
Quem não é Eleitor
perde direitos
Renovando nosso apelo aos cidadãos canoinhenses

que ainda não sejam eleitores, para, que se inscrevam
tornando-se aptos ao cumprimento do dever e ao exerci
cio do direito do voto, de modo a .que possam contribuir

para o engrandecimento público' de Canoinhas e, conse

quentemente, para o seu progresso, queremos tambem,
mais uma vez, advertí-Ios sobre os prejuizos que sofre
rão nos seus direitos civicos aqueles que recusarem a esse

dever.

Segundo o disposto da Lei n", 2.982 de 30 de no

vembro de 1956, que modifica dispositivos da Lei 2.550,
de 25, de julho de 1955, que 'altera o Codigo Eleitoral
(Lei n", 1.165 de 24 de julho de 1950), e dá outras pro
videneias, o cidadão que não tiver providenciado seu novo

titulo até o dia 30 de junho do corrente ano, estará in

curso no artigo 30• da citada lei e não poderá:
a) - Inscrever-se em concurso ou prova para cargo

ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;

b) - Receber vencimentos, remuneração ou salàrios
de emprego ou função pública, ou proventos de ina-

tividade; ,
�

c) - Participar de concurrencia pública ou adminis
trativa da União, dos Estados, dos Territorios, do DIstrito
Federal ou dos Municipios, ou das respectivas autarquias;

d) - Obter empréstimos nas autarquias, sociedades
de economia mixtas, caixas economicas federais ou esta

duais, nos' Institutos e caixas de providencia social, .Iiem
como qualquer estabelecimento de credito mantido pelo
Governo ou de cuja administração este partisipe;

e) - Obter passaporte ou carteira de identidade;

f) - Praticar qualquer ato para o qual. se exija
quitação do Serviço Militar ou do imposto de renda.

I "

Além disso; o Titulo de Eleitor é um documento
de identidade, tanto para o homem como para a mulher.

Canoinhenses, até 30 de junho é o prazo concedido pelo
Tribunal Eleitoral.

-

Canoinhas só poderá reivindicar seus direitos pe
rante aos Governos, com mais forçá, se tiver um colegío
eleitoral. compatível com a sua população.

Cem . Milhões para
catarinenses atingidos
.pelas enchentes

os 'munl-
, .

ClplOS

Rio - (Via aérea) Imediatamente após a instalação da ses

são anual dó Congresso Nacional, o deputado Arolde Carvalho
(UDN-SantaCatarina), proferiu longo discurso sôbre as enchentes

que atingiram o seu Estado, no inicio do mês, fazendo' elevados
danos principalmente nos municipios de Santo Amaro, Palhoça,
São José, Biguaçú, Tijucas, Nova Trento, J'araguá do Sul, Gua

ramirim, Corupá, Penha, Ilhota, Braço do Norte e outros que
especificou.

'

Concluiu apresentando projeto de lei que autoriza o Pre
sidente da República abrir um crédito de Cem Milhões de Cru
zeiros para o atendimento dos municipios prejudicados pelo fla

gelo e, bem assim, para socorrer milhares de famílias humildes
reduzidas à miséria.

A Câmara
,
há

quer saber
dos

o ·que
tratoresem torno

Rio - (Via aérea) Discursando na sessão de 21, o deputado
Aroldo Carvalho (UDN-Santa Catarina), dirigiu veemente' apêlo à
Frente Parlamentar Nacionalista para que o auxilie ria investiga
ção em tôrno dos assuntos ligados à fabricação do trator brasileiro.

Depois de estranhar que o Govêrno houvesse facilitado· a

instalação de 14 fábricas de automóveis e caminhões no país sem

haver providenciado a montagem de uma fábrica de tratores a

gricolas, essenciais ao desenvolvimento do Brasil, sustentou que a

Presidencia da República, somente em 22 de dezembro de 1959

cogitou seriamente do problema, muito embora já em 1956 a

FNM houvesse pleiteado os créditos necessários a instalação da
fábrica de tratores. O BNDE congelou o processo da FNM. Ago
ra, o Grupo Executivo da Industria Automibilística (GEIA), in
cumbido de superintender o problema do fabríco do trator, olha
com manifesta má vontade a FNM, desejando vê-la afastada da
concurrência. Grupos estrangeiros poderosos vão apoderar-se da
industria dos tratores em detrimento da Fábrica Nacional de
Motores.

Sôbre a matéria o deputado catarinense formulou pedido
de informações a serem prestadas à' Câmara pela FNM, BNDE e

GEIA.

/
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Terca feira estàrão
da Ag�i(ultlira que

Convênio para
Conforme já divulgamos, a

Secretaria da Agricultura do
Estado está formando convênios
éom as Associações Rurais no

sentido de desenvolver a suino
cultura. A Associação Rural- de
Canoinhas - possivelmente firma-

•

O Presidente da Comissão de
Auxilio aos Necessitados de Ca

noinhas, dr. Paulo Peregrino
Ferreira, vem sendo constante
mente procurado pelos mora

dôres de Rio dos Pardos, prin
cipalmente os que foram atin

gidos pela catástrofe de agôsto
do ano passado. Querem receber
a indenização que tem diréito
conforme levantamento feito pe
las Autoridades. A relação; ma
ioria composta de lavradores,
foi encaminhada tambem ao

Presidente da República, a fim
de facilitar o recebimento.

O dr. Paulo Peregrino já en

caminhou diversas correspon
dencias, inclusive pediu a um

seu amigo ligado a Casa Civil
da Presidencia, mas até o pre
sente momento, nada tem de

positivo quanto ao recebimento.

Na ocasião, o Congresso apro
vou a verba de QUINZE MI
LHOES DE CRUZEIROS, para
ser distribuidos entre Canoinhas,
Lages, Palmas e uma parte de
Curitibanos. A Canoinhas, se-

gundo calculos, cabería de TREIS

a CINCO MILHOES de cruzeiros.

Segundo tudo indica e na o

pinião dos pessimistes, tornar

se-á muito dificil o recebimento
es-te ano, estando a

.

CANCA na

eminencia de perder o auxilio,
se não tiver uma pessôa no Rio

junto ao Mínisterio da Fazenda.
Se isso acontecer, será um ver

dadeiro desastre, pois muitos
lavradôres que estão relaciona
dos para receber, já tomaram

..

em Canoinhas os Técnico\s da Secretaria
vêm formar com ,a Assodacão Rura� o

, ,

o desenvolvimento da Súinocultura
rá o acôrdo ainda este mes,
recebendo logo em seguida, os

suinos para a distribuição entre

os seus associados-criadores. Tão

logo os técnicos da Secretaria

conheçam
_

as condições dos nos-

Dom Dainel Hostin
Transcorre hoje' a data nata

lícia de sua Revma. Dom Da
'niel Hostim, culto e estimado
Bispo da Diocese de Lages.
Dom Daniel Hostim que con

ta com um grande numero de

amigos e admiradores de
f

sua

cultura, em Canoinhas, será ho

je muito cumprimentado. Em

Lages, manifestações do povo
catolico serão levadas a efeito
em regosíjo a data natalícia do

dirigente da Igreja Catolica do
Norte Catarinense, que dada a

sua bondade expontânea cava

lheirismo no trato com todas as

pessôas que com ele mantêm

relações de amizade, é bastante
considerado em todas as classes.

"Correio do Norte" ao felici

tá-lo, suplica ao Onipotente pela
sua saúde pessoal e envia votos
de sinceras felicitações.

sos criadores, publicaremos com

melhores detalhes, as condições
.

de -acôrdo entre a Associação
Rural e Secretaria da Agrícul
tura.

Dia' 5, estarão em Canoinhas
os Executôres do Acôrdo.

Dia
-

-'
9 o

Catarinense
Tudo' faz crer que o Sexto

Campeonato Catarinense de Tiro
ao Vôo terá grande afluencía,
pois entre os aficionados, é o

assunto mais palpitante. Até em

Curitiba, fala-se que para o

Campeonato deste ano, virão

diversos onibus lotados de pas
sageiros para assistirem atirar
os campeões do

-

tiro. Partici

pantes tambem de São Paulo e

Rio de Janeiro, desta vez -espe
ram arrebatar os titulos dos
catarinenses e.paianaenses.
Durante 3 dias, o stand rús

.tico de Marcilio Dias, será pe
queno para comportar todo o

povo que irá assistir o Sexto

Campeonato. A direção do Club
de Caça e Pesca, está tomando

A (ANCA
)

einde não recebeu o auxilio Federa·1
dinheiro emprestado amparados
na certeza do recebimento.

Sugerimos ao dr. Paulo Pe

regrino Ferreira que insista jun
to aos Poderes' competentes ou

credencíe uma pessôa no Rio
de Janeiro para o recebimento
da parte que Canoinhas tem di
reito. Fica aqui o nosso apêlo.

6.
de

Campeonato
Tiro ao _Vôo

todas as providencias a fim de

que não falte nada aos visitan
tes. A parte de Restaurante e

Bar estará a cargo do sr. Lauro
Michel.

Serão exibidos em

Concórdia osmelhores
sumos do Brasil

Concordia p,repara-se, 'para
realizar no fim do corrente mês
e inicio de abril a Seg�nda Ex
posição Nacional de Suinos. O
certame é patrocinado pela As

sociação RUfai daquele munící-:
pio e ainda por diversas indús
trias da região que transformam
suinos e têm nas praças de São
Paulo, Rio de Janeiro e Psrané
os mercados consumidores dos

subprodutos. Atualmente, o Su
doeste do Estado de Santa Ca-,
tarina é considerado a região
que produz os melhores porcos
no país; suinocultores de diver
sos municipios exibirão seus

espécimes na grande mostra de
Concordía, Nos dias. 27, 28 e 29
serão recebidos os animais e no

dia 30 haverá o julgamento de

admissão. Nos dias 31 do cor

rente e t: de abril serão reali
zados os julgamentos. E' o se

guinte o programa das festíví-

(Conc!úe em' outro local)

(r$ 840,00 O' PREÇO DO TRICiO.
Na nossa Edição da semana passada, publicamos atravez

de .Circular do SET, que o preço base do trigo seria de Cr$ 750,00
nu seja Cr$ 500,00 para o específico de 78 e mais Cr$ 250,00 de
bonificação.

Conforme Circular do Sindicato da Industría de Trigo de
Santa Catarina, recebida pelos mo-inhos, o item 11 da primeira
Circular do Ministerio da Agricultura foi agora revogada, defini
.tívamente' E' o seguinte o têxto da nova Portaria:

_

- RESOLVE: 1°. -.Revogar o ite,m 11 e suas alíneas da
referida Portaria:

2°. - Fixar em C$ 340,00 (trezentos e quarenta) a bo
nificação a que se refere o item 10°. da Portaria numero 246;.

Portanto, quem colheu sementes com. o específico de 78,
receberá por cada saca' Cr$ 500,00 e mais a bonificação de

'MO,OO totalizando Cr$ 840,00. E, assim por diante, sendo fixa a

bonificação e oscilando o preço fixo da semente, conforme o

especifico. '

Podemos mesmo' afirmar que a politica do trigo levada a

efeito pelo Governo Federal, foi prejudicial a triticultura nacional,
pois quem fez a entrega de suas sementes em dezembro, até a

presente data ainda não recebeu, considerando tambem que ja
estamos às vésperas do inicio de novo plantío. Mas, apezar dos
pezares, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS ainda dará
uma compensação e servirá pelo menos, para pagar metade dos

juros dos emprestimos feitos, pelos triticultores. .

Presume-se que o Governo pagará o trigo até o fim do
mez corrente. O SIl. Francisco Rafael Di Láscío, dinâmico e es

forçado Gerente do Banco do Brasil desta cidade, comprometeu
se com a nossa reportagem em fazer a comunicação tão logo r

ceba ordens da Matriz do Banco para iniciar os pagamentos.,
e-
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8ó 65 dias até o
�

encerramento do Alista
"

T�l'!l.os ,apenas 65 dias para o encerramento do alistamento dos eleitores, que, votarão no pleito de '3 de
.�. � _., • F ," • . \

_

.

outubro próximo. _Urgé, pois, que os cidadãos" que ainda não possuem seus títulos se dirijam imediatamente,
ao Cartório Eleitoral, no, Edifício do Forurn, 'para obterem aquele documento, bem' como para -,

providenciar�m a, tra�,sferência aqueles que hajam mudado de residência.

euto . EleUoral

'IM's@M fi

, :;:��::::::::::::=:::::::=:::::::::::::�:::::::::::::::::::::=::::::::::==::::::::::::::::::::::::::
" • H

"
"

i� ó financiameuto de construção da casa própria feita pela '�i Ótima propriedade com
r

' ,-

5� Caixa Econômi�a Federal de Santa Catarina ii casa residencial; duas datas

::
'

-- ---,:: cercadas, luz elétrica, ótima

ii depende exclusivamente do montante, de seus depósitos. ii água, situada à rua Vidal

5$ Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 551 Ramos, nas imediações da

:1 suas reservas em depósitos na :: Tôrre da 'Rádio. '

!i CAIXA ECONÓMiCA 'FEDERAL DE U' Melhores informações com
SS SANTA"'CATARINA. ii João Beno, nos Irmãos' Tre-
:= .•• visani.
n Agência em Ca'noinhas, P��'ça Dr. Oswaldo de ii
si' Oliveira n, 544, em frente fi .Matriz Cristo Rei. !!
;a'1J �, ala
1I!l1 " ma

:: -

. I,;,'. .' . �::.

::::::g�:::::=::::::::=::::::�:::�:::::=:=:::::=:::::::=:-�.:�:::::::::::::;�::�E=:::::�::::::::::g::::
Vende-sei
Uma casa de'madeira c]'f ":;. _" " :;._. �, ,

7
_,

- .

,

.instalação sanitária, a, Praça
Lauro Müller.'

':::::;:�:::::�::::=::=:::ii::::�:=::=:==:�-:;:::r::5••••••••• IIII:;;"n!l!l.EI.IiIi.�·��••• II.lIeBIJ.III�.lIl!Ial!lgl!ll••••��PlII:".lIi11 .. 1i1
"15

. G•••• ".IIUiI DJliU.Ili11I1l••••• iIIli.IiII1381I1l".III ••#aI.a
H "

� �
=: D A

,-

4-<1 D'e :: Tratar' com o} dr. Riva-
ii r.. TIS,lll' es ,lener' ii dávia Corrêa ou n/redação.
5a CIRURGIÃO DENTISTA i5
" "

" "
" "

n ", Ralos.X .. Pontes Moveis e, fixas ii Procure no seu fornecedor

II 'Denta,duras Anatómicas ,Ii o sabão Princezd, Lygia,
II :: Borqx ou lupy

,ii, Rua Vidal Ramos ii
U'm produto bom, i<, ii CANOiNHAS

'

Santa Catarina i�
- -

I�::::::m::mm:m=mm:::::m:m:m::::::=:::::=:mmm:::m::m::m:::::::::::m:: Specid I e Cdno i n hense Ie' .

"

.------- � � mB I ã

N4"4'QlIIIOVA'
�UPA

, I
-

'NOVAS LINHAS DE CORTE:

CLAsSICO
Corte folgado
Ornbrelrcs armadas

LEVE E SUPER-LEVE
,

Casaco e calço mais diustados ao corpo

� .,. :f:" ", ',i ,'! " "

NOVOS PADRÕES, EM NOVOS TECIDOS
, if

.

,'I. -

-

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

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

Oficina,

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida,

I

Completa assistência. para
b· . I' do pequeno concerto

sua lele ela até a refor�a ge.ral
'

, .. '

Bicicletas das melhores. marcas
Peças- e accessórios'

Vendas à vista e a 'prazo

Semp�e OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Perene _- Edindo próprio

CAS1LANGER Rua Paula Pereira, 793

CANOINHAS

o F E R'E C E
/

ARTIGOS-PARA PASCOA ARTIGOS DIVE,RSOS'
Coelhos, Ovínhos e Estojos
de' Chocolate, Chocolates em

Barras Marcas: BUSCHLE e

L A C TA. As mais Lindas
Cascas Pintadas da Cidade, C o I a r e s , Broches, Brincos,
Crespinhos e Balinhas Para II Piteiras, Cigarreiras, Cuias e

Encher Cascas, Bombas Para Mate.

C a m i s as, Gravatas, Meias

N y I o n e Único, Carteiras

C in tos, Oleos e Perfumes

NOVAMENTE MA ç Ã,_S"
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I Cine Teatro Vera Cruz
c-: APRESENTA:
ás 20 lioraa - Impróprio até 14 anosHOJE

"-

A DOUTORA É MUITO VIVA
Cf Eliana, Francisco Negrão, Rachel Martin, Augusto

Machado, Otello Zeloní, Irina Grecco, e outros

Um filme do cinema nacional
-_-,----

( ,OOJVUNGO • á. 14 ho�all � Proibido para menores de 5 anos·

A DOUTORA É MUITO VIVA
á. 17 hora.

DOMINGO - ás 20 horas
Censura .Livre
Imp, até 14 anos

)
o MAR É O ,NOSSO TÚMULO
C] Clark Gable, B11rt Lancaster, Mary La Roche

Jack Warden e Bracl Dexter
Uma poderosa aventura que sacudiu os mares

e fez ferver os oceanos!
------'-

2a. Feira - ás 20,15 horas - Irup, q,até 14 anos· REPR.SE

38. e 4a. Feira - á. 20 hora. - Imp. até 14 anal

VOLTASSES PARA MIMSI
Cf Libertad Lamarque, Miguel Torruco, Silvia Pinal,

Marícruz Olivier
Um grandioso drama do cinema mexicano

58. � 68. Feira ás 20 horas '-- Imp, até 14 anos

Violentos se DestroemOs
em Cinernascope

Menusse, Françoise Fabian e Fernand

Um policial do cinema francez
Cf Paul Ledoux

E VEM AI .

VIKINGS, os Conquistadores
sensacional filme, reunindo treis grandes astros:
Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest.Borgíne

c-

PJ;'açl,i Lauro 'Müller, 751 =- Cx •. PostllJ, 76 - Fone, l25
CANOINHAS ST�. CATARINA

Caç��do ou peicand�
procure conhecer o variadô estoque de armas e

apetrechos de pesca

Revolveres TAUROS e ROSSI nos cal. 22, 32, 38.
Garrdcha!i: ROSS( -.... LlSSARRITURI _ cal. 22 e 320.
A;�a8: LA'-SOR'DA _- AYA - BOSTON - SARRASQUETA
nos cal. 32, 28. 16 e 12 em vários modêlos - ROSSI - DAL
ZOT - LERAP - BOITO (nacionais) nõs calibres 40, 36. 32, 28.
Ca�abinas: ROSSI - SAVAGE - 'calibre 22 de 1 tiro repe·
tição e automáticas com pente.

.

Cartucho$. e munições "CSC" "ROSSI" e "ELMO" -
Chumbo para caça - Polvora química e polvora Pre
ta - Cartucheiras --Capas p/armas - Cantis
Lanternas - Camas de campanha - Facões.

J- CORTE

q fiscalizar suas

sua Nota
povo preçi-sa
exigindo �

compras
Fiscal.

M(JITA' COISA

exibidos...

- . Preocupa-se o sr. Albino
Budant em "tapar o sol com pe
neira", pretendendo subtrair ao

conhecimento da opinião pública
informações sôbre a diligência e

operosidade dos deputados Aroldo
Carvalho e Benedito T. de Car
valho Tunior na solução

_

do casó

da luz' e fôrça em nossa- terra.
Entende sua senhoria que há po-

.

lítica na divulgação da verdade.
Que há endeusamento na publica
ção de fatos,
,

Se as notas da imprensa cau

sam malefícios ao sensivel sr, Bu
dant, interpele Sua Senhoria os

seus correligionários que foram a

Florianópolis e êles dirão ao apai
xonado e cego jornalista df' cor
reção, da isenção, da dignidade
com que agiram os dois represen
tantes do nosso povo.

Não, não será-.a esburacada pe
neira do "BV" que vedará a pas
sagem da luz da verdade . . .

- Caiu vertiginosamente em

todo o país a produção de trigo.
Cabe a culpa, sem duvida, ao "pa
trioti�o." JK que assinou o "Pi
côrdo do Trig9" com os Estados
Unidos, obrigando se a grandes
importações do precioso cereal, a
nualmente, A triticultura nacional
foi entregue de "pés e mãos a

tadas" ao 'poderoso trust inter
nacional de Bung & Born" que
controla c comér�io e produção de
trigo no mundo e quer liquidar
os nossos sonhos de autosuficiência
em matéria de trigo.
Todà a �nfusão que. existe em

torno do trigo -: falta de sémen

tes, falta de máquinas, falta de
assistencia, passeio do trigo, falta

/ de prêço, prêço baixo, dificulda

" des para a obtenção de vagões,
-------------------------- tudo... tudo, representa o dedo do

trust e o "entreguismo" de JK,
E dizer-se que o PTB controla o

Minist,�;io da Agricultura . . . E
falar-se em nacionalismo de Lott...
_ A candidatur� Ceiso Ramos,

lançada há um ano, até agora não
obteve o apôio de uma corrente

política siquer. O PSD continua,
só. isolado, distante de todos os

demais. (O PTB continua indeciso
e provavelmente concorrerá as

eleições com candidato próprio. O
. PRP apoiará a UON que recom-

Serão
(Conclusão da última página)
dades da Segunda Exposição
Nacional de Suinos que abrirá
portas IlG sábado desta semana;

Dia 2· - 9' horas --' Missa

Campal oficiada pelo bispo D.
José Thurler, no Parque das
.Exposíções: 11 horas - Inau
guração Oficial do Certame, se
guida de visitação pública, pro
jeção de filmes e demonstrações;
à tarde prosseguimento das de
monstrações e à noite jogos
'fsportivos,

Dia 3 - 8 horas - abertu
ra do Parque das Exposições;
9 horas _' demonstrações prâ-
_ticas de julgamento.

.

palestra,
pelo sr. Helio Miguel. 14 horas
...... leilão dos suinos das raças
Duroc, Wesses, Landrace E' Bes-

. kshire; 15 horas ...... festejos tra
.

dicionalistas com apresentação
de grupos folclóricos do sul do
país, à noite, jogos esportivos.
Dia 4 - 8 horas ...... abertura

da Exposição; 9 horas -- visita
a industrias locais e fazendas
çriadoras de porcos; 10 horas
"T' demonstrações práticas e pa
lestra do st. Luiz Carlos Pi..
nheiro 1YIachado sôbre preparo
de carçaças; 14' horas - leilão
de suino� e 16 horas encerra
mento da 2.a Exposição Nacio
nal de Suinos com, a entrega
dos pr'êmios aos vencedores dos
concursos.

EM POUCO
põe a Frente' Democrática, inte-

\ grada pelo PDC, PSP, PL e PTN.
E' inevitavel a. cisão do PSD co

mandada pelos deputados federais
Elias Adairne e Wilmar Oias.1n
tegrada por diversos deputados
estaduais, prefeitos e vereadores
pessedistas.. A

-

vit6ria de Celso
proclamada' pelo BV será igual a

de Orty Machado e do "vereador"
Albin'O Budant ...

ESPAÇO ...

Budant não quiz? .Sabiam que ele
está 'recebendo do SESI CINCO
MIL CRUZEIROS. cuja impor
tancia era destinada ao funcioná
rio que iria, tomar conta da far- .

mácia? Pois é verdadel Coisas do
. PSD1 E ainda tem coragem de
falar de outros que ocupam cargos
públicos. Santinhos do páu ôco 1

- E a emissão de VALES na

Prefeitura eontináa, Consta que
a maioria das firmas da cidade.
se continuarem recebendo VALES
incobráveis, I terão que fechar suas
portas. A administração.municipal
está desordenada, Há quem diga
que devemos chamar os vales de
"haroldetas" mas outros acham
que devem s e r, "clementetas",
Seja como for, efíta quem emitir
OS VALES tem pouco valor...

E o Prefeito Municipal está ne

gociando todos os dias, o valôr
da quota do artigo 20. Os comer

ciantes que se acautelem porque
no fim ficarão. apenas com VALES
... e sem valor 'para resgate.

- N� rua Paula Pereira a

única calçada que falta fazer é
justamente a d o Redator d o.

"Barriga Verde". E nas colunas
do jornal que ele julga ser o

"maior do sul do mundo", fala
no progresso de Canoinhas e, em

outras coisitas mais, próprias de
. sua exclusioa personalidade.'.

_ Sabiam os nossos leitores
que a farmácia do SESI que era

para' funcionar em Marcilio Dias,
onde os operários teriam os me

dicamentos pelo preço. de custo,
não foi instalada naquela prospera

.
localidade porque o sr. Albino

ATIVIDADES DA
CAMARA M(JNICIP-ÀL

Súmula da Sessão, de 2_4/3/6Q
CONCLUSÃO,

blicos municipais, sendo que o vereador Alfredo de Oliveira Garcia
do, ,explicou a seus pares, o motivo. porque assinâra com 'restrições;
posto em votação. foi o mesmo aprovado; o vereador 8raulio Ribas
da Cruz requer dispensa de interstício para 28. votação, sendo apro
vado, Da mesma Comissão. o. parecer que modifica o Artigo. .3°, da
Lei 485 de 23·12-1959 sendo. aprovado em la. votaçãoro vereador
8raulio Ribas da Cruz requer dispensa de interstioio 'para 2a. vo'ta-
ção sendti aprovado.

/

Palavra livre: � Usou a o vereador Alfredo de Oliveira Gar
oindo que lê Resolução. sobre o aumento de vencimentos dos Iuncío
narios da Secretaria da Câmara, sendo despachado ,à Oomissão de
Legislação e Justiça para emitir parecer.. Continuando o vereador
Alfredo de Oliveira Garcindo disse, que chegou. as suas: mãos o Jor
Dal Barriga Verde e leu trecho d( um artigo de, ataque e ofensa aos

vereadores que compõe-esta Câmara, repelindo-o e pedindo. que cons
te em At3. voto de protesto, fazendo em seguida es:--lanações a ree

peito, inclusive dizendo que a 'Câmara de Vereadores têm seus 'tra
balhos pautados dentro. da dignidade e honestidade, procurando sem

pre legislar com raciociuio e acerto, e que por certo o sr, Albino Bu
dant quandoj-edigiu aquele artiguete não poderia estar em gozo per
feito das faculdades mentais.

Usou da palavra logo após, o vereador João Seleme, repudi
ando também o artigo do Jornal Barriga, Verde e solicitou ao sr,

Presidente, ,que se enviasse oficio ao. sr. Albino Budant,"advertindo-o.
,

O vereador dr-Josê Ivan da Costa, disse que quando entrou na

política considerava o jornalista Albino Budant, mas com o tempo
verificou que o mesmo parecia não ser pessedista, e que mesmo" não
o considerava como tal, dizendo ainda, que já protestara quanto a'
artigos já publicados naquele Jornal sobre atos da Câmar-a e fazendo.
esplauações a respeito e. repudiando veementemente, 80 artigo . orá

. publicado, solicitando a Presidenoia que constasse em Ata o seu pro
testo, dizendo ainda que enviar oficio ao Sr. Albino Budant êra dar
lhe muito valor, e que o mesmo êra o maior narcisista que conhe
cera em .Canoinhas, e solicitou ao vereador João .Seleme que retiras
se seu pedido de enviar oficio ao Diretor do jornal Barriga Verde,
pois o mesmo não merecia. Usou em seguida da palavra o Vereador
Braulio Ribas da Cruz, que disse que perdoava o autor do. artigo
DO Jornal Barriga Verde e �se abstinha de votar; Logo apôs falou o

Vereador João Seleme, que disse que fi Cesa tinha dignldade moral
para enfnllltar o Diretor do Jornal Barriga Verde e deu razões a9
vereador Dr, José Ivan ida Costa, retirando seu pedido 8 preaídencia
para o envio do. oficio ao sr. Albino Budant. Q Vereador Alfredo de
Oliveira Garcindo usando, da palavra disse 'ao vereador Braulio Ribas
da Cruz,que não iria dizer' lá {6ra que a bancada do P.T B. 'érÍl
de acordo com o. artigo, mas que seu voto de protesto era tão so
llIeute qnànto ao ataque à CªQH�_ra e que C!lri@ um ªJ'tigQ (lQ. JoUHll
Correió do Norte. defendendo a Câ,mara, e- perguntou ao Vereado.r
Branlio Ribas da Cruz, si ele estava de acordo, que 8 Camara fosse
composta de ignQrantes�p� Ao que o vereador Braulio Ribalj da Cruz
disse estar de acordo diante das esplicações de seu interlecutor. O
Vereador Dr. José Ivan da Costa, disse nunca ter visto pessoas li
gadas ao Jornal Barriga Verde, assis,tir Sessões da Câmara, e como

tal não poderiam saber o que néla se tratava.

Posto em votação o voto de p�otesto do artigo publicado no

Jornal Ba .... iga Verde, foi o mesmo aprovado por unanimidade. O Ve
reador Dr. José Ivan da Costa solicitou ao Sr. Presidente, constasse
em Ata um voto de pezar pelo. falecimento. em Trel Barras, do , Sr.
Vicente Trela e, que !le ofIoiasse a. familiQ enlutada, sendo aprovado.
O Vereador Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, convidou por interme
dio do sr. Presidente, seus pares, para uma visitá ao Sr. Jpvino Ta-
'balipa Prefeito Municipal de Papanduva, que se encontra hospitali
'zado DO Hospital Santa Cruz. dado ao acidel'lte sofrido a pon9Ps
dias, do onibus que faz a linha desta cidade a Papanduva. s;endo a

visita extensiva tambem' 80S demais acidentados, posto em votação
foi seu pedido aprovado por unanimidade,
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA_
SÉDE ITAJAí SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 475.000.000.(00

Agência. noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (S:). Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç - LOJA .. 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 .. _. .,.

Rua do Carmo 66 /. Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Cinoinato Pamponet, 187 Agencia em Florlanopohs (S�) • Praça 15 de Novembro, 9
.

{
Matriz e Agências INCO - Direção G�ral INCOGERAL

_

_:_ Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua
Endereços Telegraficos;' São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - -R. Florêncio de Abreu INCOLUZ - Av. Celso Garcia INCONORTE - R. Cin-

. : ciuato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS ,(ou INCOS). -._

Agências no Estado de Santa Catarina· ·Araranguá, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciuma, Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguâ do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages;'
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

<
.

. Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucaa, Timbó, Tubarão, Urusaanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Parana- Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira. Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas. Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
.

Paulista, Pinhal, Piracicaba; Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escrltorios no Estad/o de Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S_ Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolís, Sousas, Tremembê e Vila dos Lavradores
,

.

-

BALANCETE EM 2.9 DE ftEVEREIRO DE 1960 (Compreendendo Matriz e Agências)
--------------�--�----------------�----------�---------------

A T I V O II P A 5�S I V O

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
. Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da .

Moeda e do Crédito
Em outras espêcies

B - Realizável
:_ríiulos e Valores Mobiliários;
Apólices e Obrigações Federais
inclusive 8S do valor nominal de
Cr$ 100.495850,00. depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Cédito, e as do valor nominal
de Cr$ l.000.000,00. depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto-Iei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

-,

Letras do Tesouro Nacional, de
positadas no Banco do Brasil S/A.
à ordem da SUMOC,
Banco do Brasil SIA. - Letras
Instrução nr. 192 (SUMO.c)
Empréstimos em C/ Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País·
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)

Capital a realizar
OUtr08 Créditos
Imóveis
Outros valores

F - Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal

.

Fundo de Previsão
Fundo de Indenização Trabalhiata
Outras Reservas

29L475.556,60
211.809.664,20

313.330.574,10
28.232.332,50 844.848.127,40

300.000.000,.00
. 25.000.000,00
120.000.000,00
3.000,000,00
27.000.000,00 475.000.000,00

300.000.000.00

G - Exigível __.-/

DEPÓSITOS
à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias -- C/Arrecadação
em CISem Limite
em C/Limitadas
em C/Populares
em C/Sem Juros
em C/ de Aviso
Outros depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
. a prazo fixo
de aviso prêvio

263.922.619,00
98.856747.40 .

2.154.426.774,50
143.058.647,70

1.340.807,584.20
35.003.684.90
45.776.463.00
70.015.142,80 4.151.877.663,50

77 .800.733.70
58.164.00

2424,537,30
49.901.297,70 130.184.732,70

<112.850.000,00

- 31,950.000,00
<'806.928.864,00

53.883.785,60
2.931.168 150.10

502545,'40
2.483.075.131,40
120.246.457,30

213.054,20

4.380.648.20
.
48.187.500,00
135.719.716.30 6.584.305.852.50

100.302.790,40
( 3.614.746.00

212.734.853,50
114.454.374,60 327.189.228. \0

4.479.066.891,60

Outras Responsebihdades
Títulos Hedesôontados )

Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)

Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

..
,

175.275.358,10
2.632.942.202,10
109.639.380,40

64.040,70

136.354.513,70
,
6 527.003,80 3.060.802.498.80 7.539,869.390,40

'6.863.208.121.60
c - Imobilizado

67 Ediíícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações

. D - Relultados Pendentes
JU1'o8 e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Conta. de Co'mpensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

312.567.200.7.0
63 267.126.50
10.70�.310,60

102,00
H -. Resultados Pendentes

Contas de resultados
386.536.739,80 157.637.362,00

2814.161,70
4.215.183,50
70.884.418.70

I -_ Contai de Compenlação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit. de títulos em cobrança:
do País

'

1.792.962.325,90
do Exterior . 5.28.351,10 1.793.490;677.00

.

Outras contas 1.353.351,565,40 4.911.644.657,30,
13.084.151.409,70

77.913.763,60

1.764.802.414,90
1.548.270.175,90
216.532.239,00

1.793.490.677,00
1.353.351.565,40 4.911.644.657,30

13.084.151.409,70
�

Itajaí, 14�dé Março de 1960 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Reneaax Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Mirandã Lins, Direto� �d.
,

�.

junto - Otto Renaux, lrineu Bornhausen e 'Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto - Reg. no CRC·SC N. 0.181

."

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA�

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

< '

,

NUNC� EXISTIU IGUJ:1l
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PULO-VERS
de BAN-LON

"--

Senhoritas
para

Senhoras - Senhores

acaba de receber

ERLITA
Uma prensa manual Marumby para fabrico de te

lhas, em otirrio estado por Cr$ 40.000,00.
Acompanha uma forma, completa para Goivas

tipo francesa.

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,
por preço de ocasião.

Ver e tratar Fazenda Miraflores Felipe Schmidt
neste Município. 2x

I......I � ....

VENDE - SE

Dr. José Bonifácio da Silva IADVOGADO
Questões Cíveis, Comerciais e Criminais - Inventários e Partillhas

.

-r

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora.

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

o-, Arnoldo Peiter Filho
/

ADVOGADO
CIVEL COMÉRCIO TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

'José Yvan da' Coste
Bacharel em Direito
•

Advocacia em geral, especialmente crime

'Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

Grande .�Oportunidade
Vende-se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metros quadrados, 'cercado, com poço já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural, ou troca-se
por terreno rural que possua aguada, até 10 km. distante da cidade.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provável felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua NOTA FiSCAL

das compras efetuadas.

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 Lima, 185 • Apartamento 801

Fone 47.9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

Ana!izando serenamente os

trabalhos do atual presidente
da República, devemos reconhe
cer que em certos setores ele
fêz progresso. Durante o seu

govêrno prosperou, sem dúvida
a Brasília, a Petrobrás, a fabri
cação de automóveis, abriram-se
novas estradas etc.'

.

o BRASIL
ESPERA ...

J. Wzo��k

Mas, do outro lado vemos

claramente como foi infeliz' o

seu governo no setor da agri
cultura nacional. Que valem os

automoveis de luxo Isbricados
no Brasil, se importamos trigo
e feijão do estrangeiro? E a car

ne? O Brasil possue 70 milhões
de cabeças de gado; mas, nas

grandes cidades não há carne.

E as escolas de Agronomia e

veterinária? Não foram arnpa
radas pelo nosso govêrno. Bas
ta dizer que no' ano passado
formaram-se, em todo o Brasil,
apenas 157 veterinários e

,
325 gia

agrônomos. E um número que
nos envergonha. Onde estão as

fábricas de tratôres? Quais os

auxilios prestados aos lavradores,
atiàvez do Ministério da Agri
cultura? Façamos um balanço
justo sincero, franco para ve ri
ficar que nada foi feito "para
.produzir o necessario, pois verbas
fabulosas foram consumidas pa-
ra manter a burocracia. para -

ostentar o luxo. Diz um rífao

popular: Antes o bucho, e depois
o luxe, pois possuir um lindo

automovei e não ter trigo nem

feijão, assemelha-se como aI _

�

guem já comparou á um ho-
mem que gastou toda sua for-
tuna para comprar uma gravata
caríssima, mas Ialtando-Ihe din-
heiro para comprar sàpatos an-

da descalço.
É de lastimar este abandono

da lavoura brasileira. Os agri
cultores, sem distinção de côres

partidárias certamente sentir-se
iam honrados em louvar o Go
vêrno pelos feitos em prol da
agricultura; mas, infelizmeute, a
pesar de bôa vontade, justiça
seja feita não o podem fazer,
pois realmente o principal a

lavoura foi completamente es

quecida pelo Presidente Kubits
chek.

Dias melhores hão de vir;
mas, não podemos esperar esses
dias r' .'. braços cruzados. É pre
ciso L_iJalhar desde já para sal
var ria ruina a produção agrí
cola. Devemos pois cerrar as

fileiras em torno do futuro pre
sidente Jânio Quadros t votar
no proximo pleito. Repito: vo

tar todos, e não somente os che
fes de família como tem acon

tecido no passado, pois cidadãos
houve que requereram os seus

títulos eleitorais unicamente por
.eonverrlenciais materiais. afim
de valerem-se deste documento

para facilitar os seus negócios.
Cada chefe de família deve cui
dar tambem do patriotismo. Ele

pode e deve influir para que
sua espôsa seus filhos maiores

sejam eleitores e votem bem,
pois que, após as eleições, de
nada nos valer á xingar os go
vêrnos e governantes desinte
ressados pela agricultura. O'
Brasil espera qne cada um cum

pra o seu dever, porque o ver
dadeiro político não é aquele
que diz discursos bonitos, que
promete o mundo e fundo. mas

sim o é quem cumpre o dever.

Casa Erlita
Confecções finas

para senhoras

Boletim D_ 7
Comissão Municipal

Elétrica em

para Energia
Carioinhas

Responsabilidade 'da Prefeiturà Municipal, Câmara de Verea
dores, Associação Comercial e Industrial, Associação Rural,
Representante Região Canoinhas no Plano de Obras e

Equipamentos e Representante Consumidores Local

Quer nos parecer que nem todos, os Canoinhenses se a

perceberam- que chegámos à uma encruzilhada encruzilhada fatal.
Dois caminhos a estudar, sendo que um deles nos levará à um

dectino melhor e maior e o outro, impiedosamente nos esturri
cará na dimensão e validade de "pueblito," a margem de "picadas".

É chegado o momento decisivo em que, sem. esmoreci
mentos, deveremos empregar, em conjunto, toda a dinâmica de
Canoinhas. Devemos saltar da posição comodista e do que "tudo
vai bem obrigado, para a linha de frente a da exigência; a do
queremos" não para luxo, mas sim para .consolidação .de nossa

posição na partilha -do progr,esso que ai se vê.

Com presença ordeira e objetivando algo indispensável
todos estão convocados para conseguirmos mais Energia Elétrica.

-

Nunca é de mais se ter presente as acanhadas possibill-
dades que poderá oferecer a Canoinhas Força e Luz SIA. compra
e vende Energia Elétrica mas que não produz; todos sabem que
além fronteira Munícipal está o meio mais viaveJ, mais imediato
de que carecemos para desempatar o "impasse" do problema,

Aquem fronteira Municipal muito já se bradou por Ener
Elétrica mas nunca tão alto e tão angustiado como agora.

É preciso que se levante esta barreira sombria que en
volve 8 cidade que nasceu sob bom signo; que se destrave as
Industrias que por falta de melhor vai se manten.do e 'nutfin�o
também de 01€0 diesel c/ empate consideravel de capital, e como

força de emergência.
Ai estão as vilas prósperas do interior canoinhense tambem

já com idade e condições' de receberem Energia Elétrica.

Canoinhas, 28/3/60
DOUTOR HAROLDO FE�REIRA . prefeito municipal

ATIVIDADES DA
CAMARA MUNICIPAL

Súmula da Sessão dê' 24/3/60
Presídencia: Reneau Cubas

-
.

l°. Secretario: João Augusto Brauhardt
.

2°: Secretário. Alfredo de Oliveira Garcindo

Presentes: Tufi Nader, João Seleme, Alfredo de Oliveira Gar
cindo, Antonio Souza Costa, Braulio Ribas da, Cruz, Ewaldo Kreiss,
Clementino E. Pieczarka, João Augusto Brauhardt, Dr .Josê Ivan da
Costa e Dr. Reneau Cubas.

Ausentes: Idalino F. Tulio, Antonio Maron Becil e Guilher
me Prust.

Expediente: - Oficio da Câmara Municipal de S. Bento do
Sul, comunicando a eleição e posse da nova Mesa; idem das Câms
ras Municipais de Vidal Ramos, S. Joaquim e S. José. O Sr. Vice
Presidente vereador Tufi Nader, passou os trabalhos da Casa, ao Sr.
Presidente vereador Reneau Cubas.

Ordem do Dia: - Com a palavra-o vereador João Augusto
Brauhardt, que lê parecer da Comissão de Legislação P. Justiça sobre
o-projeto de lei, que autorisa a demolição do .Predio da Antiga De
legacia de Policia e da doação até Cr$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros)
de parte do mesmo, ao Sr. Pedro Nogatz, Idem; do projeto de Lei
que dôa uma área de terras 80 Cemitério de Paula Pereira: Idem; da
mesma Comissão sobre o projeto de Lei, que concêde auxilio de
Cr$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros) a Bibliotéca Infantil de Cenoinhas.

Com a palavra a Vereador Ewaldo Kreiss, que lê texto final
do projeto de Lei que dá auxilio ao Ginaaio Santa Cruz de Canoi
nhas em Cr$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros) Parecer da Comissão de
Finanças, sobre o projeto de lei, que eleva os vencimentos dos Iun-

. cionarios públicos municipais; Idem; sobre o projeto de lei que alte
ra o Artigo 3°. da Lei 485 de 23·12·1959 .

Entra em la. e última discussão e votação o projeto de Lei
que dôa uma área de terras á Escola Teenica do Comercio de Ca
noinhas, sendo aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Jus
tiça; o vereador Braulio Ribas da Cruz pediu qne constasse em Ata,
seu voto contra o parecer. Ficou ainda deliberado que se oficiasse a

Escola Tecnica do Comercio de Canoinhas, comunicando e explican
do as razões.

Entra em 18• discussão e votação o projeto de Lei que con
cede auxilio de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) a Biblioteca In
fantil de Canoinhas, sendo aprovado. Entra em 18• discussão e vota
ção o projeto de lei" que concede uma área de terras ao Cemitério
de Paula Pereira, sendo aprovado em �la. votação.

Em 1", discussão o projêto de Lei; que autoriza a demolição
do antigo Predio da Delegacia de Policia e doação de parte -do mes

mo até Cr$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros), ao Sr. Pedro Nogatz, sen
do aprovado em 18• votação o parecer da Comissão de Legislação e

Justiça, sendo que os dois pareceres acima aprovados são da mesma

Comissão. Em discussão o-testo final tia Comissão de Redação e Leis,
sobre o projeto de lei que concede auxilio ao Ginaaio Santa Cruz,
em Cr$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros) sendo aprovado em I", e ú
nica votação.

Entra em la. diecussão o parecer da Comissão de Flnances,
sobre o projeto de lei que eleva 08 vencimentos' Jos funcionsrios �ú.

, (Continúa n'outro '.oca')
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Continue "colaborando com o LIONS CL-UB de Canoinhas na

construção do Asio "Dr. - Rolando Malucelli", comparece-ndo
amanhã, dia _ 3, no Estande de Tiro da Soe. Esperança (Chur. Michell•

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE

Hoje: as sras. dnas. -Ilma
esp..do

-

sr. Ernesto Rieeke:
Rosinha esp., do sr. 'Friedrich
Brauhardt

.

e=Tereza esp. do
sr. José Pedro!' Vailatti; os
srtas. Carmen Scheide e Alice
Herbst; Dom'Daniel Hostin,
Bispo' Diocesano de Lages;
as. meninas Wilma filha do
sr. Friedrick Brauhardt; Olai
des Maria. filha do sr. Clau»
dio Lourenço de Lima e Edi»
te filha do sr. A/ex Michel.

Amanhã: oS meninos Car
los Magno filho do sr.Lthass
Séleme; Alcides filho do sr.

Antonio Tomporoski e Luiz
Antonio filho do sr. Antonio
Cubas,' os srs.--Wiegando Wi=
ese e Anastacio Buba; as sras.
dnas. Sofia esp, do sr. Anto
nio Grosskopf; Natalia esp.
do sr. Raulino Pereira e Ca»
tarina esp. do sr. Noé N. Pin:
to; o jovem Alti'l!_it [enzura;
a menina Marila Yeda filha
do sr. Gustavo Maes, res. em

Joinville.
.

(

.

Dia 4: as sras. dnas. Ja
comina esp, do sr- Firmino:
de Paula e Silva e Paula esp,
do sr. Bruno Schroeder; o jo»
Vem Antonio Oliskooicz; a

emeni«a Marlene filha. do sr.
Friedrich -Bra'uhardt; os srs. ,

Atonso Koçh e Tose Meister.

Dia 5: os' srs. Dr. Saulo
Caroalho; Francisco Kõhler
e: Valdemiro Koller; a srta.
Mafalda filha do sr, Uldarico
W iltuchnig; as sras. dnas.
Irene esp. do sr. Manoel [un» .

. gles; Vva. Chams Seleme Sakt
e Herta esp. do sr. Joaquim
Gomes.
Dia 6: as sras. dnas. Joana

I
esp, do sr. Rodolto. Bayerl e

Ema esp. do sr. Luiz E. Tack;
a menina Marize filha do sr.

Ludovico Bára; os srs. Dial»
ma Benkendorf, res. em Rio
Negro; Sezetredo Voigt e Tuf
fi Kalil Sphair.
Dia 7: os meninos Amadeu

filho do sr. José Poloniski;
Rolf filho do sr. João F.
Siems e Cezar Luiz filho do
sr. Idalino r. Tulio; -a srta.
Silvia Strueik; a sra. dna. Es
tetânia esp. do sr. [oão Pó
lomani; os srs. Silvio Aran
tes; Rufino Ilrosskopt e Car-

,

los Dolla.
Dia 8: a sra, dna. Geno

ueoa esp. do sr. CID tardo
Stratmann, rei em Curitiba;
o menino Lauro filho do sr;

)

.-

Precisa-se
,

dé 'Uma empregada.'
Tratar à Rua José Boiteux,
95, Nesta cidade. 2x

L�dislau Dambroski; a srte.
Ilse Eltnda Koch; a menina
Lucia filha do sr. Carlos Mül
bauer; os srs. Henrique Prel-
'witz; Reo. Pe. Frei Edesio
Schelbauer {onomástico] eJa·"
cob Drzeuieski res. em Campo
.do Mourão.
Nossos parabens..

Gente, Nova
o lar do casal dna. Nereida

e Jair Campos Côrte, está
cheio de satisfação com o nas

cimento de um robusto "oa
rão", ocorrido dia 26 de, mar
ço p. findo, no Hospital Sta.
Crus, que recebeu o nome de
Antonio Janudrio Côrte.

Ao distínt� casal [air c.
Côrte, nossos efesioos para
bens com votos de muitas fe
licidades.

.

Vieram enriquecer o lar do
casal Estetano Mirfski, resi»
dente em Tira Fogo, distrito
da Sede, os gemeos Eugenio
e Eugenia, nascidos dia 27
de março p. rindo no Hospital
Santa Cruz desta cidade.

Aós gemeos canoinhenses
e aos seus ditosos genitores,
nossas calorosas telicitações.

Falecimento
Dia 29 -' faleceu o menino

Antonio Cezar, filho do sr.

Leones Grittens, residente em

Sereia.

COMERCIO E
.

\

'FISCHER
INDlJSTRtA

elA.&
19J5· / I 1960
Comércio em Geral Moinho de Fubá e Cangica

Trigo e Centeio Integral
Engenho de Arro;zVarejo e-:Atacado

MALHARIA

Lã, Rayon e Algodão
PANIFICADORA
e MERCEARIA

CASA, FISCHER
. Panificadora e Mercearia

IIPRIMORII

x

Praça Lauro Müiler,170 - Fone,288

Dias úteis
NOVO HORARIO:

Das 6 horas às 19,30 horas
NÃO FECHA AO MEIO DIA

A-Visstilfa ;.. Dermotiazamida (pomada).
Gurmina (garrotilho) - Mixiod (ba te
deira) - Solutia"za'mida - Zotelone

(para cães e gado) - Sintomatina
, (car�unculo) - Hematonine

-'

,. (fortificantes)

Penicilina 400.000

ampolá 15,00

Atendendo entregas �. domicílio
a qualquer hora.

�

Aos domingos
u

Das 6 horas ao meio dia

e das 17 às 19',30 horas.

A tendendo entregas a domicílio

durante o PEHIODO DA MANHÃ.

Para 'a Páscoa o maior sortimento

de chocolates da cidade.
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Jânio em Nova Iguaçu

Querem mais

completar

,

CInco anos para
a pilhagem

\

"Querem mais cinco anos para completar a pilhagem
disse o sr. Jânio Quadros, falando ao povo fluminense

no' comício realizado, na noite de sábado, em Nova Iguaçu,
quando milhares de pessoas, conduzindo vassouras, aplau
diram o candidato oposicionista.
o discurso de Jânio, consi

derado dos mais duros da cam

panha presidencial na critica ao

governo do sr. Kubitschek, à
brangeu todos os setores da da
ministração pública, principal
mente a COFAP, que ele pro
meteu extinguir no seu primei-
ro dia de governo e QS Ins ti
tutos de Previdencía Social," que
são verdadeiros valhacoutos de
malandros que emprestam di
nheiro 8 juros ou levantam ar

ranha-céus em nome do prole
tariado brasileiro".

Brasília & �ti8éria
No palanque, ao lado de Ja

nio Quadros, encontravam-se os

srs. Leandro Maciel. Seixas Dó
ria, Mário - Guimarães, Adauto
Cardoso e Luis Guimarães. além

'

outras pessoas da comitiva do
candidato" popular.
Falando sôbre Brasília, disse

Jânio.

"Que importa ao povo' saber
que os palácios de mármore de
Brasília são imensos, incompa
ráveis, e que o próprio presi
dente dos Estados Unidos con

templando.os, exclamou: "Que
maravilha!".

"No dia em que os trabalha-.
dores ficarem conhecendo a i
mundície das autarquias de pre
vidência social, precisarão fe
char suas narinas, tal a podri
dão que delas se exalará. Con
verteram- nas em valhacoutos de

I malandros que emprestam di
m nheiro a juros ou levantam ar

til .. ·

ranha.céus em nome do prole-
II tariado brasileiro".

'

III ,Referi:ldo-s� aos patrões que

II não recolhem suas contribui

.gj ções e à dívida de 58 bilhõfs

mii de cruzeiros do govêrno federal
Plm para com os institutos, disse
mm Jânio:

II "Por' que não entregar os Ins
� titutoB, por que não ceder ,os
Im! Institutos à direção paritária 'de

II empregados e empregadores sem

II a interferencia do govêrno e da

lIalilm
polí tica ?

mm Operários de enxada
Jânio falou sôbre os proble

� mas da' agricultura, analis.ando
os detidamente, r�ferindo-se ao

mi abandono dos colonos "êsses 0-

II -oerários da enxada", aos quais
.

"nem essa caricatura de legisla-
ção spcial favor�ce". \

"Como é possivel construir
. uma agricultura sôbre essas ruí
nas humanas. sôbre essas des

graças, sôbre' êsses espectros? A
custa do sonho deles. A custa
das esperanças deles. A custa
da dignidade dêles.

"Não ha preços mínimos. O
Homem planta e colhe. N� mo-

, -

I mente em que colhe os preços
caem verticalmente e,' como êle
não tem resistencia econômica,
ve_nde para o intermediário, para )

o atravessado! Nãõ háarmazéns,
não há silos, não há sementes.
não há técnica, não há nada. E

quer o govêrno federal resolver
o drama da agricultura através
da COFAP,' da COAP, da
CO;\1AP, que eu extinguirei no
primeiro dia de meu govêrno".

Devolverá a vassoura

Encerrando o -cornicío, que
empolgou a população de Nova
Iguaçú, o sr. Jânio Quadros dís
se que tomou a vas�our8 das
mulheres fluminenses, das mu-
lheres de Nova Iguaçú, das mu
lheres brasileiras, para fazer a

lírnpesa do 'país. E prometeu
devolvê-la 'após os 'cinco anos

de govêrno "depois de' ter var-.
rido tudo o que aí está".

.

"Que adianta O' govêrno a

nunciar êsse progresso, quando
o povo, mais e mais sofre e

quando o povo resvala, para a

foine? A· fome 'sim. Nesse pro
cesso inflacionário ela em bre
ve baterá as portas de cada lar..
O povo' que vive com salário
contado, o .,povo que não fabri
ca dinheiro, que tem compro
missos certos, êsse, á medida

que os meses se escoam, mais
e mais se angustia e chega ao

preprío desespero".
"Basta de falcatruas, basta de

indecências, "basta de escânda
los, hasta de vergonhas. Caml
nhemos com a determinação de

'

limpar a Republica, de hígení
alizá-la, de saneá-la. Nova 1-

guaçú saiba que meu único
cômpromisso, eu que não tenho
nenhum outro, nem com po
mens, nem com partidos, saiba
que êle se resume nisso: se seus

braços poderosos me entregarem
a v�ssoura da limpesa, da var

reduraceu me encarrego".

I
mm
II

I
E

�
II· R i'::úgeni'o de Souza, 530 - Fone,139
III
II
II
II

I " Produtos Veterinários
m
E

I
II
Ir

,I
mi

I
II·

.

�.���.�m.�m�m����E.�.Bm�B�m�Bm�m.

o povo precisa; fiscaJizar suas compras

exigindo a sua Nota Fiscal.
�E•••m.m�••e.Ea••�••B.eE••EB���

25 a.nos servindo,

VENDE-SE
A Vista ou a Prazo
1 Piston em sibemol
1 Bateria de Jazz

1 Arquivo Musical com
500 músicas.

Ver e tratar com;C'asto J.
Pereira à Rua Getulio

Vargas, 882. 4x

Por Um Mundo Melhor '1?uça� todas as sextas

I
feIras, as� 18,30 horas,

na.1Rádio Canoinhas, sob a

orientação do Irmão· Ivo ..
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