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Cri r
Ninguem vai dizer, naturalmente, que o. presidente da

Republica seja responsável por chuvas, inundações e outros fe
nômenos do gênero. A tanto não vão os seus podêres, apesar da
notória subserviência da maioria do Congresso. Mas, no caso de

Orós, há uma questão de verbas, que precisa ser bem esclarecida.

Vozes autorizadas dizem quyo grande açude teria uma

capacidade de ,4 bilhões de metros" cúbicos e, no momento atual,
mantido o ritmo normal dos trabalhos, deveria suportar pelo me

nos 2 bilhões. O catastrófico extravasamento deu-se, com 600 ou

700 milhões. Parece evidente que, se' as obras estivessem na si

tuação planejada, antes das grandes chuvas da época, a catástrofe
poderia ter sido evitada, ou pelo menos' reduzida.

E' verdade que a ocorrencia de' chuvas, prevista em par
te, excedeu a tôdas as previsões. Estamos assistindo, não só no

Nordeste, mas em -várias partes outras do país, a uma imprevis
ta, excessiva e insólita precipitação pluvial, ocorrendo inundações
e transbordamento de rios em vários Estados.

Mas, no caso de Orós, há aquela questão de 2 bilhões e.
.

de 600 ou 700 milhões, que merece apuração. Por que as obras
nãô chegaram ao ponto planejado? Houve desvio ou retração de
verbas? Foi mantido ou diminuído o ritmo dos trabalhos para a

conclusão na época prevista? De quem a responsabilidadez--> não

pela excepcional inundação, �s por êsse ruinoso atraso?

Vozes igualmente autorizadas dizem que as obras do gran
de açude, esperança do Nordeste, foram atingidas pelo «Plano de
Economia» do govêrno federal --:- que, 3'0 parecer, só não atin-

gia Brasília:
'

Se foi assim, já há um verdadeiro crime. Para construir
uma cidade, o sr. Juscelino Kubitschek pôs em risco várias ou

tras, finalmente tragadas pela fúria da Natureza, que veio de en

cóntro a imprevidência, à insensatez e à vaidade dos homens. E
um povo sofredor, desapossado de suas terras, casas e bens, olha
eóm amargura para a' capital faustosa e egoísta que se ergue no

planalto. O sr. Kubitschek poderá ser lembrado como o constru

tor de uma cidade, mas o destruidor de várias outras.

(transcrito do "Diario de' Noticias", do Rio, de 28-III-1960).

MAMM%

Brilha na -câmara o nosso conterrâneo
A'noíte de 23 de março realizou à.Câmara dos Deputados

uma sessão extraordinária, afim de desobstruir a ordem do
dia epossibilitar aproxima votação jdos projetos de lei re
ferentes à organização judiciária de Brasília e à criação do
Estado da Guanabara. I

Anunciada a discussão do Projeto ':que autoriza a or

ganização da Usina
Siderúrgica de Santa
Catarina, ocupou a
tribuna o primeiro 9-
rador inscrito, o nosso

co - estaduano

Depu-Itado Aroldo Carvalho

que proferiu longo'
improviso, analisando .

o caso da siderurgía
e as suas implícações
na indústria extrativa
do carvão catarinense.

Atentamente, o ple
nário ouviu o discur- ,

so que despertou e-
/

norme interêsse e sus

citou interessante de
bate com a interven
ção de parlamentares

de todos os partidos, como os srs. Mario Gomes, Carmelo
D'Agostine, Arno Arndt, Munhoz \da Rocha, Elias Adaime,
Lenoir Vargas, Dagoberto Sales, Rondon Pacheco.Begísmundo
Andrade e outros, _

'
..>:"

Ao finalizar a sua brilhante oração o dr. Arolde Car
valho foi vivamente aplaudido e cumprimentado pelos seus

colegas de todas as bancadas.

Dado ol(enorme interêsse
�

da matéria em debate, as

emissoras do Rio transmitiram "flaschs" do importante pro
nunciamento, tendo a Radio Mayrink Veiga irradiado para
todo o Brasil o discurso completo. As emissoras de Floria
nópolis, Anita Garibaldi e Diário da Manhã provavelmente
transmitirão para os ouvintes de Santa Catarina a gravação
do oportuno discurso.

Além de felicitar o Deputado Aroldo Carvalho pelo
zêlo com que cumpre o mandato popular e pela maneira de
como honra a nossa terra natal e envaidece os seus co:"esta-'
duanos, desejamos noticiar que em nossas proximas edições
publicaremos na integra as notas taquigraficas da primorosa
oração.

AVISO
Os Bancos désta praça avisam seus clientes que

nos próximos dias 14, 15, 16 e 18 do corrente,
(Quinta, Sexta-feira e Sábado Santos e Segunda-feira
de Páscoa, não dar ão expediente, reabrindo no pró-
ximo dia 19, Terça-feira". __J

1
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Comité
,

pro
candidatura

.lànio Quadros
Recebemos a visita dos srs.

Rubens Aleixo e Roldão Soares,
membros do Comitê Central dos
Ferroviarios do Estado de São
Paulo, que estão percorrendo o

Estado de Santa Catarina, man
tendo contacto com os ferrovi
arios catarinenses, princípalmen
mente com os da Rede Ferro
viaria Federal.

O Comitê Central formado
por amigos de JANIO QUA
DROS, iniciou-se na capital de
São Paulo, atravez da iniciativa
dos ferrovia rios da estrada de,
ferro Sorocabana. ferrovia que

. recebeu do sr. Janio Quadros,
quando Governador do Estado.
de' São Paulo, a maior assisten
cia técnica que uma estrada de
ferro pode receber de um Go
verno. Estava a estrada de fer
ro antes de Janio assumir, CQm
pletaménte desrnoralisada - sem

conceito algum, inclusive os fer
roviarios com muitos meses de
atraso de seus vencimentos. E
é por isso, que os Ierroviarios
paulistas, estão agora nessa cam
panha por todo o Brasil, mos

trando o que 'fez Janio em São
Paulo e provando ser ele um

otimo admínistrador, o unico
homem 'capaz de solucionar os

nossos angustiantes problêmas,
\

-ínclusíve e da Previdencia So
cial que se acha abandonada.

Foi tambem formado em Ca
noinhas o Comitê Pró Candida
tura Janio Quadros, tendo a

direção sido entregue ao Dire
torio da União Democrática Na
cional, à presidencia. Breve
mente serão instalados em todo

oMunicipio Sub-Comitês, sob a

direção dos udenistas e dos

simpatisantes da candidatura Ja
nio Quadros.

Caneta 61
o Diretor desta folha Sr.

Alfredo Garcindo, tendo ex

traviado sua caneta Parker
61 com nome gravado, gra
tifica a quem entrega-la
nesta redação.

.

85'/, do PSD gaúcho
contra LOTT

Pôrto Alegre, 15 - (CM)
Espera-se que seja lançado, de
pois de amanhã, o manifesto;
dos pessedistas que apoiam a
candidatura do sr. Jânio Qua
dros à Presidência da Repúbli
ca. Dos 14 deputados dêsse par-

o

tido na Assembléia Legislativa,
10 ou talvez 11 subscrev-i ão o

manifesto favorável aI? ex-go
vernador paulista.

O deputado Tarso Outra, que
acaba de percorrer todo o Es

tado, voltou satisfeito com
o

8

densidade das manifestações dos,
diretórios municipais a favor
do sr,.:Jânio Quadrús, Assegu
ra-se que 85% do PSD ficarão
na oposição à candidatura ofi
cial do marechal Lott.

!
I

esclerecimentos que o "Bit\RRIGA
VERDEII por conveniencia

>

omitiu
Não foi se referindo a tabela de,vencimentos dos funcio-

o , o

narios municipais que o Redator do «Barriga Verde» atacou a

Câmara Municipal de. Canoínhas. Não aceitamos esse modo de
retratação, nem essa maneira de pedir desculpas. Não queira o

BV iludir a opinião pública, porque' nem todos são analfa
betos totalmente para não compreender que no conteúdo do
seu «escrito» existe ódio, mágoa e ressentimento. Os 13 Verea
dores foram atacados na sua integridade moral e cultural num
momento impensado, irrefletido do Redator do aludido jornal.

�

Está certo que critique ou mesmo 'advírta, querendo pres
tar' com isso uma colaboração ou prestar um esclarecimento, por'
que ás vezes até um Orgão precisa de vez em quando de

conselheiro� porque ninguem deve supor que possue permanen
temente uma enciclopédia na -ménte. Mas, não ofendendo, falan
do entre dentes, despeitado, magoado e, contrariado. O protesto

.

levantado na Camara foi aprovado por unánimidade e ainda um

Vereador do mesmo PSD do Redator do BV, discursou critican
do severamente a atitude insolita para com aCamara Municipal
de Canoinhas. O protesto não foi encaminhado, porque o mesmo

Vereador do PSD, José Ivan da Costa, requereu que não foi, en
caminha-do, porque Séria dar muito valor ao sr_
A. Budan:t_

Há ainda a circunstancia de que o articulista esqueceu
que o nosso Redator é tambem Vereador e na função na Camara

Municipal, leu em plenário o jornal e discorreu sobre a-agravante.
Será que ele queria que fosse a sua Redação levasse o jornal
para a discussão? Ou seria preferivel que o requerimento verbal
do Vereador José Ivan não fosse atendido e encaminhado o pro
testo? Seria isso, coragem?

A primeira tabela de vencimentos 'aprovada pela Çamara
Municipal, foi aprovada por unanimidade. Não houve nisso inter
ferencia de jornal algum. Os proprios Vereadores verificaram que
na tabela aprovada alguns funcionatios e alguns cargos dadns co

mo vagos pelo Poder Executivo, não tinham sidos contemplados
com um aumento compativel com a função que exercem. Foi daí
que foram iniciados novos estudos no sentído de melhor atuali-.
sar os vencimentos pois diante do. ,encarecimento' do custo de vi

da, a tabela aprovada era insuficiente. Mas todas as discussões,
acôrdos e 'compromissos, foram feitos por iniciativa" da Camara
Municipal e Poder Executivo. Quer o. «Barriga Verde» parecer o

«Salvador» da situação e conquistar simpatias 'explorando o fun
cionalismo público municipal e indispor a Camara Municipal peran
te a opinião como é mesmo o seu feitío, de candidato derrotado.j>

Estamos novamente na arêna, embora não quizessemos,'
explicando um assunto já do conhecimento dos nossos leitôres,
mas que o «Barriga -:Verde» insiste ferir a honrabilidade da Câma
ra Municipal de Canoinhas, misturando «alhos com bugalhos» ...

Jornalista
Omar Tabalipa
Deu-nos o prazer de sua vi-'

sita o jornalista Ornar Tábalípa
Redator da Tribuna de São Ben
to do Sul, do Municipio do mes

mo nome, que encontra-se con

valescendo no Distrito de Tres
Barras, de uma' molestia que o

obrigou a um tratamento de um
ano num dos hospitais da Capital.

O jornalista Omar Tabalipa
que a frente da Tribuna de São
Bento do Sul vinha imprimindo
uma direção notavel, abrangen
do tambem os Municipios de
Campo Alegre e Rio Negrinho,
dado a sua ausencia dá direção
do jornal, foí obrigado a retirar
da circulação a Tribuna de São
Bento do Sul. . Pretende até o

Iím do corrente ano, reeditar'
novamente o seu jornal.
Ficamos sinceramente gratos

peÍa visita a nossa tenda de tra
.balho e desejamos pronto res

tabelecimento de sua saúde.

"(orreio do Horte"
,Aos nossos, assinantes
Devido aos' dias santos

da semana entrante, não
circularemos sábado, rea-·
parecendo somente a 23.

A DIREÇAO

Educando para a Democracia
Ouçam nas 4a, feiras às 20,10

horas, das Coxilhas do RIO
GRANDE para o BRASIL, a

RADIO DIFUSORA comandando
uma cadeia de emissoras em de
fesa da ÉSCOLA e da FAMÍLIA.

A jude seus irmãos
do Nordeste
No Banco do Brasil S. ·A: ,fOI

aberta uma conta de DEPÓSITOS.
SEM LIMITE subtitulo Ajuda
ao Nordeste destinada a colher
os donativos aos flagelados do
Nordeste. Importante. Essa conta
será movimentada exclusivamente
por D. Helder Câmara.
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éORREIO DO NORTE

Só 58 dias· até o encerramento· do J.listamento· Eleitoral
Temos apenas 58 dias para o encerramento do alistamento dos- eleitores que votarão no pleito de' 3 de

outubro próximo. Urge, pois, que' os cidadãos que ainda não possuem seus títulos se dirijam imediatamente
. . \ /'

ao Cartório Eleitoral, no Edifício do Forum, para obterem aquele documento, bem como para .

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de residência .
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Êi o fínancíameuto de construção da casa própria feita pela 55
" ,'" /

U, Caixa Econômica Federal de Santa Catarina ir
:: I ::

55 depende exclusivamente do montante de seus depósitos. 55
i5 Concorra para o bem estar 'social de sua localidade levando i5
" -

55 suas reservas em depósitos na 5i
ii ,CAIXA ECONÓMICA FEDE�RAL DE ii '

a5 SANTA CATARINA. 5!
" ,-
•• J. _ a.

55 Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo da ii
" -

,55 Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei.' ii
" "
" n
" n
" .,"
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ii Dr_ Aristides Diener ii
ii / CIRURGIÃO DENTISTA 51
H H

ii Raios X - Pontes Moveis � Fixas
'

ii
" "

li Dentaduras AnatomicBS ii
1= R V·d I R

j ::

ii ua I a amos 5i
5i CANOINHAS Santa Catarina ::
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,Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa' assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua lele e ai até a reforma geral
"

Bicicletas das melhores marcas
Peças e accessórios

Vendas à�vista e a. prazo
,

_. "

Semp1re OfiCINA R_ELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Procure- no seu fornecedor
o sabão Princeza,- Lygid,

<
\

Borax ou fupy
Um produto bom,

especial e csnoinhense I

Atencão
,

Senhores Caçadores e a

quem interessar.

Os abaixo assinados vêm

por meio do presente. aviso
proibir terminantemente, ca
çadas .e pescarias em seus"

terrenos, não se resporisabi
lisando os mesmos pelo que
venha acontecer aos infra
tores do presente aviso.

/

Papanduva.] Março de 1960

Ass. Antonio Lonczkovski
João Zieliski
José Glevinski. 2x

Vende-se
Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima
água, situada à rua Vidal

Ramos, nas imediações da
Tôrre da Rádio.

Melhores informações c�m
João Bello, nos Irmãos Tre
visani.

yende-se
Uma casa' de -madeira fel

instalação sanitária, à Praça
Lauro .Müller. (

Tratar com o dr. Riva
dávia Corrêa ou nlredação.

TRILHADEIRA "VENCEDORA"
Para Trigo, Arroz, Milho, Feijão, etc.

. �� ótimas condiç_ões
In.forma;çõ!�'s"co;m;; Z:� "GARCINDO & KNlJPPEl � lTOA.

Exigindo, as suas NOTAS FISCAIS
de (on,pras os, comerciantes fic.arão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está paga�do.

CASA LANGER Rua Paula Pereira, 793

CANOINHAS

OFERECE'
ARTIGOS PARA PASCOA ARTIGOS DIVERSOS

Coelhos, Ovinhos e Estojos C a m i s as, Gravatas, Meias
de Chocolate, Chocolates em N y lo n e Único, Carteiras
Barras Marcas:' BU�CH�E e ,C i n tos 01eos e Perfumes
L A C TA. As mais Lindas '

.

Cascas Pintadas da Cidade C o 1 a r e s, Broches, Brincos,

Crespinhos e Balinhas Par� II Piteiras, Cigarreiras, Cuias e

Encher Cascas, . Bombas Para. Mate.

NOVAMENTE MAÇÃS

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

,-
.

Ver, e' tratar' 'Fazenda Miraflores Felipe' Schmidt
,t],( 2x

-

neste Município. '

+, -.":

'I
l

' ....

;� ,: <,-\��',
,

;,' '"'<ll;.:"-".�;'�' .;-
.,:::'<- ,..';;.'?!-t;>.

-

. rGràrid'e:�J'opurlu,ftiHãde
Vende-se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metros quadrados, cercado, eom poço já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural, ou troca-se

por terreno rural !q)Je possua, aguada, até ,J Q km. distante da cidade.

Os interessados, para melhores informações procurem'
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232..
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UMA VEZ, POR SEM.ANA ...

I,

l

de Páscoa o grandioso filme

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE á. 20 hor� • Impróprio até 14 anos

O CRISTO DE' BRONZE
c/ Eiji Okada, Kazuko Okada, Osamu Tarizawa, Shinobu

Arari. Akira Ishihawa
Os primeiros mártires do Japão que morreram pela fé e,
amor a Cristo! Uma das mais belas páginas da história

do cristianismo. Um filme do cinema japoneso

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

O CRISTQ DE BRONZE
-

_'-----

DOMINGO -!: �� ��::: � Proibido até 24 anos'

A BELA DE BAS-FOND
em Ginemascope

c/ Robert Taylor, Cyd Charísse e Lee J. Cobb
Um, sensacional drama da Metro Goldwin Mayer

--,---

2a. Feira • ás 20 horas .- Proib, até ,14 anos. REPRISE

3a. e 4a. Feira - áll 20 horas - Imp. até ,H anos

. CRISBI, ,"Ouro Maldito"
.

c/ Jean Gabin, Jeanne Moreau, Paul Frankeuer, Dora Doll
Um filme policial do cinema frances

õa, e ôa, Feira ás 20 horas - Imp, até 14 anos

ACORRENTADOS
c/ Tony Curtis, Sidney -Poítier, .Theodure Bikel,
Cha rles Me Graw, Lon Chaney(e Cara Williams

Acorrentados um ao outro, mas separados pelo ódio racial
Franco - Dramático - Realista - Brutal

E para domingo

VIKINGS, Os Conquistadores
Com Kírk Douglas, Tony Curtis

t_pwgg fA

Exportação de erva

mate catarinense
durante o mês março
Para a Argentina 923.400 qls.

» o Chile 100.000»
» o Uruguai 27.480»
» a Bélgrca. 500 »

» Portugal 1.11 ° «

» a Alemanha 14,000»
Consumo do Estado 64 926 »

,.
-

R. G. do Sul 139.865 »

outros Estados 70 914 »

Total '1.342.195 »

Serviço Militar
"Jovem, você já· se alistou

para o Serviço Militar?'"

Se�hor Empregador: - O Sr.
sabia que não pode empregar
qualquer indivíduo de 17 a 45
anos de idade Bem exigir o do
cumento militar do cidadão?

E que por esse motivo poderá
incorrer em multa de 100· a 500
cruzeiros? .

Então exija a apresentação do
documento militar dos seus em

pregados, registre o número do
mesmo' e devolva imediatamente
ao intereesado.
(Nota nO. 10J�.1960).

Senhora Dona .de Casa!
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua nota de compras.

Registro Ci v il
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Cio

vil, de Major Vieira, Município e

Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc;

Fa-z saber que pretendem casar:

Aldo Wippich e Genoveva Gram.
za. Ele, natural deste Estado, nas
cido neste distrito no dia 9 de
Fevereiro de 1930, lavrador, BoI·
teiro, residente neste distrito, Ii
lho de Julio Wippich e de Dona
Mariana Wippich. Ela, natural
deste Estado, nascida neste dis
trito no dia 24 de agosto de 1936
doméstica, solteira, residente neste

distrito, filha de Venceslau Gram·
za e de Dona Carolina Gramsa,

Faz saber que pretendem casar;
Victor Lucachinski e Anna Semc
zecim. Ele, natural deste Estado
nascido em Colonia Vieira, n/
Distrito, no dia 15 de agosto de
1932. lavrador, solteiro, filho de
Miguel Lucachinski, fal. e de Do.
na Ana Lucachinski: residentes
nesta' Vila. Ela, natural deste Es
tado; nascida em Cochos, n/Dis
trito, no dia 4 de Julho de 1934
doméstica, solteira •. filha de AI·
berto Semczecim e de Dona Fran
cisca Karvat,· domiciliados em'

Cochos, neste Distrito.
./

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguém souber de algum imo
pedimento legal, acuse- o para fios
de direito. E para constar e che
gar ao conhecimento de todos la
vrei o .presente no lugar de coso

tume deste Cartório e publicado.

no Jornal Correio do Norte em

Canoinhas.

Major Vieira, 23·3·1960
Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Grande realizacão
.

t

.

Lions �\Club,e de
do'
(anoinhas

O' Lions fará realizar no proximo dia 24 de abril, no

bosque da Associação Rural, grande festa de caráter popular, em

benefício da Pia União de Sto. Antonio, Pró Construção do Asilo
Dr. Rolando Malluceli.

Concretizando o apoio que o comércio local tem dado a

,este movimento filantrópico, já foram angariados valiosos dona
tivos, o- que bem diz da importância desta obra iniciada pelas
abnegadas Senhoras da Pia União de Sto. Antonio.

Sendo o Lions Clube uma das mais recentes entidades de
Canoínhas, tomou a 'sério o problema da velhice desamparada! de
nossa terra, �ndo o mesmo programado uma série de festas, don
de já foram obtidos bons resultados e que no próximo dia 24, no
bosque da Associação Rural terá seu ponto culminante, com e
realização de uma grandiosa festa popular, para a 'qual espera
contar com o valioso apoio de todos os canoinhenses.

Desde já o Lions agradece os donativos recebidos até o

presente momento, a saber:

<, Torneio de Tiro ao Alvo
Cia. Antart. Paulista
Secção Joinville, em bebidas

Leilão, e Bingo .

G. Novack & Cia., em bebidas
União Cát. dos Serradores, Jle.
Abraão Mussi & Cia.
Com. Pedrassani Ltda.

Cr$ 16.930,00

\10.000,00
2.900,00
2.500,00
2.00000
2;000,00
2.000,00

Total em Dinheiro Cr$ 38 330,00

Doações em prendas até o presente momento:

H. Jordan '. Uma balança doméstica
Casá Mayer Um j?go de Wiski de Cristal
Casa Bartnick Uma Maleta de Nylon
Casa Edita Uma batedeira manual
J. Côrte Uma faca prateada.

Ministério da Agricultura
. Serviço de Expansão do Trigo
Inspetoria Regional. de Santa Catarina

Florianopolis - se em 2 de
Abril de 1960.

'

Df/Circular n? 156/60.
Do Chefe da 1. R. do S. E. T.

em S. C.
Ao Jornal "Correio' do Norte"

- Canoinhas S. ·C.
Assunto: Comunica Instalação.
Presado Senhor.
Tenho a grata satisfação de

comunicar a V. S. a instalação,
na cidade de Canoinhas, neste

Estado, da 68. Região Triticea,
com Jurisdição nos. municipios
de Mafra, Itaiopolis, Papanduva,
Rio Negrinho, São Bento do Sul
e Campo' Alegre, que será che.
fiada pelo Eng. Agr. Milton Cio ,

cero Stramare," com o objetivo
de melhor atender as necessida
des da Triticultura nessa prós:'
pera região.
A partir desta data, por tanto,

essa Repartição estará atenden
do os senhores interessados à
Rua Paula Pereira n. 924 em

Canomhas.
Cordiais Saudações.
Eng. Agr. Durval Henrique

da Silva, Chefe da r. R. do S. E.
T. em S. C.

Màterial
CASA

elétrico
ERLITA

Agradecimento
(

A Familia de

FRANCISCO JOSÉ DE CASTRO,
antigo agricultor,' falecido em Timbô Grande - Municipio
de Santa Cecilia no dia. 24 de Março pp. onde residia a

muitas decadas, profundamente consternada ainda, por in
termédio deste, deseja manifestar o seu imorredouro agra
decimento a todas as pessôas que as confortaram no dolo»
rosa transe por que passou, que acompanharam o inolvidavel
morto até sua última morada, e assistiram 'as exequias de,
7°. dia. ,

A todos indistintamente sua eterna gratidão.

MissadConvife
Antonio Oapski'e Familia, convida seus parentes e amigos

para assistirem a missa de 1°. aniuerssario de falecimento
que, em intenção da alma de sua esposa e mãe,

.

'-

.

LEOCÀDIA GAPSKI
.

mandam celebrar dia ·13. quarta feira, às 7,30 horas na
Matriz Cristo Rei.

'

/

,

,

Aos que comparecerem, antecipam seus agradecimentos:
Canoinhas, abril de /960,.'

. 1,

FE-RIOAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

A 5,
ETC.
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At ." EI· ,Hocões ' de Botânica
. e ncao e I to re 5 •

'

Outro sucesso da
c " "

Aproxima-se cada dia mais o dia do encerramento do revista O Tíco-Ttco".

alistamento eleitoral. para as proxímas eleições do dia 3 de outubro, Os primeiros rudimentos da
, Não deixe, portanto, para ultima hora, o que com muito ciência das plantas estão réu-

mais facili.�ade já hoje )he é possivel conseguir. nidos cuidadosamente nestas pá-
1)- Verifique se o seu titulo está em (ordem ginas e "Noções de Botânica"

. , representam alto .valor dídatíco,
2) Em caso de transferenia de seu titulo de outra cidade,

-

.

constituindo valiosa contribui
para lhe possibilitar votar em CANOINHAS, faça desde já o seu ção para a Escola.
requerimento.

.

3)- Em caso de�ão possuir ainda o seu titulo �leitoral, Os ensinamentos sucintos, ele-

dirija-se com a possivel brevidade ao Catorio Eleitoral, no Edificio ros, põem a Botânica ao alcan

da Prefeitura Municipal, procure a Snrta. Glicia Buss, que com
ce da infancia e juventude e o

.satisfação .lhe pt..estará todas as informações e dará todas as ins- professorado ali encontra mate-
'

truções para a obtenção do titulo. / ríal excelente para as suas au-

e Sujerimos ao Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, a instalacão de
las e preleções.

Postos' nas principais ruas da cidade, a fim de facilitar a tarefa Alunos e mestres encontram
de muitos interessados e possibilitar também principalmente aos nas excelentes páginas da ma

operaríos, a emição de seus. titulos.
-

.

gnifica edição "Noções de Botâ-
nica" cabedal valioso para o es

.

tudo das plantas, em língua-
gem clara e com as melhores
ilustrações coloridas. "Noções de
Botânica" edição que está tendo
enorme aceitação em todo. Q
Brasil, versando materia que
raramente divulgada com tão
boa apresentação.
Uma edição da Sociedade

Anônima "O Malho" rua Afon
. so Cavalcanti, 33'- Caixa Pos
tal, 880 Rio de Janeiro - Df.

Relembrando o fox brasileiro c,

Tobias Troisi

Music for Memories
Paul Weston

Frank Pourcel
executa-os sucessos

Te quiero. igual, que ayer
Gloria Lasso e orq.

,

Encontro dançante
Norberto Baldauf
Conjunto melódico

Noite para dois
Zézinho

Dick Farney
.em canções, para a

noite de meu bem

Serenata em Cha Cha - Cha
,Julio Gutierrez

Ritmos da Catalunha
La principal de la Bísbal

\

Valsas de Strauss em HI-FI
Orq. Sinfonica

as melhores gravações na melhor Alta Fideli-
dade você encontrará na �

'..}

ERLITA
Qr. José Bonifácio da Si�

, ADVOGADO
lve, '

I
Questões Cíveis, Comerciais e Criminais". Inventários e Partillhas

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

.

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum)
ITAIÓPOllS S. C.

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

cíVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Majo� Vieira, 490

.

'. Canoinhas

José Yval1 da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira r: Fones 236 e 314
CANOINHAS D_ Santa Catarina

V E N'DrE - SE
A Vista ou a Prazo
1 Piston em 'l?ibemol
1 Bateria de Jazz

1 Arquivo Musical com
500 músicas.'

Ver e tratar com Casto J.
Pereira à Rua Getulio

Vargas, 882. ·3x

-Casa Erlita
Confecções finas (

para senhoras

Proibição
-

Lícinio . Cornélsen, torna

público que em virtude dos

prejuízos que tem sofrido
em sua criação, não mais

permitirá passagens, caça
das e pescarias, definitiva
mente em seur terrenos.

;Quem desr�speitar, este
aviso, será responsabilizado

. pelos prejuizos havidos. 3x

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Por Um Mundo Melhor
. I, Ouçam todas as sextas

I
feiras, àS, 18,30

horas.,
na

Rádio Canoinhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.

SAIAS, última moda

eaft4 �ttlt4
'Assine! Leial Divulgue!

Correio do Norte

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

das compras efetuadas.

HOSPITAL CRUZSANTA
Demonstração do Movimento / de Ínternemento
de Enfermos. durante o mês de março' de 1960

Receita- e Despesa
Descrírnínação .Entrada Saída

Assístencía Hospitalar e medicamentos
Secção Maternidade
Ambulancia
Curativos avulsos e aplicações

Total c-s
Mantimentos gastos
Despesas gerais
Ordenados
Ambulancia, exceto oficinas
Rouparia
Material círurgico pi conte
Medicamentos

-

Pago duplicatas Farmacia Hospital
Saldo 'que 'passa para a tesouraria;

secção obras.

'207.271,00
9.000,00
875,00

5,435,00

222.581,00

58.658,00 _

_12.709,00
26.200,00
4.746,00
8,326,00
16.442,00
1.624,00

7877'3,80
207.478,80

.

15.102,20
222.581.00Total Cr$

Movimento de pobres-Indígentes, assistido e medicados c/mes:
14 Indigentes, total 287 diarias e medicamentos 31.500,00

Movimento de enfermos:

Existiam 28 - entraram 133 - Faleceram 4 - Saíram 1l�
permaneceram internados 38�.

Canoínhas, 31 de Março de 1960

João Seleme - Presidente !thass Seleme - Tesoureírq
/

o fiscalizar
sua Nota

povo precisa
.
exigindo a

suas compras'

Fiscal.
.

----�==-==============

�----------------------------------------------� I�

Caça�do ou pescando
procure conhecer o variado estoque de armas e

_ apetrechos .de pesca
, .

Hevolveres TAUROS e ROSSI nos cal. 22, 32, 38.
Garruchas: RUSSI - LISSARRITURI - cal. 22 e 320.
Armas: LA SORDA - ATA - BOSTON - SÀRRASQUETA
nos cal. 32, 28. 16 e 12 em vários modêlos - ROSSI - DAL
ZOT - LERAP - <BOITO (nacionais) nos calibres 40, 36, 32, 28.
Carabinas: ROSSI - SAVAGE - calibre 22 de 1 tiro �repe·
tição e automáticas. com' pente.

-

.

Cartuchos e munições "esc" "ROSSI" e "ELMO" -

Chumbo para caça - Polvora química e polvora pre
ta - Cartucheiras - Capas p/armas - Cantis
Lanternas -'-' eamas de campanha - Facões.
c.>:

J _' C O R T E(
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STÀ. CATARINA

PARKER 51
PERDEU-SE

Uma caneta Parker 51,
cor preta, tampa dourada.

.Gratífíca-se a quem en

tregar ,.

nesta redação.
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I Lavoura e Pecuária
Responsabilidade; Associa�ão Rural de 6apoinhas

Doença de Animais
que pode transmitir-se ao homem

Segundo dados estatísticos foligidos �or �anitari�tas
nacionais a incidência da brucelose no Brasil atinge cerca
de 20% dos rebanhos bovinos e 40% dos sumos, Só no to
cante dos prejuízos causados aó gado vacum, basta dizer-se

que os dados em questão avaliam para os Estados do Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro prejuízos montantes de

Cr$ 63.300 milhões e Cr$ 36 milhões anuais, respectivamente,
com as perdas de crias, de pêso nos bovinos abatidos, das

górduras e do leite.

Importâncias vultosas, de aproximadamente 200 milhões
de dólares, foram dispendidas de 1935 a 1958 pelo govêrno
dos Estados Unidos, no plano de erradicação da brucelose
naquele país; conseguindo reduzir, (JS índices de infecção no

citado período de 11,5% para 1,5%.
. -

O exemplo demonstra o quanto uma campanha dessa
natureza exige ,em recursos financeiros, continuidade, tra
balho • persístêncía.

Em face da exiguidade de verbas específicamente des
tina de 1Pl08 Ministérios da Saúde e da Agricultura para o

contrô: 'da infecção, veterinários do Departamento Nacional
de En -iias Rurais. do primeiro, e da Divisao de Defesa
Sanita Animal, do segunde, entendem ser da mais alta
utilids a conjugação de esforços e recursos de ambos os

Minis!' 'H para dar início a uma campanha intensiva e sís
temátr. "

' ..ntra a brucelose nos Estados de maior concen-

tração vi na, com prioridade para os rebanhos leiteiros.

suínos
homen
surnid
não pa
grave :
tament

uma zoonose que ataca principalmente bovinos,'
orruus e ovinos, a brucelose pode transmitir-se ao

, meio da ingestão de carnes e embutidos con

,I" P que em natureza ou de leites e derivados
izados, constituindo-se em doença relativamente

'êtar�amento do diagnóstico e respectivo tra-

I

Serviço Militar
Campanha doAlistamento

Militar em 1960
"Jovem, você já se aliatou

para o Serviço Militar'!"
Aos Senhores Crefes de Re

partições (Federais, Estaduais ou

Municipais), - A Lei do Serviço
Militar em seu art. 140 diz que
nenhum brasileiro: entre 17 e

45 anos de idade, pode ser "No
meado" funcionário púolico ou

extranumerário, sem "fazer p�o
va" de que está em dia com

suas obrigações militares.
A Lei estabelece ainda que

as autoridades civis e militares

não.Lpodern .reter documentos
de situação militar do cidadão,
conforme seu art. 125, abaixo
transcrito: -

"Art. 125 - As autoridades
civis e militares que

: indevida
mente retiverem documentos de

situação Militar, pagarão multa
de 200 a 2000 cruzeiros".

'

(Nota n", 9jC-1960).

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

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
da Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio 'de Souza

Livros e Romances
CASA ERLITA

'r ,

�

�:
�;

t:�'i�;�, �
,

(:�/�;,r'k� Li'.k

.f�{:

CLAsSICO
Corte folgado

. Ombreiras armadas

LEVE E SUPER-lEVE
Casaco e calço mais ojus+cdos ao corpo

-.»

,

�l a boa roupa,

NOVOS PADRÕES EM NOVOS TECIDOS

Revendedor Renner- CII.SI PEREIRII • ft casa da 'boa roupa
Ruo Getulio --Vargas, 882 - Telelone : 298 - CANOINHAS

/

Municipal para Energia
em Canoinhas

Boletim .D. 6
Comissão

Elétrica
Responsabilidade da Prefeitura Municipal, ,Câmara de Verea
dores, Associação Comercial e Industrial, Associação Rural,
Representante Região Canoinhas no Plano de Obras E!

Equipamentos e Representante Consumidores Local

,
Um dos objetivos desses boletins é, sem dúvida, informar á

opinião pública do que, se fez, de que se �epsa, de como se fará ou

como se pretende desempatar o Problema Eõergia- Elétrica em Ca
noinhas. Não' há neql de razo e mim de profu ndidade o interesse da
Comiseão de Energia Elétrica em insuflar nessa opinião pública que
regateamos para o assunto, - agressividade e desconsideração á Ca
noiuhas Força e Luz SIA. - quer ao seu_patrimonio material, quer
aos elementos que a compõem e dirigem. Ele. se somam para man-:

telimento de algo imprescindivel a nossa evolução social, política, e

conômica: são guardas e responsáveis de um capital que comercia a

larga. Nós queremos aumento de mercadoria. para os consumidores.
Aqui é que está a chave da questão - comercial - consumidor.

Também não se' deseja outra forma para a atual Empresa.
Como, e, disto ninguém duvida, a Empresa não pode a�tu��

lizar O volume de sua mercadoria e cresce o número e a necessidade
dos consumidores; como a essa distonia flagrante e incontestavel que
'arrasta até a coletividade de seus efeitos - somente nos compete,
diretamente, convocar a atenção dos responsáveis para a solução que
não poderá ser mais contemporisada.

.
Canoinhas que se empenha a fundo e usa de todos os recur-

sos a mão para progredir não poderá prescindir desse fato tão indis
pensavel, tão básico para a concretização de sua aspiração maior.

Energia Elétrica, barata, facil e Ilbundante eis sem rebuços
o que precisamos.

Pergunta-se si podemos, como coordenadores desse progresso
que é' de Canoinhas e nosso em particular, si podemos repita-se, nas'

desinteressar pelo valioso auxilio que o Governo do Estado se com

prometeu a nos dar a força de pedido e de insiatenciaê

Pergunta-se ai o que desejamos tem cunho de malefícios a

algum grupo? .

Pergunta-se si só com a bôa vontade da Canoinhas Força e

Luz resolveremos aqui nesta lombada de Sta. Catarina o nosso elas-
sico entrave � �

Não se jogue pedras, não se quebre nada - a Canoinhas
Força e Luz SIA. tambem pertence e beneficia o povo. Queremos
que ela com o mesmo nome ou com outro nome se atualise em rêde
e em mercadoria bastante.

Queremos que essa cruzada surja um vitoríóso - o Muni
, cipio, .

de Canoinhas,

'Queremos que Canoinhas desponte usando de sua situação
geográfica. de seu capital, de seu trabalho na rota do seu progresso -. \
que brilhe no taboleiro de Sta, Catarina como grande Município e

Município grande.
,

Nada de depedrar, tud� pará efetivar.

Cauoiuhaa, 19. de Março de 1960.

Dr. Haroldo Ferreira - Prefeito Municipal
Dr. Reneau Cubas - Presidente d� Câmara de Vereadores
Wilmar Friedrich - Presidente da Ass. Com. e Ind.

Herbert Ritzmann - Representante do POE

Alfredo de Oliveira Garcindo - Presidente da Associação Rural

Saul Zugmann - Representante dos Consumidores locais

N.R. - Publicado com atrazo por nos ter chegado às jnãos
somente 68• feira, dia '10• de abril.

Boletim D_' 8
Não estranhe leitor si este boletim não leva como os outros

"prologo e epílogo ilustrativca" -, este é o derradeiro.

,

Estou' somente. "encostando" as portas do assunte Energia E.
létrica - cuja decisão repetidas vezes disaeramoa ficou para este
mês - ABRIL DE 1960.

. ",'

Creio, de tudo o que se ;(lii-�e. no efeito eonstrutivo de Uma

"Composição", nós e êles (Empresul, Celesc, Governo do Estado);
creio que o Plano de Obras e Equipamentos destinará de seu

orçamento, 1960., 10 a 15 milhões de cruzeiros para a solução de
nosso maduro problema;

creio que a sugestão intervenção constante do Memorial que
em Caravana levamos ao Governador do Estado é totalmente desin-
teressante para Canoiuhas:

L

.

,

creio que já é tempo da Empresul considerar Canoinhas um

bom mercado para o seu produto;
.

�

creio que a "Sotelca" ou quem por ela fale ou por ela se

responsabilize, não ignore que a Regiãç ,Norte Catarinense padece
pôr falta de Energia Elétrica e esta Região não interpreta "siiencio
samente" essa "drenagem" de Energia para Curitiba - Paraná;

creio que a sugestão Composição é a melhor e deve ser a

concretizada;
creio que o povo de Canoinhes anda saturado de "esperanças";
creio que a Luz e Energia alicerça o progresso de uma região:
creio que esses "racionamentos" desestimulam tudo e todos;
creio que ainda está em tempo de exigirmos melhor atenção

para as nossas dificuldades, e creio. afinal, de que S. Excia, o Go
vernador do Estado cumprirá a palavra empenhada, numa tarde mor
na em Florianópolis, e irá pelos interesses de Canoinlias,

ABRIL DE 1960
Dr. Haroldo Ferreira - Prefeito Municipal..

_'
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em espaço ...pouco
Os direto're; do BV entram rio regime da "água da mi.

licià, do chá de folha de laranjeira" e quejandos, toda vez que
ouvem falar na candidatura Aroldo só não à Vice Governança
.do Estado ... AroIdo Carvalho será Vice se desejar cumprir até
o fim o, seu mandato de Deputado, tome nota a imprensa que em

tudo contraria os iuterêsses da nossa terra e que não têm a gran-.
deza de reconhecer de público a brilhante atuação do nosso con

terrâneo na vida pública estadual. onde alcançou inegável projeção,
mercê da sua inteligência, da sua capacidade de trabalho e do
seu devotado interêsse pelas coisas da terra natal que tanto oro

gulha e enobrece.

- Os dirigentes da VON e do PDC locais, com a sere

na confiança de vitoriosos no futuro pleito, aguardam o mo

mento oportuno para a escolha do candidato popular, em

consonância com o povo. ppC e VON que já têm candida
to comum para a Presidencia da República oportunamente
éscolberâo os seus candidatos ao Govêrno do Estado e á
Prefeitura Municipal de Canoinhas..Sem cisões, unidos: e

coêsos, os dois partidos maroharão para a vitória, re

conquistando para o povo a Prefeitura .de nossa terra.

- Avoluma-se em todo o país a onda janista. A' despeito
de todo o trabalho do Catete e da verdadeira mobilização dos 6r
gãos de publicidade em favor da candidatura Lott, Tâoio Quadros
eletriza e entusiasma as populações do interior com os seus comícios.

O povo precisa compreender: O Govêrno controla o papel
importado, controlando por igual a maioria dos jornais; controla o

radio, posto a serviço de Lott e quasi sempre negado a [ânio: con

trola a televisão - a grande arma nas cidades - a que só o can

didato Lott têm acesso, controla o Tesouro Nacional. as emissões,
a imcealidade, manipulando fabulosas importâncias obtidas para a

campanha eleitoral. Daí a erronea :impressão de alguns de que o

entusiásmo popular pela candidatura TQ entrou em declinio. Abso
lutamente. O entusiásmo é maior que

.

nunca, dependendo apenas
da visita de [ânio e dos seus comícios, da sua palavra; Vencerá p0r
larga margem. E' inderrotável. com o milhão de votos de vantagem
que obterá em São Paulo, sem falas em Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande, Baia, Distrito Federal e Norte-Noroeste.

- Vem, se reunindo todas as segundas feiras, a Associação
Comercial e Industrial de Canoinhas. Assuntos de "uma

importancia os industriais e comerciantes de nossa terra,
tem discufido e muita coisa de útil e aproveitavel tem sido
aprovado em beneficio do nosso desenvolvimento. Dessas
reuniões tem participado a Associação Rural de Canoinhas
e Prefeitura Municipal, inclusive o Plano de Obras e Equi--

pamerrtos, Tudo isso nos dá à certeza do futuro de Canoinhas.

- O calçamento da Rua Getulio Vargas está cheio de
_ buracos. Bem que o vereador Alfredo Garcindo, na Camara
Municipal, discursou a respeito, falando da falta de fiscaliza-
ção da Prefeitüra e responsabilizando o Poder Executivo de
estar recebendo os trechos prontos, sem o respectivo eiame.
Devem se mirar no calçamento feito por Benedito Terezio de
Carvalho e Herbert Ritzmann. Estão perfeitos e nem uma

pedra saiu do lugar.
.

- E o Grupo Escolar em construção? E a carta do
Deputado Aroldo Carvalho? E os Relatórios do_-ºovêrno?
Sossêgo . •• Só cégo não vê •• tá?

VENDE=SE _

Um cami�hã& Ford 46, completamente reformado.
T ratar na oficina CADOR: 2x-

Grupo Dramático de" Amadores
Temos a honra de convidar o povo em geral, para

assistirem as nossas programações teatrais, que levaremos
a, efeito, hoje, às 20 horas, no SALÃO BECHEL.

Outrossim, participamos que, haverá onibus
_ gra

tuito, com saídas do "Bar Guarani", a partir das 7 horas.
Contando com o comparecimento de todos, desde

já agradecemos.
Alvaro Scheuer

Pelo, Grupo

">-

Oscar Lenz Rachid Seleme

Dramático de Amadores.

,0 e c I a r a ç ã o
Declaro para os devidos fins que foram extraviadas 6

nótas promissórias no valôr de Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) cada uma, com vencimentos em 15-4-60,
15-6-60, 15-8-60, 15.!9-60, 15-10-60, 15-11-60, - emitidas a

meu favor pelo senhor Waldemiro Maester em 15-7-59,
ficando as mesmas sem qualquer valôr e consideradas
como inexistentes, uma vez que, nesta data foram subs
tituidas por outras, com os mesmos vencimentos.

_/'
"

Canoinhas, 25 de março dQ 1960
Osmano Davet

---

Humenhuk -participa da inau
gura-ção do lançamento da "Aero-

Willys", novo carro, de passeio.

Caderneta da Caixa
Econômica extraviada
o Sr. Emiliano Castilho

tendo extraviado sua Ca
derneta pede a quem achou

entregar pessoalmente . ou

nessa redação, que será gra
tificado 2x

Basilio

Quem vem observando o de
senvolvimento das firmas locais
concessionárias das industrias
automobilística, nota que a fir
ma Basilio Humenhuk & Cia.
Ltda. Concessionária da Willys
Overland do Brasil, desde que
iniciou a distribuição nesta pra
ça dos famosos "jipes" e rural

Wi1lys, é considerada a firma

que mais vende em Canoínhas.
Relativamente baratos, os veí
culos da Willys, estão espalha
dos por todo o interior do Mu

nicipio. Dedicando-se agora ex

clusivamente no ramo de ven

das dos produtos Wi1lys, .Cano
inhas graças a capacidade co

mercial de Basilio e Nicolau Hu

menhuk, está muito bem clas
sificada entre os demais Muni

cipios Concessionarios.

No dia 25 de março p. findo,
esteve em São Paulo, acompa
nhado de sua digna espôsa, Ba
silio Humenhuk, socio titular da

Loteamento Jardim
Esperança

Vende-se lotes á vista e

a prestação.
Pequena entrada e o res

.tante a Cr$ 650,00, por mês.
- Tratar com Ludovico' Bora

,

no escritório da Sicól. 4x

Penilicedore

)
firma Basilio Humenhuk & Cia.
Ltda. convidado especial da A
dministração da Willys, a fim de
assistir a inauguração do pri
meiro carro de passeio, isto é,
limousine que tomou o nome de
\'Aero-Willys". 'Estamos infor
mados que ainda este mez, os

canoinhenses poderão conhecer
o novo carro nacional, comple-

tando com isso, Basilio Hume
nhuk & Cia. Ltda., a linha com

pleta da Willys Overland do
Brasil- jipe, rural e Aero Wil
lys. E com isso, contribúe à
firma Basilio Humenhuk, para
o desenvolvimento do nosso co

mercio de automoveis, empre
gando seus esforços no sentido
de dotar Canoinhas do maior
numero de veículos, possivel.

-
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agraria
HAVANA, 31 (Transp.)

Jânio disse ontem em' Havana
que realizará no Brasil reforma
agrária nos moldes de Fidel Cas
tro, caso for eleito precidente
no próximo pleito de outubro.
O ex governador de São Paulo
fez essas declarações á imprensa
cubana logo após sua chegada
no palácio presidencial. onde
ficou uma hora cam o presiden-.
te cubano Oswaldo Dortícos,
em companhia do embaixador
brasileiro em Havana, Vasco'
Leitão' Cunha - -Disse Jânio
Qurdros qUE: a reforma agrária
empreendida pelo governo re

volucionário cubano tem dado
-bons resultados .e se aplicada
no Brasil na mesma forma be
neficiaria 25 a 30 milhõ-es de
camponeses que vivem na mi-

copiar
Fidel
séria causada pelos latifúndios.

Mercearia
Fone 288

HAVANA, 31 (UPI) - José
Aparecido, Cl1"'fe do Comité de

imprensa de Jânio Quadros, des
mentiu que Q candidato da opo
sição a Presidente do Brasil
houvesse dito que o Banco de

Exportação e Importação dos
EE DU. estava fazendo chan

tagem com seus país. Aparecido
distribuiu á imprensa a seguin
te declaração de Jânio Quadros:
«Fóra de meu país não discuto
sua política interna ou externa.
Somente dentro dele posso tra
tar disto. É matéria pa ra ser

discutida em nossa própria ca

sa». Aparecido disse ainda que
Jânio não havia feito declaração
alguma de caráter político pa
ra ser publicada.

,"PRIMOR/'

Para as Festas da Páscoa, mais alegria (om, bebidas
da MERCEARIA PRIMO,R

Zodka

C?nhaque Palhinha

180,00

.

Underberg

85,00
90,00

Martini B. seco

Vermute Embaixador 65,00
75.00Cinzano tinto

» Embaixador

S. João da Barra 80,00
75,00

»

Martini branco doce

» Tinto

, .

180,00
80,00 Ron Merino Ouro

Gin Seagers
200,00
180,0080,00
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