema e teatro:

II - suspensão de liberdade de

Gerente: n�l�S �mM[Diretorc�: ��RW�. ���R�MM e ���AlO� f, ��AR[�
CIRCULA AOS SABADOS

As garantias constitucionais suspensas
durante o Estado de Sítio

reunião, inclusive a exercida no

seio de associações;

III - busca e apreensão em

domicílio;
IV, - suspensão do exercício

do cargo ou função a funcioná
rios públicos ou empregado de
autarquia, de entidade de eco

nomia mista ou de empresa con

cessionária de serviço público; e
V - intervenção nas empre

sas de serviços públicos.

Mérito
a seu lado homens como O Sr.
Benedito Terézio de Carvalho
Júnior. Sim ... eu o digo des
pretenciosamente porque vi e

experimentei... e, por um sim

ples �dever de gratidão, devo
dizer que, graças ao incentivo
dêste ilustre cidadão e amigo
dós colonos; foi-me possível fa
zer plantação bem maior do que
nos anos passados.

JOAO WZOREK

rro�rictario: l C. ��R��l��
CAIXA POSTAL, 2

Honra ao

Eleito Comendador de São Gregório Magno o Governador
Irineu Bornhausen • Entrega do breve pelo Arc. �etropolitano

o Papa Pio XII,' auferindo as benemerências do atual
Governador do Estado no que toca ao incremento da Igreja e da
causa católica, acaba de conferir ao Exmo. Sr. Iríneu Bornhausen·
a dignidade de Cavaleiro Comendador da Ordem de São Gre
gório ,Magno, da classe civil, como prova do testemunho do seu

ânimo agradecido.
. '

Por ocasião da solenidade inaugural da nova e monumen-
.

tal matriz da cidade de Itajaí, realizada a 15 de novembro com

a presença das mais altas autoridades estaduais, recebeu o exmo.

Governador Irineu Bornhausen o 'pergaminho respectivo, expedido
pela Santa Sé, das mãos do Revmo. D. Joaquim Domingos de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano.

o Governador eleito será diplomado pelo IRE a 9 de dezembro

Casos há em que os lavrado
res miudos, não obstante esfor
ços e bôa vontade, não podem
produzir o máximo possível, As
vezes faltam-lhes recursos e

estímulo...

. O incentivo à lavoura - como
I

as experiências demdnstram -

poderá trazer ao nosso Municí
pio um grande progresso ...

E trará porque os colonos têm

pelo ilustre Desembargador Os
mundo Wanderley da Nobrega,
diplomará o deputado Jorge La
cerda, Governador de Santa Ca
tarina, eleito no pleito de 3 de
outubro último.

Na sessão do dia 7 dêsse mês
de dezembro, será' feita a pro
clamação dêsse ilustre homem
público como Governador do
Estado.

Durante a vigência do estado
de sítio, por 30 dias, estão sus

pensas as garantias previstas
nos 'seguintes artigos da Cons
tituição:
Art. 141 - § 5°. - É livre a ma

nifestação do pensamento, sem

que dependa de censura, salvo .

quanto a espetáculos e diver
sões públicas, respondendo cada

um, nos casos e na 'forma que
a lei preceituar, pelos abusos

que cometer. Não é permitido
o anonimato. É assegurado o di
reito de resposta. A publicação
de livr.os e periódicos não de
penderá de licença do poder pú
blico. Não. será, porem, tolerada
propaganda de guerra, de pro
cessos violentos para subverter'
a ordem política e social, ou de

preconceitos de raça ou de classe.

§ 6°. ..: É inviolável o sigilo da
correspondência.

§ 11°. - Todos podem reunir-se
em armas, não intervindo a po
lícia, senão para assegurar a or
dem pública. Com esse intuito,
poderá a polícia designar o local
para a reunião, contanto que,
assim procedendo, não delustre
ou a impossibilite.

§ 150• - A casa é asilo inviolá
vel do indivíduo. Ninguem po
derá nela penetrar à noite, sem

consentimento do morador, a não
ser para acudir vítimas de cri
me ou desastre; nem durante o

dia fora dos casos e pela forma

que a lei estabelecer.

§ 20°. - Ninguem será preso
senão em flagrante delito ou por
ordem escrita: da autoridade com

petente,nos casos expr�ssos em lei

§ 21°: - Ninguem será levado
à prisão ou nela detido se pres
tar fiança permitida em lei.

§ 22°. - A prisão ou detenção
de qualquer pessôa será imedia
tamente comunicada ao juiz com
petente, que a relaxará, se não
fôr legal, e nos casos previstos
em lei, promoverá a responsabi
lidade da autoridade coatora.

. -§ 23°. - Dar-se-á "habeas-
.

corpus" sempre qJle alguém so

frer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em

sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou,abuso do poder.
Nas transgressões disciplinares
não cabe o "habeas-corpus".

? O Deputado Jorge Lacerda Iestará presente á sessão ordi
nária do. Egregio Tribunal Re

gional Eleitoral naquela data,
quando receberá o' diploma de
Governador de Santa Catarina,
eleito a 3 de outubro último .

x-x-x

Em sessão ordínária do dia 9
'de dezembro próximo, o Tribu
nal Regional Eleitoral, presidida

Bóa a safra de trigo deste ano
Apesar da longa estiagem, a

.

produção tríticola do nosso Mu
nicípio êste ano, pode ser· con

siderada bôa. Visitas feitas às
zonas, apanhadas amostras e e

xaminadas, a percentagem é mais
elevada do que no ano passado.
Se não fôsse a pouca semente
recebida, poderíamos, dizer que
o nosso Municípío entre os vi
sinhos, seria o maior produtor.
Assim mesmo, informações não
estatísticas, a qualidade de nosso

trigo, é melhor do que de mui
tos municípios 'bnde se planta
trigo em maior escalão

Estão, pois, de parabéns os

nossos lavradores. A Associação
Rural já iniciou o seu serviço
de córte, colocando este ano em Iserviço, 3 ceifadeiras-atadeiras,

alem de outras máquinas. Bre
vemente será iniciada a trilha

gem, quando. então poderemos
fornecer a todos os nossos lei

tores, dados concretos sôbre a

nossa produção de trigo de 1955.

Preço básico do trigo
o Governador Irineu Bor

nhausen recebeu o seguinte te-'
legrama :

.

"Rio, 29 - Tenho a honra de
comunicar a V. Excia. que, con
cluidos os necessários estudos,
acabo de assinar portaria fixan
do o prêço básico do trigo em

Cr$ 420,00. Apresento ao emí
nenté Governador minhas cor

diais saudações.
(a) EDUARDO CATALÃO".

§ 240• - Para proteger direito
líquido e certo não amparado por
"habeas-corpus", conceder-se-á
mandado de segurança, seja qual
fôr a autoridade responsável pela
ilegalidade ou abuso do poder.

74.053.000,00 Art. 142 - -Ern tempo de paz,
120.000.000,00 qualquer pessôa poderá com seus

92.UOO.000,OO bens entrar no território nacional
81.000.000,00 nele permanecer e dele sair, res-
63.900.000,00 peitados os preceitos da lei,"
l05.000.000.00� -'

<,

106.157.000,00 _ATRIBUIÇOES DO EXECUTOR
,

642.110.000,00 De acôdrdo com o ardtigo ,50. do
decreto' e estado e sitio, o

executor do mesmo só poderá
32 tomar contra pessôas as seguin-.500,000,00
6 tes medidas:1 .240.000,00

I - Obrigação de permanên
cia em localidade determinada; e

II - detenção em edifício não
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Guilherm�e Loefflér

Geladejras, "Frigtdalre"
de 7�/4 pés - pa�ra pronta- entrega.

� .
-

.
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"A 'vista e em' suaves '�prestáções
�M EXPOSIÇAO N� LOJ(\' J. CORTE'

Caixa Postal, 33 ��... � -:-. "Fone, 271:---'0.-:, ::"{

dANOINHAS -:- SANTA CATARINA

00 Ago!eht� de:-i.LUI� MICHIELON S. A. - Porto Alegre �
m:z

,

. elA, UNIA� DE'SEGUROS . p'rt. Alegre �!:3S , elA DE FOSFOROS iRAil - Paraná

"'REPRESENTANTE DÊ:� Fábrica qe'Chapéus Nelsa S/A - Blumenau
'" Fábrica Textil Biumenau S/A - Blumenau

�'
Ind. Reunidas Tricolin SIA - Canoinhas

Fábrica de! Acólchoados "Altenburg:o,'-'Blumenau
� �_��� OO_' ----_OO

�:;:0' "VENDE�6�E ;::�,�
. . ....

-

. t.

70 alqueires (700 morgos) d� terras, a 800 metros acirna do
nivel do mar. E& parte plana e outra' parte levemente }ncli
,pada. Não tem, montanhas nem pe'aras ..�ito próprtc' para
a lavoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode SH fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem
muita HERVA MATE.

° clima é muíto.saudavel e agradável Prosperam as frutas euro
, peas ccrnormaçâj'pêras, arneixas, pecegos;uv�s, rnarrnalos.etc

Mais informações com o proprietário: ,
o

O _ H: H õ M K E, em Joinvílle
ou com Alfredo Garcindo - Caixa Postal, 56 Canoinhas

fi·
_

.;- -�

PARA FERIDAS,
E c' Z E M A 5",

L I N F t:'�, � p\ c <? E S I

Ci.O' C E I R AS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



belos Feitios de vestidos�·para 'senhoras e crianças
encontrados. nâ,r :-lOJA ' DAS', NOVIDADES,:'

_. -::'

Os ••

mais

Não

-

sereo

deixe de
'"

�

terásvisitd-I� ", pois, setisleçêo �m lã para este netel;as compres

Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Dezembro de 1955 - N. 378
)

RegistroCivil
�,

Sebastião Grein Costa,' Escri-
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu!
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc .

•

Faz saber que pretendem casar:

Estanislau Falquevicz e Leo-

N I R
· narda Gielinska. Ele, natural

Curso arma' egional Aviso deste Estado, nascido neste dis-
trito no dia 22 de Abril de 1932,-

A 'Diretora do Curso Normal Regional-pa-rticipa que os lavrador, solteiro.cfilho-legitimo
exames de admissão dêste Curso-serão realizados nos dias 12 e de Pedro Falquevicz e de Dona
13 do corrente mês e nos dias 16 e 17 de fevereiro de 1956. Maria Falquevicz, domiciliados

A inscrição será feita pelo próprio aluno.çnos dias 5, 6 e
e residentes neste' distrito, Ela,

7 do corrente mês, às ,14 horas, mediante apresentação dos, se- natural' deste Estado, nascida
guintes documentos, ç�rn_ firma reconhecida: neste- distrito, no dia ! 3 de

a) certidão de idade; b) atestado médico; c) atestado de março de 1936, doméstica, sol-
vacina; d) certificado de conclusão do Curso Primário; é) três (3) teira, filha legítima de João

fotografias 3x4. . Gielinski, falecido e de Dona
NOTA: Só poderão prestar _(),seferido exame os candidatos' -Marta Gielinska; domiciliados e

com 13 anos completos até ,30 de junho de 1956. -residentes neste distrito.
Os exames vagos dos. professôres das Escolas Isoladas re- Apresentaram os documentos

alizar-se-ão nos dias�21 a 24 de fevereiro de 1956. �

exigidos pelo Código Civil art.

Canoinhas, 1. de dezembro de 1955 18(J. Si alguem tiver conheci-

NATÁLIA BOJARSKI, Diretora. -rnento de existir algum impedi-
mento legal, acuse-o' para fins
de direito.

E para cónstar e' chegar êste
ao conhecímento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume t' publicado
no' jornal, "Correio do Norte",
da cidade de Canoinhas,

Major Vielra, 28 de Novem
bro de 1955.

Sebastião Creia Costa

<Oficial do Registro Civil

Cineminha «São Francisco»
Amanhã, às 3 horas e às 8- horas

com BUD ABBOTT e LOU COSTELLO

" AMIGOS DA ,ONÇA�'
A Universal Pictures numa de suas famosas Comédias

Do elenco:
ALAN CURTIS, RITA JOHNSON, HENRY TRAvERS

6°. Episj,dio de "A RAINHA DAS SELVAS"
"Variedades da Tela"

Para 8 de Dezembro, quinta-feira próxima

"Céu Sobre .0 Pântano""

'��::,�z: ·'1APRESENTA:

HOJE � ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

NA TERRA DOS MO·N·STROS
com Johny Weísmuller e Angela Greene.

Continuação do seriado Cody Marechal do Universo

DOMINGO _:_ ás 13,30 horas, excepcioO,almente - Censura livre

NA TERRÀ DOS MONSTROS
Continuação do seriado, Cody Marechal do' Universo

--_-- I

DOMINGO - ás 16,30 e 20,30 honís, excepCionalmente, devido a longa
metragem do filme -:- Impróprio até 14 aans

.-'"

E O VENTO LEVOU....

'

com CLARK GABLE, LESLIE HOWARD," OLIVIA
de HAVILLAND e VIVIEN LEIGH - em Technicolor

SEGUNDA FEIRn� ás 20,15' horas=::- U��rio de Verão - I�P. até 14 anos

E O VENTO LEVOU__.

I
ÚLTIMA EXrBIÇÃO

3a. e 4a., FEIRA � às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

,\ �

JORNADA CRUE-L
-

com Vittorio Gassman, B�r:ry Sullivan e Pol!y Bergen
Um filme da M. G M.

.

5a. e 6a. FEQtA - às 20,15 horas - Improprio até 14 anos
-

�RATA DA PERNA DE PAU
com ABBOT:r' e COSTELLO e o grànde Charles Laughton

Uma Comédia de abafar.L;
. l

PARA dia 11 e 12 - O grande filme do cinema naeíonal

" O PETRÓLEO- É NOSSO
Com um elenco cem por cento ,

Pedimos a atenção dos nossos habituées, para o .

novo horário de nossas sessões cinematográficas
(HORÁRIO DE. VERAO)

.

�I----_'------------------'

Aviso:

4viso - 40s Compradores de· Pães
(Os proprietários da Padaria Guarany e Panifica

dora São Dimas; avisam o distinto público que a partir
de 10.' de Dezembro, as compras de 'pães devem ser fei
tas acompanhadas de vasilha (cartucho, sacola ou .cesta),
Outrossim,', caso não venha corri vasilha o envólucro será:
descontado da compra. -"",-

Ass.) ERNA B. A. MAERSCHNER

RODOLFO' TAVARES

Vende ..se
umá casa de madeira, no

perimetro urbano, em terreno
de 20x40 cercado. Instalações
sanitárias completas; agua
quente e fria.

Ver e tratar com "o pro
prietário sr. Pedro Bertão
ou com o sr. Milles Zaníolo
nos escritórios. 3x'

Lindos e variados brinque
dinhos de matéria, plástica.
As mais recentes criações.

-

Visite a

Casa Schreiber
(verdadeiro jardim de infância)

Músicas!
Pecas para acordeon, piano

e violão, procure

Colação, de I Gráo
Para as solenidades de formaturas a 'realizarem-se

nos próximos dias, recebemos' os seguintes con';ites:
Escola Técnica de Comércio "São José" - Curitiba

Paraná. Da graduanda srta. Astrid Friedrich, . recebemos
'-e agradecemos o honroso convite.

.,. Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus"
Turma XXXVI Congresso Eucarístico -'

Das formandas Alice Irene Witlich, Ancila Maria
Stoeberl, Aracy Witt, Carmem Diva Karrnann, . Dagmar
Zélia Maria Buss, Deolinda Voigt, Eline Wichineski, Léa
;Schramm, Lúcia Tschoeke, Neida Soares Corrêa, Norma
.

Gonçalves,' Roseíis Maria Schramm (oradora) e Zita Mi-
riam Soares de .Carvalho.

Sincerame�te agradecidos.
Ginásio "Frei Rogério" - Joaçaba - S. C.
Do formando Nestor Texeira Sobrinho, recebemos

.convite para a sua formatura.
•

Gratos.

Escola Técnica' de Comércio "Frei Rogério"
Joaçaba Santa Catarina

Do diplomando Alfredo Texeira Sobrinho, filho do
nosso prezado amigo Marciano 'I'exeíra, tambem recebe
mos .convite para sua formatura

.
Agradecemos.
Escola Normal "Coração de Jesus" - Florianópolis �

Da magistranda srta. Helena Ferreira, filha do nos

so amigo Angelino Ferreira,. recebemos um convite para a

sua formatura.
,.

Agradecemos e� desejamos felicidades.
Ginásio "Sagrado Coração de Jesus" - Canoínhas
Da graduanda Jacira Furtado, recebemos e agra-

decemos o honroso convite.

FAZEM ANOS HOJE:
O sr, Hilmo Wunch: a sra. dna.

Adelia esposa do sr. Deodato de
Lima; a .sra, dna. Almerjnda, es

posa' do sr. Vitorio Damaso da
Silvejra: (> menino [oão, filho' do
sr. oHsf ,TarêI1eski.
FÁZEM ANOS AMANHÃ:
ü··'sr. -Léo . Freund, residente

em Curitil5�; o sr. Sarkis Soares,
residente em Curitiba; o jovem
'Adinor Bedritchuk; o sr. Paulo
Dehner: a sra, dna. Sueli. esposa
do sr, dr, Cézar Amim Ganhem
Sob. residente em Florianópolis;

. o menino Carlos Alvino, filho, do
sr. Carlos Wagner, de Toldo.

FAZEM ANOS DIA 5:
O sr, Rubens Ribeiro da Silva;

a srta, Leoni Cubas; o menino,'
Antonio Alravir, filho do sr. An
tonio José dos Santos, de Salseiro,

FAZEM' ANOS DIA 6:
/ O sr. Orlando Hostert; o jovem
Moacyr de Paula e Silva; o me

nino João Batista, filho do sr.

Narciso Ruthes Sobro o menino
Ràul, filho do sr. José Inácio dos
Santos, residente em Pulador.

«Correio do Norte», cúmpri
menta os aniversariantes, desejao- .

do muitas felicidades.
'C'

NASCI�ENTO --
Acha -se em festas o lar do sr.

Honorato .:8. Pacheco e senhora,
com o nascimento de um robusto'

.
garoto, que na pia Batismal rece

berá o nome de Getúlio José, f'llto
este ocorrido dia 28-11·55.

Ao novo Canoinhense e seus II'dignos pais, 0S parabéns- do «Cor;
reio do Norte». ",:"-,

1mFALECIMENTO �
Faleceu dia 30 na localidade de I.'

Paula Pereira, o sr. �oão. Baptista I:�'de Góss, ex-Escrivão de Paz, e a

muitos anos �esidente naquela lo- I.
calidade. i

«Correio do Norte» envia a seus '

familiares sentidas condolências.

CASA ESMALTE
�

Ferragen-s, .tintas em pó, esmaltes, Linta oleo,
insolantes, vernizes, oleos de todos os tipos,

dissolventes, tintas em tubo etc, etc,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Or�amentarla referente ao 'Inês de Setembro de 1955

'

\

iii Código

3 30
3 30 1

3,302

3 30 3'

3 31
"3 31 l'

3 6
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
3 84 1

:3 84 2

3 84 3
4
4 8
4 84
4 84
4 9
4 94
4 94 1
4 94,�
4 94 3
5
5
5 11
5 11
5 13
5 13
5 2
5 21
5 21
5 23
5 23
6
6 3
6 34
Ó 34
6 4
(,41
ti 41 1
641 2
6' 41 3
6� 9
'S90
6 90
6 91
6 91 1
6 93
6 93 1
7
7 3
7 34
T 34
7 4
7'44
7 44
8
8 1

8 10
B 10 1
8 11
8 11

B 11 2
8 13
à 13 1
8 14
8 ]4 1

,� 14 2

8 14 3

TITULOS

Postos médicos municipais
Aplicação' da Taxa de Assistência Social

EDUCAÇAO PÚBLICA
ADMINIS�AÇÃO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares
Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDÁRIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do normalistas, padrão K a c-s 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
cornplementaristas, padrão H á 900,0('; não titulados,
padrão D a 700,00; com habilitação pad. F, a 800,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos
desdobrados, correspondente à terça parte dos res-

pectivos vencímentos
'

Pessoal variável
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de-maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇãO
Pessoal fixo

-

Inspetor Escolar - Padrão T
Despesas diversas
Viagens' de interesse do serviço
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
'

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

"Liceu" Industrial de Santa Catarina por conta
do município '

.

Bolsas escolares diversas
SAÚDE PúBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, noeíros e sargetas

FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇãO VEGETAL

Pessoal variavel ,

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

. ,

Material serviço fomento da produção vegetal
'

FOMENTO DA PRODUÇãO ANIMAL
Pessoal variavel

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção animal
SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de Aguss

'

INDUSTRIAS FABRIS E 'MANUFATUREIRAS
Pessoal variavel

'

Operarias serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras

•

Operários fábrica tubos de cimento
SERVIÇOS DIVERSOS

Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - ReI, II'
Pessoal variavel "

,

Zeladores de cemitérios
Material de consumo

, Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA

- Fundada-Interna Amortização e Resgate
'

,

Despe�as �iversas l . .
.

Amortização e resgate da divida consolidada
- Juros -

Despesas diversas
Juros da divida consolidada

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS
Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal varíavel

'

Operários .dos serviços de ruas das vilas de Três
Barras, Major Vieira e Paula Pereira e Flp. Schmit
Operários do serviço de ruas, praças e jardins
Material de consumo

-

Para serviços de ruas, praças e jardins
Despesas diversas
Calçamento de ruas �a cidade
Transporte de material para serviços de ruas, pra.
ças e jardins,
Combustível para veículos em serviço na cidade f' vilas

DESPESA ORÇAMENTARIA'

Anterior" I Do mês I Total

9.606,00 2.640,00 12.246,00

1.415,60
7.620,50

498,80
287,50

220.812,60 26.550,00 247.362,60

9.560,00 1.200,00 10.760,00

3.300,00 230,00 3.530,00

2.640,00 900,00 3.540,00

16.000,00 2.000,00 18.000,00 ..

6.400,00 800;00 7.200,00

)

7.682,40 4.186,70 11.869,10
2.193,70 6.707,00 8.900,70
2.037,40 1.665,00 3.702,40

4.800,00 600,00 5.400,00

1.660,00 100,00 1.760,00

250,00 250,00

1.135,60

10.600,00

11.098,00
16.000,00
6.786,00

410,00

135,00

280,00
7.620,50

373,80 '

•

125,00
287,50

17.600,00 2.200,00 19.800,00

32.721,80 2.540,00 35.261,80
69.746,00 28.855,50 98.601,50

63.251,30 55.225,40 118.476,70

245.008,00 78.930,00 323.938,00 '

1.171,00 814,10 1.985,10'
2.478,40 4.698,:10 7.176,70

Ganoinhense!
para vestir bem' sua familia, com

economia, e satisfação voce encontra na

LOJA DAS NOVIDADES" que tem
todo o prazer em bem servi-lo

Faça 'uma visita sem

tudo

,

. ,

compromisso a

Loja das' Novidades

2.600;00 8.000,00

SANCIONADA .... (Conclusão))

11.098,00
16.000,00·

,

4.342,40 2.443,60

para 2 Postos de fabricação de vacinas

,Iwti-rábicas, 400.000,00
68.725.600,00

410,00

135,00

c - Diversos:

1 - Auxílio para construção ou melhoramento de
40 Jardins de Infância em grupos. escolas

particulares e aquisição de equipamentos 8.000.000,00
8.000.000,00

Art. 2. - Com o fim especial de custear as despesas com o

plano de que trata o artigo 1. da presente Lei, fica elevado o Im
pôsto sôbre Vendas e Consignações a três � seis décimos por cento

(3,6%) ou sejam trinta e seis cruzeiros (Cr$ 36,o� por mil cruzeiros
(Cr$ 1.000,,00), cobrado na forma da legislação em vigôr:

§ , 1. -- O aumento. de que trata o presente artigo vigorará
nos exercícios de 1955 a 19M.

,§ 2. - As importâncias arrecadadas em conformidade com

o aumento estipulado pelo presente artigo serão depositadas em conta

especial, sob a rubrica' "Plano de Obras e Equipamentos,"
Art. 3. . As despesas consignadas para obras e equipamentos,

pelo artigo 1. desta lei, estarão sujeitas às alterações de acôrdo com

os orçamentos definitivos e preços correntes por ocasião das respecti
vas construções e aquisição dos equipamentos. respeitando-se, sempre.
na distribuição dos recursos criados pelo artigo anterior: as percenta
gens de 45% para Estradas, 35%' para Energia, 10% para Agricul
tura e lú% para Educação e Saúde.

Parágrafo úuico > Os juros para financiamento de execução
de obras sob delegeção, necessários à construção da estrada Floria

nópolis-Lajes, correrão por conta da quota de 45% atribuida a Es
tradas conforme o presente artigo.

Art. 4. . Fica o Poder Execqtivo, durante a vigência do

plano de que trata o art. L desta Lei, autorizado a contrair' emprês
times, por antecipação da receita, com estabelecimentos de créditos,
caixas econômicas ou autarquicas, dando. em garantia, ti arrecadação
resultante do aumento de 20% n6 Impôsto sôbre Vendas e Consigna.
ções, 'estabelecido pelo art. 2. da presente Lei.

Parágrafo único - Os empréstimos, que' se contrairem -na for
ma do presente artigo, geverão ser pagos até 31 de dezembro de 1964.

Art. 5. '. Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em

entendimento e acôrdo com o Govêrno Federal, tanto na parte téc
nica quanto na financeira, para a execução do Plano de que trata

o art. 1. da presente lei.
' ,

Art. 6. - Fica criada a Comissão Executora do Plano de Obras
é -Equipamentos, presidida pelo Chefe do Poder Executivo. e com

posta dos Secretários de Estado dos Negócios da Fazenda, da Viação
e Obras Públicas, da Educação, da Saúde, da Agricultura, Presiden
tes das Federações do Comércio, Indústria e das Associações Hurais:
oito (8) representantes de associações comerciais e industriais, um

para cada região geográfica' coustante de Resolução do Conselho N�
cional de Geografia atualmente em vigor, e eleitos pelas associações
escolhidas, em conjnnto pela Federação do Comércio do Estado de

Santa Catarina e pela Federação das Indústrias do Estado de Santa

Catarina; o Presidente do Conselho Rodoviário do Estado; o Presi
dente da Comissão de Energia Elétrica; o Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem; o Diretor da Comissão .de Energia Elétri
ca: o Diretor de Obras Públicas e o Diretor do Departamento Es
tádual de Estatística.

,

Art. 7.• Fica o Poder Executivo autorizado a criar socie
dade de economia rr ista para a exploração das usinas de energia
elétrica a serem' construidas de acôrdo com o art.. 1. desta Lei, ga
rantindo aos portadores de ações os dividendos máximos permitidos
por lei.

Art. 8. - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revo-gadas aa disposições em contrário.

Palácio' do Govêroo, em Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRlGO,
ARROZ E TODOS OS -CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

,
Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo,

;Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo ,Garcindo.
'Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcíndo, Se

,encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
'petições e etc. '

.

Tem a venda UM LOPOMÓVEL de fàbricação inglêsa,
de 40 hp, em perfeito funcionamento.

1105 alq. terra de cultura, no Gaviãú, Tres Barras. Preço de ocasião.

Uma casa d-e alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco..

7 alqueires de terra. 3 casas e p�ióis.,Olaría -completa.
. Verdadeira propriedade rural.

6' da'tas defrontá á Gra'nja de Aifredo Viertel.

5 Alqueires de _terra de cultura - em FARTURA

UMA CASA d'emadeira à Rua Curitibanos, 272
50 Alqueires (Bracatingal e Erval) • em CAMPININHA .

�o ALQUEIRES de terra d'e cultura -

-

'2 casas para operários • i :

barracão para Moinho e Tafonà, sendo 10 alqueires para arrozeira ,

35 Alqueires de terra de cultura, • em-SEREIA (distante:
apenas 10 kilómetros da Cidade) _

I

� alq?eires de te!ra, de pl�nta, ,com' uma casa de madeira (lOxt3) :

com arvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17 '

quilómetros da cidade, com ponto de onibus a porta.
i,
Um Descascador de Arroz com brúnldor, com cepactdadé �

para 25 sacos por dia.
:

tft" a
para descarga

sánitária

• Descarga automática

• 100% inoxidável

ENGENHARIA E COM�RCIO .

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FlUAIS: SÃO PAULO - PORTO ALEGRE
AGENCIA: BELO HORIZONTE

®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®@
�

. ®
® ®

� A mais antiga OfiCl-na �
� A mais sortida �
® A melhor

®

i A preferida Re1i:'-Illpago I
I Completa assistência para I
® b' .. I do. pequeno concerto �
� sua ICIC eta até a reforma geral ® s

�. �
� Péças e mais péças, da menor, até -a maior ®

®
®

® V E N O E bicicletas novas .eo melhor prêço da praçà �

�. MECÂNICOS ESPE"ciALiZADOS ii �
. ®

lt. PREÇOS MODICOS �
I ' ®

I Sempre OFICINA RELAMPAGQ I
f' (AO LADO DO CORREIO) �
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�

Precisa:-se .Oiscos... Suces.sos do momentó
d� üm 'ca.hlnh6ó. Queril �o�e. bêb� ��dô

, ,
' . , Marna-e- bat-e Luiz Vieira com orquestra

Oferece-se em troca uma

chácara, -com f.I:.OOO fu2, pró- i-{\1axix� ,do. caf� e samba Por Wal-Berg e .sua

xima à cidade, com casa,
.

Samba fantástico !grànde orquestrá
�e, demais ínstalaçõés. ' 28 'Çherry Pink (Ce-�eJâ)lo'Sa) 1

,

'Tratar nesta redação. Roses of Picardy
Eddie Calvert com or�.

Manequin� do Rio
Estrelas tropicais. Horst Wende e seu conjunto

-

A�margli�ra . Hei�� Both e �u� orquestra
man ecer

.

�:!:;��:dDiós tü'chó Gatic� c�� L�; p;���i���
estes �iscos poderão ser buviQo� do'mi�gó no

Cine Teatro Vera Cruz, rC.. a:_ósa" -1J'r···1.1�·-J,ae adquiridos na ' 1_;".. 1 �

\1 Souio CJ<.egÍ11a
Rua Paula Pereira, 840

Permanentes,
Manicure e

I4% Penteados

Mas de fato, compadre!
\ f" f "P , u

9 os oro
.

arana

é um ótimo

fÓSforó_ .

G"uilherme Loeffler 4x

Age:lte 'p. Estado Sta. Ca'tariaa
� l

> ,

C�I<SO GRATUITO
O'E TAQlilGRÀFiA
.*' '. .�.. ·);·iv�.·,. " 'A "'1'. � .• -" �641'

, A Escola Modêlo de Taquí-
grafíâ; dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriu ma trículas ao novo

c�rso de, taquigrafia por corres
pond,êq,çJ.a que terá a "dura9ij,o
dé cinco meses. após o qúe serão
conferidos diplomas aos alunos

aprovados em exame final. Para
maiores informações escrever à
Escola Modêlo de Taquigrafia,
Rua Barão de Itapetininga, 275,
9° andar, sala 93, Caixa Postal

8600, fone 36·7659, São Paülo.

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos .

anéis e brincos de di
-

versos modelos

Na Relójoaria Suissa
, de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

3-12-1955

�**** **********'********��\}****
FUTE_BOL EM CASA

O presente mais cobiçado

CASA' SCHIlE-IBEEl
Variedade absoluta em jogos de mesa

..............................

__ AVI-50, _

Avisamos aos moradores de Rio Novo, Rio Liso.Rio da Serra,
Rio Vermelho, Serra Preta e a todos em geral, que doravante

,não serão mais permitidas 'às caçadas e passàge�s�ein
possos, terrenos nos citados lugares, Não '�QS resl>on�;'àbi
}isamos pel� que possa acontecer áo� �contravEmtôres cf�
presente aVISO. "" ,','

'. '. e-
.

r,'
-- �

tüb'ovico PÍECZARKA E FILHOS
"'" .i'

-

Procure no seu-fornecedor
o sebêo Princeza, Lygia,

.

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial- e canoinhense I

IMPUREZAS DO_SANGUE.

AUX. TRAT. SIFILlS

v

FITAS·
de seda, setim, tafetá a

. veludo

grande sortimento

CASAERLITA

'.

Atenção,. Lavradores
Compro palha de centeio, trigo e arroz. Pago os melhores

preços da praça. Informações com

SIJ;não Selerne, Rua Senador Schmídt - Canoinhas

Associeçêo de CenoínhesRural
Inseticidas e' fungicidas para. plantas, verduras _�

árvores frutíferas, acabamos' de receber. �X

Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE.:

-Sódico- ou
_ Duplo Potássico

!
S6dicm 16% de azoto

.'
-

_'
'

CONTÉM' Potássico: 14-15% de azoto e 10-11%'de potássio
•

e mais 32 elementos menores Indispen-
.

,

-

sáveis a saúde e produtividade das plantas,

Ano após ano, os fatos éonfirmam q�e o

SALITRE DO CHILE

AGRICULTOR!

* Aumenta a produção e melhora a qualidade
* Aumenta o número de brotos novos
* Segura as floradas e os chumbinhos
* Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
* Ajuda a eorrigir a acidês do solo
* Recupera a planta das secas prolongadas

SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONOMICA
* Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
* Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
* No momento que a planta necessita: 1/3 no plantio e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Sollctte instruções mais detalhaHas aÇ)5 Agentes do
.

Salitre no Paraná

Albano Boutin & Cia. Ltda.
-

FUNDADA EM 1897
Matriz

Av. Capanerna, 155/191
Cx. Postal, 332

Telegramas: «BOUTIN»
CURITIBA

Filial
Av. Paraná s/n (saida p. Ibiporã)

Cx. Postal, 18 - Fone 1048

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA
..

....1...... 1 ..__........ ..__......�
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Aviso aos
\

lavradores
A Associação Rura'l de Canoinhas solicita aos associados

a inscrição do Ministério da 'Agrícultora, para efeito de registro
e aquisição de máquinas pelo preço de custo. Outrossim, avisa
que quem quizer fazer registro no Ministério da AgJÍcultura� deve
comparecer na Associação, trazendo consigo escrituras e -talões do
imposto territorial, para preenchimento dos pedidos de registro.

Os interessados em adquirir máquinas agrícolas pelo prêço
de custo, devem solicitar pormenores à Associação Rural.

ALFREDO GARCINDO - Presidente 7x

mais variado
brinquedos

o maior
sorti m ento

. pelos mínimos

e

de
'A

preços

Empreza · Fuck
a pioneira em novidades

SANCIONADA
(Continuação da la página)

" - Construção da Oficina Mecânica da
Secretaria da Agricultura \

5 - Ampliação da Escola Prática de Agricultura
Caetano Costa, de Lajes ,

6 - Ampliação da Escola Prática de Agricultura
,Vidal Ramol, de Canoinhas 2.200.000,00

65.140.oóo,oo

4.000.000,00

2.200.000,00

1
B - Equipamentos:
Tratores, veículos, laboratórios e outros

equipamentos para 67 "Casas de Coloços"
Tratores, veículos, laboratórios e outros

equipamentos para 4 Campos- Experimentais 7.760.000,00
Veículos, laboratórios e outros equipamentõá para o

Instituto de Química Agrícola e Industrial, 12.000.00,000
Veículos, máquinas, e. outros equipamentos

para a Oficina da Secretaria da Agriculturã
Tratõres, Oficinas, laboratórios. e outros

equipamentos para a Escola Prática de
Agricultura "Caetano Costa", de Lages

Tratores, Oficinas. laboratórios, e outros
equipamentos para a Escola Prática de
Agricultura "Vidal Hamos", de Canoinhas '

83.000.000,00
"

40-

8.000.000,00
5-

6-
3.780.000,00

rv' - EDUCAÇÃO E SAÚDE
A - Obras:

1 - Construção de 160 Jardins de Infância
: - ,A. uxílio para a construção de Jardim de

Infância em 1 Grupo Escolar municipal
iS - Construção do Instituto de Educação I

de Florianópolis
.

" - Construção de 48 Postos de Saúde
5 _. Construção do Centro de Formação de

Auxiliares de Saúde Pública
6 - Construção de 2 Postos de fabricação

de v.acinas anti-râbicea

3.780.000.00
118.320.000,00

32.000.000,00

200.000,00

30.000.000,00
24.000,000,00

20.000.000,00

534.400.00
106.734.100,00

P
.

II
ântanoI/C .,

,,' eu sôbre o

NO CINEMINHA, dia 8:

Ouadros 'não
�

111as entretem
·Uniao

adere ao novo

bôas relacões
,�

Repele a idéia de seu atastamento

por intervenção de qualquer tipo

Proclamação aos _Paulistas
necessária; se fôsse ilegal, sub
versiva. Como se não bastassem
essas razões, é de nbtar-se, tam
bem, que na administração do
sr. Café Filho "e, assim, na do
sr. Carlos Luz, tinham «assento
ministros i·ndicados pelo Estado
de São Paulo. Nada se sabia do

paradeiro dêles. A única infor
mação que recebera, provinha
do titular da pasta da Viação,
o eminente e, altivo Otávio lYlar-·
condes Ferraz, que me dizia ao

telefone, às 4 horas da madru

gada do dia 11, a' decisão do

govêrno de defender-se e res

tabelecer a ordem. Tinha eu

tambem dúvidas concernentes
à autenticidade e ao conteúdo
dos despachos que me chegavam.
Outra é a situação presentemen
te: acabo de receber telegrama
do dr. Carlos Luz, que me co

munica a sua renúncia à presi
dência da Câmara dos Deputa
dos e, consequentemente, à ma

gistratura suprema. Graças ás
virtudes dêsse ilustre cidadão,
e em consequência do seu no

bre gesto, foi retomada a nor

malidade constitucional. Em de
corrêncís, São' P�ulo passa' a
entreter com a União tôdas 8S

relações e os contactos de di
reÚo, de sorte a facultar-se, le

gttimamente, manutenção da le

galidade e do clima pacífico exi

gidos pela operosidade do seu

povo. Não é isso adesão, nem

será. Muitas vezes sou recorda
do de que, nascido em Mato
Grosso, cabe-me dirigir os pau
listas. Eis mais um motivo pàra
que não degrade esta terra e

as suas tradições de altanaria
e coragem. Asseguro aos pau
listas que não permitirei, não
tolerarei qualquer arranhão nas

minhas prerrogativa!'! e nos brios
do govêrno, o que equivale di
zer que, quer a idéia de meu

afastamento pela Assembléia,
quer a da intervenção federal,
ou, ainda, a de quaisquer inter
ferências estranhas, devem ser

postas Ilum(uiamente. de lado,
como esperanças vãs, de apetí.
tes criminosos. Ninguem me di
minuirá do cargo, não existindo
fôrça sôbre a terra que me apar
te, sem meu último sacrifício,
da, absoluta plenitude do «mu-

nus» constitucional de que es

tou investido. Venho procuran
do dignificar as minhas funções.
Não vivo do' govêrno; morro

nêle, na sobrecarga terrível das
responsabilidades e das angús
tias, sobretudo quando o herdei
convertido tom ,esc'lmbro, quase
na expressão delapidada das
massas fálidas. Permaneço onde
sempre estive, fiel' aos verda
deircs amigos. aos cornpanheí-.
ros de sonhos e esperanças, aos
autênticos democratas, que pro
curam um regime de liberdade
e decência, trabalho e despren
dimento. Respeitando a Consti
tuição.. Preservando a paz pú
blica. 'yropiciando 0. progresso.
Protegendo 013 humildes e os

desamparados. Exaltando a Re

pública. Assim prosseguirei, en
quanto Deus, o Todo- Poderoso,

. julgue-o necessárío. São Paulo,
15 de novembro de 1955. Jânio
Quadros, governador de São
Paulo.

São Paulo, 15 - O governa
dor Jânio Quadros distribuiu
hoje à imprensa a SEguinte pro
clamação ao povo de São Paulo:

«f; de minha obrigação, após
'0'8 acontecimentos verificados na

Capital do País, dírrgir-me ti to
dos. Amigos ou desafetos, com
panheíros ou opositores, 8 nin

guem excetuo desta palavra,
proferida em ensejo solene. Ain
da ontem, saia em companhia,
com ��a das grandes �UI:_a�
da Pátria: um general que e

soldado, um soldado que é ge
neral; um militar que é paisa
no, um civil que veste farda;

.

alguém puro; inflexível,' áspero,
que o poder do dinheiro, dos
interêsses subalternos e o da
máquina dos sobas partidários,
no vasto e bruto interior, pu

..

deram
.....

derrotar. A campanha
erigia-se em cruzada - a .revo

lução pelo voto, caminho para
a continuidade das instituições,
- e nela coloquei todo o meu

, empenho,' e todo o meu-patri
mônio, que eram o ideal e a

saúde, esta, posteriormente, no

entender de alguns, abalada de
forma irreparavel. Não me de
sagradam os resultados. Deitou
se, de município a município,
umá gigantesca sementeira, que
ainda nos alimentará no futuro.
Ademais, segui com multidões
.anímadas dos mais alevantados
anelos e dos mais acêso patrio
tismo e, assim, lucrei menos pa
ra mim do que para a minha
família e para os meus deveres,
aperfeiçoando-me na jornada.
Há pouco, era cientificado, na

calada da noite, da ocorrência
de um movimento armado.

,

As

notícias pareciam as mais' alar
mantes e contraditórias, apenas'
ressaltando certo, e é o que re

vela, que o presidente e vários
de> seus ministros, depois de
ameaçados na sua incolumidade,
haviam-se recolhido a bordo de
um vaso de guerra. Na manhã
dêsse dia, fuí distinguido com,

um radiograma do general Tei
xeira Lott, justificando aquela
posição militar e solicitando a

solidariedade do governador de
São Paulo. Sem pronunciar-me,
aguardei o desenrolar dos fatos
na firme disposição de manter
a mais rigorosa obediência à

Constituição e à lei, conduta,
aliás, ratificada pelos secretáriosB - Equipamentos: paulistas. Ao fim da tarde, já1 ---: Mobiliário, "play-ground" e outros equipa- õuvia eu, ainda naquele ambí-

. mentos para 160 Jardins de Infância 16.000.000,00 ente de confusão 'caótica, que o2 -

..
Auxílio para a aquisição de mobiliário "play- Congresso Nacional destituíra o

'
"

ground" e outros equipamentos para um primeiro magistrado. Recusei-
" grupo escolar municipal

_

100.boo,00 me-ai aderir ao novo govêrno.3 - Veículos para o Serviço de Fiscalização de Ensino 8.200.ooo.co -'Recusei-me porque não é meu4;f":'" Mobiliário, )pboratórios, e outros equipamentos propósito aderir a qualquer go-'.' c

.,. para 48 Postos de Saúde 17.356800,00 /vêrno para cuja formação não5 - :Yeículos para os Postos de Saúde e ambulâncias 16.668.800,00 tenho concorrido. Acresce, ainda,6 - M:obiliário, laboratórios e outros equipamentos r:

que naquele momento tal ma-
para o Centro Formação de Auxiliares de Saúde Pública 10.000.000,00 nifestação teria sido desnecessá-7 -.:::., '�obiliário, laboratório e outros equipamentos ria ou subversiva. Se o' govêr-:;

.. ':!:� CONCLÚE N'OUTRO L�O�C�A:L�__....:. �n:o:..'..:i:ns:.:t:�u:r;a:d:o_f:ô:::s:se:...:.le�g:a:l,�d:.:e.:.s-_.!. ..:_,.;__:;__-.------.....:;;.....:0--------

Jânio
A

governo,
acom

oPróximo
O próximo, em cada minuto,

é aquele coração que se acha
mais próximo do .nosso, por di
vina sugestão do amôr,' no ca

minho da vida.

No lar é a espôsa e o espôso,
os pais e os filhos: os parentes,
e os hóspedes.
No templo dó trabalho comum,

é o chéfe e o subordinado, o

cooperador e o companheiro.
Na via 'p�blicli" é o irm.ão ou

amigo anonimo que partilham
conôsco a mesma estrada e o

mesmo clima.
Na esfera social, é a criança

e o doente, o desesperado e o

triste, as afeições e os laços da
solidariedade comum.

Na luta contundente do esfôr
ço humano, é o adversário e o

colaborador, o inimigo declara
do ou oculto cu, ainda o asso

ciado de ideais que simbolizam
nossos instrutores.

Em tÔda parte encontrarás o

próximo, buscando-te a capaci
dade de entender e de, ajudar.
AUXILIA-O COM AQUILO

,

QUE POSSUAS DE MELHOR.

Visitem a tradicional exposição na

Sobreloja da

POPELINES e POPELINITAS LISAS
,..,

BLUSAS DE ALGODAO

CASA

CAS·A ER.LITA
ESTAMPADAS

exclusivos

e

modelos
.. ..

ongmars em padrões

FISCHER
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


