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SÃO MUNICIPAL DE TRIGO

Sede Canoinhas.

Para efeito de levantamento
da presente safra, a referida por
taria ministerial prevê a obriga
toriedade .do trigo ser entregue

impreterivelmente até o dia 10 de fevereiro de
1960 nos moinhos ou nos depósitos de compra
devidamente autorizados.

Aguarda-se para muito breve a fixação

Conforme Portaria n". 45, datada de

13/1/60 do Ministério da Agricultura, será

constituída no próximo dia 25 dêste a COMIS-

do prêço efícial do trigo da presente safra, o

qual, segundo tudo indica, deverá ser em ba
ses bastante animadoras.

É de tôda a conveniência que qs produ
tores de trigo entreguem sua safra o mais

rápido possivel. Dessa forma estarão colaboran
do para o êxito do levantamento da presente
safra, como também, não estarão correndo
de ríscos de prejuizos. O trigo não armazenado
em ordem estraga-se rapidamente.

...

A QUESTl\O
DO TRIGO

Ano 15, C anoinhas, Santa Catarina, 23' d� Janeiro de 1960 Numero 577

Nota Oficiai dos Governadores de Santa
Catarina, do Rio Grande do Sul e do ,rro�ri�tori�:�. C. C�R��l��

Presidente da FECOTRIGO CAIXA POSTAL, 2
----------------------...----------------------_.------.....

Fpolis., (Do Corresp.) - Esclarecendo a opinião pública
brasileira sôbre os entendimentos que se realizam junto ao Go
vêrno Federal em tôrno dos problemas da economia tritícola, os

srs. Heri berto Hülse, Governador de Sta. Catarina, Leonel Briz
zola, Governador do Rio .Grande do Sul e o General Henrique
Geisel, Presidente da Federação das Cooperativss de Trigo, dís
tribuiram à Imprensa, a seguinte nota oficial:

"Diversos órgãos da imprensa da Capital da República
vêm divulgando informações totalmente improcedentes sôbre os

entendimentos que se realizam junto ao Govêrno Federal em tor

no dos problemas da nossa economia tritícola. A bem da verda
de prestamos os seguintes esclarecimentos à opinião pública do

país:

/

1.° - Os Governadores do Estado do Rio Grande do Sul,
e de Santa Catarina, parlamentares de todos os partidos políticos
e o presidente da FECOTRIGO, tra_!!im junto ao Govêrno Fede
ral de obter um justo preço para os produtores de trigo, tendo
em vista que consideram perfeitamente possível proporcionar o

justo prêço reclamado pelos tritícultores, sem qualquer aumento
de preço do pão para (J consumo público. Além disso, outros pro
blemas da nossa economia tritícola vêm sendo debatidos junto às

autoridades, como, aliás, é do dever de quem legitimamente re

presenta os altos interesses das populações que lutam e traba
lham na região produtora, enfrentando tôda sorte de sacrificios no

interior rural em beneficio do abastecimento do país.
2.° - Os entendimentos conduziram à conclusão de que

se deveria proceder ao .levantamento da safra para efeito de fi
xação definita do justo preço para o produtor e com o proposito
de afastar toda e qualquer fraude ou irregularidade na comer

cialização do produto.' As necessárias determinações foram toma
das pelo Ministério da Agricultura;

3.0 -- Tudo o que se tem divulgado fora deste propósito
não passa de puro sensacionalismo, destituído de qualquer fun
damento.

.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1960.

Ass.) - Leonel de Moura Brizzola, Governador do Rio
Grande do Sul; Heriberto Hülse, Governador de Santa Catarina;
General Henrique Geisel, presidente da FECOTRIGO".

X X X

INSTALADA, A COMISSÃO 'CENTRAL DO TRIGO
Confo�me já noticiamos, o Secretario da Agricultura, dr.

Celso Costa, acompanhado do Oficial de Gabinete do Ministro da
Agricultura, dr. Ubirajára Timm, do Vice-Presidente da FARE�C,
dr. João De Maria Cavallazi e do sr. Durval Silva, Inspetor Re
gional do Serviço de Expansão do Trigo, viajou, ontem, com des
tino a Porto Alegre, onde participaram da instalação da Comis
são Central do Trigo, Comissão essa que tem por finalidade rea

lizar o levantamento do cereal, safra de 1959 a 60.

O trabalho dessa Comissão deverá estar concluído até 10
de fevereiro próximo futuro, segundo' decidiram os Governadores
Leonel Brizzola, do Rio Grande do Sul e Heriberto Hülse, de Sta.

Catarina, na recente reunião que mantiveram no Rio de Janeiro
estudando, com técnicos do Ministério da Agricultura, a situação

.

do preço do trigo, em face da Portaria Ministerial.

A Comissão Central do Trigo, que se instalou ontem, ás
15 horas, na Capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul,
organizará comissões municipais, abrangendo as zonas tritícolas
de ambos os Estados e, das conclusões a que chegarem, dependerá
o pronunciamento do Ministro da Agricultura, na questão do preço
justo, reivindicado pelos Estados do Sul.

Câmara MuniCipal de Canoinhas Edital de Convocação
O senhor Alfredo de Oliveira Garcindo, presidente

da Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas, de
acordo com os dispositivos regimentais em vigor, CON
VOCA os senhores vereadores para comparecerem na la.
terça-feira de fevereiro proximo, dia dois, quando se ini-

.

ciarão os trabalhos do primeiro período Legislativo desta
Câmara Municipal.

Contando com o vosso comparecimento, antecipo
os meus sincéros agradecimentos.

A lfredo de Oliveira Garcíndo Presidente

MUITA COISA ... EM
POUCO ESPAÇO
AMEAÇAS COM A ESPADA
No dia de pagamento do IAPI

(Sindicatos dos Operarios) o "ex
prestigioso" Orty Machado lá a·

pareceu com o livro de "ouro" e

obrigou os operarios. a assinarem
alegando que se Jânio ganhar as'
eleições. os aposentados perderão
todos (IS seus direitos. Será que
êsse moço pensa que os briosos
operarios de Caaoinhas são anal
fabetos?

Dizem que se ele não levar
3000 assinaturas de Canoinhas,
perderá o "Gordo" emprego na

"Sumoc".

OBRIGAÇÃO .. E ainda ti

Or�y na ordem do dia: Por oca

sião do embarque dos convocados
para as respectivas Guarnições do
Exercito, um dever de cada ci
dadão quando atinge a idade mi
litar, apareceu o tal livro de "ou
ro" do Lott, carregado sob paga
mento antecipado ao Orty, obri
gando os filhos dos nossos lavra
dôres assinarem.

Muito bom começo de campa
nha do Mal, da "espada de-ouro".
E, ainda falam em democracia
nacionalista,

Cortesia com o chapeu a

lheio - O "Prefeito ansente" te
legrafou ao Ministro da Agricul
tura, exigindo o pagãmento do
trigo a 870 cruzeiros, Qualquer
semelhança com pessôas, firmas
ou orgãos, é mera coincidencia ....

Mais emissão - Calcula-se

que está em circulação no Muni

cipio d!;. Canoinhas mais de I UM
MILHAO DE VALES. Espera
va-se que na ausencia do Prefei
to não fosse feita mais nenhuma
emissão, mas consta que nos' ul
timos dias apareceram. outros de
outras côres.....

Zangados • Consta que muitos

pessedistas estão de relações cor

tadas com o Albino Budant por
ter ele ingerido um pouco de al
cool por ocasião de um aniver
sario e elogiado elementos udenis
tas ..... paréce que o "intransigente"
Albino está mesmo compreendendo
que a razão está com 8 UDN.

Confusão .. Para as proximas
eleições de Prefeito, o PTB tem

candidato proprio - o PSD tam

bem. Mas conforme entendimentos
havidos nas eleições passadas, o

candidato agora é para ser pes
sedista, Petebistas não se confor
mam e querem concorrer com

candidato partidário. Como o PSD
é o partido mais fraco do, Muni
cipio, o unico jeito é topar a para
da com o PTB.

Teceira força • O deputado
pessedista Osmar Cunha anda per-

Oiretme� : �lrRm� �ARLI��� C J�M �[l[M[ �crente: Il�ASS SmMl
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

,ENOV o
Apezar dos fatores adversos, apezar da brutal realidade

nacional, representada pela intranquilidade reinante em todos os

recantos da Patria, por' todas as camadas da sociedade, num cor

tejo lúgubre e ameaçador, ainda existem pessôas que alimentam
a esperança da sobrevivencía do atual regime, com a realização
do proximo pleito presidencial, elegendo os homens para a con
tinuidade do que está se passando por culpa 'absoluta dos ho-
mens que governam este país.

.

Feliz dos que crêm; feliz dos, que alimentam sonhos e

ilusões, e gostaríamos de nos enfileirar entre eles, pelo menos,
pelo prazer de uma vida menos preocupada e mais humana. A
contece que perdemos a esperança de melhores dias; perdemos a

fé nos homens; perdemos. a confiança na força do .direíto e esta
mos vendo a Nação se retorcendo, respirando com dificuldade, já
com li extrema unção ministrada, aguardando apenas o momento
derradeiro do colapso total. í'

As condições econômicas deste pais são as piores possi
veis. O custo de vida vem subindo verticalmente; a nossa moeda
atacada de anemia pernicioso, vai perdendo a colaboração como

dinheiro; o comércio, a indústria e a agricultura, com a bandeira
a meio páu, batidas por uma série infindável de dificuldades; a
moeda extrangeira, principalmente o doIar, subindo de maneira
semelhante ao custo de vida, num cavar incessante e contínuo da
ruína nacionalto governo federal imponente, fora da realidade,
situando-se nas alturas, talvez para não contemplar o quadro som

brio que na planicie contemplamos; a Previdencia Social comple
tamente falida; as condições de vida do brasileiro, piorando dia
a dia, hora a hora, minuto a minuto; a miséria invadindo os la
res da classe média; os ricos ficando pobres e os pobres em meio
a indigencia que comove e revolta; os aproveítadôres da miseria
do povo e da desordem que campeia, desferindo golpes, os mais
audaciosos que se podia imaginar; os dinheiros -publicos malbara
tados e desviados de seus verdadeiros fins, pelos criminosos que
controlam certas posições de mando; os homens responsaveis, a

bastardando-se na ância para se conservarem nos postos de li
derança; a mediocridade ocupando o lugar da cultura e da capa!
cidade da vida nacionàl, enfim, esse quadro negro que contem
plamos da vida nacional, nos alertou para a realidade e nos diz'
da descrença de tudo e de todos.

\

Diante de tudo isso, resta-nos uma esperança: Renovar.
Renovar com o voto para mudar. Mudar Os responsaveis por esse
desequilíbrio economico-financeiro, causador de todas as críses
que esta Nação atravessa. Para acabar com essas miserias, levan
do para os postos de comando federal.. homens de sangue novo,
renovador e patriotico. E' a nossa esperança - Esperança de todos
os brasileiros que querem viver dias melhores.

PARTIDA DE TENIS DE MESA
Estarão em nossa cidade, do

mingo jogadores de Tenis deMe
sa de Curitiba, a fim de disputar
uma partida dêste simpático
esporte,

'

com uma equipe for
mada de elementos de nossa ci
dade.

Convidamos os aficionados
dêste esporte e o povo em ge
ral a comparecerem domingo,
dia 24, pela manhã na Socie
dade Beneficente Operária para
assistirem esta dificil contenda,
onde estarão se confrontando os

representantes da cidade de
Curitiba e de Canoinhas.

"r Frizam·os .que alguns dos jo
gadores visitantes fazem parte
da Seleção Paranaense Oe Tenis
de Mesa, daí a atração da par
tida.

A"equipe trará como capitão
nosso amigo e conhecido de
muitos em nossa terra, Rui

Alt�mir�da Cruz.

correndo o Oeste. fazendÓ a sua

campanha � para Governador em
outubro. E verdade que nos seus

comicios tem 'atacado os "Ramos"
afirmando que pobre no PSD não
tem vez .... .estâ formando com is
so, uma dissidencia dentro do seu

Partido, Irineu, o candidato já
vitorioso, assiste de camarote as

"briguinhas" do Osmar e a raiva
do Celso.

cacique

,
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o pOVO precisa fiscalizar suas compras,

exigindo e. sua Nota' Fiscal.

TOALHAS
RISCADAS

PARA BORDAR

ERLITA
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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

I Agora em exposição na Loja
A Noya Geladeira

FRIGIDAIRE

J. Côrte

Para pronta entrega em suaves prestações. mensais
com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

z. Garcindo & Knüppsl Ltda.

Ofic·l-na A mais antiga
.

A mais sortida
. A melhor

RelAtn.pago / A preferida,
==========�==========�=

Completa assistência para
sua bieicl t do pequeno concerto

e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Pecas e accessórios
',Vendas ,à Vista e a prazo

Sempre OFICIN-A RELAMPAGO.
Rua Paula Pereira .��-_' .;:Edifídp>AlópriQ, "

Extravio de· Caderneta
Perdeu-se a caderneta n.

66 418 _' pertencente ao

menor ANTONIO ROSA DO
NASCIMENTO - .de mo

dalidade Popular da Caixa
Econômica Federal de Santa
Catarina. Ix

-,

Vende-se
Próximo ao Colegio e Hospi

tal dois alqueires (48000m2),
proprio para uma chacara ou

loteamento.
Em Agua Verde defronte.vá

pista de corridas 24,OOOm2, otimo
terreno para morada em lotea
mento.
Tratar com o proprietário Sn.

FRANCISCO SCHUMOSKI em

'Agua Verde.· ! x

VENDE-SE'
Um terreno com 12 alquei
res sendo 5 terras de planta
e 7 de caíva.
Situado em Laranjeira do

Sul (Salseira). Vêr e tratar

condições com o proprietá
rio Snr. Basilio Chuppel, Ix

VENDE-SE
Uma carroça aparelhada

Inclusive 2 animais.
Uma maquina de costura

Flora com pouco uso.

fi 2 alqueire de roça milho
e feijão.
Tratar com o. sr. Otto

Hoepfner na Alfaiataria Po

pular. Ix

Almanaque d'.
O Pensaménto
venha buscar o seu

na Impr. Ouro Verde LIda.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia/

Borax -ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Confecções finas
para senhoras

Casa·Erlita

V. S. poderá compr-ar re
Iogios modemissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de ,Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Otimas Propriedades à Venda
Ceses, lotes' e datas no perímetro urbano

e suburbano. I •.
Onmos pontos residenciais.
Preços à vista e a prestações
Infornaações conn

ODILON PAZDA, em Xerqueade.

Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais - Inventârioa e Partillhas

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

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOLIS D_ S.k C.

&.1__ 111 ._

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,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

.

PNEUS

FIRESTONE

..

,

ESTOQUE P�RMANENTE
DE TODOS QS TiPOS E BITOLAS

Revendedores

Seccão
,

Firesrcn e

Praça Lauro Müller, ,203

;

I_I
.

I .

i Deputado 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:
Rua .Souza Lirna, 185 - Apartamento 801

Fone 47.9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

Negócio de Oca.sião
Vende-se uma propriedade no Distrito de Major Vieira,·

com' todas as benfeitorias, constando do seguinte: .-
1 bôa casa de moradia, paióis, estrebarias,. mangueira,

barbaquá, .etc., e mais 16 alqueires de - terreno anéxo à propríe-
'dade, todo cercado e com bôas aguadas.

.

Vende-se com todo o terreno ou em partes.
Ver e tratar em Major Vieira com o proprietário Snr.

PEDRO ALLAGE, ou em Canoinhas com o Snr. JOSÉ ALLAGE
onde serão fornecidos melhores detalhes. 3
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_Comprometido o deputado Osmar Cunha,
representante de Santa Catarina

Em sua edição de 3 do cor

rente, o «Jornal do Brasil», do

Rio, publicou o seguinte:
«A Mesa da Câmara está as

voltas com dois escândalos con
sideraveis, que envolvem três

parlamentares e que se vêm so

mar ao lamentável episódio da
falsificação de documentos pelo
Deputado. Hélio Cabral, na com

posição de um desagradável a

cêrvo de fatos que depõem
contra o decôro do Congresso.
O primeiro dos escândalos é

da responsabilidade do Deputado
Osmar Cunha, do PSD de Santa
Catarina, e compromete vários
outros deputados. Na qualidade
de Presidente da Comissão Par
lamentar de Inquérito, constitui-

�
da para apurar irregularidades
no SESI, o sr. Osmar Cunha
recebeu da Câmara a verba de
Cr$ 560 mil para despesas com

o transporte e alojamento dos
membros daquêle órgão, que
estiveram em São

_

Paulo para
tomar depoimentos. O sr. Osmar

I

Cunha, entretanto, compôs uma

o

i
�
VENDAS

delegação numerosa e inútil de
dezenas de jornalistas e funcio

nários, passando um alegre fim
de-semana na capital paulista.
Ao regressar, apresentou uma

prestação de contas de tal or
dem que a Mesa se viu na con

tingência de recusá-la unânime

mente, de acôrdo com o parecer
do sr. Ari Pitombo. Até hoje,
três meses decorridos, o sr.

Osmar Cunha não ofereceu à
Mesa novas prestações de con

tas, sem rubricas vergonhosas
como a que assinala a distribui
ção de dinheiro entre mem

bros da Comissão, Deputados e

funcionários».

Do Jornal de Joinville de 6/1/60.

Perua FORDSON
Vende-se Perua Fordson

1.951 em perfeito estado.

Ver e tratar com

Com. Ind. Fischer & Cia.

Tração nas 4 Rodas ou em 2 somente

• SERViÇOS
C o n c e 5 s i o n á r i 0'5 : ,

'_ Basilio

Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145

CANOINHAS S. C.

Exigindo as suas NOTAS
de Compras

FISCAIS
os comerciantes Ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

Vereador

Guilherme Prust
Festeja o seu aniversario na

talicio o Vereador da UDN, Gui
lherme Prust, industrial e pessôa
de destaque no meio politico
local. Incentivador do esporte,
Guilherme Prust no bairro onde

reside, é um exemplo de traba
lho. Além de dirigir sua bem

organisada industria, é lavrador
e criador.

Votos de felicidades, extensi
vos a sua dignissima família, de
seja-lhe o "Correio do Norte".

Basilio Humenhuk
Defluirá dia- 26 o aniversario

do nosso particular amigo e ex

Vereador da UDN, Basilio Hu

menhuk, descendente de tradi
cional familia canoinhense. Co
nhecido em todo o Municipio,
será no dia de seu natalício
muito cumprimentado por seus

inumeros amigos, a cujos cum

primentos nos associamos com

muitos votos de felicidades.

Nicolau' Furtado
Decorrerá dia 26 o aniversá

rio natalicio do sr. Nicolau Fur

tado, exemplar funcionário dos
Correios e Telegrafas desta ci

dade. Homem probo, sua vida
terri sido pautada no caminho
da honestidade e de direito.

Osvaldo' F. Soares
Transcórre dia 28 o aniversá

rio de Osvaldo Ferreira Soares,
atualmente residindo em Xape
có, onde ocupa as elevadas fun

ções .

de Delegado de Ensino e

Secretário da União Democráti
ca Nacional. Conhecido e rela
cionado em todo Oeste, o seu

trabalho em pról do ensino tem
sido elogiado por todos que co

nhecem a sua organisação. Para
nós não foi surpresa, pois como

Diretor do Grupo Escolar "Al
mirante Barroso" desta cidade,
destacou-se pela sua Intelígên
cía e capacidade de trabalho.

SAIAS, última moda /

ea�� �.tit(l,

Vende-se
Uma propriedade à Rua

Benjamim Constant, 713

(perto do grupo e colégio).
Uma maquina de fabricar

pipocas.
Tratar com o propriettrio

à R. Paula Pereira, 550. 3x

senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão'?,
exija sua nota de compras.

Lãs para Tricot
Casa Erlita

EDIT'AL
Escola Técnica de Comércio de Canoiubas

'da
Associação

.

Profissional dos Contabilistas
São convidados os interessados à matrícula nas primeira

e segunda séries do Curso Técnico de Contabilidade a compare
cerern à Secretaria da Escola, no horário das 17 à 20 horas, de

segunda a sexta- feira a contar de 1°. de fevereiro de 1960.

Depois de 28 de fevereiro de 1960
_
não mais serão admi

tidas as matrículas,
/

Os alunos dependentes de segunda época deverão requerer
a prestação de provas até a dia 31 de janeiro do corrente.

ARNOLDO PEll'ER FILHO, • Diretor.

REMEDIOS-
subirão de 14 a 21'/. nos preços
Rio, 19 (Transp.) - A porta

ria que aumenta 75 mil remé
dios (aumento de 14 a 21 por'-.
cento) está pronta para ser assi
nada pelo presidente da COFAF
e deverá entrar em vigor logo
que JK autorize, A relação de
remédios que vão subir de pre
ços foi preparada pelos labora
tórios, com base no comércio e

ética industrial farmacêutica, Os
remédios de maior consumo so

frerão maiores aumentos. Ar
naldo Mendes Presidente do
Sindicato do Comércio A taca
dista de Drbgas. declarou que
se a e.:OFAP não aprovar o au

mento até o fim rio mês os la
boratórios suspenderão as en

tregas de remedias às farmácias Ie drogarias, atitude ja tomada

por alguns. Os remedias ja es

casseiam.

Visitas _

Procedente do Rio de Janei

ro, encontra-se em Cancinhas
em visita aos seus familiares, o
dr. Adir Vilela, esposa e filhos.
O dr. Vilela que já residiu em

Canoinhas tendo sido técnico
da extinta firma Sociedade AI
vis de Produtos Quimicos Ltda.
sediada em Msrcilio Dias é bas
tante conhecido entre nós. Tem
sido alvo de manifestações de
seus inumeros amigos,
Votos de bôas vindas e feliz

estáda Em nossa cidade,

PreFeitura Municipal de Papanduva
de pagamento deE'poca

Impostos e Taxas Municipais
JANEIRO: Imposto de Licença - Renovação para comercio, indús

tria e veículos (carros, automóveis, bicicletas, etc.)

FEVEREIRO: Licença para veicules (carros, automóveis, bicicletas);

MARÇO e ABRIL: Taxa Rodoviária - lO Semestre;
Imposto s/ Indústrias e Profissõea - lO semestre;

MAIO e JUNHO: Impostos Territorial e Predial Urbsno . lO semestre;

SETEMBRO: Imposto sobre Indústrias e Profissões - 20 semestre;
Taxa Rodoviária - 20 semestre;

-

OUTUBRO: Territorial e/Predial Urbano - 20 semestre;
Taxa Rodoviária - 20 semestre.

Prefeitura Municipal de Papanduva, 20 de novembro de 1959.

JOVINO TABALIPA, Prefeito

Alexandre Zaranski, Tesoureiro;

Para que se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificantes!

vA A CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

e compre a qualquer hora, (até 10 horas da noite) E;SPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor

tina protetora do seu sono FUMETAS: a fumaça que mata
no duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso -

Simples - Econômico e Eficaz.

(Raticida Tornorim a Cr$ 19,00).
Neocid líquido e em pó - Bombas para flitar.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A .-5_,
INFLAMÀCOES,
C O C E I R A 5,
F R , E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

J�GlNICO· CAC>.j(Ã.'R'
'�õij E�êÉ�FN;F'-A'
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CONVOCAÇÃO
j-

. •

Ficam convocados de conformidade com os estatutos des
ta Sociedade, todos os sócios, para tomarem parte na Assembléia
Geral, a se realizar no dia 24 do corrente ás 14, na séde da Soo
ciedade Hípica Esportiva e Recreativa Papanduvense. a fim de Faz ,sab,:r q�e p:etendem ca

ser eleita li nova Diretoria da Sociedade Hospitalar, para os anos- -sar;. Joaquim Corrêa Palhano e

de ) 960/1961. Não havendo numero legal na primeira convocação, Izolina Castr? Ele natural deste

a segunda convocação será para ás 16 horas no mesmo dia, Est�do" nascido �m Tamandu�,
quando se procederá a eleição com qualquer número de sócios. n/Dtstríto, no dia ] 1 de abríl
.' de 1928, Operaria, solteiro, re-

Papanduva, 8 de Janeiro de 1960 sidente em Tamanduá, n/Distr.
Esmeraldino Máia de Almeida -- Presidente filho de Jorge Corrêa Palhano
José Reva - Secretário .e de Dona Maria Izaura.

. Ela, natural deste Estado, nas-
cida n/ Distrito dia 21 de agosto
de 1934, doméstica, solteira, re
sidente em Tamanduá, n/Dístr.
filha de Antonio Castro e de
Dona Bilina Ribeiro.

Soe. Hospitalar Sebastião"
Papanduva Sta, Catarina

( ,

ASSEMBLEIA GERAL
I

Em JUNHO e NO�VEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel fellzardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente eXigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

A V ISO
AGENOR PACHECO, comunica aos clientes e

amigos que transferiu seu escritório de contabilidade para
a rua Major Vieira 290, fone 158, defronte ao Club
Canoinhense. .' lx

Para
o problema

das grandes
. cargas

c

'MERHY SELE

HegistroCi V il
Edital

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

Apresentaram os documentos

extgidos pelo Código Civil art.
180-. Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o para
fins de direito.

Afixado,no lugar de costume'
deste Cartorio e publicado pelo
"Jornal Correio do Norte", da
cidade de Canoinhas,

Major Vieira, 14-1-1960

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

ap!_esenta

a nova medida de quilometragem

o pneu de caminhõo mais forte e durável jamais construído!

• 60 % mais borracha na banda:
muito mais quilometragem

• tração moís firme:

segurança em qualquer estrada

• nova resistência, mais recapagens:
lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3·T

Sôbre êste novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

ERHY SELEME & FILHOS
TRÊS BARRAS STA: CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
• •

Lavoura e Pecuária
Responsabilidade� Associação Rural de 6minhas

F E I J A- O- -

De' acôrdo com os dados prévios do Serviço de Estatística
da Produção, nossa colheita de feijão em 1958 foi da ordem de
24 milhões de sacos (perto de 1 milhão e 500 mil toneladas), um
pouco inferior à de 1957 (26 milhões de sacos) mas superior à
de 1956 (23 milhões de sacos) Trinta Municípios apresentaram
colheita igualou superior a 90 mil sacos; num total de 4,7 mi
lhões - ou seja. mais de um quinto da safra nacional. A pro-·
dução conjunta dêsses trinta grandes centros faseolicultores foi
consideravelmente maior do que as dos anos procedentes, ultra
passando em 15% a de 1957, ao passo que a dos restantes pro
dutores ficou cêrca de �O% aquém.

A área de cultivo do feijão em nosso País excede dois mi.
lhões de hectares, situando- se entre as cinco mais extensas, so
mente abaixo das do café, milho, algodão e arroz. Com a nossa

produção anual da ordem de um milhão e m-eio de toneladas.
estamos entre os três maiores produtores de feijão do mundo.
acompanhados da China e da India. O consumo aparente "per
capita" é de 2 quilos por mês. aproximadamente.

Os principais Municípios produtores em 1958 foram Patos
de Minas, em Minas Gerais (473 mil sacos) Londrina (300 mil),
Sertanópolis t223 mil) e Primeiro de Maio (198 mil), no Paraná,
Erechim (264 mil), no Rio Grande do Sul. Santana do Ipane
ma (223 mil), em Alagoas e Ioaçaba (2Ó4 mil) em Santa Catarina.
Dos 23 restantes, 7 localizam-se no Paraná (Silo [erônimo da
Serra, Ibiporã, Cornélia -Procópio, Jandaia do Sul, Arapongas,
Assaí e Borrazépolis), 4 em Minas Gerais (Presidente Olegário,
.Ferros, Itambacuri e Divino), 2 em Mato Grosso (Rosário Oeste
e Paranajba, 2 no Rio Grande do Sul (Lajeado e Irai), 2 em

São Paulo (Fartura e Cândido Mota), 2 em Goiás Goiatuba e

Çeres), completando-se a relação com Irecê (BA), Cola tina (ES),
Ôlho d'Agua das Flôres (AL) e Caruaru (PE).

Ao Comércio e à Ind�stria - Aviso,
A Coletoria das Rendas Federais, de Canoínhas,

torna publico ao comercio e a indústria em Geral, que
em Face ao que determina o Decreto n.45.422 de 12/2/59,
por ocasião do pagamento da patente de Registro serão

exigidos os seguintes documentos:

L Patente do ano anterior

Guia do Imposto Sindical
Recibo de Quit�ção do Imposto de Renda
Contrato Social, .ou Declaração de Firma

-

,

Coletoria Federal em Canoinhas, 9 de Dezembro de 1959,

2x Adyr Fontana Prohmann, Auxiliar

2.

3.

4.

Uma vez por- semana ...
(CACHIMBINHO) .,

Amigos, bom dia. Esteve muito "animada" este ano, a come-

_ moração do natalicio do sr. Herbert Ritzmann. que foi festejado n�·
famosa chácara do 'dr. Saulo Carvalho. Ao sr. Herbert os meus cum;,',
primentos. .::�\.

X X X

'Firme como o Pão de Açucar, o romance entre o Saulzinho
e a srta, Geroslava. Quando eu falavá que. tudo ficaria "certo", o

Wilson contestava - "Quar ·(0 rapaz pronuncia "quar" mesmo), o ve-.
lhinho não é de nada, ocê vai vê, "

X X X
O Gabriél anta muito "top". Além de estar em todas, irá &,

praia de Camboriú passar o Carnaval. Não conseguiu resistir e o co
ração falou mais alto - irá atraz do seu 'grande amôr.

x X X
.,'

.

Para mim foi uma grande suspresa ao saber que o Thiem;
[ipão ti o Gabriél, tem grande interesse pela piscicultura, pois, sabado,
passaram horas, alimentando os peixes do Rio .Canoinhas. Alimentação
sádia, hein?

X X X

Donos de' carros atenção - O Nelsinho aos sabados anda solto.
X X X

\

O Castro já esta se preparando para a corrida .do Facho deste
ano. Diáriamente faz uma corridinha até a,Charqueada. Segundo scube

.

irá defender o Botafogo, uma vêz que, o Moacyr esta "fiscalizando"
o tempo .do pistonista nO;- 3.958 do Brasil.

-

X X X
A briga não foi pau causa do dezàssete e setecento, Ninguem

ficou "dáve , •. ndo ninguém.
X X X

Continua em evidência dupla Fordinho e Jundiá, fazendo mi
sérias com os guarda- chuvas. Imaginem se fossem nortistas os dois. Vige.

X X X \:
\

A

voce

Ôba, já existe movimento para o Carnaval deste aba. Heil .

aí ... não vai dá .•. fim.
X X X

Por hoje é 8Ó e até a proxima semana •

-J�'
JV

''f;-
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�;;a��I;;IV I U 1·lh-
Abono de três mil cruzeiros

a e m I ao. '. '. .
.

..
.

para o Funcionalismo estadual(continuação do número anterior)
FISCA IS" oriundas de diversos Municípios do Estádo
repartição Arrecadadora ou Postos de troca �

em qualquer

Resposta: - Sim. Terão os oonsumidores direito It receber
,

o oertificado de sorteio em qualquer Posto de Troca e com NOTAS
. FISCAIS de qualquer procedência dentro do território catarinense.

16° - Como serão evitadas as fraudes de consumidores que
tentarem adulterar o valor das notas para obter maior número de
certificados de sorteio p

Resposta: - E' inútil e sem qualquer proveito para e con

corrente, eis que, antes de serem pagos OI!! prêmios, os documentos,
ou sejam, as «NOTAS FISCAIS» serão encaminhadas às Inspetorias
Regionais para que sejam conferidos com R cópia ou canhoto que
fica em poder do comerciante, sendo desclassificado o consumidor sor
teado sôbre cuja documentação ficar apurada a fraude ou outras

quaisquer irregularidades, tais como, adulteração de valores, razuras,

datas emendadas, etc. Portanto cremos não ser do interesse do con

corrente praticar atos que o prejudique.
17° - Como se manifestaram as entidades de classes sôbre

o lançamento do Plano de Sorteio «SEU TALÃO· VALE UM M.I·
LHÃO»jl

. Resposta: - Associações Comerciais e elevado número dos
mais esclarecidos, honestos e corretos comerciautes do Estado têm
manifestado o seu integral apreço e apôio a -essa campanha. Tanto

que, em muitas cidades, os próprios comerciantes mandaram confec
cionar e imprimir cartazes de propaganda incentivando a campanha
de «SEU TALÃO VALE UM MILHÃO» aproveitando os referidos
cartazes e impressos para divulgação dos produtos de seus estabele
cimentos, para o que, todos estão eutorizadoa a fazê-lo, de vez que
o. regulamento prevê legalmente esta modalidade de divulgação

18° - Senhor Inspetor! Acha V.S. que foi medida acertada
do Estado essa inovação na campanha de Fiscalização de Rendas
Estaduais, e por que

ê

Resposta: - Muito oportuna é a sua pergunta, Senhor Re
porter. Temos aí um alto ponto do sistema, pois o fisco de agora em

diante passará a contar com a colaboração de todos os consumidores
de Santa Catarina que passarão a fiscalizar as suas compras exigindo'
a «NOTA FISCAL» e apontando às autoridades fiscais os comerei
antes sonegadores, aqueles que deixarem de recolher aos cofres pú-

. hlicos o Imposto que os consumidores e o povo em geral estão pa
-gando na hora que efetuam suas compras. Eis porque, temos a cer

teza que Govêrno e povo alcançarão um objetivo comum.

Só assim 08 consumidores não deixarão que Os sonegadores
fiquem' com o dinheiro que não lhes pertence. pois os consumidores
pagam os impostos, cabendo a08 comerciantes fazer o recolhimento
às Hepartições Arrecadadoras do Estado.

Está pois, de parabéns o povo de Santa Cata,.!ipa, cuia par
ticipação interessada no Plano de Sorteio «SEU ,TALAO VALE UM
MILHÃO» proporcionará mais e melhores obras do Govêrno, além
de concorrer gratuitamente ao grande prêmio de um milhão de cru

zeiros (1.000.000,00) e outros de quantias-menores.
Esta Inspetoria está apta e. pronta a esclarecer com tôda a

satisfação as informações necessárias a todos os interessados, aos dis
tintos comerciantes, consumidores, leitores e povo em geral.

E aos felizardos do sorteio que em junho serão contemplados,
08 ncasos sinceros votos, com a nossa intenção de

-

que recaiam os

prêmios nos lares m�nos favorecidos da sorte.

19° - É facultado aos comerciantes que não quiserem expe
dir «NOTAS FISCAIS» outro meio de satisfazerem a� exigências legdisjl

Resposta: - Sem dúvida. A Lei faculta o uso de máquina
registradora. Para tanto basta o interessado requerer a competente
licença que será fornecida pela Secretaria da Fazenda.

SERVICO MILITAR
J

.

EDITAL

ISENÇAO
Adão Rodrigues, Alvino

.

A
mando Dransfeld, Amílton Car
los de Maria, Antonio Alceu
Artner, Antonio Pires Batista,

Agenor Flores
2°. Ten� Del. 14a. DR.

I - Devem comparecer com

URGENCIA na Junta de Alis-
. tamento Miliiar de Canoinhas,
os cidadãos abaixo, afim de re

tirarem os certificados de reser-

vista.
.

,

II - Os certificados não pro
curados no prazo de 30 (TRIN- .

TA) dias, serão restituidos à
16a. CR., para incineração.

3a. CATEGORIA
Dorvalino Fernandes, Evaristo

Padilha, Francisco de Almeida,
Hipolito Babísz, João Gonçalves
de Almeida, Jorge de Paula,
Miguel Alves de Lima, Odenir
Santana Ribeiro, Otílio Corrêa
Alves, Alfredo Corrêa de Freitas,
Ignacio Alves Campina, Juven
tino Vieira,

Argemiro Fernandes, Adão Al
ves Martins, Aleixo Novack, Au
gusto Saidel, Constante Mathías,
Elfrido Bolduan, Ely Vieira, Eu
genio Belinski, Hilario Fuck,
Jair Müller, João dos Santos
Píechontcoskí, João Franco de
Oliveira, João Maria Bezerra
de Souza, João Dídek, João
Maria Gonçalves, José Moske
wen. José Gonçalves, José dos
Santos, José Melnechenko, José
Gonçalves de Oliveira, José de

.

Lima, Jovelino Grein, Lauro
Batista, Miguel Vieira de Lima,
Leopoldo Guilherme Griten, Mi
guel Nestor Pereira de Souza
Filho, Paulo Kucarz, Pedro FUr
mann, Pedro Davino Bueno,
Pedro Celínski, Purfirio Cardoso
dos Santos, Queneguer Rodri
gues, Sergio Fernandes, Tarcisio
Hoffmann, Valdemiro da Silva.

Canoinhas, 18 de Janeiro 1960

Á Assocíação dos Servidores
Públicos de Santa Catarina a

cabs de encaminhar a S. Exa.,
o Governador Heríberto Hülse,
ofício que pede a concessão de
abono provisório de Cr$ 3000,00
para o funcionalismo estadual
até que sejam estudadas e ado
tadas novas tabelas de aumento
de vencimentos.

Eis. na íntegra, o ofício envi
ado pela ASPSC ao governador
do Estado:

"Florianópolis, 9 de janeiro de
1960.

1960

de Santa Catarina.

NESTA

Senhor Governador
A Diretoria desta Entidade

resolveu, em sessão de 5 do

corrente, apresentar a- V. Exs.
.

os considerandos e pedidos con-

tidos no presente:
I) Consideraú-do os insistentes

e angustiosos pedidos que nos

são feitos diáriamente por hu
mildes servidores dó Estado, no
sentido de auxiliá -Ios a conse

guir melhor remuneração pe
los serviços que presta�;

2) Considerando que os fun
cionários que nos procuram,
quase na sua totalidade, têm

pesados encargos de família;
3) considerando que o contí

nuo crescimento do custo da
vida agrava dia para dia a si

tuação financeira daqueles ser

vidores, impedindo- os mesmo,

que adquiram alimentação ne

cessária aos seus e aos susten

tos de suas famílias;
4) considerando que seus ven

cimentos estão aquém do salario

mínimo pago em Santa Catari
na às nobres classes dos comer

ciários e índustriários;
5) considerando que V. Exa.,

na última' audiência. que nos

concedeu, reconheceu que a si
tuação do pequeno funcionário
é aflitiva e é justo aumentar
lhe o poder aquisitivo, para que
êle e aos que dêle dependem
não venham a continuar sofren-"
do faltas;

6) considerando que naquela
audiência, V. Exa. prometeu-nos
aumentar os vencimentos dos
servidores estaduais.

Esta Associação vem, respei
tcsamente, pedir a V. Exa. a

concessão de um abono provi
sório de Cr$ 3.000,00 para o

funcionalismo em geral, até que
sejam estudadas e adotadas no

vas tabelas de aumento de ven-.
cimentos.

Pondo nossa confiança no re

to espírito de justíça que carac

teriza V. Exa., subscrevemo-nos,

respeitosamente,
Ivo Gandolfi, presidente"

Excelentíssimo Senhor Herí
- berto Hülse.

DO. Governador do Estado

Proi.bição
AVISO

Roberto e Rodolfo Linz
meier, Arthur e Bernardo
Hatschbach e Alfredo Steí
lein.>

.

Proibem a entrada, pas
sag-em, caçadas, pescarias e

por qualquer outro motivo,
a invasão de seus terrenos.
situados em PARADOS.

Dado que vem sofrendo.
danos de monta, cientificam
que não se responsabilizam
pelo que venha a acontecer
aos transgressores no pre
sente aviso.

Parados, Janeiro de

Edital de Citação de
Herdeiro Ausente com

o
.
prazo de 15 dias

o Doutor Paulo Peregrin'o
Ferreira, Juiz de Direito da
Comarca de Cancinhas, Estado
de Santa Catarina, [JS forma

.

da lei etc.

Faço saber aos que o presen
te edital de citação de herdei
ro . ausente, com o prazo de (15)
quinze dias virem ou dele co

nhecimento tiverem, que se ini
ciou neste Juizo o Arrolamento
dos bens com que faleceu Eu

gênia Protsek Kruk; e como es

teja ausente desta comarca o

herdeiro Basilio Protsek, que
se acha em lugar incerto e não

sabido, conforme consta da de

claração de herdeiros, pelo pre
sente edital cito o mencionado
herdeiro ou a quem interessar

possa, para, dentro 'de quinze
(15) dias comparecer ou fazer

representar afim de acomp�
nhar todos os termos do Arro
lamento até final sentença, sob
pena de revelia na forma da
lei. E para que chegue ao co

nhecimento do dito herdeiro,
ou a quem interessar possa,
mandei expedir o presente que
sera publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, aos cinco (5) dias
do mês de Janeiro, de mil no
vecentos, e sessenta (196.0).
Eu, Agenor Vieira Côrte, Es

CrIVa0 que fiz datilografar e

subscrevo.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito.

Está conforme e dou fé.
.

Data supra.

Agenor Vieira Côrte
Escrivão.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA FAZENDA
SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO DA FAZENDA

Vale UmI/Seu Talão
Inspetoria da SR Região - Porto União

, Comunicado 1/60
Já estamos procedendo, diariamente, na sede da Inspetoria

à rua Prudente de Morais n. 293, e nas Coletorias Estaduais de Pôr
to União, Mafra, Itaiopolis, Papanduva, Canoínhas, Caçador, Rio das
Antas e Videira, à troca de notas fiscais de valor igualou múltiplo
de Cr$ 3.000,00, por eertificados numerados.

2. - Ditos certificados dão direito de participar do sorteio
de 180 prêmios no valor de Cr$ 1700000,00, instituido pelo Govêrno
Estadual aos que se habilitarem no plano de cooperação Fiscal -
SEU TALÃO VALE UM MILHÃOI

3. - 'Os prêmio. acima aludidos são dos seguintes valores:
1 prêmio de Cr$ 1.000.000,00 Cr$ 1000000,00

.

2 prêmios de "100.000,00 "200000,00
2 prêmios de "

/ 50.000,00 "100.000,00
5 prêmios de "20.000,00 "100.000.00

20 prêmios de" 5.000,00 "100.000,00
50 prêmios de" 2.000,00 "10U.000.00
100 prêmios de" 1.000,00 "100.000,00
4. - Terão validade para o concurso todas as notas de venda

expedidas por comerciantes, industriais ou cooperativas, aos seus fre
gueses e associados, aqueles devidamente inscritos e quando as ope
rações incidam no LV.C .. As cooperativas também estão sujeitas ao

I V.C. e. pois, receberemos e estamos recebendo, para troca, as notas
fiscais expedidas pelas que operam legalmente no Estado.

5. - As notas simplesmente de "mão de obra" ou de pres
tação de. serviços, não são válidas para o concurso. Quando porém
houver especificação de emprego de material e peças, sobre esta par- .

cela ou parcelas vale a nota para concorrer. Das notas que incluem:
material e mão de obra ou serviço e tenha sido deduzido 40%, na

forma regulamentar, e pago o I.V C. sobre os 60%, computamos esta
última proporção para efeito do concurso. O regulamento preve ainda

que não poderão concorrer notas extraidas pela aquisição <ie gasolina,
óleos e lubrificantes, Não terão validade para o sorteio as notas ex-

pedidas pela SAPS e SESI.
/

6. - Os comerciantes que se negarem a fornecer notas de
venda ou os que procurarem embaraçar por meios diversos a execução

.

do Plano Governamental devem ser apontados ao fisco pelo fregues
prejudicado, afim de ser aplicadas sançõee regulamentares, quando tais.
irregularidades Iórem positivadas ante provas documentais e testemu

nhas Há formulários nas Repartições Arrecadadoras e Fiscalizadoras

que facilitarão aos consumidores lesados, a descrição das anormali
dades porventura. praticadas pelos srs. vendedores e fornecedores de

qualquer natureza.
7. - Exija a sua Nota Fiscal do seu fornecedor e habilite

se ao sorteio para ganhar UM MILHÃO DE CRUZEIROS e outros

prêmios menores. Dê preferencia às casas que lhe forneçam as notas

de vendas com espontaneidade e estará colaborando para a prospe
ridade do seu Estado e a sua própria felicidade (si o dinheiro lhe
traz felicidade...)

8. -- Os Srs. Inspetor da Fazenda, Fiscais da Fazenda e

Coletores Estaduais, estão a disposição para resolver coasultas, re

clamações, denúncias e para dar orientação em geral, tanto aos srs.

comerciantes como aos srs. consumidores .

" J. Tiago da Luz
Inspetor de Fiscalização e Aneaadação de Rendas da 5°. Região
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

filha do sr. Miguel·Procopiak;
a sra. dna, Neusa esp, do sr.

Flavio Haensch; os' srs. Os
waldo Soares e Carlos Cséch.

ANIVERSARIAM.sE
Hoje: o jovem lfaldir RuI'

âolf; a sra. Vva. Maria Ta»
bolipa; a menina Estetania
filha do sr. Paulo Zapp; u
S1 ta. Elvira Greffin; os me
ninos Eloir Carlos filho do sr.
Ladislau Stosceuian e Nival
do filho do sr. Paulo Zapp.

Dia 29: as meninas Tereza
Maria filha do sr. Horacio
Costa e Edeltraud filha do sr,
Marcus Franz;o jovem Lu",
tercio Pachrcoias sras. dnas.
Suzana esp. do sr. Fidelis
Cat ualho do Prado e Yvone
esp, do sr: Roberto Olsen.
Nossos, porabens.

Falecimento,
Foi sepultado ontem nesta

cidade o' venerando cidadão
sr. Luiz Doerlitz, aqui resi»
dente ha longos anos, tendo
sido dos primeiros morado,
res de Canoinhas.
A' Família Doerlitz apre»

sentamos sinceros pesames.

Amanhã, grande em

bate futebolístico
entre Santa Cruz e

União Esporte Club
Amanhã, na baixada do Es

tádio municipal grande encontro
futebolístico entre Santa Cruz
E. C, local e União E, C., êste
bi-campeão invicto da Liga Pôr
to União da VItória, Clube que
disputará em 1960 o campeonato
de profissionais do interior do
Paraná. O quadro visitante virá
com seu plantél completo e,

por certo, fará bôa exibição
em nossa terra frente ao valo
roso Santa Cruz.
Haverá bôa prelíminar com

início às 14 horas, entre aspi
rantes 'do Santa Cruz e Pinho.

COMERCIO E

FISCHER

Instado pelo O GLOBO a es

clarecer que perguntas teria dei

xado de responder a um repor
ter da "Fôlha de Minas" durante
entrevista que concedeu em Be
lo Horizcnte, o Sr. Jânio QUBçiros
disse que tais inquisições não
lhe foram feitas. E mais: "La
mento que o medroso que as

redigiu não tivesse a coragem de

apresentá-Ias, mas se vanglorias
se depois da intenção de apre
sentá-las. Não perde por esperar:
pego-o com a vassoura"

Em seguida, cômo já tivesse
conhecimento das referidas per
guntas, passou a respondê-Ia�.

�-

Perguntas e Respostas
Eis as perguntas e 8S respostas:
P. -. Como V. Exa. explica

que a publicação norte ameri
cana "Hansonis Letter" tenha

prevista sua renúncia com uma

antecedência .de 10 dias?

R. - Não conheço a publica
ção, nunca a vi e entendo que
é mentirosa a notícia, porque
entendo que publicação alguma
podia prever o que eu mesmo

não previa. Se a minha renún
cia surpreendeu a mim mesmo

e a minha família mais há de
ter surpreendido a qualquer
publicação indígena ou impor
tada.
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Comércio e Indústria FISCHER & CIA., penhoradamente agradece I
a todos os clientes � funcionários� a preferência e ajuda recebidas mm

I nestes 25 anos de etividedes crescendo com Canoinhas. I
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Amanhã: as srtas. Reloi-

\ sa Helena filha do sr. dr.
Arolde C. Carvalho e Liria
Terezinha filha do' sr, Ary
Hautje; o menino Paulo filho
do sr. Alberto Wardenski o

sr. Antonio Cordeiro Maciel;
as sras. dnas. Sara Littsamer
esp. do sr. Saul Zugman; e

Hildegard esp, do sr, Harry
Wunderlích. _

Dia 25: a menina frene filha
do sr:'Afonso Knop,
Dia 26: os srs. José Sto

ckler Pinto; Basilio Hume
nhuk; Siloino Radke; Nicolau
Furtado e Gabriel Niedsielski,
'a sra. dna. Dalva esp. do sr.
Waldomiro Schliteler, os me-
ninas Raimundo filho do sr,
Edmuado Hartmann; Cesar
filho do sr. Alvino Bolauf;
JOSé filho do sr. Gabriel Nie
dsielski e Marcos Léo filno
do sr. Dagoberto Schramm.

Dia 27: os SrS. Adolf Voigt;
Guilherme Prust e Waldomiro
Schützler (tun. Banco N. C.),'
as sras. dnas. Hatdee eso, do
sr. Benito Gastão Bastos e

Angelina esp. do sr. Juliano
Wendt,'a srta. Ogar Pacheco; ,

os meninos Rogerio José filho
do sr. Osuraldo Rengel; Vitor
filho do Sr. Vitor Tomaschitz
e Leonidas filho do sr. Fran
cisco W iltuchnig:

;

Dia 28: o jovem Adilson
Zaniolo; a srta. Ana f!elena
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P. - De acôrdo com esta re-

PARKER 51
Perdeu-se' uma, côr mar

ron, trajeto Esquadrias Fuck
até a oficina Domingos. Co
elho.

'

Gratifica -se entregando-a
ao proprietário Pedrinho Rei
nert, ou nesta redação. - lx

I 196025 anos servindo
Comércio. em Geral Moinho de Fuhâ e Cangica

Trigo e Centeio Integral
Varejo e Atacado Engenho de Arroz

MALHARIA PANIFICADORA

Lã, Rayon e Â]godãô
--�----------------

CASA FISCHER I

45,00
PÃO POPULAR

e MERCEARIA,

PaniFicadora e
-

Mercearia
IIPRIMORJI

Praça Lauro Müiler,170 - Fone,288
\

X

R Eugenio de Souza, 530 - Fone,139

x
Meias Tamanho Unico

pára homens

Aparelhos para jantar com

peças .... louça Nadir

Camisetas de malha e/manga
comprida para bebê

,P�EGOS PARA TABUA,
RIPA e RACHÃO

Pacote com 2 quilos

c/450 grs.

42
850,00

Enfeites para bolos de aniversário,
casamento, batisados, etc.

Velas para bolos.

'Chocolates, Conservas Biscoitos, Frios.
15,00 .

Pães de Centeio às 3as. e 6as. feiras.

Roscas de Polvilho às 4as. e sábados.
Rocambole. Bombas,

110,00 II Bolos, Queijadinhas, etc.

APRESENTA:

HOJE • áli 20,15 horas �'Impróprio até, 14 anos

PARA SEMPRE MEU AMOR
e] Jorge Mistral, Rosario Granados, -Merícarmem Prado,

- e Lilia Martinez, '

Um drama do cinema mexicâno
--_�- I

DOMINGO - á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

A DEUSA (BRANCA

vista, sua renúncia se prenderia
ao fato de ter o grupo Rock
feUer se negado a financiar sua
candidatura à Presidência da

República. Diante do fato de V.
Exa. ter reconsiderado sua ati
tude, renunciando à renúncia,
pode cunclúir-se que o Sr. Ro
ckefeller tarnbern voltou atrás,
dispondo-se a financiâ-Ia?

R - Desgraçado de mim que
não tenho quem custeie nem

• I
. _

as despesas das COIsas mais

orementes dêste início de cam

panha.
P, - Quais as origens dos

recursos de V. Exa. para o cus-

\ teio de suas viagens e a cam

'panha publicitária, considerada
a mais dispensiosa da América
Latina em todos os tempos?
R - Quem da imprensa quei

ra conhecer a origem dos re

cursos tem a minha mais com

pie ta licença sendo eu -capaz
até de custear os gastos da in

vestigação. Somente quero que
publique os seus resultados na

primeíre página do respectivo
jornal.

P. - V. Exa. costuma atri
buir ao Govêrno tôdas as crises
surgidas: qual a explicação que
dá para as crises que têm as

solado o Estado de São Paulo?

'R. - As crises que têm as

solado São Paulo prende-se ao

fato de pertencer êste Estado a

Teatro

uma República. Como as crises
são uma consequência dos erros
do Govêrno Federal, é claro que
alcançarão São Paulo.

P. - V. Exa. proclamou haver
asfaltado inúmeras estradas em

São Paulo, as quais o Sr. Car
valho Pinto declarou haver en

contrado apenas.com a sub-base
(chamada pintura) pronta. V.
Exs. julga que o asfalto tenha
sido retirado depois de sua sai
da do Govê_rno? ...
R. - É uma inverdade que o

Prof. Carvalho Pinto tenha de
clarado que as estradas foram
encontradas apenas com a sub
base de "pintura" pronta. Encon
troi realmente cerca de 2,500

quilômetros, quê; aliás, ajudou a

pavimentar na condição de s:
cretário da Fazenda. Tem a mais

ampla licença quem desejar fa
zer a medição e examinar a qua
lidade do trabalho.

Duas Entrevistas

Respondidas as perguntas, o Sr.
Jânio Quadros disse a O GLOBO
que durante a sua última estada
na capital mineira concedeu

apenas duas entrevistas: uma

na residência do presidente da
UDN, Deputado Magalhães Pin
to e outra na televisão, quando
foi sabatinado por dois jorna
listas. Por fim, afirmou o Sr.
Jânio Quadros que em nenhuma
das entrevistas lhe fizeram a-

,quelas perguntas.

'1 ,

Cine Vera Cruz

com Joh Hall. M'Liss Me. Clure
Um filme de aventuras, nas selvas da Africà, em busca

de um tesouro.

DOMINGO
ás 17 hora.
ás 20,15 horas

Censura Livre
Irnp, até 14 anos

RICARDO I II
em Tecnicolor

Grandioso filme, baseado no celebre !,omance de William

Shakespeare. Produzido e interpretado por Laurence Olívíer
------------

\

2a. Feira « ás 20,15 horas » Imp. até 14 an<!s � REPRISE
--....___--

QUAL
5a. e 4a. Feira - ás 20,15 horas - Imp, até 14 anos

DUAS
e] Manoel Capetillo, Ana Bertha Lepe, Rosa Castílla,

José Venegas
Um filme selecionado do cinema mexicano

DAS

o TERROR
5a. e 6a. Feira - ás 20,15 hrs, - Imp, até 14 anos

DO HIM'ALAIA
com Paul Langton, Leslie Deníson, Teru Shimada

Um filme dramatico da Paramount

AGUARDEM

TARDE� DE TOUROS
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