
Pelo jeito vai tudo bem. o pais está de novo em calma

e o candidato de uma parcela da opinião pública - o sr. Jânio

Quadros -- lé de novo candidato. Voltamos" de, uma hora para

outra, à situação de que, de urna hora para outra, saimos sem

saber porque e sem saber. para quê.
A rebelião dos oficiais da Aeronáutica é coisa finda. Na

madrugada de ontern ihouve rumores de agitação no Rio de Ja
neiro mas o dia amanheceu sem a surprêsa de qualquer atitude

contrâria à ordem estabelecida. Quanto à candidatura do sr. Jânio

Quadros, cuja retirada desesperou boa parte dos. seus eleitores,
já é de novo uma realidade: convenceu-se o candidato, ��nv.e'ncl
do de que sua ausência do pleito representa um dssequllibrio na

vida pbJitica nacional, de que é melhor largar mão de suscetibi
lidades e aguentar firmemente o rojão.

'J Se pudéssemos esquecer os episodios dos últimos dias,
chegaríamos à conclusão de que o Brasil vive o início da cam

p-riha eleitoral, com o sr. Jânio Quadros pronto a ir para o. A<;re
dizer de seus programas e objetivos, e com o Marechal T,elxeIra
Lott esperando pelas convenções do PSD e do PTB. E pensando
bem o melhor mesmo é esquecer. Porque a renúncia do sr. Jânio

Quadros, hoje que foi revogada, nada mais significa, a. r:ão. ser
para os partidos na solução de seus problemas de convrvencia e

sobrevivência. O levante dos oficiais da Aeronáutica, por sua vez,
'

não comprometeu o futuro do Brasil. Houve a prova do senti

mento legalista da maioria absoluta das forças armadas dos bra

sileiros. Tais escaramuças nada naturais e de nenhuma forma pre
vistas como fenônemos ordinarios do processo sucessório, tiveram
naturalmerite seus efeitos, mas não têm, absolutamente, o condão
de ,condicionar os próximos dias. A ordem é ir para a frente, es-

quecer êsses episódios.
'

A grande luta que se apresenta à nossa frente comporta
e exige a participação' de todos os brasileiros politicamente váli

dos. A escolha do novo. govêrno não pode mudar o rumo do

Brasil, que vai em marcha batida para melhores. dias, embora

ainda' sofra problemas serissimos. Mas pode revelar como o povo
entende que deve ser desenvolvida, pendendo OQ para a yr�do
minância do combate contra a corrupção nos poderes publIcos,
como quer o sr. Jânio Quadros, ou para a predominância do
combate contra os fatores que, interna ou externamente, entra
vam o desenvolvimento do país.

A 'verdadeira divisão que existe entre os brasileiros, di

visão' incapaz de afastá-los dos quadros da legalidade; é justa
mente esta. Para' uns a moralização da vida pública trará o de

senvolvimento e a prosperidade. Para outros o desenvolvimento
e a prosperidade é que trarão à moralização. Essa discordância

..

será decidida na"s eleições e não tem condições de o ser fora de

las. Por isto meSII.O a consciência nacional é estritamente lega-'
lista, não por amor à legalidade como um fim, o que seria esté

ril e incompreensível, mas pela convicção de que nem nos ser

vem os regimes de fôrça nem as soluções colocadas fora do qua-�
dro previsto pelos dispositivos constitucionais.

Voltamos finalmente ao esquema que se foi estabelecendo
aos poucos, desde há vários anos, e que parecia consolidado quan
do se esbarrondou com a renúncia do sr. Jânio Quadros e deu

de frente com li perspectiva, finalmente realizada e liquidada, de
atentados contra o regime e a ordem constitucional vigente.

Encarando imparcialmente êsse esquema, o que vemos é

que, independente de simpatias incondicionais ou antipatias. pas�
. sionaís por um outro candidato, a grande vantagem do regime e

a manutenção das duas candidaturas, bem capazes de representar
,

.

dois estilos diferentes de govêrno e de condicionar a escolha do
novo presidente. Enquanto o Brasil se decide em qual candidato

vai votar, enquanto se preocupa com seus problemas mais sérios
aos poucos e sem sentir vai criando urna armadura capaz de en

frentá-los em igualdade de condições. E' u'a marcha irreversível.
Não podemos voltar atrás, Nosso rumo é para frente, neste ou

naquele govêrno.
'
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� DESPEDIDA �
• ®
® Pastor Qeorg Wegger e Familia, agradecendo as �� manifestações de amizade e I carinho, com que Um �
!i: sido di ... tinguidas pelo povo de Canoinhas, ressaltando �r
@ as de domingo último, e' na impossibilidade de o fazer ��. pessoalmente, serve#s_e de�ta� colunas,. para r:.Present.ar �
� suas despedidas, nao so a Comunidade cvanf,éllca �
� Lutherana, como lambem ao povo amigo de Canoinhas; �
® com quem conviveu durante os 37 anos de seu sacer» ®
® dócio nesta cidade. Transfere residencia para São Paulo, �

I onde oferece seus préstimos aos amigos.
. �

Endereço de São Paulo: Pastor G. Wegger ale Carlos Wunderlleh ®

Aeroporto Congonhas - Hangar Cruzeiro do Sul - Caixa Postal, 4017 �
® ®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

I Chocolates o Natalpara
A maior variedade

Panificadora e Mercearia Primor
Telefone 288

Praça Lauro Müller, 179 I
t '\:.

\

Ano 14

Pm�ri�tario: �. C. CARVAl��·
CAIXA POSTAL. 2

Oirclor�� : AlfRmO �ARCmDO e J�M �mM[
FONE. 128

.
.

.

Numero 513

- -

. Gerente: IlHASS �mM!
CIRCULA AOS SABADO�

Ainda na ordem do dia
deftcisncia e falta de

energia eletrica
Estamos novamente sofrendo

um pequeno racionamento. A

energia pletrica continua defi
ciente. Quando menos se espe
ra, surge um racionamentovcau
sando embaraços e prejuisos à
vida comercial-industrial da ci
dade.

A Canoinhas Força e Luz que
se comprometeu, ou mesmo, to

mou a iniciativa <de juntar às
suas instalações, Um Gerador
Diesel ou coisa semelhante, para
ajudar o suprimento da luz e

força a cidade, dado o término
do racionamento imposto pela
Emprezul, não' mais comentou o

�

assunto. Possivelmente, outras

prõvidericias estão sendo toma

das a fim de poder garantir a

população, um fornecimento de

finitivo, permanente e inaltera

vel, para que possamos ter um

alicerce seguro para o
. desen

volvimento do nosso parque in
dustrial.

J
I

Por enquanto, não podemos
assentar o desenvolvimento

.

de

Canoinhas dado a deficencia de

energia eletrica. Novas indus
trias não podem ser -instaladas.
As poucas que ternos, tambem
estão impedidas de ampliarem
suas intalações. E a calamidade
continua.

.

As Associações de

classes, os Poderes Executivo e

Legislativo, devem continuar
dando cooperação a Canoinhas

Força e Luz ou exigindo desta,
uma solução urgente capaz de

resolver de uma vez por todas,
o probrema de energia eletrica
em nosso Municipio.

Formatura

Cada vez mais se insiste em nosso pais, sobre a necessi
dade imyreterivel de assegurar p todos os brasileiros as oportu
nidades educacionais que fazem a solida prosperidade doutras
nações. Dependerá disso, sem duvida,. a valorísacão do capital
humano e o maximo progresso social e economico do Brasil, que
não pode deixar de considerar, em caráter' prioritário, as inicia
tivas relacionadas com a instrução, nos seus vários graus, porque
são as de recuperação mais segura.

,

São poucos, a bem dizer, os Estados e menos ainda ar;

comunas, que com respeito à contemplação orçamentária da edu

cação, levam em devida conta as prescrições constitucionais, A

propria União, de onde se esperara o exemplo, não hesitou em

oferecer, durante alguns anos, (' mais deploravel de todos, pois
que se mantinha .a a preciavel distancia da quota de 10% de suas

rendas de ímpostos, sempre que fixava, ou realizava os gastos
concernentes ã instrução�

/
Com efeito, em 1957 o governo federal díspendeu.. em

materia de ensino e de cultura, a importancia de 7.729 milhões
de cruzeiros, ou seja o. equivalente a 6,5% da totalidade dos dis

pendios efetuados pela suprema entidade nesse exercício. A el'l

pecie de ensino que recebeu maior quota foi o
�

superior, que a

tingiu 3.600 m:ihões, enquanto a instrução elementar, não passou,
de 1.129 milhões, quando é sabido que as demais entidades, como.
as circunscrições federativas e, os municipios, estão realmente em

minoria, isto é, os que observam estritamente as disposições
constitucionais.

Não se desconhece que, antes, as quantias destinadas pelo
governo federal aos serviços educacionais se encontravam em

nível inferior - o que, todavia, não justifica uma dotação que
deverá ser positivamente mais elevada, tendo em vista que exis-

�

temàinda, em" territorio brasileiro, o total de 51% de .analfabetos.
E esse numero, pelo que se v-rn observando atravez das estatis

ticas, estiá crescendo anualmente.

Os cursos noturnos municipais devem ser reabertos, com
urgencia. Com a alta finalidade de tornar uteis e capazes cida
dão que por ignorancia, não assinam o nome, num curto espa
ço de tempo, serão transformados e compreenderão melhor a vi

da, com mais base e objetividade. A Carnara de Vereadôres e o

Diretorio Municipal da UDN, estão junto ao Govêrno do Estado,
solícitando a reabertura dos cursos noturnos, para analfabetos.
Daremos assim, a nossa colaboração para a diminuição de crimes
e etc. motivados pela ignorancia, na maioria das vezes; Outros
estudos estão sendo levados a efeito pelo Govêrno do- Estado, no
sentido de acabar com o analfabetismo em Santa Catarina.

Verbas e Instrução

VOLTA
DE J NIO

O tradicional Grupo Escolar

"Almirante Barroso" hoje às 17

horas, entregará mais 9 diplo
mas. Mais uma turma de jovens
que se formam no "Curso Nor
mal' Regional". Receberão um

certificado que provam a capa
cidade. e conhecimento de cada

um. E, por certo, o certificado
correrá meio mundo. Onde. ele A volta do' Sr Jânio Quadros
fôr apsesentado. Onde se fizer

confirma o que anteciparam os
necessario conhecer de onde

mais avisados -observadores po-
provem, sendo do Grupo Esco-

líticos do País, quando conside
lar '''Almirante Borroso", será

reram a renúncia do líder paulís-motivo para inspirar confiança ta como um simples Episódio no
e confirmar responsabilidade; curso da sucessão presidencial.
São 'os seguintes os canoi-

nhenses que logo mais recebe- • Não tendo surgido qualquer
rão das mãos dos seus Mestres divergência programática ou a

.

e em pre�ença das Autoridades, mínima incompatibilidade moral
os certificados: entre o candidato e os quatro

.

Ana Vitovski, Anita Novack, partidos que o lançaram, fácil

Geneci Müller, Valdo Simm, E
valdo Vitt, Orival Vitt, Matilde

Prates, Nereu Krczesinskí e An
tonia Dirschnabel.
Paraninfará a turma, o Frei

Cristovão Horn, DD. Vigário da

Paróquia.
Todas as professôras recebe

rão homenagens de reconheci
mento.

"Correio do Norte" cumpri
menta a nova turma de Regío
nalístas, desejando-lhes muitas

felicidades. Parabenisamos as di

gnss
.

professôras, pelo esforço
dispendido em dar a Canoinhas,
mais uma turma de novos Pro
fessôres Regionalistas.

.era prever que viriam a com

por-se, removendo certos obs
táculos que faziam parte do a

cessório, e mantendo o principal,
que é a própria candidatura do
Ex·Governador de São Paulo.

Nesta altura, nada mais des
cabido do que um inquérito a

cêrca das responsabilidades pelo
incidente que - digamos sem

falsas reservas - surpreendeu
a opinião públíca e a desgostou
dando-lhe ,por momentos, a sen
sação de. que os homens não
se elevaram ao gabarito exigido
pelas graves circunstâncias em

que a Nação se debate, quando
o importante é salvá-la das

alarmantes crise da atualidade,
sem atenção à natureza rOU à
profundidade 'dos sacrifícios e

xigidos.
O essencial, porém, é que se

reequilibrou C' quadro político,
tal como se desenhou do pri
meiro momento: de um lado, á
indicação do Marechal Teixeira
Lott pelo p.sn. e provàvelmen
te pelos correligionários do Sr.
João Goulart, sob a direta ins
piração e vigilância do S�. JU!!
celino Kubitschek; de outro, e

nome de Sr. Jânio Quadros,
desde muito apontado pelo povo
e com êle expressamente com

prometido a proceder, no Go
vêrno, a uma: radical mudança
nos métodos de administração,
.a uma guerra sem tréguas, à,
corrupção, ao esbanjamento, ao
suntuário, ao que alguns pre-:
tendem constitua o interêsse do
futuro quando não ultrapassa a

mesquinha barreira do efêmero
emoldurando a invariável e 0-:
piníática vaidade dos .homens
que imaginam tornar-se no po
der a inesgotável fonte da sa.

bedorts.
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

/

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime ,,,"

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
,

CANOINHAS -- Santa Catarina

-

Dr. José Bonifácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais - Inventários e Parti ilhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

.;

Escritório: RulTa �lrO" NpeOreu IRSsmos (PrSoXim� ao Forurn) ,Il'l'I. L --
. '..,.

�.._� �__m. HR ne�....
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l< i O financiamento de construção da casa própria feito pela n
't

c� Caixa Economica Federal de Sant? Catarina ii
" "

ii depende exclusivamente do montante de. seus depósitos. n
". "

ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando i:
ii suas reservas em depôsitos na

' ii.
� -
" "

I CAIXA ECONOMICA FEDERAL OE ii
iI.

'

SANTA CATARINA. ii

I Ag�ncia em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de I!
:l: Oliveira n. 544, em, frente á Matriz Cristo Rei 18::
I n
D, "
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JEPP#WILLYS
Vende-se um Jeep Willys ano 1951, reformado,

com capóta de aço Càrraço, em perfeito Estado.

Preço conveniente.

Tratar em Basilio Humenhuk & eia Ltda,
nf cidade. Ix

A Marcinaria de �afae' Oéthiuk está aparelhada
,"ceza, Lygia,. para atender pedidos de' móveis de qualquer tipo e dentro
li,! T UPY de curto prazo. "

lU[O bom, ,
'

Precisando de' móveis bem feitos procure
canomhense

Í

Rafael Dethiuk, Rua Denjamin Constaot, 475 Canoinhas

Vende-se
Por prêço de ccaisão, uma

carreta reforçada com chassiz de

caminhão, com capacidade para
4 toneladas.

Uma casa de madeira com

1.600 metros quadrados "de ter
reno, situada à Rua Anita. Ga
ribaldi, próximo à granja do Sr.
Alfredo Wiertel,
Tratar com Or lando Nasci

mento no ,Escritório da Assoe.
Rural. ou pelo telefone 232. 2x

Isqueiros
Concertamos qualquer tipo.
Informações nesta redação.

Almanaque d'
O Pensamento
venha buscar o seu

na Impr. �uro Verde LIda•
_/

Pu����r� fá:riC::
moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

Loteamento
No loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

.

Vende-se também um .Iote
com 1.971 m2.
,

. Tratar com o encarregado
sr. Odilon Pazda.

PRECISA-SE
de marcineiros e lustrador.

-Tratar com

Rafael Dethluk
Rua Benjamin Constant 475.

ProtUjjW -

O saba
,,' K r:. r ('

Un°. r:)

Confecções finas

para senhoras

Casa Erlita

especr-
!!IIaB!__l , �

v. S �1f)Ot'l a comprar re

logro .... ;J ooernissimos
anéis e 011 r ICOS de di

versos modelos

Na - � �lultídrla Suissa
de 6Ullhmll� J, A Som

Rua Eugenro de Souza

;.
*'

12.12-1959

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone, 125

Canoinhaa - Santa Catarina

tem para pronta entrega

Balanças plataformas de 200 a 500 kilos
t:, .

Balanças de balcão automáticas

Balanças Domesticas e de mesa

Preços modicos - amplas garantias 6

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A pref�_rjd�_"

Completa assistêncie para
b· . I do pequeno concerto

sua
_

lele eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista ea prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua

-

Paula Pereira -� Edifício própriO
______IIlIIII IlIa .. '&MA f.i. i ..

l

Propriedades
I

Otimas
...

a Venda
Uma, casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
xxxxx

,

Um bungalô de madeira, 8xl0 m., com garagem e

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada.
xxxxx

Uma casa residencial 10 x 12 mts., em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeitorias.

, Tratar preço e condições com

ODILON P-AZDA, em Xarqueada.

Geladeiras Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp, pilha de lanterna »! 300 horas
Rádio moderno Portátil Sernp, '"

corn 6 transistores - onda longa e curta.

Máquinas de Costura LEONAM e FIL�IPS.
Motocicletas JAVA _' Lambreta VESPA.

Bicicletas de. diversas marcas .- Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

Lourenco Buba
,

Cônoinhas - Rua Paula Pereira, ! 90 D Sta. Catarina

,Móveis simples e de 'luxo

I Agora e� exposição na Loja

A Nova Geladeira

FRIGIDAIRE

J.. Côrte

Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou' sem entrada. , .�

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ti id d ,nc rr r as IILiquid ção par
Ferragens, Louças, Fazendas,' Guarda-ehu vas, sombrinhas, Miudezas, etc.

Liquidação do Estoque

Canoinbas, 8C.
Grandes descontos para

ARMAZEM SUBLIME Rua ,Caetano Costa, 96

Ano 14· CANOINHAS • S. Catarina, 12 de Dezembro de 1959 - N. 573PELOS LARES
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j
/J.NIVERSARIANTES DA SEMANA
AN/VERSARIAM"SE Benedito Terezio 'de Carvalho

, Hoje: o sr, Neylor Cubas, Jor.; os srs. Emitia Sobottka
res. em Parnarai, Paraná; o res. em M. Dias; Oriomar

menino Adão filho do sr. [oão Schaidt e Firmino de Paula
e Silva.

'

Tchaika; a menina Maria
Vilma filha do sr: Augustinho Dia 17: os meninos Sérgio
Kornatek»; as srtas. Elvira Thomaz filho do sr. Walfrido
Kock e Lourdes Koller. Langer; Teodoro fitlho do sr.

Amanhã: o sr. Waldemar Teodoro Schroeder e Wilmar

Alt.es Grein; as srtas. Eltrida José filho do sr. Romão Nie

(irosskopf ({'iJi) e Aglai Pa» dgelski; o sr. Erhard Koch; a
checo; os meninos Pedro filho menina Itka Rosinha filha do
do sr. Bt uno Wendler e Vú�# sr. Hugo Brauhardt; es sras.
gando filho do sr. Paulo dnas. Catarina esp, do sr.

Voigt as sras. dnas. Elly esp,
Emilio (iutertnll e Stanislava

do sr Ditricli Siems e Ema esp, do sr, Miguel Oliskovice..
esp. do Sr. Felix Dimikoski. Dia 18: as sras, dnas. Vva.
Dia 14: os srs. Arno Court I Ana Humenhuk e Rosa ésp.

Hottmann e ErnestoHerbst; a do sr. Este/ano Ortroski; os
srta.rlndia Morena Schramm; srs. Eraldo Spitzner e Reinai
a sra. dne. Gentil esp. do sr.. do Crestani; a menina Maria
1f aldomiro Holler; as meninas Edilete filha do sr. Antonio
Benilde Maric� filha do sr, Karvat; as . srtas.· Mercedes
Nivaldo Damaso da Silveira,' Furtado e Leonilda Bail.

Hieda.filha do sr, João Rei- Dia Ig: o menino Luiz Ha
nert e Rosetis Maria filha do milton filho do sr, Iulio Gon-
sr. Romeu Tabalipa: caloes Correa Fo.; a menina

D· 5. n I fi Terezinha de lesus filha dola I: o menino ruu o -

sr. Nivaldo G. Padi/ha; a sra.lho do sr, loão Aueusto Brau-"s. dna. Maria de Lourdes esp,hardt; a sra. dna. Carolina
do sr.. Iareslatn Sidorak; osesp. do sr Eduardo Miranda;

os. srs. Antonio Grosskopt;
.

srs. Wiegando Fischer e Hugo
=Altino Rosa; Malio Ssczygiel Brauhardt.
, Alcides (Irosskopt. - Nossos parabens.
Dia 16: a menina Luiza

Maria filha do sr. Waldomiro
Silva; o jovem Reinaldo Voigt;
o menino Luiz Alfredo filho
do sr. Gustavo Maes, res. em
foinville as sras. dnas. Lucie
Sakr Karlick, res. em Bey»
ruth, Rep. Libanesa e Ger-'
trudes (Biluca) esp. do sr;

Macaco voltou são

da viagem espacial
WASHINGTON, 5 (UPI) -

Voltou são e salvo à terra o ma

caco que foi enviado ontem num

vôo de prova a mais de 80 000
metros de altura, no qual se pro
vou com todo êxito o equipa
mento que no futuro permitirá
aos astronautas humanos "esca

par" com vida se alguma coisa
funcionar mal no dis-positivo
que os conduzir ao espaço A

Direção Nacional dá Astronau
tica informou que O macaco, um

Resus, de pouco' mais 3 kilos,
nascido no Texas, encontrava-se
em ótimo estado. vivo e salti

tante. depois de ser recolhido
no Atlântico e retirado do ri-

-Cipiente hermético onde fez sua

viagem. Acrescenta-se que o

macaco, cujo nome é Sam, pa
rece estar oerfeitamente normal
e está se âlimentando normal
mente depois de sua viagem
espacial.

Falecimento
Faleceu dia ç quarta feira,

Agradecimento em Marcilio Dias, a sra. Dna.
Clara, esp. do sr. Max Koehler,

Familia Saul Crestani, co- antigo morador .daquela lo
municando O falecimento de calidade.
sua mãe, sogra e av� A estinta deixa numerosa

c Rosa Chudinski, descendencia.
'vem . por intermedio destas- A fumilta Koehler nossas'

colunas agradecer ao huma» .condolencias.

nitario medico Dr. Reneau
Cubas pelo tratamento dis

pensado à extinta; ao Reud.
Frei Samuel Pela assistencia
'e conforto espiritual; ao po-

. vo de FeliPe Schmidt e �a
noinhas que os compreende-:
ram e acompanharam no dolo.
roso transe por que passaram
A todos sua eterna gratidão.
Canoinhas, 12,/ 1959.

Se o seu problema é. PRESENTE; para as Féstas que se aproximam

'MERHY' SELEME·,& FILHOS -- Três Barras
oferecem por preços especiais: como tambem em suaves prestações, o seguinte:

',,-

Máquinas de escrever "Remington",
modelo Quiet-Riter - e outras

Para pronta entrega

Faqueirós de Aço Inoxidável

com 101 e 148 peças

Acordeões "Todeschine"
-de 48 - 80 e 120 Baixos Máquinas de Lavar Roupa PRIMA

,Máqúinas de costura ELGlN - 5 ºaV91aS
ELGIN - Zig-Zag - Ultra-Matik
o que há de mais moderno em

MAQUINAS DE COSTURA

M-ªquinas de costura CROSLEY
Fino acabamento - 5 gavetas

Cr$ 6,000,00
--------------------------.....-------------------------

Enceradeiras elétricas ARNO
Liquidificadores ARNO

------------------�----

Rádios e Radiolas SEMP
Rádios Transistores ZILOMAG

Aluminios em geral e uma variedade de objetos para presentes.
Brinquedos ESTRELA e outros.
Geladeiras - Bicicletas - Triciclos - Relógios • Despertadores, etc.

O ,maior sortimento de pneus para automóveis, onibus, tratores e caminhões.
.

'\
MERHY SELEME & FILHOS

TRES BARRAS - Santa Catarina
faça-nos uma visita si compromisso

Faculdade
em 1960

Funcionamento da
dé Medicina

I

As mais altas entidades médicas salientam
e I agrad�cem o decidido apoio governamental

Fpolis., 30 (Do Corresp.) - De conformidade com as notl
cias por nós já transmitidas o Conselho Superior de Ensino, do Mi
nistério da Educação e Cultura, acaba de autorizar o funcionamento
no próximo. ano da Faculdade de Medicina dêste Estado. Tão Jogo
se conheceu a notícia, disseminou-se intenso júbilo na classe médica
local e no se io da mocidade estudiosa. ao mesmo tempo em que co

meçaram a chegar ao Palácio mensagens de congratulações e' agrade
cimentos ao Governador Heriberto Hüise. Entre essas mensagens ao

Chefe do Govêrno, destacam' se:

Do Presidente da. Asse. Médica Brasileira
"Momento Conselho Superior Ensino opina favoravelmente

funcionamento nossa Faculdade Medicina. congratulo-me com V. Excia.
.

por acontecimento tão grato ao coração de quantos querem bem a

Santa Catarina. frizando com abundância sentimentos quanto foi de;
cisivo o apôio de V Excia. Saudações - Dr. Ant6nio Moniz de
Aragão - Presidente da Associação Médica Brasileira" •

Da Associação Catarinense de Medicina
"Classe médica Santa Catarina congratula.se com ilustre Go'

vernador vitória alcançada com aprovação funcionamento Faculdade'
Medicina, agradecendo valioso apôio Govêrno que tornou possível re

alizar grande sonho médicos Estado. Saudações - Dr. Wil-on Men
donça, Presidente, em exercício, da Associação Catarinense de Medicina".

Do Conselho Regional de Medicina
"Tenho honra apresentar a V. Excia. nome Conselho Regio

nal Medicina e meu próprio nossos cumprimentos cordiais pelo ato
Conselho Nacional Ensino. permitindo funcionamento nossa Faculdade
Medicina. Indubitàvelmente. entusiasmo e dedicação constantes de V.
Excia. contribuíram sobremaneira pàra consecução' grande vitória, Res
peitosamente. Dr. Madeira Neves, Presidente Conselho Regional de
Meciicina".

Câmara Municipal de Canoinhas
Resolução n. 9 de 1./12/1959

Eleva a "Ajuda de Custa" para os Senhores Vereadores
,

.

Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara
Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal decretou 'e eu promulgo a >

seguinte
RESOLUÇÃO

Fica elevada a "ajuda de custa" para a pre�
sente' Legislatura, para cada Vereador, para
Cr$500,OO (quinhentos cruzeiros), por Sessão
que efetivamente comparecer.

Artigo 2° Esta Resolução entrará em vigor a partir de
10' de Janeiro de 1960, revogando a Resolu
ção nO. UH de 29 de agôsto de 1957.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de

Canoinhas em 10. de Dezembro de 1959.

Ass) Alfredo de, Oliveira Garcindo - Presidente

Artigo 1°.

« Tufi Nélder - 10. Secretario
João cAugusto Brauhardt -·20. Seecrtario

e

«

Cartões para Natal e Ano Novo
.' DESCONTOS PARA REVENDEDORES

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Reclamações
preço elevado

contra o

da carne e derivados
A C"amara Municipal de cs

noinhas recebeu por intermedio
dos Vereadôres, reclamação do

povo, contra o preço elevadíssi
mo .da carne que está sendo
vendida nos açougues -da cidade
e do interior. Foi por unanimi
dade, aprovado no mesmo dia,
que a Camara e a Prefeitura

Municipal, vão em conjunto, após
ouvir os açougueiros, confecio
nar uma tabela e. submete-Ia à
COFAP, que é o orgão centro
lador de .preços em Santa Ca
tarina.

Oportunamente daremos no

ticias mais detalhadas a respeito.

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

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE á. 20,15 hora. - Impróprio até 14 ano.

REINADO DE TERROR
cj Sterling Hayden. Sebastían Cabot, Carol Kelly

Armado apenas com um arpão, o herói enfrenta a fúria
.

assassina de um revolver.

DOMINGO - á. 14 hora. --- Proibido para _menores de 5 anos.

REINADO DE TERROR
álil 17 hora.
ás 20,15 hora.

Censura Livre
Imp. até 14 ano.DOMINGO

cc S I' S S� I "
- em Tecnicolor

e] Romy Schneíder, Karl Heinz Boehrn, Magda Schneíder,
Gustsv Knuth. Uta Franz, Erich Nikowítz, Peter Weck
"O mais luxuoso filme até hoje apresentado.

O maior Sucesso mundial:
A mais empolgante história jamais filmada.....

__- __
-

.

2a. Feira - ás 20,15' horas - Imp. até 14 ano•• REPRISE

5a. e 48. Feira --- á. 20,15 hora. - Imp, até 14 ano.

·0 Visconde de Monte.Cristo
com o comico impagavel - TIN TAN

Rir a valer, numa comédia sensacíonal.i,., <'
__-_--

58. e 68. Feira ......;. á. 20,15_ hrs, - Irnp, até 14 ano.

FRENCH CAN CAN
.

' ,

em Tecnicolor

cf Jean Gabín, Françoise Arnoul, Maria Felix
"Uma produção Franco London Filmes"

E não percam

"SEM FAMILIA"
uma produção para todos os corações

,------- 1__-'

VISITE A CASA LANGER
RUA PAULA PÉREIRA - 793

QUE OFERECE PARA ESTE NATAL:

CarftoiflHI. Cintas e Bolsas - Camisas. Cami-etas, Calças,
Toalhas Lenços, Louças, Sombrinhas, (:alções. Gra

VUl08 Modernas, Meias Tamanho Uuico e de Nylon,
Colares. Pregadores, Brincos, OIt�I'!! e Perfumes

de Alta Qualidade, Canetas, Piteiras, Cigarreiras,
Punhais IlIlJxidaveis. Isqueiros Automátic,,�. Canivetes,

Xaveirus, Cuias e Bombas, Gaitas de Boc8, Baralhos, etc.

VELINHOS, AÇUCAR DE COR, NOZ MOSCADA.
FAZ-SE P',REÇOS MÓDICOS.

,

Amigos, bom dia. Com a chegada do Natal e Ano, Novo,
reinlciou-se a nossa vida social e em ccnseqnênciaceata seção retorna,

Para começar, teremos quinta feira dia 17, patrocinado pelo
Grêmio da Mocidade Canoinhense, um baile com a apresentação de
"TITA DUVAL E SUA ORQU�STRA". Esta orquestra vêm pro
cedida de um enorme cartaz, tendo se apresentado com !!U()e8!!0 no

Rádio e na Televisã, carioca..
.

Levando-se em consideração a atração do conjunto e adis.
tância de um baile para o outro, pois o último que tivemos foi em

7 de Setembro, creio que este estará fadado ao sucesso. Um lembre
te-as mesas para esta noite, já estão à venda no Clube Canoinhense.

xxx.xx.
'

Acima disse que a vida social de Canoinhas reiniciava porém
Inovação introduzida no isoladamente. em Iêsta particulares, ela teve seus pontos altos. Uma

que devo registrar, fui aquela em que li.Srta. Betti Friedrich, brin
projeto: . avanços trienais dou seus convidados no dia em que comemorou seu natalício. FOi,'

nos vencimentos
.--

segundo a opinião de diversos, a fésta mais "enxuta" do ano. Pri-
mou principalmente pela animação. porquanto, sômente pelas alta.
horas da madrugada, os convidados se retiraram, lamentando o 'vôo
dos ponteiros e aproveitando a noite de lua (com relação somente
aos boêmios), para esperar a chegada do Boi.

x x x x x

É com prazer que registro o enlace dos jovens Alfredo
Künppel Junior e a Srta. Erica Pruat. Ao jovem par que hoje se

une, os votos de felicidades do Cachunbinho.
x x x x x

Também hoje estarão coroando seus sonhos. Snr. Farid Nader e ..
Srta. Waaly Zierhut. A eles também desejo os melhores e sinceros
votos de alegria e Felicidades.

x x x x X

Recebi uma carta pediodo que por esta seção, convoca-se

9S Senhoras da nossa sociedede, para que elas Iundeesem o LADY
CLUBE UE CANOINH,\S. Não resta dúvida que é uma grande
idéia, mas, a míssiviste (anônima) deverá dirigir se a uma Senhora
e esta então se encarregará do que for neceasârio para tal. Fica no

entretanto registrado o pedido e lamento profundamente Dão poder
atender no seu total. Grato pelos elogios.

x x x.x x
, O Magestoso Clube Canoinhense, sob 8 orientação de :

sua

atual Diretoria, vem se destacando nêste novo periodo administrativo,
apresentando aos /sêus associadoa um ambiente eoníortavel. elegante e

puramente social. C:Jm a determinação da Diretoria, de uomear. um
porteiro na sêde social, cargo ia devidamente ocupado pelo cidadãe
Teodoro Calixts. está contribuindo eficazmente para a restrutureção
do decoro e respeito no recinto social, tendo tal determinação mere-

cido o apoio de todos os senhores aS!lociados.
.,

A Diretoria já tem contratado um excelente Jazz para o tra

dicionol baile de 3 r de dezembro, conjunto musical de..
,
la categoria

da cidade de Curitiba.
�

. A uosse principal eooiedede, está dia a dia crescendo no con

ceito dos cauoinhenses, tendo sua Diretoria realizado reformas nas

instalações intentas e prometendo outros melhoramentos para maior
conforto de Sf'U8 associados.

Ao que soubemos e -ouvimos. o baile de São Silvestre, este

ano vai marcar época, pois apesar de ser baile de. gala, consta que
um regular grupo de associados vai anresentar- se. á Iantasia. E" de

real expressão o que soubemos, principalmente por se tratar de uma

data de confraternização e alegria.
•

/ Notamos pouco interesse este 8110 para indicação e concurso

de Rainha do Clube, assim como pouco se fala nas "debutantes" de

1959. Atertamos os dignos soeios do Clube Cauoinheuse e li HUd

Diretoria pala que não paese em brancas nuvens e8tf:l;; providencias
que vem ressaltar a beleza e a harmonia social, em Canoinhas.

X X X X X
_ Agf'ntt's de Seguros atenção -- Existe uma garota e por sinal

muito "enxuta", querendo segurar suas" pernas em Cr$ l.()()OIlOO,of,.
E não é historia lião, ela mesrno declarou. Para você garota "enchuta"
uma receita - não seja tão orgulhosa assim, pois, o orgulho e vai·
dade encobrem a beleza.

'

X X X X X
Pegou a móda. Os (bar'mes) da cidade, estão usantlo óculos

escurps. (Escreva bar'mens).
j X X X X�X

-�

E!ltá circulando na cidade, a Srta. Lizete Medeiros, muito
bem acompanhada. X X X X X

Por hoje é só e até aproxima semaDa.

Agradecimen�o
A familia de Max Koehler,

vem por intermedio deste jornal,
formula®:espeeial agradecimento
ao sr. dr. Reneau Cubas, medico
essistente, ao Rvdo. Frei Meín
rodo Vogel pela assistêncía (:s

piritual; agradecem também de
todo o coração 80 sr. Ewaldo

Zipperer, aos parentes, amigos
e demais pessoas que os con

fortaram durante o transe por
que passaram, levaram f1ôres e

acompanharam a extinta até a

sua ultima morada,

Outrossim convidam aos pa
rentes e amigos para assistirem
9 missa de setímo dia que será
celebrada em intenção da alma
da extinta na Igreja de Marcilio
Dias. dia 16, quarta feira, às 8
horas da manhã.

Aos que comparecerem a êsse

ato de fé e bondade cristã, an

tecipadamente agradecem.

J. CORTE;
deseja a todos os seus amigos e fregueses

UM FELIZ NATAL e PROSPERO ANO de 1960.·

Estatuto dóMagistério
-

de Santa Catarina

Ao lado de outras importantes
proposições, conforme yimos no

ticiando. o Governador do Esta
do enviou à Assembléia projeto
de lei que dispõe sôbre o Es
tatuto do Magistério do Estado

.

de Santa Catarina.

Na mensagem justificando o

projéto, diz o Chefe do Govêrno,
em certo trêcho:

"A instituição do Quedro Es

pecíal do Magistério, conforme
mensagem que estou encami
nhando, também, à consideração
dessa Egrégia Casa, implica,
como é evidente, na expedição
de Estatuto, que regule as. con

dições de provimento e vacância
dos cargos que o integram e

fixa os direitos e vantagens, os

deveres responsabilidades e a

ação disciplinar dos que exercem

cargos e funções de magistério
O projeto de Estatuto, quer ora

submeto à elevada consíde-ação
dessa ilustre assembléia Legis
lativa, foi calcado no congênere
do Estado do Rio Grande do
Sul, respeitados, sempre, os dis

positivos do Estatutos dos fun
cionários Públicos Civis do nos
so Estado, dadas as. conquistas
asseguradas pelo mesmo aos

membros do magistério e que
não poderiam ser postergadas..

Aparelhos de Café, Chá e Jantar "MAUÁ''.
Liqrddifioadores -":" Batedeiras -:- Enceradeiras
Talheres e Faqueiros - Rádios Transistores

oferece para este Natal e festas de Ano Novo

Pr. Lauro Müeller, 751 - Fone 125CôrteJ. Ceuoiuhaa - Santa Catarirfu

De modo geral, os dispositivos
do Etatuto se' harmonizam com

os do nosso Estatuto.
'

Cabe acentuar aquí., uma i
novação introduzida no Projeto:
- os avanços trienais de ven

cimento.

Esses avanços se operarão,
automàticamente, até o máximo
oito, corr-espondentes a vinte

e-quatro anos de serviço, já que
aos vinte e-cinco anos, está gs
rantida a aposentadoria do mem

bro do magistério,
.

não parecen
do conveniente a percepção de

avanços depois dêste tempo de

serviço, já que os membros do

magistério se desinteressariarr.
da aposentadoria com inconve
niente para o ensino dada a

dHiculdaoe de renovação de
elementos".

UMA POR SEMANAVEZ
(CACHIMBINHO)

NUNC� EXiSTIU IGU�L

P A R A F E R I ÔA-S�:·�·i'
E C Z E MAS,
IN FlAMACOES,
COCEI�AS,
F R I E I R A ,S I

ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CANCA Comissão de Auxílio
dOS Necessitados de Canoínhas

Movimento da tesouraria até 30/11/59
tornado de 13/8/59,PAGO: Assistência prestada ás vitimas do

conforme documentos arquivados:
Hospital Santa Cruz
Raio X
Casas
Roupas, Viveres e Utensílios

'I'ranzporte

.1
Cr$ 62) 00,00

4600,00
306769.10
97.503,50

942,00
subtotal

Saldo existente no Banco do Brasil S.A,

total

471914,60
33.05640

Cr$ 50'4.971,00

RECEBIDO - Auxílíos e donativos:

-Até 8/10/59, conforme balancete publicado
Gugelmín S.A. -- Com. e Indústria

.

Botafogo F C,
Banc.o Indústria e Comércio de, Sta, Catarina S,A,

-Legrão Brasileira de Assistência
Industrial e Mercantil José Wolff Ltda. '

total

Cr$ 424.171.00
5.000.00
80000

5.000,00
6000(1,00
10000,00

Cr$ 504971,00

(quinhentos e quatro mil novecentos e setenta � um cruzeiros).

Canoinhas - _SC., 30 de novembro de 1.959

Dr, Paulo Peregrino Ferreira
Presidente

Francisco Raphael Di Lascio
Tesoureiro

NOTA: Nesta data assume a tesouraria da C.A N,C.A. o

2°. tesoureiro Sr Luiz Damasco de Miranda a quem foram en

tregues os documentos da tesoura ria. O 1°, tesoureiro, Sr. Fran
cisco Raphael Di Lascio fica desobrigado da sua, _função. a fím
de responder pela secretaria da C.A.N C,A., como secretário Ad Hoc

C.AN.C.A, - 'Comissão de Auxílio aos Necessitados de
,

Canoinhas.

Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Presidente

Luiz Damasco de Miranda
Tesoureiro .

As "Nações· Americanas"
nas páginas de "O Tico-Tico"

Uma das boas edições instru

.tivas lançadas pela revista "O
TICO-TIGO" é sem dúvida o

volume intitulado "NAÇOES A·

MERICANAS", do mais alto
valor pedagógico.
A edição "NACOES AMERI

CANAS" inédita entre nós, o

ferece ao leitor estudante ou

professor, um magnífico con

junto com as bandeiras, escudos,
mapas, resumo histórico, divisão

politica, limites, superficíes e

população, moeda, religião e

muitos informes currosos, de
todas as 21 Republicas do Novo
Mundo.'

.

Além' da excelente. apresen
tação gráfica, "NAÇOES AME

RICANAS" chama a atencão
pela sua originalidade de con

junto, pois até aqui não se pu
blicou coisa siquer parecida. en-
tre nós.

.

É pois, mais uma vitoriosa
iniciativa da revista "O TICO
TICO".

x x x x x

Uma edição de Sociedade A

nônima "O Malho" rua Afonso

Cavalcanti, 33 _. Cx. Postal, 880
RIO DE JANEIRO - DF,

Lãs para Tricot
Casa _Erlita -

I
I , A -P,RECO JUSTO .. ,
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R, 00 fio de lã e da fibra

de linho de sua pJ-oaução,
RENNER, com a sua

experiência. de

quase meio século,
produz�tecidos
e artigos do

vestuário da
mais alta

qualidade,
sempr6> <:t.

preço
justo'

I

I

B

R

A a boa roupa

• Botões pregado,.
em dois sentidos

• Forros pré.
en�olhido5

• Costuras
elósticas

• Acabamento
aprimoradQ
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Revendedor Renner casa PEREIRa I!I fi casa da boa roupa
"""ll:If�",!,

.....
Rua Getulio Vargas, 882 - Telefone: 298 ' CANOINHAS
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12'-12-1959

ATIVIDADES DA
(amara de, .Ver�adores

Súmula da Sessão do dia: 1/9/1959
....

Presidencie: Alfredo de Oliveira Garcindo.
t-, Secretario: Tufi Nader

'

2°. Secretario: Clementino E. Pieczarka

Presentes: Braulio Ribas da Cruz, .
Ewaldo Kreias. Antofrio

Souza Costa, Antonio Maron Becil, João 'Seleme, Heneau Cubas.

Ausentes: João Augusto Brauhardt, Guilherme Prust, Ewaldo
Zipperer, Idalino Tulio.·

Expediente: Oficio do Sr. Prefeito Municipal, anexando o

projeto de lei que abre crédito especial de Cr$ 50.000.0G, para
custear as despesas do Conclave Socio Economico a realizar-se nos

dias 11, 12 e 13 do corrente mes Telegrama do Deputa-to . Federa!
Osmar Cunha, comunicando-nos que apresentou um projeto de lei

,pedindo crédito extraordiuario de Cr$ 50,000 000,00, para atender os
-

prejuizos causados pelo ciclone 008 municipios de Canoiuhas. Papan
'duva, Porto União; Lajes. Taiô. e Itapiranga: Oficio do Elite Tenis
Clube, anexaudo uma exposição de motivos no sentido de nma rua

limitrofe com o terreno da referida sociedade, anexando a planta
do terreno do Elite Tenis Clube; Oficio N°. 3,006 da Associação Co
mercial e Industrial de Cauoinhas, comunicando-nos que elegeu uma

comissão composta pelos senhores Germano Stein Junior, Felinto Jor
dan, Antonio Budal Arins, Curt Freisler, Ovidio F. da Silva e Dr,
Paul Helmut Keller para o Conclave Socio Ecooomico a realizar.se
nos dias 11, 12 e 13 do mes de Setembro du corrente ano. O PrD

jeto de lei que abre crédito especial de Cr$ 50000,00. foi enoamiuhado

pelo sr. Prefeito, para ocorrer com as despesas do Conclave Socio
Economico e euseguida o senhor Presidente despachou à Comissão
Legislação e Justiça para emitir parecer. O pedido do Sr. Presidente
do E!ite Tenis Club fui encaminhado para a Comissão de Viação e

Obras Públicas Rara exarar parecer. O telegrama do Deputado Sr.
Osmar Cunha, comuuiceudo-nos que apresentou um projeto de lei
pedindo crédito extraordinario de Cr$ 50,000.000.00, teve o seguinte
despacho :- Agradecase e arquive-se. O Oficio da Associação Co
mercial e Industrial de Cauoiuhas, comuuioendo.uos 8 criação de uma

Comissão para o Conclave Socio Ecouomico teve tambem ideotico
despacho.

.

.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores dá
conhecimento de um Oficio dirigido pelo sr. Prefeito Municipal ao

sr, Zaiden Seleme, Diretor da Empresa Canoinhas Força e 'Luz S. X.,
lendo a cópia do dito oficio.

.

I .

PALAVRA LIVRE:- Usou-a o vereador Braulio Ribas dá
Cruz o qual solicita a(,s nobres pares mais cautela e dedicação no

que' tange-aos trabalho desta' Casa para que sejam evitados eesos

como o recente com o nóbre colega' lider do P.S O., todavia, o oraddr
congratulou. se com o ilustre, vereador Josê Ivan da Costa e demais
edís. alertando-os no seu ponto de vista e concluindo sua oração,
assim ióle expressoui+ ·Errar é humano, mas persistir no erro é bur
rice. Usou da palavra enseguida o vereador João- Seleme, que lê '�e
apresenta á Mesa um requerimento de sua autoria, requerendo BOL
SAS ESCOL'\'RES às orfãs Nilvia M, Heinert com 5 anos de idade
e Marlene M. Heinert com' seis anos de idade, sobreviventés da ca

oástrofe Je Rio dos Pardos Continuaudo- com a' palavra o vereador
João Seleme, lê e apreseuta ainda outro requerimento sobre a cons

trução de um crematôrio para lixo. Usando da palavra o vereador
José Ivan da Costa diz que apresentaria os ':trabalhns a apreciação
da Comissão, não corno seu trabalho, mas sirn da. Câmara que re

presenta na Comissão, Com a palavra novamente o vereador João
Seleme que discorre sobre os trabalhos a serem apresentados pelo
membro da Comissão, pedindo que sejam vistos antes de serem apre
sentados no Conclave cougretulando-se com o autor dos trabalhos Q

serem apresentados e requer que seja cuosignado na Ata um 'voto
de louvor ao nobre autor vereador José Ivan da Costa, A seguir
o Sr. Presidente comunica ao plenario que o requerimento de autoria
do vereador João Selerne referente a construção de um forno para
cremar lixo, foi encaminhado 80 sr. Prefeit.o Municipal para serem

tomadas as providencias no que exige o caso, Quanto ao outro re-'

querimento de autoria do mesmo vereador, referente as BOLSAS
ESCOLARES às orfãs Reinert, deliberou se que se oficie ao Sr. Pre
feito Municipal a respeito, Logo eusegu ida posto a votação o reque
rimento verbal do vereador J"ão Augu-to Brauhardt, sobre o agra
decimento aos médicos Drs, Henean Cubas, Haroldo Ferreira, Mario
Muss! e. Oswaldo Segundo. de Oliueira pelos serviços expoútaueos
prestados ás vítimas de Rio dos Pardos e Pinheiros, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade, Com a palavra o sr, Presidente que so

licita informações ao vereador sr, João Seleme, sobre o busto do sau

doso Ex-Prefeito Alinor Vieira Corte. Foi deliberado que se telegra
fosse a doadora do referido busto para que a mesma comparecesse
DO ato inalgural no dia 7 de Setembro, Prosseguindo o Sr. Presidente
sugere que a Sessão Solene do dia 5 deverá ser irradiada pela Radio
local, estando de acordo todos os senhores vereadores.com: 'ii
sugestão do Sr. Presidente. Deliberou-se que se oficiassse -a
Emisso-ra local, pedindo a irradiação das solenidade's cívica .. bem
como a irradiação do Conclave Sacio Economico. Outrossim o

Sr. Presidente fez ciente ao plenario que haverá no local do Con
clave, completo serviço de alto-falantes, enc8n'egando o sr, LideI'
do Governo para que este entrasse em entendimentos com o sr .

Prefeito lVIunicipal, para a contratação dos refeddos serviços para
o Conclave, 'Quanto ao banq:.lete a re8lizar�se por ocasião do
Conclave, deliberou se que fosse formada uma Comi�sã0 pró-or-'
ganização do banquete composta dos vereadores BrauHo Ribas
da Cruz e Tufi Nader, devendo os mesmos percorrerem 'com uma

lista, o comercio e a industria, be� como o povo de nossa cidad»

para angariar numeraria para este fim e cobrando Cr$ Í5li.oo
"per-capital! Com a palavra o vereador José Ivan da Costa qué
pede prorrogação a presente sessão por mais 15 miótl,to,; posto'
Em votação foi aprovado, O Ver�ador falou aí� que está de
acordo em levar os trabalhos da Câmara a aprt>ciação' da C�lliis-
são pró-conClave a realizar-se nos dias II, 12 e '13 deste.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A Comissão Especial "Seu I inúmeras perguntas, que lhe são
Talão Vale Um ,Milhão", face a dirigidas diàriamente informa:

P,N E lJ S
. ,

FIRESTONE

ESTOQUE PERMANENTE
DE TODOS OS TIPOS E BITOlÀS

-,

Revendedores

Secção
Firestcn e

Praça Lauro, Müller,· 203

HOSPITAL SANTA CRUZ
Assembléia Geral Ordinaria

De ordem da Diretoria, convido os senhores asso
ciados do Hospital Santa Cruz, para compareéerem e to
marem parte na Assembleia Geral Ordinaria a realisar
se no -'proximo' dia 10 de janeiro de 1960, pelas 10,"30
da manhã, nas salas de Réuniões do Hospital.

ORDEM DO DIA
- "

I Eleição da nova Diretoria - período 1960/62.
II Eleição do Conselho Fiscal - período 1960/61.
III Relatorio do período anterior.

,

Canoinhas, 3· de Dezembro de 1959.
ZENO CARVALHO ZIPPEL, 1 o. Secretario,

�
� Deputado

I
" Aroldo· Carvalho

Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório' na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:
R�a So_uza Lima, 185 - Apartamento 801
Fone 47-9:206 - C�pacabana - Rio de Jã�eiro

Hospital .Santa Cruz
Rifa de um Tapete

Avisa aos senhores portadores de bilhetes da rifa
de "UM TAPETE" vendidos pelo senhor Antonio Costa
bile, que o sorteio, será pela extração da Loteria do Es
tado de Santa Catarina (Premio de Natal) a realizar-se
fio dia 18 de dezembro de 1959.

Cão Perdido
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OS HOMENS
MAL,_ ESCOLHIDOS

J. Q. CAMPOS
Quando o sr, Juscelino Kubitschek nomeou para presidente

da COFAP o sr. Guilherme Romano. nem consultou os partidos que
apoiam o seu Govêrno e muito menos consultou os interêsses nacio
nais. Trata-se na. verdade, de um órgão, teóricamente da maior im
portância, na atual conjuntura, que se caracteriza pela anarquia total
do abastecimento e por um autêntico desastre da politica de preços:
os gêneros, quando existem, não chegam aos grandes centros de con

sumo e se perdem junto às fontes de produção; os preços sóbem, dia
a dia, sem parar, paralelamente à d7svalori�ação crescente da moeda.

Impunha-se a escolha de um grande economista, de um ho
mem de probidade inatacável, a menos que se procurasse uma esco

lha meramente politica. Ora. segundo afirmaram, na Câmara, os. tra
lhistas Clemens Sampaio e Waldir Simões e-os pessedistas Anisro Ro
cha, Mário Gomes e Vasconcelos Torres: o sr. Guilherme Romano não
é nada disso: não pertence a nenhum dcs partidos que apoiam o Go
vêrno; nada entende de economista e não se trata de um homem
honesto, mas de beneficiário de comissões de compra da Prefeitura nos

Estados Unidos onde foi chamado a pagar imposto de renda, depois
de adquirir ambulâncias para a Municipalidade carioca. e de propa
gandista da vacina "Salk" que lhe valia vantagens economicas, quan- .

do fazia propaganda da poliomielite no Distrito Federal ..•

Isso foi dito, com' têdas .as letras, na' tribuna da Câmara dos

\Deputados. O vice lider da Maioria, sr. Mário Gomes cbegou a afir
mar que o sr, Guilherme Romano não é apenas incompetente. mas

ridículo, na sua mania de publicidade como "vedette" de televisão.

A essa .altura o sr. Guilherme Homano' pode estar demitido,
depois de distribuir toneladas de carne Argentina aos açougues, garan
tindo polpudos lucros aos intermediários.

Mas, por melhor que seja o seu substituto, já ninguem con

fiará nele, porque claramente demonstra a leviandade do Govêrno, na
escolha de tais auxiliares.

-

Não admira. diante disso e depois disso, que o custo de vida,
no que tange aos artigos de primeira necessidade. aos gêneros alimen
ticios, tenha aumentado, no Distrito Federal, cêrca de quarenta por
cento, no presente ano;

E como os salários permanecem nos .níveis do ano passado, é"
facil descobrir desde logo, que quantos vivem de paga. mensal inva
riável estão com a vida pela hora da Morte.

Esperàmoa que o Govêrno resista até as' eleições de 1960.
Porque a .situação economica é de tal modo critica, que qualquer
descuido pode propiciar a queda do regime.

ATENÇÃO

1 - As firmas comercieis,

que fazem vendas a prestação
estão obrigadas a fornecer a

"Nota Fiscal" sôbre o total da

operação, no ato de realização
da ven<i:a,
Exemplificando: ° consumidor

adquire mercadorias, no valor
de Cr$ 45000,00, pars··pagar em
prestações; quando receber as

referidas mercadorias receberá
também, a "Nota Fiscal" relativa
aos Cr$ 45.000,00 Realizando
os pagamentos das prestações;
mensalmente, não receberá "No
tas Fiscais", porque com refe
rência às compras realizadas,
levou uma nota do total, no ato
da realização da compra.

2 - Os comerciantes que
vendem a caderno, para paga
gamento mensal. no fim do mês
extrairão uma "Nota Fiscal", na'
qual deverão constar os seguin
tes dizeres: "Vendas realizadas
a caderno, relativos ao mês de
....• , no valor de Cr$ .....

3 - Os produtores de ver

duras, frutas, ovos, aves, etc.,
que são ao mesmo tempo ven

dedores, estão dispensados da

entrega de "Netas Fiscais", uma
vez que não pagam o Impôsto
de Vendas e Consignações, por
isenção legal. Deverão requerer,
contudo, a isenção do pagamento
do impôsto provando a qualida
de de produtores.

4 - Notas de lavanderias,
contas de médicos, dentistas; ou
de outras profissões liberais,
notas de cooperativas (quando
isentas), de gasolina, óleos lu
brificantes, graxa, lavagens de
automóveis, gás,' luz, telefone"
água e esgôto, etc., não.valerão
para as trocas.

_5 -- As "Notas Fiscais", de
comerciantes (atacadistas ou pro
dutores) para comerciantes (va
rejístas) não valerão para as

trocas.

6 - As dúvidas, ou reclama
ções que porventura surgirem,
deverão ser encaminhadas à
Secção de Fiscalização nesta
cidade.

, Exija sempre as "Notas Fis
cais" relativas às suas compras.
Estará, assim, colaborando pela
grandeza de Santa Catarina. o Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina

SA� (lNCO) tem o prazer de comunicar aos seus

cliêntes, amigos e ao povo em
. geral de Canoinhas

.que a partir de 10. de Janeiro do ano proximo vin
douro passará a atender o público das ,9 as 11,30
hóras no período da manhã e das 14,15 as 15,45
hóras no período da' tarde nos dias úteis --de segunda
a sexta feira, sendo que aos sabados atenderá das
9 as 11 hóras, continuando o expedíênte unico para
todo' ultimo dia útil do mês no período da manhã.

Canoinhas, 10 de dezembro de 1959

Banco Indústria e Comércio de S. CiltarÍna S;A
Luiz D. de Miranda

Gerênie '

� Hugo Peixoto
Co-dador

-Perua FOBDSON
Vende-se Perua Fordson

-1
.

1.951 em perfeito estado,

Ver e tratar com

Com. Ind. Fischer & Cia.
•

SAIAS, última moda

ea�a e",ttta,

Desapareceu dia :50, da
residencia do snr. Flavio
Wagner um cachorro per
digueiro, de côr branco e

preto, -atendendo pelo nome

de REX.

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija ao seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superioreS a Cr$ 30,00, colecionando-as,_
a partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti-

. cipe do grande sorteio a realizar no .dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos Cr$1.700.000,00
em prêmios oferecidos pelo Estado.·A

Gratifica-se a quem en

Comissão Pró-Donativos. contrar ou dér informação.
Do Hospital Santa Cruz' Telefone 192. x

Para as grandes ocasiões

Camisas HAVANA(J
Belissimo sortimento

<,

na CidSd Rua Getúlio Vargas, 882

. Material
CASA

elétrico
ERLITA

Assine! Leial Divulgue I

Correio do Norte

Um fino presente

GRÂVATAS DUPLEX
,M

'If;,,'" '-\ 'f' Belissimo sortimento
t;.';.s..; "'� Ji__

Casa Pereira Rua Getúlio Vargas, 882na
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