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Campanha que, está
sendo desvirtuada pela

política
• -

parxeo
ALFREDO GARCINDO

A União, Democrática Nacional governou o município de

Canoinhas, tornando-o em 5 anos de administração capacitado
para competir com os grandes municípios, em qualquer setor de

atividade. Quer seja comercial ou industrialmente, a ação do

,Govêrno Municipal udenista, lançou o seu olhar e protegeu os

interêsses dos operários, patrões e empregados. Foi uma época
feliz para o povo. Não se ouviam queixas nem queixumes. A

Prefeitura Municipal .era então uma verdadeira casa do povo que

para lá se dirigia em b'-l:sca de um con�elho, de c?mo p:oceder
para ajudar. o desenvolvIme_nto de CanolD?as. Havia enta�, pro
fundo interesse e colaboração entre Prefeito e seus mumcipes.

,

Deixou o govêrno udenista Canoinhas em altura de evolução social.

Atualmente, nota-se verdadeiro desânimo entre os ca

noinhenses. Desde que Haroldo Ferreira assumiu o govêrno mu

nicipal, já não se vê aquele entusiasmo tão natural do povo de

nossa terra. Abatido pelo primeiro golpe sofrido através do au

mento absurdo dos impostos municipais, padecendo pelas conse

quências desse golpe, vê sua fé diminuída diante de um dirigente
exclusivamente político-partidário que está governando, víngando-:
se daqueles que êle sabe que não lhe mereceram confiança. Para

se eleger, recebeu o apôio do PSD, mas êste não tem' fôrça nem

crédito em sêu govêrno. A união dos dois partidos feita para se

reconciliarem na administração e juntos, cumprirem os acôrdos

político-partidários, preencherem os claros, no município, após
eleito o PSD é um, busca-pé do PTB, controlado por Haroldo

, .Ferreira, que com sua habitual maré de conversa faz ondas e
.....

sufoca os aspirações do seu aliado. Mesmo os velhos políticos do

, PSD não negam
�

essa nossa afirmativa. I

Não satisfeito com tudo que tem feito, ainda há pouco,
"'com um gesto aviltante, não digno de um Prefeito Municipal,
eleito para governar, atendendo a reivindicação de todos os ha
bitantes deste pedaço de terra, procura de todos os modos e

maneiras desvituar a Campanha do Trigo no município. Os ab

negados lavradores que cooperam e continuam cooperando para
o desenvolvimento da agricultura canoinhense, arriscando todos
os anos suas economias na plantação de trigo, pois este cereal nem'

sempre apresenta resultado' compensador, ora devido às terras e

outras intempéries da: 'natureza, está assistindo através dos dois

jornais, debates feito sôbre as sementes, quando êles deveriam
assistir legitima junção de tôdas as fôrças em seu benefício. .

Se assim não está acontecendo,' nem se fazendo, devemos
exclusivamente à paixão política do atual Prefeito Haroldo Fer

reira. Todo o impasse, tôda a obstrução aos acôrdos que visam

proteger a lavoura do trigo, foram desvirtuados por êle, que
ocupa um cargo eletivo, apenas para o seu partido político e não

.

do povo para o povo.

A atual administração municipal está custando ao povo
de .Canoinhas lágrimas de sangue. Sacrifícios e mais sacrifícios
o povo ainda terá que .passar. Mas como tudo tem o seu fim,
a atual administração municipal também o terá e então, «nos

sas luzes voltarão a brilhar novamente» para a felicidade de
todos os canoinhenses,

CONVITE
Realizando-se dia 23 do corrente (amanhã), em todo o Brasil,
a Páscoa dos 'Funcionários Postais Telegráficos, tenho O prazer
de convidar. em nome da Comissão Organisadora, todos os fun
cionários públicos civis, federais, estaduais e municipais desta
cidade, e Exmas.· Famílias, para tomarem parte 'né�se certamem
de fé, o qual será realisado pela manhã às 7,30 horas, na Igreja

Matriz CRISTO REI.

. GUSTAVO MAES, Agente dos Correios e Telégrafos.

Gazolina a
• , Inesperada e, violenta majoração do preço da gasolina e

combustíveis, provocou energíca reação entre os motoristas e

empresas de transportes, que se verão forçados a aumentar fre
tes e passagens, prejudicando dessa modo a bolsa do povo.

Em dezembro do ano passado, o Presidente JK assegu
rou aos proprietários das aludidas empresas que a gasolina não
sofreria dali por diante nenhuma alta, tendo em nista a necessi
dade desse combustível no desenvolvimento direto da Nação.

Passando o povo brasileiro, atualmente, por uma onda .de
" prêcos altos, com o aumento da gasolina, ficará cada vez mais

condenado à miséria aviltante da fome. Crecse diariamente O

número de desempregados - aumentam os roubos'- e o Pre
sidente da República continúa sendo apenas a figura simpática,
o caixeiro-viajante da Presidência da República.

, -Enquanto tudo isso acontece, o comércio e a indústria,
arrastados pela onda de prêços altos, forçosamente estão dimi-

,

nuindo suas atividades o que redundará no decréscimo da pro
dução, prejudicando o desenvolvimento industrial da Nação. Tudo
isso, porque, o Govêrno já não mais consegue deter o aumento
do custo de vida.

.
Em Canoinhas, a gasolina está a Cr$ 7,10 o litro. E Jus-

celino Kubitchek teve maioria de votos em Canoinhas sobre os

demais candidatos e cedo fez o pagamento de sua dívida para
com os canoinhenses ...
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lrineu ,Bornhausen
A serviço da União Demo

crática Nacional de Santa Ca
tarina, o sr. Irineu Bornhausen,
acaba de visitar o sul do Esta

do, onde foi alvo de expressi
vas manifestações que atestaram
mais uma vez o alto aprêço
em que é tido pelos catarinen
ses o ex-Governador.

no sul do Estado
Em Crisciuma o sr. Irineu IBornhausen, que estava acom

panhado do Vice-Governador
Heriberto Hülse, do Presidente
da Assembléia Legislativa, De-

, putado Ruy Hülse, e dos De-

I putados Paulo Konder Born
hausen, foi homenageado com

um grande jantar. Nessa opor-

tunidade, ergueu um brinde ao

Governador Jorge Lacerda, cuja
administração enalteceu.

Também em Urussanga e nas

demais localidades por que J?as
sou, o Presidente da UD� cata
rinense foi alvo de concorridas •

recepções.

OApo�tolad ) deOreçêo
tem o grato dever de convidar
todos os seus associados para a

Santa Missa e Comunhão Geral,
a realizar-se na festa do Sagrado
Coração de Tesus,

.

no dia 28 do
corrente às 7,30 horas, como tam

bem, para uma reunião no dia
29 às 3 horas da tarde, no salão
Cristo Rei.

Desde já agradece o compare
cimento de todos.

A DIRETORIA.

Condolências' pelo
falecimento· .do
Dr. Plácido Olimpio

o sr. Apolônio Salles, Presi
dente em exercício do Senado

Federal, transmitiu ao Gover
nador Jorge Lacerda o seguinte
telegrama:
«Apresento ao Estado de S.

Catarina, na. pessoa de V. Excia .

as condolências do Senado Fe

deral, pelo falecimento do ilus
tre catarinense que foi o dr.
Plácido Olimpio de Oliveira.»

Do Deputado Wanderley Jú
nior, o Governador do "Estado
recebeu- telegrama nos seguin
tes têrmos:

" «Agradeço gentileza comuni-

cação falecimento prezado co

lega Plácido Olimpio de Oliveira,
que foi excelente deputado e

leal amigo. O Estado merece

pêsames pela lamentável perda
de seu ilustre filho. Por isso
transmito a V. Excia. os meus

sentimentos.

Moção de aplausos ao

Governador da Câmara
Municipal de Canoinhas
Comunicando ter sido apro

vada moção de congratulações'
ao Governador do Estado, em

face de sua determinação que
objetiva adquirir um conjunto
Diesel elétrico para a Empresul,
o Presidente da Câmara de
Vereadores de Canoinhas trans
mitiu a S. Excia., o seguinte
despacho telegráfico: «Cumpre
me grata satisfação comunicar
V. Excia que êste Legislativo,
apreciando proposição do ve

reador Carlos Schramm, apro
vou moção de congratulações,
motivo contratação conjuntoDie
sel para Empresul, cujo evento
beneficiará grandemente norte
catarinense justo motivo júbilo
seu povo, que, por sua vez é
reconhecido pelo esforço de
monstrado por V. Excia. Sau

dações. Braulio Ribas da Cruz,
Vice-Presidente no exercício da
Presidência da Câmara de Ve
readores de ·Canoinhas.

Sem eleitorado não

eleições --no ano próximo
Preocupados os -meios políticos - Entendi
mentos para rápida aprovação do novo

projéto sôbre O alistamento

Rio, 17 (Agência Nacional) - O prazo para alistamento,
eleitoral, terminará, sem multa e sanções, no proximo dia
31 de dezembro, embora até o dia 24 de junho de 1958 o

alistamento eleitoral possa ser feito, com multas e sanções.
A fim de esclarecer o público, o T'ribunal Regional Elei

toral está prestando as seguinte!' informações: Tolerância. -
Para o homem -- até um ano após haver completado 18
anos Para a mulher - até um ano após o exercício de
profissão lucrativa.

Ainda a 24 de junho de 1958 se dará o encerramento
do prazo para pedidos de transferência de dornícílío (art. 10,
alínea «a", da Lei nr. 2550-55). Só há transferências para
os possuidores, de títulos expedidos na conformidade da Lei
número 2 550�55.

'

A 24 de junho de 1958: encerramento do prazo para
pedidos da 2a via, por extravio ou inutilização do título
(art. 16 da resolução número 5.235, do TSE). - Só podem
requerer 2a via os alistados na conformidade da Lei nr.

2.550-55.
A 3 de agôsto de 1958 encerrar-se-á o· prazo para pe.

didos de mudança de seção eleitoral por-motive'. de nova

residência, dentro da mesma Zona Eleitoral (art. 68. § 30
letra "b", da Lei nr. 2 550).

'

•.
'

Rio, 15 (Rádio P) - Os depu
tados e senadores estão enfren
tando a perspectiva de não ser

possível a realização das eleições
no próximo ano. O Congresso
e onze governos estaduais fica
riam então impedidos de reno

vação pela incapacidade material
de levar às urnas eleitorado
que justificasse pleito de tal
magnitude. Diante do quadro
que se desenha mostram- se os

mais diversos circulas politicas
assustados com as consequencias
que poderiam advir de tal fato.
Esse é o motivo pelo qual todos
se voltam em primeirc lugar
para o projeto que Oscar Car
neiro apresentou à Camara,
dispondo sôbre o alistamento
eleitoral. A partir de hoje porém,
é que as opiniões começaram
a ,se manifestar. Inicialmente
verifica-se existir unanimidade
em torno da proposição do
deputado do PSD pernanbuéano,
Oscar Carneiro antes de dar
publicidade ao seu projeto e de

I apresenta-lo. ao partido, procu
rou os udemstas aos quais s-ub
meteu o trabalho de sua autoria.
Segundo inforrnou.dísso deu con
ta ao diretorio nacionaldo PSD.
Houve entre elementos da opo
sição grande receptividade. José
Bonifacio, da UDN mineira, su

geriu emendas apresentadas a

outros projetos Dói Camara. O

ALISTAMENTO
ATÉ O FIM

podere haver
;.1

lider trabalhista e a bancada do
PTB também mootram-se entu-

'

siasmados com o assunte-s O
clima para o projeto é assi� o ,

melhor possível, surpreenderrdo
se a existencia de um tacíto- en
tendimento entre as correntes
mais antagonicas ",do quadro da
politica parlamentar. É tal o

entusiasmo udenista que José
Bonifacio chegou a propor es-'

•

pontaneamente mesa redonda
dos partidos, para que o projeto
seja aprovado com a maior bre
vidade. Um ponto do pnojeto
porém está despertando sérias
duvidas nos pequenos partidos.
Colhemos junto a Emilio Carlos
do PTN que o projeto contém'
dispositivos muito prejudiciais
às pequenas agremiações.
O projeto retira da Justiçá

Eleitoral s.- prerrogativa da or

ganização do corpo de eleitores
e o transfere, praticamente, pa
ra os partidos politicos, atraves
de Comissões Eleitorais, presi
didas por promotores e juizes
de Direito, comissões compostas
de representantes dos partidos
politicos, de acordo com o ar

tigo 50 e S&U51 paragrafas do

projeto:
"Art. 5 _ As Comissões Elei

torais serão constituidas de um

presidente que será o represen-

(Cantina na 3a. página)

SEM MULTA
DO ANO
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CAL PARA ADUBO
Lavradôres interessados na aquisição de cal e

adubos para as suas lavouras, deverão dirigir-se à Asso
ciação Rural de Canoinhas e fazer os seus pedidos. A
cal está sendo vendida diretamente da calcarea ao la

por intermédio da Associação.

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de

Lã
•

RENOVADORA
Ofici08 de reforma e pintura de bicicletas
Ciclist� da cidade ou do interior: Quando precisar de

,,�.,,; uma bo� reforma em sua bicicleta, procure em

=Canoinhas a Oficina RENOVADORA.

Serviços perfeitos compinturas a eletricidade

-;:,
-ci·X:e.

, .�.õ:..

RENOVADORA.
. ''',_'lIRua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis)

Proprietário: Amaro Martins dos Santos

<'

Pintar·é conservar
Tintas para todos os fins
v. S. encontrará em grande escala,

e aos melhores preços na

.(·ASA
'

,ESMALTE

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa/ assistência para

b· . I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à. vista ea prazo
,'� ,

Sempre- OFICINA RELAMPAGO
lua Paula Pereira _- Edifício próprio

As melhores
malhas de Lã

(!af$Q, �t,tit4

Documentos Perdidos
o sr. André Pangratz per

deu urna carteira com os

seguintes documentos: Car
teira de motorista, ,

....... Certi
ficado de propriedade - Ta
lões da Petrobrás. Grati
-ficando ao que achou, en

tregando-os nesta redação
ou na Delegacia de Policia. 1x

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289. s.o.

S. Tereza Especial
o seu café

A Assodacão Rural
,

tem à venda
Arame para parreira

vacinas para todos as doen
ças de animais e aves -

avissulfa liquida - mudas
enxertadas de plantas fru
tiferas - adubos ..... incetíci
das - arados - capinadei
ras ..... sementes de hortaliças
- pó de

. gafanhoto - .sul
fato de cobre - 'pó. para
,imunisar semeetes - ferro
para cortar trigo, enxadas,
pás ajuntadeiras, foices', etc.

Os lavradores interessados,
deverão procurar a Associa
ção Rural, onde poderão fa
zer suas aquisições, por pre
ços cem minima margem de
lucro para a Associação. 1.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygie,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Cons,JI
Próximo ao PgST,O ESSO.

Assine! Lei�ltDivulgue!
Correio do Norte

Colchões, de Molas
À VISTA E

.. (irupos Estofados
A PRAZO

�----���-------------�
I

LOJA SANTA TEREZINHA
RUA PAUbA PEREIRA, 430 - AO' lado dos Correios e JelégralOS

C;alçados finos para crianças e

Calçados 'colegiais
ARTIGOS DE LÃ EM GERAL
Blusas de Malha para Senhoras,

de Cr$ 55,00 em diante

Canecos de Porcelana, artigo bom ...

de Cr$ 5,00, Cr$ 6,00 e Cr$ 7,00
� .. e uma infinidade de artigos úteis a V.S.

�------------------------�
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H.· Dr- Aristide's Diener L.:r: CIRURGIÃO DENTISTA .:
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i Raios X - Pontes Moveis ,e Fixas I �
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II Dentaduras Anatomic8s I
_

,
H
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Informações com Waldemar Knüppel

Terreno à Venda
Grande Oportunidade

Vende-se um terreno com a. área de 85

alqueires, sito em Rio Claro, neste município.
�. .

Otima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros, imbuías e demais madeiras de lei e bons
hervais. - Preço de Ocasião.

Tratar com o Snr. José Allage, Rua Coronel

Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, �)U com o Pro-.
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

ATENÇÃO (ACADORE'S I
•

",

a firma J, CÔRTE irá receber um sorti.
mento de espingardas e munições de todos

os calibres' Espingardas mochas e de cão.

Fabricação espanhola, «LA SORDA,., Ia
bricada com os afamados aços toledanos. Es

pingardas de fabricação nacional fogo :c�n-
trai e pica pâu. Municões em geral para'

armas de fogo, em breves dias em ex-

posição nas lojas
Â

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - 8TA. CATARINA 3

Faca com urgenda seu título de eleitor I
,

A Lei número 2.550 exige que todos QS cidadãos obtenham
novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar no
pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhas, poucos foram os que requereram os seus, noves

'títulos. D�ixa()do para requererem na última hora. tornar-se-á

impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo tempo.
Por isso � necessário que todos -os canoinhenaes requeiram os

seus novos títulos com a máxima urgência, tendo principal
mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

despachados somente até Julho de 1958.

Se nas próximas eleições apreaeutarmos um grande
.

nú
mero de eleitores, colocaremos Canoinhas num exelente conceito'

perante os demais Municípios brasileiros,

Avante, poiso' cauoinhenees. Procurem o Cartório Eleitoral.
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal
l° andar.

O título de eleitor é gratuito.
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Deputado Benedito Terêzio de Carvalho .Ir., apresenta na

Assembléia Legislativa veto de pesar pela tragédia da SBO
DR. MÁRIO MUSSI - Presidente Sociedade Beneficente Operária, Canoinhas - Fpolis., 18. 17 hrs' Assembléia
Legislativ� Santa Catarina a requerimento deputado Benedito Terézio Carvalho Jr., e aprovação plenário, fez
inserir ata trabalhos sessão hoje voto profundo pezar lamentavel desastre dia 14 corrente ocasionando morte

imediata empreiteiro obra construção séde essa sociedade senhor Wendelino Klock e ferimentos graves seus

companheiros trabalho. Ao fàzer comunicação visito operários hospitalisados formulando votos pronto restabele-
cimento. Wolney Colaço de Oliveira, 1. Secretário Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

@®@®®@@®®®(!l@@@@@@@@;@®@@@®@®@®®@@@®®@@@®@@@?@®®@@@@�
® �

i A NOTA PAROQUIAL I® ®
�®®@@@®®®@ Responsável: frei Elzeário Schmitt, ofm. @@@@@@@®@®

Procissão de Corpus Christi
Com a pompa que a Igreja Católioa põe na sua 'maior e mais

importante Procissão, realizou se, ante-ontem, pelas ruas engalanadas
,

da cidade. o desfile das Associações Religiosas da Paróquia e do povo
católico, em homenagem de adoracão e fé a Jesus Hóstia, com sua

Realeza Humana e Diviná presente no Santíssimo Sacramento. Car-'

regado pelo Padre Vigário da Paróquia. o Santíssimo Sacramento ia
debaixo do pálio, cercado de cânticos e incenso, Amoldando se ao

costume no Brasil, a Paróquia armou um único Altar, em frente à

Igreja Matriz, onde, ao recolher da Procissão, foi dada a benção com

;O Santíssimo Sacramento ao povo e à cidade.

Festa de São Pedro e São Paulo
E' sábado próximo a Festa dos Príncipes dos Apóstolos, Dia

" Santo de Guarda quando, ao ensejo da festa de São Pedro. primeiro
Papa, se celebra no mundo inteiro, simultânearnente, o Dia do Papa.
As santas Missas obedecerão ao horário dos domingos: 6,30; 7,30; 9; 10 hs.

A morte dum insigne católico
Fatalissimo acidente colheu, em pleno exercício de sua nobre

profissão, ao sr. WENDELINO KLOCK, construtor em Canoinhas e

um dos católicos exemplares da Congregação Mariana desta Paróquia.
Seus funerais concorridíssimos, na manhã do dia 15, com Missa de

Corpo Presente. despertaram grande comoção. Ao' sair da Igreja, o

féretro foi conduzido à Capela de Nossa Senhora de Fátima, em justo
preito de reconhecimento, a seu construtor, dedicado propagandista e

benfeitor. Paz a uma das mais belas almas católicas desta Psróquial
Festa do Sagrado Coração de Jesus

Sexta-feira próxima. a Igreja Católica celebra esta solenidade,
instituida já por Pio I.X em 1856, e por Pio XI, em 1928, elevada
a festa de primeira classe na liturgia, quando tomou novo. incremento
a prática das primeiras sextas- feiras de cada mês, com seu caráter de
reparação eminentemente católico.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Hoje: O Sn1'. Benedito Te- Ludovico Bôra; a Srta. Ro

rezio de Carvalho Neto; a sicler, filha do Snr. 1ahyr
srta. Ivone Brey; os jovens Damaso da Silveira; o Jovem
Dorival (irittens e Etizeu Pedro, filho do Snr. Nicolau
Langer,· o Snr. Ladislau Burgardt.
pamb,roski; a menina Sueette
Maria, filha' do Snr. Adib' QUINTAIIFélR,A: As sras.

Sakr. Dna. He:rcilia, esposa do Snr.
Emílio Lemke e Dna. Odete

Amanhã: Os gaiatos Lino, esposa do Sr. Rodolfo Frantz;
fiilho do Sn1'. Zenão Mazur- a Srta. Ludooina tllha do
Jr_evicz f' Gastão, filho do 5nr. Snr, Romão Nidzielsei.

.

Felix Rudolf; o jovem Ferdi-
nando Frank; os Srs, Angeli» SEXTA",/'EIRA: A garoti,
no Ferreira (ii Ottmar Riede; nha Lidneia, filha do Snr.
a Srta. Inês Bialeski. Pedro P. Portes; as srtas.

Laureei, filha do Snr. Torda",
5EGDNDA::/'EIRA: A sra. no Righetto e Yolanda Tre

Dna .Frida Maria esposa do oisani; os meninos Alceu, filho
Snr, Rodolfo Wibbelt; o Snr. 'do Snr. Carlos Mülbauer e
João Clemente Kuhn; os me- Vilmar, filho do Snr. Marcus
ninas Nylson João, filho do Franz,' a exma. sra. Dna.
Snr, Rodolfo Auerbach e]oão Paulica, esposa do Snr. [osé
rrancisco, filho do Snr. Eral- Greffin,

.

do Spitzner. Cumprimentamos a todos,
TERÇA,FEIRA b Snr. desfjando felicidades.

Wçzldemar Nader,' o Snr. Gui.
lherme Grosskopt,· as exmas
Sras. Dna. Celestina, esposa
do Snr. Antonio B01'ek, Dna.
Rosa, esposa do Snr.· Horst
Bollmann e Dna. Nair, �sposa
fj.o Snr. Hildegar Imianovski;
o menino Pedro Salvio, filho
do Snr Antonio Borele

QUARTA:FEIRA: O Snr.
Altavir Zani.olo,· a eX1t1a Sr,a.
Dna. Iracy, esposa do Snr.

lVascimenfo
Acha:se em festas, desde

/9 do corrtmte, o lpr do 1.'lqsso
amigo sr. Frede,r,ico Koçhler
e sra. res.identes em Ca,n:zpo
do Trigo, co,m. o 1Jar;cüner,zto
de ""'J'Ia robusta garota qlfe,
na pia b,çz tis '!tal receberá (o
'fJ,!lme de .Açfirtes.

.

Nossos parabéns.
,,; ,

'.

(iuilherme Cirosskopf
Festejará seu 50° aniversário dia
25 do corrente, o sr. Guilherme
Groskopf, íudustrial e lavrador,
fesidente nesta cidade. Dotado

sempre de bom humor, desfru
ta merecidamente de vastíssimo
círculo de amigos. Espírito em

preendedor, Guilherme Grcs
kopf 'muito tem batalhado por
Canoinhas, concorrendo com o

seu trabalho e bôa vontade para
o nosso desenvolvimento. Pes
soa muito relacionada em todos
os meios sociais, está sempre
disposto a ajudar em tudo que
diz respeito ao progresso do
município.

Os seus amigos, no dia da
auspiciosa data, certamente irão
manifestar-lhe a sua estima e
o seu alto apreço,
«Correio do Norte» felicita-o

efusivamente.

Sem eleitorado ...
CONCLUSÃO

tante do Ministério Público lo
cal e mais quatro me�bros es

colhidos pelo juiz eleitoral dentre
os nomes indicados em lista
tríplice pelos Diretorios muni

cipais, legalmente registrados,
dos partidos politicos".
"Paragrafo 1 o - Serão no

meados de preferencia os indi
cados por Diretorios de partidos
que isoladamente ou em coliga
ção, tiverem alcançado no último
pleito, maior numero de legen
das".
I

Os p�ql:lenos partidos estariam
praticamente alijados da orga
nização eleitoral de VI.'Z que o

\ sistema preconizado pelo proje
to somente se aplicaria no in
terior: \
"Art. 10° - Não serão cons

tituidas Comissões Eleitorais
nas Zonas Eleitorais do Distrito
Federal, Capitais dos Estados e

Territórios, - sendo os encargos
a elas atribuídos nesta lei exer
cido pelos escrivães eleitorais e

funcionários designados pelo
juiz, nos termos da Lei n. 2550".

EXPLICAÇÃO
Na justificação' o sr. Oscar

Carneiro assim defende o seu

projeto:
"De modo como está a lei e

dada a carencia de tempo para
a renovação do eleitorado, será
este constituido apenas pelos ha
bitantes das cidades e centros

adiantados, pela impossibilidade
de sua exequibrlidade nos meios
rurais longínquos, com as des

pesas de idas e vindas dos alis
tandos à séde dos cartórios,
estabelecendo-se um odioso pre
vilegiO' contra essas. populações
e gra'Ze vulneração do princípio
da Universalidade do voto, as

segurada pela Constituição.
E mais adiante, defendeu o

autor do projeto a criação das
Comissões Elleitorais:

"A criação da Comissão Elei
toral, cvnstituiqa de represen
tantes dos partidos po1iticos,
repre'senta um"permanente apa
relhamento de fiscalização, de
modc. que a fraude que por
ventura pudesse ocorrer será
evitada de form� irrdorquivel".
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IAinda o trágico acidente
no prédio em censtruçãe

Sociedade Beneficente Operária

do dia 14
da

Conforme anunciamos no número anterior, aqui es

tamos para melhor cientificar os nossos leitores de trágica
ocorrência do dia 14 do corrente, na qual perdeu a vida o

nosso bom amigo e destacado correligionário' Wendelino
Klock, e mesmo porque, naquele dia, todos nós da redação,
ficamos abalados com as conseqüências funestas da ocor

rência.
Wendelino Klock começou a sua vida de trabalho,

como pedreiro. Inteligente, trabalhador, honesto e contrp
.lado, em pouco tempo conquistou a simpatia do povo ca

noinhense; tornando-se independente, formou a sua própria
firma de construções. Até êhtão, Canoinhas ainda não con-
..) \tava com construções modernas. WENDELI�p KLOCK,'

recebendo a colaboração de engenheiros, juntando a esta a

sua inteligência, iniciou uma série de novas construções
padronísadas, tôdas de estilo moderno. podemos mesmo

adiantar que foi' o homem que mais contruiu ern Canoinhas,
considerando o tempo que trabalhava -como empreiteiro de
Obras. Eis algumas de suas principais construções: Prédío

,

Cine Teatro Vera Cruz - Prédio do Banco do Brasil' -
Escritório Zaniolu - Fôrça e Luz _:_ Irmãos Trevisani -

Lourenço Buba -::: Oficina Relâmpago - Posto Ouro 'verde
- residência Dr. Haroldo Ferreira - residências de Alcidio
e Milles Zaniolo ___: residência de Eulindo Trevisani - .re

sidência de Dietrich Sierns - residência de Ruprecht Loef
fler, etc.

Sócio fundador da atual firma Scultetus & Klock:
Ltda., WENDEÜNO *LOCK foi se� dúvida alguma, urn
batalhador de t;loss,a: evolução. A tendendo várias turriias
de operários que construiam em diversos pontos da cidade',
às 6 horas da manhã �st�va de pé e muitas vezes não' to-
mava nem o café da manhã.

-

.

Dia 14; às 8,30 hs. vinha WENDELINO KLOCK de
Marcilio Dias, onde tinha ido levar uma turma de operários
que estava trabalhando naquele distrito. Parou a sua carní
nhonéte na construção da Sociedade Beneficente Operária,
para então, dirigir o levantamento da cúpula QO telhado
daquela Sociedade. Amparando-se no andaime com os seus

operários, êste partiu-se, desabando em seguida, tendo Wen
delino Klock caído da altura aproximada de 8,30 metros
direto ao piso de concreto armado, fraturando o crâneo e

recebendo outras fraturas. Com êle, também caiu o Sr. Hen
rique Zacko, que caíndo em melhor posição, fraturou um

braço e uma perna. Os demais operários, sofreram apenas
escoriações generalisadas. Transportado imediatamente para
o Hospital Santa Cruz, minutos após, falecia sem pronunciar
qualquer palavra, O Sr. Zacko nos primeiros dias, esteve
em perigo de vida, porém, segundo estamos agora infor
mados, encontra-se restabelecendo.

A notícia de sua morte, encheu a cidade de cons

ternação e de sentimento, pois era um homem bastante
estimado e benquisto por todos. Dotado de invulgar ama

bilidade e repleto de belas virtudes, todos conheciam WEN
DELlNO KLOCK. Canoinhas perdeu um de seus grandes
valores. Perdeu um homem trabalhador que dedicou sua

vida ao desenvolvimento urbanístico da cidade.
.

Suas obras e seus trabalhos, atestarão atravez dos
anos, o se� �sfôrço � ded�caç,ão effi pról do 1?o�,so 'evol,uir.
Sua c�pacldade realIzadora nem o tempo fará esquecer.
Agora, continuará o 'seu trabalho silencioso, pârque. onde
houver uma construção feita por WENDEL.rNO KLOCK,
ali êle estará representado, ali êle será lembrado.

A casa do Senhor tem sempre lugar para os bons
Haverá, �ertame_n.te, um lugar para WENDELI�,O KLOCK,
que soube ser em vida, legitimàmente bom justo e cari
doso.

� l'

�.

Deixa viuva Dna. Lucila e os filhos menores '.Van
derley, Nereu, Beatriz e Maria de, Fatima.

'

"Correio d.o Norte" que já aprêsentou à viuva de
Wendelinc Klock, voJos de se.nti.do pei'lflr, aprese.nta agora
às famílias dos jemais operários acidentados na trágica
manhã do <Ha 14, votos de brev� l�estabelec�men.to.

" . \.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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N'o Cineminha
Amanhã', às 15 hs .

. Amanhã. às 20,15 hs.
Segunda-Feira, às 20,15 hs,

oGavião do Deserto
DAS MIL' E UMA NOITES

Technicolor com Yvone De CARLO e Richard GRENE.

E A DANSA DE SCHEERAZADE

NO Cartaz:

UMilagre de Amor" (Nacional); "Brumas da 'Vida" (Nacional);
Homem sem Rumo; Ave do Paraíso; A Revanche do Monstro.

Propriedade e Terreno
VENDEM SE 24 alqueires, sendo: 10 terra de

planta de primeira; 8 albueites cercados para criar por
cos; Casa de morada confortável, paiól e outras benfei
torias'; Açude para qualquer indústria e luz; Erval para
600 arrobas para este ano, cOJIl lenha pronta para a fi
nalidada; Alguma madeira de lei.

Situado no quilômetro 22 da estrada para Major
Vieira. - Tratar com o proprietário sr. Silvestre Adam
doski ou informações nesta Redação. - Negócio urgente
Boas condições.

"

2x
"

r AGRADEClMENTO
.

A família de WENDELINO KLOCK, ainda consterna
a com o prematuro falecimento, ocorrido tão tràgicamente

". no.idía 14 do corrente, sente-se no dever de externar
os seus melhores agradecimentos aos médicos drs: Re
neau Cubas, Mario Mussi e Osvaldo Segundo de Oliveira,
pelo muito que fizeram para salvar o seu tão querido chefe.

J

Agradece também de maneira especial, o DD. Frei
Hilario Banse, Vigário da Paróquia, pela assistência espi-

- .

riaual dedicB;da ao falecido, assim como pelas palavras
confortadôras proferidas na Capela da Igreja Matriz e

por ocasião do sepultamento.
Outrossim, agrades as Irmãs do Hospital Santa Cruz

e a todos os seus funcionários pela atenção e dedicação
. demonstrada.

Agradece ainda aos srs. Rubens Ribeiro da Silva e

Carlos Rramm 'pelas palavras de confôrto e exaltação à
memória de Wendelino Klock.

Reconhecida ainda, agradece com profunda sinceri
dade ao dr. Reneau Cubas, que mesmo fora das obriga
ções de médico, sempre foi da casa um devotado amigo
e compaheiro, Foi um incansável, atendendo a todos da

família, como se fossem seus parentes.
Finalmente, ao povo em geral pela presença e pelas

providências que tomaram, agradecimento .êsse extensivo
a todos que, por cartões e telegramas, apresentaram as

suas condolências.

I

A todos pois, a nossa imorredoura gratidão.

:,Terrenos e Propriedade à Venda
>'

".

2Y2 alqueires de terra de planta, em Piedade.

'\ alqueire em Campo d'Agua Verde - próprio para
,

potreiro ou loteamento.
.� 1 easa e terreno de 800 mz. em Agua Verde (lrenle eslrada geral).
Tratar com o proprietário Pedro Schicolski, Agua Verde.

CAMINHÃO
Vende-se marca BROCWAIT; ano. 1952 equipado

com truque - Todos os pueus 'novos. - Vêr e tratar no

Posto Ouro Verde. - PREÇO DE OCASIÃO. 2

Atenção Três Barrds�
Comunicamos aos nossos assinantes de Três

Barras e adjacências, que é nosso representante o

sr. RICARDO DE OLIVEIRA, o qual está creden-
I. ciado para tratardos nossos interêsses naquela Vila. '<l

'cl.,

Oculo Perdido
Nq trajeto Cidade-Cemi

tério, entregar na Relojoa·
ria Scheide. Gratifica-se.

Cap. Jorge Cunha Campo Moré
Assumiu dia 10 do corrente

o comando da 3.a Cia. Isolada
da Polícia Militar, sediada nesta

cidade, o Cap. Jorge da Cunha

Campo Moré, destacado. oficial
da Polícia Militar do Estado.

«Correio do Norte» Salmeja
ao ilustre militar votos de feliz
e proficua administração à fren
te da 3.a Companhia.

.

Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoinhas

AVISO
O Sr. Adernar Gomes, Delega.

do Especial de Polícia do Mnicí
pio de Cauoinhas, Estado de S.
Catarina, no uso de suas atribui
ções, etc.

Torno público, para· conheci
ment.o de todos os habitantes do
Município que é expressamente
proibido:

a) - O comércio de produtos
prirotêcnicos sem a divida licença
desta Hepartiçço.
b. - A fabricação e. venda das
chamadas. «bombas de parede».

c) - A Venda a menores, de
liombas denominadas e,Bichas de
Rodeio», dos fogo" «Cabeças

/

de.

Negro» e seus similarea.
d) - A queima em via pública.

. da" bombas especificadas na le
tra C.

e) - Proibir, também, terrni
nantemente, de conformidade com

o parágrafo primeiro. artigo 22,
letra H. do Código Florestal, «A

fabricação e soltura de Balões ou

engenhos de qualquer natureza,
que possam provocar incêndios
nos campos ou florestas.
f) -- Queima de fogos dequal

quer espêcie sem a dexida licença.
Os intratores do presente aviso .

ficarão sujeitos as. penalidades
previstas em lei,

.

Delegacia Auxiliar de Polícia
de Canoinhas, 19 dejuuho cje 1957.

(a) ADEMAR GOMES
Sub Tenente Especial de Polícia
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Autoridades de' São Joaquim
gratas da Governador

O chefe do Executivo barri

ga-verde recebeu do município
de São Joaquim o seguinte te

legrama:

«Regressando nosso munící

Dia queremos expressarV. Excia.
�ossos agradecimentos pela so

licitude e elevado espírito públi-

EWALDO
Seguiu día 18 para Curitiba

afim de ser operado com urgên
cia, o nosso prezado amigo e as·

sinante, Ewaldo Voigt, industrial
residente nesta cidade. Bastante
estimado e pessoa de relevo nos

nossos meios industriais, a sua

doença repentina surpreendeu a

todos. Preces foram levantadas

co com que procurou atender
nossas justas reivindicações.Po
vo está recebendo notícia com

manifestações de aplausos ao

seu benemérito Govêrno. Aten
ciosos Saudações. - João Mello,
Prefeito Municipal; Jaime Viei
ra, Presidente da UDN e Flavio
Ferreira, Secretário.

VOIGT
afim do que em breves' dias se

restabeleça e volte a cooperar
atravez da sua indústria para o

nosso desenvolvimento e emanei.
,.,. ".

paçao economica.

«Correio do Norte» almeja. lhe
votos de melhoras e rápido res

tabelecimento.

. PROBLEMAS MUNDIAIS - Donald A. Quarles
(à esquerda), novo Secretário da Defea dos EEUU,
discute problemas mundiais com o general Nathan
F. Twining, chefe do Estado para as Forças Armada.s.

<:�
",'"

..,

Indiscri�ão prefeitural
Canoinhas e dois

Agricultura
O sr. Haroldo Ferreira é pre

feito de Canoinhas, e, segundo I

ouvimos, tem feito boa adminis

tração. Enquanto. é também

político Mas, como prefeito não
teve-mão em si, que não cedesse

ao polílico oposicionista. Daí, o

haver entregue aos nossos ilus
tres colegas do "Barriga Verde",
dois ofícios que lhe dirigiu o

sr. Secretário da Agricultura, e

que foram publicados a 9 do
corrente.

Parece- nos; que houve ai uma

grande indiscrição, visando a

não se sabe que efeito. O jor
nal, de si. pôs aos dois comu

nicado êste título: "Sem .cornen- .

tários desnecessários ... " Por·

que, a verdade é que a cornu-.

nicação deveria provocar alegria,
. ao invés de se prestar a expe
diente partidário.
No primeiro ofício, de 29-5-57,

o titnlar informa que o Mnís
tro da Agricultura, local para
a construção na cidade de um

armazém e silo com capacidade
para dez mil toneladas destina.
das à armazenagem e ensiiagem
de cereais, especialmente trigo,

ofícios do" Secretário da
esperando que as autoridades
e as classes interessadas do
do mnnícípio «se dirigem ao

ministro, em, favor da iniciativa»,

No segundo, leva ao conhe
cimento do Prefeito, em 'data
de 31 de maio - dois dias de- .

pois, portanto, - que o minis
tro despachou o pedido dêle,
Secretário, devendo visitar o

município o engenheiro encar

regado da escolha do terreno
para a construção. .>,

Onpe, assim, o , motivo da es

tranheza? Será que o Secre
tário não. poderia apelar para,
as autoridades e classes inte

ressadas, no sentido de cola
borarem na obtenção de um

grande melhoramento para Ca
noinhas e o Estado h Ou não
deveria o titular da Agricultura
enviar o primeiro ofício retar
dando-o para, então, mandar o

segu-ido ? Francamente. não en

:endemos. Trata-se, como (> eví

dente, de assunto puramente
administrativo. Porque fazer de
le matéria polltíca ? Também
não entendemos, talvez por não
estar êste diário ligado 8 qual
quer partido político.
(do «Diário da Tarde» Florianópolis)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cyro EhlkeDr.
ADVOGADO E CONTADOR

Inventários _::_ Cobranças -:- Desquites - Regularizações de

Terras - Lei do Inquilinato - Direito de- Estrangeiros -

Contratos e Distratos - Liquidações de Sociedades Comerciais ••

Causas Comerciais e Fiscais de Irnpôsto de Renda,
Consumo, Lei do Sêlo Federal e Legislação

Especifica de Sociedades Anônimas.
Escritório: Rua Major Vieira n. 292

CANOINHAS - Sta, Catarina

Embeleze o seu Lar

COMPRANDO SUAS
TINTAS NA

CASA ESMALTE
*)/.* E M T I H TAS A M A I O R *,iCiC

VENDE-SE
Um sobrado recém-construido à Rua Barão do

Rio Branco esquina CeI. Albuquerqe. Ótimo ponto
para qualquer ramo de negócio. Prêço a combinar.

Informações com o sr. Gustavo Maes; na Agên
cia dos Correios e Telégrafos.

Refrigeradores Frigidaire
OS MELHORES

A vista e a. prestações.

Modernos, tipo 1957.

Informações com Waldemar "llnüppel OU Allredo Garcin�o.

Para seu Automovel ou' Caminhão

�nras s.:». �l1iams'
Revendedores autorizados

Casa . Esmalte
J. Côrte

Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - SANTA CATARINA

r-JERECÉ às donas de casa as afamadas1'--:0U��
...J maquinas de lavar roupa

III
" «PRIMA»

nas côres branca, azul e

verde, Mod. 1957. Lava, enxagua cinco

quilos de roupa em oito minutos. Não quebra \

botões e a secagem de roupas é a mais
prática seguindo o melhor método manual.

1
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Ameacado O Bra�il
, ��

PELA EPIDEMIA DE GRIPE "f

DO EXTREMO ORlENTE·

Nois da Suciedade ASSOMBROSO BOLdO CLUBE temo a grata
rasiisfação de incunoidd us socio do Crub,e Canoinhen.re, Üperario,
Suciedade do Tiro e tuda mais suciedade deste drraiá pra cumparece
nu baile que nois bamo faze no salão do Cumpadre Chico Beckel no
escurecê do dia de ho]e.

Queremo aoisa a tudo pe.r�(Já que lá cumparece que oai haoe quei
mada aperpnrado pelo cumpadre rlrjonso, e cumpadre Toco homes
intendido da arte i iambem não ha de faria batata doce, pinhão i um
bõ» jantá cum piru, galinha e outras coisa prd quem e.rtlClé cum fome.

Por orde do sinho inspeio de quarierão jica terminantemente .prui=
bido leod garrucha, 44, lambedera, jacão i outras arma que possa

prevocd arguma besiera.

I prá tocá as moda prá meceis dansa iá cuniraiemo nho Valde
miro e seu cumpanherismo os miá deste lugá.

Cunforme se os pai dos noivo consenti e o resto da [amia dexá

vai haoe o casamento do nho Ademá e da 'sinh ã Suely .

.

Contando cum o cumoarecimenio de tudo meceis que receberam u

cncunoite deste rlrraiã e de outros desde agora agardecemo.r.

NOTÁ: - Pedimo pra fudo mundo se trajá a caipira isto é cum a miá rapa quetivé.

•

Ot:V)
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V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa Erlita
I

Experiment� .

CaFé M'ARlY
O MELHOR

22·6·1957

INCUNVITE

A DIRETORIA

São Paulo, 13 (UP) - O Ins
tituto Adolfo Lutz, que é o

centro vinculado à Organização
Mundial de Saúde na América
Latína, recebeu dessa entidade
internacional uma comunicação
sôbre a epidemia de gripe, que
está se alastrando na Asia. Diz
a Organização Mundial de Saú
de que, uma vez que o Brasil
se acha no inverno e fica no

mesmo paralelo em que se está
desenvolvendo a epidemia no

Extremo Oriente, é bem possí
vel que' ela venha a se verificar

também entre nós. E o vírus
da gripe isolado na zona do
Pacífico já foi enviado ao Ins
tituto Adolfo Lutz, para ser

comparado com os vírus da
gripe aqui existentes. Explica
ainda a Organização Mundial
de Saúde que a epidemia asíá
tica é de caráter benigno. As

principais características são
intensa dôr de cabeça, febre
de trinta e sete e meio a trinta
e oito gráus, e grande dificul
dade na movimentação do en

fermo.

,I
.. �

Vendem-se 40 datas na Estrada Ma�cílio Dias.
DATA� A PARTIR DE c.s 5.000,00..

Para venda global preço rezosve], a cornblner,
I ratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

�----------------------------------���----------

TERRAS 'A VENDA
2 alqueires situados nos fundos do Hospital Santa Cruz.

1 alqueire e 8 litros em Piedade.

1 alqueire em Campo d'Agua Verde (para polreiro nu IOleamgnto).
1 casa com terreno de 1.600 m2, situada em Agua, Verde,

a 1 kilometro da cidade.

Ver e tratar com o proprietário
FRANCISCO SCHUMOSKI, em Agua Verde. 3X ",

,

Casa Langer
de Walfrido Langer
RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

Camisas - Gravatas - Meias - Lenços - Guarda.chuv�s -

Sombrinhas - Perfumarias - Armarinhos - Miudezas -

Sementes de Hortaliças - Gêneros Alimentícios.
Anexo: BAR e SNOOKER

DATAS 'A VENDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aguarda a lavoura a realidade dos Financiamentos
Várias vézes o govêrno�baixou decretos com promessas que não foram cumpridas
RIO (V.A.) _..;.. Não obstante o

desenvolvimento de nosso par
que industrial, o Brasil ainda
se enfileira entre os países cuja
economia assenta 'suas bases na

produção agrícola. E' o café
que nos dá o lastro de divisas
necessário às importações, o que
vale dizer que ao café devemos
aínda ji própria movimentação
do país.
De resto, tirante São Paulo e

Distrito Federal, onde está se

diada a base de nossas indús
trias, o resto do território na

cional ten sua economia girando
em torno da terra.

Pois num país assim, de base
econômica francamente agrícola,
a lavoura, sobretudo nestes úl
timos anos, vem servindo de
tema a tôda a sorte de espe
culações políticas.
O problema que foi lançado

na tela por certos, grupos de
agricultores é o do chamado
«confisco cambial», que divide
opiniões, trazendo um clima de
excitação e de luta. Sem ne

cessidade de entrarmos no mé
rito -da questão, o certo é que
as condições financeiras em que
se encontra o Brasil afastam

de plano a possibilidade de um
atendimento total à pretensão
d a agricultura, mesmo por
que qualquer providência nesse

sentido poderá ter seus efeitos
anulados por uma provável que
da do preço do café em moeda

estrangeira e então o que tere
mos é o seguinte quadro:
sem qualquer vantagem para o

agricultor, ter-se-á diminuído o

volume de divisas que o café
proporciona.
Mas o govêrno, que devia

desvanecer de vez as pretensões
intransigentes relativas as con

fisco cambial, alimenta o estado
de tensão em que vivem os

lavradores, mantendo-se numa'
atitude de silêncio ou então de

pronunciamentos evasivos.

Outro setor no qual se de
senvolve uma política de inação
governamental é o do financia
mento. As carteiras do Banco
do Brasil, sempre generosas
diante de pretensões do com

padrismo, mostram-se avaras

com relação à lavoura, que luta
para conseguir empréstimos, via
de regra sob garantia hipotecá
ria ou pignoratícia, num regime
de papelório e complicações bu
rocráticas que anulam todos os

Sociedade Agrícola IITrês de' Maio"
Assembléic) Geral Convite
A Diretoria da Sociedade Agrícola "Três de Maio", convida

seus associados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
dia 2·9 do corrente às 14 horas em sua séde, à rua Curitibanos
(Antigo. prédio da Soco Poloneza).

Assunto: Apresentação da planta da futura séde
para a devida aprovação.

Contando com a presença de todos. antecipadamente ma

seu reconhecido agradecimento.
Pela Diretoria: Estefano Wrubléski - Presidente

Sadi Seleme - Secretário. 2x

nífssta

,_-------------------------,

DOMINGO -

Cine Teatro Vera Cruz'
APRESENTA:

HOJE - ás. 20 horas - Impróprio até 14 anos

OS INCONQUISTAVEIS
Em TECHNICOLOR

. .

.

A magnífica produção de Cecil B. DeMille, com os astros

Gary Cooper, Paulette Godard e Boris Karloff.
Continuação do Seriado: O Homem Planetário

DOM IN G O
a
- ás 14 horas Censura Livre

OS INCONQUISTAVEIS
Continuação do Seriado: O Homem Planetá.rio

A LENDA

ás 17 horas - Censura Livre
ás 20 hrs, - Impróprio até 14 anos

DOS BEIJOS PERDIDOS
EM CINEMASCOPE

com Gene Kelly, Van Johnson e Cid Charisse.
"Um filme musical cheio de alegria e romance ...

"

-----

2a. FEIRA - ás- 20 horas - REPRISE - Impr. a,té 14 anos

INTRIGA EM
3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas - Impr. até 14 anos

PARIS
com Dana Andrews, Marta Toren e Gorge Ssnders.

Em pleno desenvolvimento terriveis intrigas internacionais

5a. e 6a. FEIRA - ás 20 horas - Impr, até 18 anos

O grandioso filme mexicano
I

ESCRAVOS DO RANCOR
com os consagrados artistas Iraserna Dilliari,

Jorge Mistral, Lilia Prado e outros.

Inspirado no romance "O Morro dos Ventos Uivantes" ...

AGUARDEM: :if�

Escola de:\1dgdbundos, O Egipcio,·,
•

Paixão e Carne, etc.

________...__.....<'_.. •.__-'. para o seu melhor paladar
''tk:,.��/,,· \�/�,;\f "i' '1�� -:.1 ..

,
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esforços do homem do campo.

Agora acaba o Executivo de
baixar um decreto regulamen
tando a aplicação do produto
dos ágios cambiais em financia
mentos à lavoura cafeeira e

para a aquisição de produtos
necessários à agricultura em

geral, como maquinária. adubos,
sementes, inseticidas, etc.

Quem ler este decreto des
prevenido tem a impressão de

que agora os cofres do Banco
do Brasil vão se abrir aos pro
dutores de café, dando-lhes tudo
quanto é necessário para o cus

teio de suas lavouras. Mas se

nos voltarmos um pouco para
o passado veremos 'que medidas
idênticas vêm sendo adotadas,
periodicamente, sem que 6 elas
corresponda uma política efetiva
de financiamento á agricultura.
Ainda' há cêrca de três anos o go
verno federal, também mediante
decreto, instituiu um serviço de
amparo á lavoura, anunciando
enfaticamente que a partir dessa
iniciativa o agricultor não pre
cisaria mais procurar os guichês
elo Banco do Brasil, pois êste
é que, através de seus agentes,
iria até às fazendas, levar o

financiamento necessário ao cus

teio das safras .

•..

Ao que saibamos, nenhum
fazendeiro no Brasil recebeu
qualquer visita de agentes do
Banco do Brasil e a maioria
dos que procuraram \ os guichês
desse banco acabou renunciando
às suas pretensões de emprés
timos, preferindo recorrer a fon
tes particulares, muito mais one

rosas, é certo, mas por isso
mesmo prontos a atender a pe
didos de empréstimos a juros
elevados. e comissões polpudas.

Os ágios cambiais foram ins
tituídos pela Instrução 70, de
outubro de 1953, legitimada, lo
go em seguida, pela lei 2.145,
de dezembro desse ano. Os ágios
têm, desde então, uma tríplice
destinação: a) pagamento de
bonificações aos exportadores;
b) pagamento das despesas de
correntes de operações finan
ceiras relacionadas com a polí
tica de câmbio; c) amparo à
lavoura, atravéa de financia
mentos e aquisição de máqui
nas agrícolas, sementes, adubos
e inseticadas.

Mais de três anos decorreram
da instituição dos ágios e o

governo até agora não foi capaz
de justificar perante a Nação o·

emprêgo do numerário por eles
propcrcionado. No entanto, esse
dinheiro, em grande parte, deve
destinar-se à lavoura, não só
em razão de sua origem - so

bre-taxas provenientes da venda
de divisas proporcionadas ao

país pela exportação de café -
como também porque a lei 2.145
assim o determinou.

Vamos ver se o decreto ora

baixado pelo govêrno será real
mente cumprido. canalisando pa
ra a lavoura cafeeira, SEm com

plicações burocráticas ou óbices
políticos, (JS financiamentos de

que ela necessita, ou se consti
tui uma peça a.maís fIO sistema
de engodo contra ela articulado.

.
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Deputado Volodel Agride a Marinha

Homenagem hipócrita deriva para

ataques á v-alorosa
Armada

.

grosseiros
Classe

"0 11 de Novembro é uma mancha negra na

'História" - Meia dúzia de saltibancos, covardes
Um . julgamento inoportuno e infiel faz o re

presentante de Canoinhas (PTB), sem

conhecimento de causa, a fatos e pessoas
que só o futuro poderá. definir -

Mas Colodel é trovoada de verão ...

Homenagem hipócrita
Sob pretexto de uma homenagem a Marinha brasileira, com

o seu requerimento à Mesa da Assemblêie, o que de fato pretendeu
o deputado João Colodel (PTB) foi detratar a valorosa classe armada

que teve em Barroso e Tamandarê '

os vultos mais proeminentes da
Hsitória. Depois 'de ligeiros elogios (l essas tradições. para justificar
de certo modo a moção apresentada, tirou a máscara da hipocrisia,
passando' a injuriar ilustres nomes do nosso Almirantado. Ao seu

ver, o 11 de novembro ficou como a maior «mancha negras nas pá
ginas históricas. E desandou em impropérios aos participautes desse.
feito, apontando-os como uma «meia duzia de saltibancos e covardes'»,
etc, Foram tão vergonhosas e inoportunas as expressões do repre
sentante de Cenoinhas no Legislativo, que diversas pessoas da assis
tência, e mesmo alguns de seus pares se retiraram do recinto.

Péssima repercussão no Legislativo
...
Não causou estranheza a atitude do deputado petehista por

que sempre que se ergue. em nome da bancada' e ocupa o microfone
é para esta e outras irreverencias, Perdeu e vem perdendo o sr,

Colodel ótimas ocasiões de ficar calado. Numa roda de café. ainda
na Casa: após a sessão por êle desvirtuada. o reporter ouvia as piores
referencias àquele deeastrado requerimento. Seria : preferível não se

fazer homenagem-nenhuma à heróica Marinha. Uma lacuna.por mais

grave neste sentido. seria melhor recebida do que aquela inopinada
grosseria. Deve estar arrependido a essa hora o autor do despautêrio,
pois os próprios colegas de bancada o censunaram pelos -.rumos que
deu a uma proposição que visava enaltecer e não deprimir a honra
das classes armadas.

Julgamento que cabe à posteridade
Ainda é cedo para qualquer julgamento histórico dos acon

tecimentos que perturbaram a vida do país em fins de 55. Muito
menos da crise político-militar que teve o ponto de oulmiuauoia-nas
primeiras horas do 11 de novembro, quando o então Presideute Carlos
Luz deixava o Catete, dirigindo-se para o Ministério da Marinha e

logo a seguir embarcando no Cruzador Tamandsrê. enquanto ao mes

mo tempo. se deslocavam .do Rio para São Paulo 152 aviões da FAB.
São fatos que somente em futuro muito longe, noutro clima político em

que não pairem 8S paixões de hoje. poderão ser fielmente analieados

pelos estudiosos do problema. Não é assunto para qualquer palpiteiro.

Colodel é trovoada de verão
.

.

o deputado Colodel, sem o mínimo conhecimento de causa,

arroga-se no direito de julgar pessoas e fatos que estão muito acima
de sua parca inteligência; Tem sido a constante preocupação dêste
memhro do nosso Legislativo engrandecer-se aos olhos do eleitorado
crédulo em excesso da sua provincia que se iludiu com' o ronco da

sua garganta. Durante o mandato.
�
várias vezes êle engroas- .u a voz

para suprir à falta de argumentos E o seu geito de impressionar,
assim como o besouro. Quem escuta pela primeira vez, pensa que
o homem vai dizer' coisas sérias. fuudamentadas. mas por fim verifica'
que está diante d'uma trovoada de verão, que ameaça mas não dá chuva.

Atitude a ser reconsideràda
Não gerá em nossos dias que alguém. com absoluta oonvicçao

poderá afirmar se o onze de novembro foi uma data certa ou errada.
Dentro do próprio regime, os eminentes patriotas de farda que toma

ram parte ativa naquele evento. não se encontram acusados de ne

nhum crime. Não lhes pesa nenhuma imputação desonrosa

Se fosse mais consciente de suas responsabilidades de man

datário, o ir. Colodel reconsideraria em plenário a gratuita e torpe
agressão, que fere tamhém a auscetibildade da Aeronática, no seu

significado maior: a FAB.
.

(Transcrito de «Resis�ência» de Florianópolis)
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