
É o atual Prefeito quem afirma:_

Só um saldo de Um: Milhão ,d.�
C�uzeiros pa�a 'receber do Estado
di Quota do'Artigo 20 ,\,'

Foi a bomba da semana: Perante a Camara -de Vereado
res o atuai Prefeito João Colodel, sucessor de, Haroldo Ferreira,
disse que recebeu da Secretaria da Fazenda í oficiq e el�, mesmo
exigiu, declarando que de todos os exercícios, o saldo que 'a Pre

tt;itura ,\eIll,.�� rec
..�per é apenas de tIM M.lLHAQ)pE"CRUZElR<?S

até 1960. Ainda assim, desse saldo foi dada uma ,ordem, para fir
mas local receber e na ultima lio�a o Governador resolveu não

pagar. ,,' "i'" s

",
"

•. ,' "
, t I ,

..�'" J ,·i ,'." ,

Convem lembrar que durante os ultimos., quatro anos,
"Barriga Verde", Haroldo Ferreira e muitos outros, usaram .e a

busaram dessa "chapa" para desmoralísar o honrado governo u

denista, alegando que -forarn 'perseguidos e que o nosso Munící

pio tinha' um," crédito de DEZ MIL,HOES D�", ÇR1JZElRQS para
receber da quota do artigo 20:' Com a ,recente declaração do Pre
feito Colodel perante aos' vereadores.. ficaram todos desmoralisa
dos perante a opinião pública que agora conhece a atual situação
do

,,' Município. Iludiram .os 'eleitores. Enganaram ,a todos que a

eles procuravam para saber a verdade. E a verdade aí está: ape
nas um saldo de um milhão 'de cruzeiros para receber do Estado
ê diga-se de fronte, erguida -:-. esse saldo e mais outro .tanto,
poderia ser pago até junho de 1961.

'No,ta-s� que com esta. declaração, os aliancistas já não
eonsíderam João, Colodel um petebista que ajudaram eleger. Mes
mo na Camara de Vereadores, Braulío Ribas da Cruz já não de;-
'fende p ]:>ref�!to, ele�tó pelo seu Partido;"porque o mesmo que se

acha emaranhado nas teias das dividas deixadas: pelo ex-Prefeito
Haroldo Ferreira, .disse que não é 'mais partídárto. Prosseguem
•s divergencias. Vamos ver que caminho escolherá o atual Pre
feito; se vai continuar mostrando a verdade 'dos ultimos quatro
anos do governo Haroldo Ferreira, ou se cederá ante a pressão
que estão 'fazendo para ele calar- s,e.

' -

Decl�roú O PreSidente do Tribunal de Ju,tlça

VencilIientos nã.o

pod�r,ã.o, ser reduzidos
, ,

O dr. Âlves Pedrosa, presidente .do Tribunal de

Justiça de Santa Catarina, sobre Mandado de, Segurança
impetrado pelos funcionários públicos d�. Santa Catarina
assim se manifestou: Os vencimentos dos funcionários não

poderão ser reduzidos' principalmente os -fixados pela Lei

�pm(e!q, ?,·p:T8 ,A� f.;.�� ,j�n�H'q_}1KA�Qq.�·)N�_q p'o�er:ão Ill�is
ser reduzidos em face ao preceito con�titucional expresso.

"
Fica assim, estabelecido' que O �umez;tto dado pelo

Governo udenísta aos funcionários publícos, não ficou sem

éfeito. Todos os funcionários deverão receber' \oS venci
�entos do mês de janeiro do corrente ano com o aumen

ib geral de DOIS. MIL CRUZEIROS, indistintamente.
, É o----resultado do Governo do s�. Ramos. Teve um

Jpáu inicio. Nunca poderia sustar o �urp:nto, principal
t,tente' o sr. Celso Ramos que no Semmano SOCIO Econo
m.ico "antes das eleições" se dizia um prot�tor dos fun
�ionários.� É realmente uma qemonstração que os Ramos

��o os eternos 'persegu�dores. E' mais uma vitoria da Jus

tiça catarinense sobre os que pensam que são Ditadores.
�: �.

Â.t�s da DITADURA Celso Ramos

REVOLTADO O POVO
(om fechamento da Escola Profis. Feminina

I,
i

Canoinhas, Santa Cata'riRa, 4 de Março' de 1961 Numero 63"Ano 15

'.", , ..

OiretO!e� : AR�WO C. �[ CARVAl��
CAIXA POSTAL, 2,

I

'AlfR[o� �ARCm�O e 'JOÃO �mM['
'.

" FONE. 128
�cm,nte: ll�ASS SmMl

CIRGULÁ AOS sÁ:BAnos
'- -

Nomead0 presidente do ·INP'
dr. Paulo ··K. Bornhauseno

Por recente áto assinado pelo
Presidente da. Republica, vem
de .ser' nomeado para .ocupar.io'
alto cargo de Presidente do Ins
tituto Nacional do, Pinho, o dr.

'Paulo Konder Bornhausen, ex

deputado á Assembléia Legis
lativa do Estado e candidato ás '

ultimas eleições pela UON., á

Prefeitura Muniéipal de Joínvíl
le. Segundo estamos informados,
seria intenção do presidente Ja
nio 'Quadros designar esta cida
de, para séde daquela autarquia,
fato que se constituiria como

motivo de justo orgulho e hon
ra para Joinville.,
A escolha do 'dr. Paulo Kon.

der Bornhausen para .ocupar a

'quelàs funções, não poderia dei
xar de ser: muito justa' e acer

tada, pois a nomeação para pre
sidente do I. N., P. recaiu no

nome de um catarínensé ilustre,
cujas tradições de inteligencia,

, honestidade e capacidade de tra
balho se constituem como apa ..

nágio q�e caraterisà a persona
lidade marcante do jovem.· po
litico catarinense, que mereceu

a confiança do presidente Janio
Quadros. Na investidura das fun
ções que irá ocupar. o dr. Pau
lo Konder Bornhausen saberá
se conduzir, corno até então tem
se conduzido na sua vida pu
blica, com dignidade, dirigindo
.os destinos do Instituto Nacio-
nal do Pinho dentro de normas

O PRESIDENTE Jânio Qua-.
dr.os, atendendo a conside

rações do mi'nistro da Agrioul
tura, sr. Romero Costa, deter-

,

minou ao Ministério da Fazenda
a liberação de uma verba de

Cr$ 980.158.625,00 para o Mi
nistério da Agricultur�.

,
,

'

,
O atual Governador sr. Celso Ramos cumpriu a, promes-'

sá feita aos pes'g'edistas - petebistas de Canoinhas. Um
,
decreto

�nconstitu'cional dia 1 do corrente, tornou seII.l efeito 12 Escolas

frofissioriais femi�inas inclúsive a de Canoinhas. 140 alunas e!?-,
tf;lvam matriculadas. Senhoras e senhoritas no dia 1 compar�ce- Q, ministro Romero Costa ha

�ám' a -Escola para receberem aulas e, quan?9, a Diretqra comu�', via sugerido ao Presidente da
nicou que por ordem do Secretario da Educação e Cultura (PDC) República, em resposta a uma

,� Escola havia torpado sem efeito conforme Decreto governa- consulta dêste, que 'a melhor
mental, houve 'uma vHdadeira revolta entre todas que ali se en- màneira de liberar as verbas
çpntrav,am. Mais' adiante, elementos do PSD e do PTB, satisfei- de seu Ministério era cumprir
�os riam por,· ver qu'e não ia fun::!ionar a Escola criada pelo Go- a lei 1.489, de 10 de dezembro
verno da UDN. O povo ·de Canoinhas ao tomar conhecimento da de 1951, que manda depositar
perseguição do governo, pessedista e sabendo da utilidade da Es- ,os recursos destinados ao de
cola, quiz, fazer' uma passeiata em sinal de protesto por tão inde- senvólvimento da produção, em
ç()roso ato que bem reflete o que será o governo - do sr. Celso ,parcelas trimestrais no, Banco
Ramos nestes cinco anos, de perSeguição e vingança. Senhoras e do Brasil.
senhoritas dá cidade e do interior ficaram privadas de recebereLQ "

aulas de artes que mais tarde, após o aprendizado, poderiam ser O sr: Jânio, Quadros mandqu
f o Ministério da Fazenda cum-uteis como pro issã().,' .

'" , :,. ,'I , prir a 'lei, e, assim, pela pri-
"Algumras Escolas já funcioqavam 'ha "mais, ge urp ano. Mas meira vez desde que f!)i san,..

na administraç�o do �r. Celso Ramos não será permitic;la perma- cionada, a lei 1.489 será �stri
necer nenhuma obra:' do gôvenio udénista, pelo menos é o que tamente obedecida, já estando
'se nota na�, iniciat,ivas tqmadas até agora'$Mu\to satisfeitos, estão o diretor da D�visão de Or;ça
os pessedistas de Canoinhas. Vão ficar zaQgados \quando der o menta do Ministériô da Agri
r�sultado do Mandado de Segurànça impetrado contra o ato dita- cultura, sr. Atlto !,Célio MQta,
tor�al d�\ ��e�e,:,�_aIfo:., .::t�;:; 'Z,'.'.,i !i$h,b(;,' ,,;i'; �'i i ',- '�.;7::'"",�, �;' 'tomando as provid�ncia$" a.�to;

Assim como a justiça deu ganho de causa aos funcionâ- rizado pelo ministro, par,a a.
rios públicos, tambem haverá justiça para os perseguidos. distribuição da verba. \

.( ) � .

que sempre ditaram a sua cons

ciencia patriotica, de engrande
cer o patrunonío moral do pro-
gresso catartnense,' ,'I

'

ICumprimentamosS<:��'di. P�uló
,

.

':;��_)1 �;�L�[
"'.' !

.

I, /

Konder Bornhausen pelá hon
rosa, distinção ,que lhe foi con
ferida pelo chefe da n�çãó, �
fazemos votos de feliz gestão á
frente I dos d�stinos do, I N. P.

C"
'

t. d� VIsreadorss"amara
...

Em 'Estudos na Câmara de Vereadores a
I

Taxa Pró Festejos do nosso Cinquentenário
.. \, "

Encontra-s,e com 'os Vereadores um Projéto ,
de Lei, criando

uma TAXA de 10% sôbre todos os impostos, pró festejos do
Cinquentenário" de Canóinhas, a realizar-se em setembro deste
ano. A Comissão de Finanças é contrária à criação da ,dita taxa,
obtando por um auxílio direto do Município de cr$ 600.000,Op

,pelo excesso da arrecadação do
orçamento vigente. Explicações
em Plenárío dadas, pelo verea

dor Guilherme Prust da UDN
'� que o comércio e a indústria
e,: mesmo QS pequenos contrí

, buintes, .não suportam as con
sequencías de .urn .novo aumento
de impostos, 'mesmo durante um

, ��Q.,'A bancada ,da, UDN item, o
me�mo pensamento do vereador
Prust e segundo tudo Indica,
s,er� mesmo aprovada a verba
dó, orçarnênto do corrente ano.

"< ' .•. J
\

Prosseguem as discussões e

debates esperando-se que nos

primeiros dias da semana en-r-,
trante, seja. solucionado o as

sunto do momento.

Isentos de Sêlo os

Contratos de
Financiamentos
Cooperativas

�. ..I

das

.

�' \ '.

, Já' está em, vigência desde o
, dia 30 de' janeiro último; data
de sua publicação .no «Diário
Ofícíals, a Lei n. 3.870 do Con-

'

gresso Nacional, devidamente
sancionada, que isenta da tri

butação do impôsto do sêlo os

co�tratos. dê, financiamentos em

que sejam mutuárias a� socie-
dades cooperativas.

'

. De acôrdo com a referida
Lei, os' contratos de abertura
de crédito e de empréstimos
que as sociedapes cooperàtivas

L"b 'd . firmarem com estabelecimentos
,I era, o quasl bancários, para financiamento'

da produção rural própria oU

.U',m Bilhão de associados seUS, estão isentos
,

, ,
, do sêlo.,.:.>A medida é extensiva

. ,

I
li co�tratos visando ao slÍn,ples

Para, a ag'ricu tura'
'

beneficiamento dos produtos a

gropecuários ,e sua armazenagem
'para conservação e venda..

A\} 1,8 O

Dr. Waldomiro Krawchychyn
Cirurgião Dentist�

avisa sua distiiiiá clientela
que transferiu seu consul
torio 'para a rua Caetano
Costa 745, próximo ao Cen-
'tro de Saúde. 2

Atos da DITADURA. Celso Ramos

Relação ,dos Uden,istas persegui
dós pelo' Governo Aliancista

10. _', Pedro AÍlage Filho,
Vieira, e�onerado e

boski do PSD;
,

Prefeito norneado de Major'
substituido por Walter Gra-

\

Emiliano' Uba, Prefeito PrOVIsório de Tr�,s Barras,
exonerado e" substituido por José Felicio de Souza �

do PTB.:
" '

I

3°. _ Ottp Mainers, nomeado revisor de cargos, exone-,

rado e já indicado um pessedista.
'

40• - João Reinert, nomecÍdo Juiz de Paz de' Pinheiros,
exonerado e substituido por João Sabatke do PTB.

Antonio Batista, nomeado suplente de, Juiz, de Paz
de Pinneiros e substituido por João Maria Gon-·
çalves, do PTB.

60• - fi���n� r:��:itu�âci���o j�l��r� d�ie��t�i' p§��
, Na próxima semana completaremos està' relação.
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CORREIO DO NORTE 4.3.1961

j Editai de Praca com o prazo de vinte dias
. O Dr. Paulo Peregrino Fer-', marca, sob n. 2.133;" avaliado
reíra, Juiz de Direito da Camar- em Cr$ 40.500,OU (quarente mil'
ca de Canoínhas, Estado dé e quinhentos cruzeiros), perten
Santa Catarina, na fórma da cente

'

li herança jacente de

Lei" etc. ALEIXANDltE MARCOS MUL-
,

LER. E, para conhecimento das
,FAS SABER que, no dia

pessoas a quem possa interes
-, v�nte e três doe março p.vindou- sa interessar, mandou' expedir,

. z:p,; às quatorze horas, à frente este edital, que será afixado rio
,'da- Prefeitura Municipal desta lugar do costume e, publicadocidade, o porteiro dos auditórios duas vezes no jornal local "Cordo Juizo, ou quem suas' vezes reio do Norte" e uma vez no'
fizer, venderá, a dinheiro à vista "Diário Oficial" do Estado. Da-
ou mediante caução idonea, ou id d d
na fórma do disdosto nó art. 967

do e passado nesta crc a e e
, Canoínhas, aos seis dias do

§ § 1°. a IVo., do Código do
mes de fevereiro de mil nove

Processo Civil, a quem oferecer
centos e sessenta e um. Eu,

preço não inferior ao qa ava- Zaidem E. Seleme: Escrivão, o.
liação o seguinte pem: Um ímó- escrevi.
vel situado no lugar Serritó,
medindo ,162,000 m2., adquiri- PAULO PEREGRINO FESREI
do por compra do' de cujus a RA - JUIZ DE DIREITO.
a Plscído Conrado Pereira e

sua mulher conforme a aludida
escritura lavrada no primeiro
Tabelião desta Comarca, em ,15
de setembro de "1924, devida
mente transcrita no Cartório do
Registro de Imóveis desta Co-

"

Está conforme o original, afi
xado no lugar do costume, do
,que dou f�: '

Zaiden E. Selem - Escrivão

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

: Fiscal .eu talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 3000, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de,1.960, concorrendo assim, aos ,cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estéido.

;
,

\

I,

qualquer que se]o a carga ...

qualquer que seio o estrada!

um pneu -,dois serviços.
\

• barras duras e robustas que mordem
.o terreno pore máxima tração nas
más estradas.

• nervuras centrais espessos osseqo-:
ram mínimo desgaste nas' estrcidcs
pavimentadas.

para caminhões.e caminhonetes.
que não escolhem estrades

Pneus Firestone
- móx;mo quilometragem por cruzeiro

"

Edital de' Citação com o prazo
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Direito da COII:ar-,
ca de Canoinhas, Estado de San

,

ta Catarina, na fórma da Lei, etc,
FAZ SABER a quem interes

sar possa que por pare de JO
SE GONÇAL\7;ES LISBOA, me
foi apresentado a seguinte pe
tiçâo: Exmo. Sr. Dr. Juiz - de'
Direito da Comarca. JOSÉ
GONÇALVES LISBOA, brasí
leíro, solteiro, lavrador residente
em Rio Claro, distrito de Major
Vieira, deste Municipio e Co
marca, necessitando provar em

Juizo sua filiação, eis que fale
ceram seus pais sem que te
nham promovido o seu' registro
de nascimento, vêm a presença
de V.Exa., por intemédio de seu

assistente judiciário, infra assí
nado, com fundamento DO art."
363 do Código Civil Brasileiro,
intentar a presente ação de

paternidade; no curso, do qual
provará: 1) - Que. o Suplicante;
nascido a 3 de junho de 1928
no distrito de Major Vieira,
desta Comarca, é filho natural
de JOAQUIM GONÇALVES
LISBOA e AUGUSTA DE BAR
ROS. 2) - Que seus pais foram
casados religiosamente e não
tinham impedimento pa'ra con

traircem matrimonio pela lei
civil, dos que o Códicos Civil
enumera no art. 183, ns, I a IV .. ,

3) - Que JOAQUI::.\1 GONÇAL
VES LISBOA e AUGUSTA DE
BARROS, desde a data de seu

casamento religioso �té o Id; ..
do falecimento" da, segunda, vi,
veram sempre juntos, como
marido e, mulher.vsob o mesmo

teto,' sem [ameis se separarem.
4) . Que, há finalmente, como

circunstância que depõe pela
filiação óra invocada para o re

querente, a posse do eatado de
filho que manteve no lar de
seus pais, sendo como tal sem
pre tratado. 5) .: Que JOA
QUIM GONÇALVES LISBOA
e AUGUSTA DE BARROS,
faleceram na Iocalídade' de Rio
Claro, deste. Comarca, respecti
vamente no dia 29 de março
de 1940 e 4 de setembro de 1934
(doc. junto); Nestes têrmos, re

quer o Suplicante a V. Exa., a

citação, por Edital, dos interes
sados para contestarem a pre
sente ação, bem como a do Dr.
Promotor Público da Comarca
e' intimação das testemunhas
abaixo arroladas para virem
depor sobre os fatos aqui ex.

postos. E que provada a pater
nidade do Suplicante, seja a

mesma julgada por sentença
para que produza todos os ceu

juridicos e 'legais efeitos.' P.
Deferimento. Canoínhas, 30 de
outubro de 1958. (a) Saulo Car-
.walhe, Assistente Judiciário.
Testemunhas: 1) VALENTIM
MAIA, lavrador, residente em

Major Vieira; 2) FELICI'J MAIA,
lavrador, residente em Major
Vieira: 3) ADOLFO SCHROE-

Venho conhecer o extraordinório Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus FirestOIf�
poro todos os tipos de veic�/os, cem como uma

equipe, especializado, Ó suo disposição, poro servi
lo com presteza e conezia.

MERHY SELEME & FILHOS
TRÊ,S BARRAS - S. C�

(

\

de trinta dias'
DYi;R, lavrador. reridente em
Rio Claro. O presente edita! se
rá afixado no lugar do costume
e publicado duas vezes no Jor
nal local "Correio do Norte" e

urna vez no "Diário Oficial" do
Estado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Canoinhas, aos

6 dias do mes de fevereiro de
1961. ,Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o escrevi.

PAULO PEREGRINO FER
REIRA,.. JUIZ DE DIREITO.

Esta conforme o original, afi
xado no lugar de costume, do
'que dou fé.

n,ata supra.
Zaiden E, Seleme. - Escrivão.

,

Confecções. finas
para senhoras

Casa Erlita

Edital 'de Praça
prezo-de
dias

com o

vinte!
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de' Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina na fórma da
Lei, etc.

FAS SABER que, no dia vin
te e um de março p. vindouro,
às quatorze (14) horas, à frente
da Prefeitura Municipal desta
cidade, Q porteiro dos auditórios
do Juizo, ou quem suas vezes

fizer, venderá, a dinheiro à vis- ,

ta ou mediante caução ídones,
ou na fórma do disposto no art.
967, § § 1°. a IVO. do Código
do Processo Civil, a quem cte
recer preço não inferior ao da
avaliação os seguintes bens: 1)
- Um terreno, correspondente
a uma data 'com a área de
440 m2, situado nos. suburbíos

-

desta cidada, demarcado devi
damente e confrontando: fren-,
te com uma rua sem denomi
nação, de um lado com Nicolau
Gonçalves e de outro lado tara
bém com este e fundos com

Bernardo Watzko, corno se ve

rifica da aludida escritura, imó
vel este de propriedade do exe

cutado, conforme transcrição
no Regístr ° Imobiliário desta

Comarca, sob n,266, fls. 196.
livro n. 2 de ordem; avaliado
em Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiro). 2} - Uma casa de

moradia, construida de madeira,
coberta de telhas, e respectiva
benfettorías, edificada no terre

no acima; avaliado em Cr$
30000,00 (trinta mil cruzeiro),
oriundo de confissão de dívida
com garantia hipotecária feita

por FRANCISCO POKRIVIE
CKI e 'dona LUCILA PROBST
KLOCK. E, para conhecimento
das pessoas a quem possa inte
ressar mandou expedir este edi ..

tal, que será afixado no lugar
do costume e publicado três
vezes no jornal local "Correio
do Norte". Dada e passado nes-

'ta cidade de Canoinhas, aos seis
dias do mês de fevereiro de
mil novecentos e sessenta � um.

Eu, Zaiden E. Seleme - Escri
vão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira.
Juiz de direito.

,Está conforme o original, a

fixado' no lugar do costume, do
que dou .íé.

Data retro.

Zaiden E.' Seleme Escrivão.

\�
� .�

,

I,
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PHEFEITURA MLJNICIPAL
'. . �

DE CANOINll�S
' ..

;. 'J '; :', !' .'�
v

� ''lo; t

Situação Administrativa e Financeira
Ao assumir o cargo de Prefeito Municipal, com o objeti

vo de bem servil; esta Comunidade, propus-me inicialmente, a

tomar conhecimento da situação adminis�rativa e financeira do

Municipio e. torná-la pública.
Os serviços e empreendimentos levados a efeito pelo meu

digno antecessor, Dr Haroldo Ferreira, permitiram dar a Cano

ínhas aquela marca de progresso 'e desenvolvimento condizentes
com as necessidades atuais.

'.

No que tange a organização dos serviços, encontrei os di
versos Departamentos e Seções funcionando regularmente, com

pequenas excessões, devidas estas mais .à falta de recursos do que
á ordenação das atividades, das funções 'E! atribuições de cada
um servidor. Ás melhorias levadas a efeito sua organização e dís-'
tríbuíção das tarefas são patentes e deram resultados palpaveis.'
Verifica-se que a administração anterior teve uma preocupação
louvável de entrosar os serviços, dentro de uma divisão de atri

buições, visando um rendimento cada vez melhor. Por isto, pou
cas alterações entendemos, precisam ser feit�s.

a) Situação Financeira

Dívidas:
Segundo os dados colhidos na contabilidade, a Prefeitu-,

ra tem um débito, a contar de -díversos exercícios anteriores,
no total de seis milhões e quinhentos e cincoenta e cinco mil e

seíssentos e noventa e cinC'o cruzeiros, (Cr$ 6.555.695,00). ;

Essa divida compreende salários, vencimentos de funcio
nários, professores, fornecimentos de gêneros alimenticios, merca- .

darias diversas, materiais de construção, força e luz, consêrto de

veículos, peças, gazoltna, oleo, I.A.P.L, subvenções, Subsidios a os

Srs. Vereadores, Serviços de�calçaml"mto, etc.

Créditos:
Tem a Prefeitura um crédito a receber na importamcia

de três milhões setecemtos e oitenta e uin mil e seissentos e oi
tenta e cinco cruzeiros: Cr$ 3.781.685,00.

Assim, o saldo devedor é de. dois milhões setecentos e

setenta e quatro mil cruzeiros: 8r$ 2.774.000,00.
O crédito é referente á quota do art. 20 (saldo 59/60),

quota combustíveis e lubrificante, calçamento, adiantamentos a

operários, funcionários, empreiteiros, .contríbuintes em atraso, de
Intendencias.

•

Considerando que nem tôda 'divida ativa será possível
cobrar, podemos' afirmar que o saldo devedor é de cêrca de Três
milhões de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00).

/

Situação das Máquinas
1) - Carr.inhonete: completamente reparada;
2) Caminhão Chevrolet: em bôas condições, faltando 1

pneu.

3) Caminhão Ford: necessita de alguns reparos e pneus.

4) - Trator: necessita de reparos, mais só pode executar
pequenos serviços;

5) - Motoniveladora pequena:' necessita de pequenos' re-
paros. \

6) - Motoniveladora grande (512): <necessíta de grandes
reparos e peças, impossivel mandar consertar por
largo tempo, devido vultuoso custo.

'

7) - Motoniveladora grande (610) necessíta de pinhão e

corôa. Está sendo providenciado o consêrto.

'Nota: \

- Aproveito a oportunidade para solicitar a todos que
necessitam de serviços desta Prefeitura, e �m espe
cial com respeito a estradas do interior, que tenham

pacíêncía. No que disponha .de recursos e das má

quinas serão atendidos de acôrdo com as maiores
necessidades.

Dr. João Colodel

Prefeito Municipal

Faleceu dia 28 de fevereiro p,
findo o Governador do Estado do
Rio de JI!-neiro, o sr. Roberto da
Silveira. A noticia repercutiu do
lorosamente em todo o país, pois
o mesmo era o mais jovem go
vernante brasileiro] contando atu

almente 37 anos. Vinha impri
mindo ao Estado do Rio uma

administração profícua e honesta
e em quem o povo fluminense
depositava. sna fé e esperança.
O sr, Roberto Silveira achava

se internado nnm hospital, em

consequência dos graves ferimen
tos recebidos no acidente do he- ,

licóptero que caiu em chamas
perto dó palacio do governo em

Niterói. acidente esse que, tam
bem originou a morte de um jor
nalista e um fotógrafo.

8ola�eNeYe
Campanha Pró-Monumento,

iniciada em 9 de fevereiro de
1961.

Até 28/2/61,foi depositado no

Banco Nacional do Comércio a

quantia de Cr$ 18.300,00.

COLABORADORAS/

Reuniões na residência da
Sra. Ruth Colodel

. Cr$ 300,00
Sras.; Lourdes Peruci, Rita.

Prust, Paula S. Carvalho, Nydia
Ritzmann, Djanira Scholtz e Li
dia Müller.

Na residência dá Sra. 1ulia
, Z�niolo

Cr$ 300,00
Sras.: Rosi Zaniolo Freitas, Bet-.

ti Alage; Maria Bernadete Sele
me, Izaura de Lima, Josefina
Dutra Freitas e "Ruth Colodel,

Na residência da Sre, Izaura
'

de Lima
c-s 350,00

Sras.: Nazira Seleme, Duda Za
niolo, Adelaide França, Darcia
Bollentim, Maria Gomes" Leoni
Zaniolo 'Ferreira e Irmengarda
Peixoto.

(Continua no próximo número).

Sociedade "União
Caixeiros Vi.ajantes
\ Rio Grande do Sul"
Pede a todos os sócios residen

tes em Mafra, Itaiópolis, Papan
duva e Canoinhaa o obséquio de
entregar dentro de 60 a 90 dias
os casados, a 2a via da Certidão
de Casamento e os solteiros a 2·
via da Certidão de Nascimento.

Estes documentos deverão ser

entregues ao delegado Guilherme
Loeffler . Caixa Postal 33 ou ao

sub-delegado Jair Campol Côrte,'
Canoinhas • Santa Catarina. 2

SAIAS, última moda

ea�tI é",tua,

AMANHA, à� 14 hs. e às 20,15 hs,

SEGUNDA FEIRA, às '20,15 hs.

"PERDOE #ME"
com Raff VALLONE, Antonella LUALDI

e Tâmara LEES.

/

Irmão .Reinaldo
MEU DEPOIMENTO

dos
do

frei Elzeário Schmítt, ofm.

Desde o 100CIO de sua atividade em Canoinhas, conheci-o
como homem modesto e piedoso. E, dentro dessa modéstia' e pie
dade, um religioso apaixonadíssimo do seu ideal. Seu pai espiri
tual, sãó Marcelino Champagnat, podia, assim, arrojar, nas suas

fileiras numerosas, mais um filho com os sinais típicos de tão
marcante vocação.

A modéstia, tão ignorada virtude cristã, mas que tanto
eleva o homem aos olhos dêsse Deus que se tornou criança, mo
desto operário e modesto sofredor, não permitia ao Irmão Rei
naldo fazer alarde

\

de sua obra de arquiteto silencioso: todo o

mundo o via pela cidade, sempre apressado" saudando a tôda
gente" falando a seus meninos, tratando do SEU ginásio, do seu'

difícil ginásio - como são tôdas as obras da Igreja, Católica no

mundo de hoje, - mas sempre sorridente nesta c:;aça insofrida ao

ideal, em cuja defesa o pobre Irmãozinho precisou engulir muita
humilhação e dar muito gemido de cansaço inútil. Também êle
sabia que esta é a sorte de todos nós que mourejamos no mes

mo campo. Nas, no Irmão Reinaldo, as pedras do caminho não
descobriram jamais a fraqueza do desânimo, nem o desalento da
tristeza: êle continuava alegre e disposto. Minhas atividades e as
dele, infelizmente, com êle me faziam privar muito, pouco, mas

sempre o suficiente para que meu alento, já mais desenganado
dos homens e das coisas, no seu exemplo incansável tivesse novo

estímulo. Quando se queixava. já sabíamos que 'era apenas para
entrar mais rijo na luta uma hora depois. Porque o. Irmão Rei-
naldo era assim?

' .',
'

, Aqui está o seu segrêdo: o Irmão' Reinaldo era piedoso.
Mas era dessa piedade católica de cerne, que na oração bebia
fôrças para deslocar montanhas. Ninguém 'mais contente, do que
êle, quando se conc�uiu o oratório

i particuI.ar dos, IrIl!ã�s, Máris- "

tas, para-a celebração semanal da santa missa. E era 'ele mesmo,
o Superior, quem vinha procurar as alfaias, o vinho e as hóstias,
cada vez com alvorôço de menino feliz. Fora disso, lá, estava díã
riamente, no frio ou na chuva, no inverno e .no verão, bem ce

dinho, na Igreja Matriz, vencendo diàriamente, pelas ruas da ci=
.dade adormecida, umas centenas de metros, tanta vez através da
chuva. Que exemplo de homem de Deus! E que satisfacão para
êle ver como o acompanhavam seus irmãos de ideal, os heróicos
Irmãos Maristas de Canoinhas! Ainda cinco dias antes de sua
morte trágica, logo que me viu, veio trazer-me suas fraternas
condolências pelo falecimento de minha mãe. Ninguém sonhava
que a Irmã Morte também já o rondava, naquela hora, para ar

rebatá-lo na flor da idade. Que grande alma no fundo duns olhos
de críançal Mas é que êle servia como escravo a um ideal, a seu

ideal de educador católico. Para êste ideal, achou que o amor de
Deus e do próximo eram a melhor moldura, a única moldura
possível.

Lá se foi o Irmão Reinaldo .. E êste calafrio de .emoção,"
que invadiu tôda a cidade de Canoinhas, naquela têrça-feira de
carnaval, como ducha fria duma advertência de Deus; esta e

moção que sacudiu a tantas das nossas
'

famílias; à noticia "prí-
'meira de sua morte, prematura e tristíssima, marcou" no prato
da balança, aos olhos que vêem, o quanto lhe qeve�'os ei' o, quan-
to perdemos.

' .", ,,'. , '

Que Deus tenha em glória o nosso ínesqueeível Irmão
Reínaldo. ':"0

Angelina, 17 de fevereiro de 196V

COMUNICAÇA'Q':',.
Sílvio lf:,�i}/\{ ayer, Cirurgião Dentista comunica

aos interessados que reabrirá seu consultório em conjun
to com o sr. Afonso Lüdke, à rua Vida!' Ramos, 671,
antigo .consultórío Aristides Diener, a partir do dia 15.
próximo.

PARA FERIDAS,
E C I E MAS,
INFLAMACÕES,
C O C E I R A S,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC. PAR'E! ( TÔNICO CAPILAR POR' EXCELÊNCiA

-:

Y.·'.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pilhas

para transistores e lanternas

Preço Especial para Revendedores

Casa Erlila
CASA LANGER

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas
..

OFERECE:
Artigos para Páscoa
Coelhos, Ovinbos e Es
tojos de Chocolate, Cho
colates em Barras Marcas:
BUSCijLE e LAOTA.
As mais Lindas Cascas
Pintadas da Cidade, Cres
pinhos e Balinhas para
encher cascas, Açucar em
Cores, Noz Moscada.

Artigos Diversos
Camisas, Calças, Gravatas, Meias
Nylon e Unico, Calções. Toalhas,
Sombrinhas, Lençol, Camisetas,
.Oleos e Perfumes, Diversos tipos
de Canetas e Isqueiros, Variedade
em Brincos, Colares e pregadores,
Gaitas de Boca, Carteiras para

Dinheiro e Documentos.

José Yvan da Costa
Bacharel' em Direito

Advocacia em geral,' especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - F,ones 236 • 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

,

J. CÔRTE
Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um estoque aprecíavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA iNTEIRIÇAS,' 2 e 3 pedaços - LINHAS
DE NYLON de todos os tipos. ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBADAS ,de todos os tamanhos . ANZOIS com iscas ar

tificiais • FISGAS, pequenas, médias e grandes -' REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois - CANTIS· FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA - LANTERNAS A CARBURETO E QOEROZENE-

CAMAS DE CAMPANHA· MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior,
sortimento de artigos de caça e pesca.

I/ Praça Lauro Müller, 751 - ex. Postal. 76 - Fone, 125

II CANOINHAS STt\., CATARINA 3
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Irrompe Crise
na Polícia

Guardião
Procura-se um guar

dião para fabrica de

esquadrias. �,
Pessôa de

Responsabilidade
Tratar na Esquadrias

São José Ltda.

(conclusão)
reserva para postos comando
Polícia Militar.
Do capitão Wilmar Teodoro:

.

Cientificado têxto telegramas
enviados V. Excia. tenentes co

roneis Wallacs e Newton,' pro
testo convocação oficiais reser

va, hipoteco solidariedade aos

mesmos.

MOVIMENTO AUMENTA
Quando encerravamos estas

notas, em contato com oficiais

que se manifestaram contra a

medida proposta pelo CeI. Lara
Ribas, fomos informados que
várias adesões ao movimento
continuavam chegando, devendo
portanto, tomar ainda, maiores
proporcões ,a crise que se esboça
no seio da Polícia Militar já
anteriormente movimentada

quanda da falta de pagamento
do mês de janeiro deste ano.

Segundo está informada a re

portagem, novos, aspectos do

problema deverão vir a público
nas próximas horas.

Curso Gratuito de, Ta

qu ig rafia (pOr correSPOD�eaeia)
Achem-se abertas as matrículas

para 08 cursoa de taquigrafia por
correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenas de 12 lições, após
o que serão conferidos Diploma!
aos alunos àprovados em Exame

Fina], também por correspondên
cia. Os interessados deverão es-

o

crever dando nome e enderêço
pare a Caixa Postal n. 8934,
São Paulo.

Material elétrico
CASA

\

ERLITA

ALCIII
Vidraças quebradas em sua
casa? Não é problema,
Telefone para 305, e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

V. S. poderá comprar re
logíos modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Relogios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na Relojoaria Suissa
di 6uilberml J. A. Souza

Rua Eugenio de, Souza

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Delegada Auxiliar de Polída de (anoinhas
AVISO

Tornamos público a pedido de S. Excia. Secretário da
Saúde é Assistencia 'Social a lista de documentos necessarios pa
ra o pedido de internamento de doentes mentais na Colonía de
Santana e Santa Teresa:

'

1°. Àtestado de Saúde

2°. Atestado de Miserabilidade
I,

3°. Declaração de consentimento e responsabilidade
4°. Informação sôbre o paciênte
5°. Requerimento ao .Secretárfo.

Informamos tambem que á documentação acima, esta De
legacia providenciará mediate pedido da parte interessada e res

ponsavel pelo doente.

Canoinhas, fevereiro de 1961.

BEL. 'JOSÉ YVAN DA COSTA

Delegado Auxílíar de Polícia.

Adubos P a ra n á
"

o melher que há!
Represe,ntante:

Z. 8arcindtr & Knüppel Ltda.
Caixa Postal 56 Canoinhas S. C.

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ'BIG,
Saboroso até a ultima gota

Em breve to'rrado a ar quente
,

, ,

81G é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

RÁDIO. - O melhor vendedor do mundo.
"

Anuncie na RADIO (ANOINHAS
o melhor som do planalto ca:tarinense.

C A N O I N H A S Capital da Erva Mate,
no ano de seu -clncoentenério,

NOTICIÁRIO INTERN,ACIOHAL
O corpo de 'observadores, 'correspondentes próprios e .envíados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter )

seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

o -JORNALASSINE

(Orgão Líder dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - ViDA NACIONAL
VIDA DOS CI\.MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
,

( ECONÔMICO
'

I '

PRBÇOS:
1 ano CrS 1.200,00
6, meses Gr' 650,00
3 meses c-s 350,00

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

ANTONIO SELE,ME
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt • St•• Catarina

As� assínaturas começam e terminam em qualquer dia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cooperativa de Roupas
Resultado do

1. Premio (um traje)
/

N. 85 -

2.
.3.

Premio (Isenção
Premio ·(Isenç�o

de
de

. ...

Sorteio' de 'Fevereiro

Ewaldo, Pereira
Hellmuth
N, 95 -2

1

'e

mens.)
mens.) -

I nscreva-se também na Cooperativa de Roupas
Vi

Próximo Sorteio dia 29 'de pelamarço

Revendedores ,Renner desta cidade'

(. A S A

de
I

.
1961

José

Carvalho .(paraiba)
Prust
Fernando Freiberger

FurtadoMa-ria Primo

Renner e ... VISTA-SE DE 'GRAÇA> t

LOTERlA FEDERA.L

P E R E I R A,
ROUPA

Fone 298

Â CASA DA BOA

Rua Getúlio' Vargas, 882

Associação Rural de Canoinhas
Edital de Convocação I

o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando
.as atríbuíçõess que lhe confére o item 1°, do Art. 30 dos Esta
tutos Sociais resolve:

CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizar
'se na respectiva séde social, no dia 26 de �arço às quinze horas
(três horas da tarde), em primeira convocação, afim de tratarem

dos assuntos constantes da seguinte
/ ORDEM DO DIA:

1°, - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio dó Conselho de
Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2°. - Eleição de novos Membros para os Conselhos de
,

Administração e Fiscal;

3°. - Outros assuntos de interesse da Associação.
NãO havendo numero legal para a instalação da Assem

bl�ia em primeira convécação, fica desde já, feita a segunda para
às quinze horas (três horas da tarde) do dia 9 de Abril.

E, 'para que chegue ao conhecimento de todos os interes

sados, passou-se o presente Edital que será afixado na' sede da

Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem como em lo
cais publicos 'habituais' dentro de sua area de ação, e publicado
pela impreensa falada e escrita désta cidade.

Canoinhas, 17 de Fevereiro de 1.961

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

Alfredo O Garcindo - Presidente. 4x

Esquadrias
Assembléia

'''Santa S/ACruz
Geral Extraordinária

,
I

,

2a.
, Convoeaçâo

Ficam convocados os senhores Acionistas desta Sociedade;
pare se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária· 2a. convocação
a realizar- se no dia 15 (quinze) de março, às 16 horas," ria sêde social
situada à Rua Princesa Isabel s/n "' Campo d'Agua Verde, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1°.). Aumento do Capital Social.
2°. - Alterações dos Estatutos da Socíedade..

Canoinhas (SC), 15 de fevereiro de 1961. Ix

OTTO FRIEDRICH, - Diretor - Presidente

o pOVO precisa fiscalizar .sues compras,
exigi�do a, sua

.

Nota Fis�al:

RIO (Nossapress}. ., -de José
Almeida, especial para "A GA
ZETA".

Despachando um processo em

que o prefeito de uma cidade

paulista pedia o auxilio de dez,
milhões de cruzeiros, o Presi
dente Jânio Quadros indeferiu
a solicitação, alegando que êste
ano não haverá vintém e que
êle próprio estava precisando
de "auxilio. Contudo; asseverou,
a Caixa Econonica, em breve,
irá conceder empréstimos para
atender casos dessa natureza ..

Tais despachos do Presidente
da República, mostram apenas
que S. Excia. está disposto a

poupar ao màximo o dinheiro
da Nação, só gastando o estri
tamente necessário. Só assim
será possível equilibrarem-se 'as

finanças brasileiras, tão comba
lidás por erros passados,

Em seu discurso no dia de
sua posse, naquele em que fa
zia o inventário do acêrvo que
recebia, o Chefe da Nação dis
se que não Iria pedir ao povo
que' apertasse o cinto. Pelas

primeiras provídêncías que está
tomando, o er. Jânio Quadros
está apertando o cinto do pro
prío govêrno, na certeza de
que só assim será possível con
seguir levantar esta Nação:

I
,

Os famosos bílhetínhos do
Presidente, todos êles contendo
uma ordem que é resultado de
um estudo, direto de S. Excia.,
estão dando conta aos brasileíros
da capacidade' de trabalho do
homem que comandou as. opo
sições vitoriosas.

Em tôdas as pastas .míníste
riais nós estamos vendo o Pre-.
sidente impulsionando seus mi

nístros, ora dando-lhes a súmu-
'la dos despachos 'que tiveram,
ora mandando uma ordem a

" ser cumprida.
De' nada se esquece o Presi

dente, nem mesmo de recornen-

Canoirihas

A V.ai
dar a intensificação da

.'

cultura
rio amendoim, o que fez em re

cente bilhete ao Ministério da
Agrícultura, Os Estados Unidos
são úm País que consome mui
to amendoim, sendo ali bastan-

'-1e difundida sua cultura. Aqui
no Brasil ainda não se levou
muito a sério a cultura de cer

tos produtos que poderiam coo

perar na nossa economia. Ago
ra a coisa vai mudar de figura.
Nossa agricultura precisa ser

olhada com maior interêsse. É
uma das pastas: mais inportan
te e dela depende, em grande
parte, a nossa economia. Somos
um país essencialmente agríco
la e só poderemos . melhorar
econômícamente, fazendo desen
volver a produção de certos

artigos necessários 90 nosso
consumo interno e á exportaçao.

grama de govêrno de um país
como o Brasil' deve ter em vis- ,

ta a' sgrículture, sobretudo, isllo
por não termos ainda uma in
dústria desenvolvida, de mode
a proporcionar divisas, que é
o de que, precisamos. ,�.

,.

Os produtos �gricolas, notada- .

mente o café, o cacau, a caria iii<

de acúcar e outros, podem vir
a constituir uma fonte de divir '

sas, talvez' na área dos paísea :

europeus. Os nossos técnicos
no assunto" não se aperceberam
ainda que sem ,a ajuda ao ho
mem do campo, àqueles que
diàriamente amanham, a terra
para seu cultivo, nada se con

seguirá de positivo.
.'

.'

,

,A fixação do homem ao solo
onde haja condições mínimas
para que possa êle, viver

"

com

.

sua família, deve ser o objetivo
máximo dos nossos dirigentes.O planejamento de um pro-

Snrs. Contribuintes em atrazo
20. AVISO

Prefeitura Mun.icipal
Na qualidade de Prefeito Municipal, apelo para'

os Srs. Contribuintes em atrazo :

com seus, 'impostos e

Taxas, que procurem a Tesouraria, afim de saldarem seus

compromissos, para que a Prefeitura tambem possa aten
der os que lhe compete.

Nos próxinos números dos jornais, serão publicados
os 'nomes dos devedores desta . Prefeitura.

- Canoínhas, 20 de fevereiro de 1.961.
/

Dr. João Colodel - Prefeito Municipal.

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

efVEL COMÉRCIO rRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas
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PELOS LAiRES
e JaJ O (f)�e§ ,4

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM,SE

Hoje: os srs. Willy Gor
seltz; Saul Chuni Zugman e

Artur Bolauf; a menina Ma»
ria Helena filha do S1. Anto
nio Cubas; o menino Nereu
filho do sr. Noé N. Pinto; as
sras. dnas. Aurora. esp, do
sr. Henrique Gonçalves Sob.;

. Vitoria esp. do, sr. Bernardo
Belinski e Judith esp, do sr:
João Artner Leandro Gon»
calces..

Amanhã: o menino Carlos
Alberto filho do sr, Sylvio
Mayer.
Segunda teira: os srs. Ni

colau Humenhuk e Werner
Kelner; as meninas Geni filha
do sr. [osé Inacio dos Santos;

-

Maria Oly filha do sr. José
Tarcheski eAnilir filha do sr.

'Alvacyr Leão, de S. Paulo; os .

meninos Orlando filho do sr.

Iooino Roesler e Wilson Wal.
ter fil'hD do sr, Gustavo Maes,
de [oinoille; osjovens Bernar
dino Schupel; Tarcisio Hof
fmann e Sergio Treuisoni.

Terça feira os 51'S. Otavio
Pechebela e Jose Bley Nas=
cimento; a srta. lsis Maria
Tack a menina Sneli Selma
filha do sr. Clementina Pie.
cearka; Os meninos Osmar
-Dauid filho do sr. Waldemar
C. Stange e Wanderley filho
do sr. Ademar de Oliveira
Godoy,
Quarta feira os srs. Adauto

Altage: limo Acir Buss e José

Bonitacio da Silva; o menino
Alceu. filha do sr. Estetano
Bedritchuk; as sras. dnas,
Adelia esp. do sr. MiguPl An
drueeusze; Olga esp. do sr.

João 1aporôski e Lourdes
eep. do sr. Walmor Furtado. '

Qninta teira- os 51'S. Ludo
vico Bore; dr. Orty Magalhães
Mo chado Waldemar Frantz
e r/avio Borges da Silva; as

srtas. Ema Roesler e Hilde»
gora Tiem: o menino Adal»
berto Bertolino filho do sr.
Vivaldo Crestani; o jovem
Arno Kocb as meninas Ve.
ronica filha do Sr. Francisco
Jenzura e -Zilda filha do sr.
Antonio Holler.

,

Sexta teira os S1'S. [osé
Trela e Frederico Dallman;
as meninas Suely Teresinha
filha do sr. Henrique (ion.
çalues Sob. e Marlene filha
do sr. Guilherme Prust; as
sras. dnas, Lucila esp. do sr,

Osmar Berezoski, de Curiti»
ba e Ursula esp, do sr. Arho
C. Hotfmann.
Nossos parabens.

Gente Nova
Acha-se em testa o la, do

casal sra. dona Otilha Rolor
e Aléx Michel, com mais um

lindo Pimpolho ocorrido dia
22-2-61, que na pia batismal
receberá o nome de Ocimar.
"Correio do Norte" deseja

felicidades.

Dalila e 'Ney Pacheco de Miranda Lima
e para a recepção que após será oferecida em sua

residência á Rua Paula Pereii a.

Ozanam Luiz, Eneida, Maria Tereza, Odila, Denise
Maria, Ney Régis, Má1cia Helena, Marcos Cesar e Iêe
nilda convidam seus parentes e amigos para assistirem
dia 7 de março .ds 18 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei
as solenidades t:.eligiosas por ocasião das Bodas de Prata
de seu.srltJlis

-,

I 'lJfRifjjD�=#!
JORNAL 'SEMANARIO - PUBLICA· SE AOS SÁBADOS
Rua P8Qla Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhas· S. C.
Assinatura Anual (52 números) Cr$ 150,00

A partir de março, serão suspensas todas as assinaturas gratuitas
e as que não forem postas em dia.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncios: Por vez e por centimetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 12,00 1 vez Cr$ 10,00
4. vêzes 9,00 4 vêzes 7,00
8 ou maia 7,00 8 ou mais 5,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

tem um ,acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções, Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado,' com o acrescimo de 50%.
A Redacão não endossa conceitos emitido. em artigos assinado•.

,

A-VI/S,O
MODAS SOU�JN comunica aos seus

distintos clientes, que mudou sua loja para a

Rua Paula Pereira, n". ,430 (Prédio SIEMS),
onde espera continuar merecendo as atenções
que sempre lhes foram dispensadas. 3x

f'

aUERINO FLACK
DENUNCIA CHANTAGEM
Declarações destinadas a al

cançar mai arnpla repercussão
em todo o Estado, e particular
mente no extremo Oeste, foram
prestadas a imprensa pelo de
putado Querino Flack, repre
sentante do PRP na Assembléia
Legislativa.
O parlamentar, denunciou uma

tentativa de chantagem que es

taria sendo feita com 1,l,IDa nota

promissória que' assinara, sem

determinação d a quantia" por
quem ele classifica como "ele
mentos -de cúpula d o PRP",
interessados n o seu concurso

na Assembléia Legislativa.

Segundo suas declarações, o

sr. Budal Arinos (atual delegado
do IPASE), o sr. Henrique Ra-,
mos da Luz' (ex- deputado) e

outros membros da cúpula do
PRP estariam implicados no caso.

Reafirmou, tambem, as! ame
aças que estaria sofrendo, por
parte do sr. Jucélio Costa des
tacada figura do PRP florianopo
litano, que o levaram inclusive
a solicitar garantias de vida à
Assembléia Legislativa.

Alega o sr. Querino Flack em

suas acusações que a nota pro
missória em questão era de 60
mil cruzeiros e que seria adul
terada para 2 milhões de cru

zeiros, caso ele não atendesse
as diretrizes determinadas pela
cúpula do Partido de Represen
tação Popular, agremiação par
tidária por qual foi eleito de

putado em 1958.

Transcrito do jornal "A
Gazeta" de Floríanôpçlís
edição n. 6.737 ,de 26
de fevereiro de 1961.

.•• na

, .:')

HOSPITAL SANTA CRUZ

238.469,00

Movimento de Assistêncià Hospitalar
',» Durante OIMês de Fevereiro de 1961

54.001,00
13.983,00
19.033,80
36.800,00
14.097,00
67.945,00
6.500,00
9.500,00
16.453,00

238.469,00

221.469,00
4.800,00
6.000,00
5.200;00
1.000,00

Assisteneia Hosp�tala� corrente mes

Maternidade _:_ 'Extras
Ambulancia

, Aplicações e curativos extras
Donativos

\ Mantimentos corrente mes

Despesas Gerais
Ámbulancia, Pneus e Gazolina
Ordenados funcionários: geral
Rouparia
Medicamentos pagos c/mes
Móveis
Utensílios diversos cf. relação
Por conta motor e fogão à gaz

�----,

238.412,00
57,00Saldo que ficou retido no Hospital

50.500,00

238.460,00

Despesas c/ mes com 13 Indigentes
Movimento de Enfermos: '

existiam: 28 - entraram 106 - Saíram 103 - Faleceu 1 - Ficaram 30

Canoínhas, 1 de Março de 1961.

João Seleme - P�esidente Ithass Seleme - Tesoureiro.

IMPOSTOS PARA ESTE MES
Na Prefeitura:
Imposto de Indústrias e Profissões (10. trimestre)
Imposto de Licença (continuação para comercio e

indústria) 10. trimestre
'

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos

Na Coletoria Estadual:
Não tem imposto este mês.

I ,\

V. S. Encontrará

TInias' Esmalies
Vernlzes

Vidros planos e Ientesie
ESPELHOS

QUADROS ;! MOLDURAS
---_ .._---

Completo Serviço de Vidraçaria
ATENDE A DOMICILIO
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V. vestirá bem,com qualquer dêstes;tecidos no'verão,

-

a boacoupaEj3 •
./VISTA-SE DE GRAÇA

, ,

na IICOOPERATIVAli de RoupasInscreva-se
que em 1961

/

distribuirá TREs Prêmios mensalmente. Escolha a prestação
, ,

que ma.is lhe convêm: Cr$,SOO,oo, Cr$ 600,.00 ou Cr$ 700,00 por mes.
\, I.

OS sorteios serão feitos pela última extraçêo de cada mes d� Loteria federá!.
\

/(ENNER 'desta cidadeIQscrições e prospectos no R E V E N D, E i) ° R

,
,

CASA PE
a c��a da bôa roupa

"

Rua Getúlio' Vargas, 882 Fone, 298

! I, (Ç[}={jg@@
. ," . )

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO III AMPLA CAR

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE CARGA. MOTOR DE 6 CILIN

DROS �/ 90 H.P. , O ,J;<AM<DSO MOTOR WILLYS • CHA;;SI REFORÇADO
,E CABINA -FOLGADA' PARA 3 PESSOAS _--INCOMPARÁVEL PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS· NO ,CAMPO Ê NA CIDADE
PICK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!

VENHA Vê-LO EM

BASiliO �UMENHUK & (IA. LTDA.
Rua Vidàl Ramos; 203 _" Telefone, 145

. CANOINHAS ... SANTA CATARINA' ,

u,::)""'''', da WR..LYS-OVE;:RLAND DO BRASIL S. A.,�'
"�

RADIOS PIONEER
A vista. em su.ves prestações

PA2

v..

",",

" ,

J. Côrte
PA 12
Praça Lauro Müller, 751'

"

Fone 125 - Caixa Postal76' ,

Canoinhas - Sta. Catarina

CAM'INHÃO uCHEVROLET" 1946::',:'"
FURGÃO - em perfeito estado,

Vende-se ou troce-se por Cemtnhonete
VER E TRATAR. COM

�AURO RIBEIRO em Felipe SChmiCit,,'"
-----------------------------�------------_.)_'----' ,

2x

Esquadrias Santa Cruz
Assembléia Geral' Ordinária

\, .

Ficam convocados, os senhores acioniatas desta, sociedade.
para 'Se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-sevae dia
15 (quinze) às 14 (catorze) horas, UH' sêde social situl:lda) RUfA'
I Princesa _Isabel. s/n. Campo d'Água Verde, a fim de deliberaré�,
sôbre a seguinte

'

I '�'�."
ORDEM DO DIA "

l°.) - Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o,Balanço
Geral, Conta de Lucros e Perdas. Conta da Diretoria

,

e Parecer do Conselho Fiscal relativos 80 período social
de 1960.;

, '

2°.) • Eleição dos membros efetivos e suplentes para o Con
selho Fiscal:

,

3°.) . Assuntos de interêsse geral- para a, Soeiedade,

NOT A.:� Acham-se a disposição dos senhores Acionistas" no

escritório, da Sociedade situado à Rua Princesa Isabel
,slo, Campo, d'Agua Verde, o� documentos de que
trata o Art. 99 do Decreto-Lei n".' 2 627 'di(26: de

" setembro de 1940. " ",

Canoinhas (SC), 10 de fevereiro de 1961. ,.'Ix

OTTO FRIEDRICH - Diretor - Pre�idente.
,

ZEGW
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I

de Odio
Política perigosa está adotando o Partido Social Democrático

de Santa Catarina, Tão logo assumiu o govêrno -do Estado. ,o"atual '

governador lançou-ae como "Ave de Rapina"., contra à moral dos u

denistas que ocuparam· cargos . no govêrno do sr. Heriberto Hülse:
Para o poderoso governador e seus assessores, os políticos udenistas
que serviram ao ex- governador Hülse, foram relapsos, venais e pana ..

menhos. Não se poupa ninguém, Não se respeita a honorabilidade de
quem quer que seja. Não se analisa a linha de conduta dos udenis
tas. Simplesmente numa ganância de' desmoralização vão atacando,
ofendendo, injuriando, Basta que seja udenista.. O atual governador,
pessimamente assessorado, sômente 'tem uma única e mesquinha meta:
PERSEGUIR. Perseguição é 'a 'palavra de' ordem no palácio do go
vêrno , Infelizmente eatarinenses que amam a liberdade, viram-no
ocupado por homem rancoroso .e vingativo.'

,

.

De momento a zneta pessedista é10 ataque pessoal contra os

auxiliares do sr. Heriberto Hülse" e os udenistss em geral. Todos os

Secretários de Estado foram tachados de deshonestos, panamenhos,
delapidadores das verbas do Estado. A UDN, segundo os ,assalariados
da imprensa palaciana arrazou Santa Catarina. Ninguém foi honesto.
Sômente são honestos, aqueles que adotàm a cartilha escrita pelo sr.

Celso Ramos. Quantas balelas. quanta demagogia, quanta
. insensatez.

Chega a causar horror. Felizmente o' povo está advertido, Os catari
nenses conhecem as realizações dos, governos udenistas, Em cada c.a·n
to do,Estado, existe um marco' cravado à desmentir as insinuações
dêste govêrno que aí está, Eles não dizem. que as contas do Estado
foram pagas. Não afirmam que quando o sr. Aderbal Ramos da Silva
passou o govêrno ao sr, Irineu Bornllausen, deixou um testamento

apavorante. Não fizeram panamá: realizaram um SUEZ! Foram con

cursos desmoralizados para assegurar seus partidários. Os cofres do
,

Tesouro do Estado na época, tinham até "Paranhos". O sr. Heriberto
Híilse, deixqú .dinheiro em caixa. Duvidamos que provem ao contrário.
A VON colocou Santa Catarina numa posição nunca antes alcançada
.no âmbito federal. A UDN pagou religiosamente seus compromissos;
inclusive os funcionários. Não ficou devendo a ninguém, esta é a ver-

.

dade que o povo precisa saber. Provem documentadamente 'ao con

tr�ri?1 Nã_o p,?deml:,Ap�nas mentem.' procurando explor�r a opinião
pública, Sao mesquinhos e demagogos. Estão enganando este mesmo

povo que os conduziu" lio poder: Não merecem confiança alguma.
'í' .

.

N6s provamos, que os funcionários não estãç sendo pagos. Que
. os aumentos concedidos pela VON foram arbitràriamente cortados, \

'Qúe atos da poder legislativo foram, despóticamente derrubados.. Que
o� udenistas estão sofrendo uma campanha' de vingança do atual go- .

vemador. E nós iremos ainda provar muitas outras coisas. A política
adotada mentirosamente pelos atuais., donos do poder, é por' demais
perigosa. O povo está vigilante. O povo é o maior juiz, e saberá jul
ga-los em 65. Os. homens da imprensa palaciana que tanto ofendem,
poderão receber a resposta que nunca desejaram: "Quem com ferro
fere, com ferro será ferido". O PSD algum dia irá deixar' o poder. A
VDN poderá fazer sindicâncias. "O feitiço poderá virar contra o

feiticeiro'": VINGANÇA, VINGANÇA. VINGANÇA, eis a grande
realização do govêrno.'

.

.

Para �mahhã (dia 5) a Churrascaria �ider da cidade

C�urrascaria .. Mic�el
Oferece:

Leitão ao. .espeto ou. ao

(a gosto do freguês)
Frango ao Molho;
F rango à

\

�rasi lei ra;
de gado;

forno,'
\

Churrasco

Galinha Passarinho;
Galinha Recheada e ainda
o melhor galeto do p'lanalto

r

Seja exigente e ,prefira O' tempero da

Churrascaria Michel

IRROMPE CRISE
na. Policia·· Militar ...do Estado
Oficiais' da ativa e reserva

con vocação \ de,
Irrompeu, .às últimas horas

de sexta feira; o que se pode
classificar como o esbôço de
uma grave crise'na Polícia Mi
Iitar do Estado, sob o comando
do 'Coronel Lara Ribas, recen

temente nomeado pelo gover
nador Celso Ramos.

Vários /oficiais superiores não
conformes com a decisão do
atual Comandante da Polícia
Militar que determina a rein
clusão na ativa, de oficiais pre
sentemente na reserva, endere

çaram telegrama de protesto ao
.

coronel Lara Ribas, manífestan
do o seu repúdio a medida.

.

O fato vem causando ampla
repercussão desde que as pri
meiras notícias foram dívulga-,
das na Capital, 'reinando, ínclu
sive, certa ínquíetação na cor-

poração.
,

ATO FERE DIGNIOADE
A revolta dos oficiais, da pol

lícía Militar do Estado, segundo"
declarações feitas a reportagem,
consubstanciá-se, fundamental
mente, no que classificam os
militares de "um ato que fere
os brios, a dignidade e o di
reito dos .militares da ativa".

Sentem-se os oficiais 'da PM

preteridos em seus .direítos em

face de determinação do atual
Comandante Lara Ribas e que
foi endereçada ao ,Governador
do Estado.

o OFiCIO
Segundo foi dado a público

,
através de uma sessão da As
sembléia Legislativa do Estador ,

·0 coronel Lara Ribas, enviou
. 80 governador sr. Celso' Ramos,
ofício no qual pede convocação
de oficiais da reserva remune

rada para servirem em postos
de Comando .da Polícia Militar.

Nêsse ofício o comandante da.
PM teria justificado o seu ato

alegando que "os oficiais da a

tiva não estavam suficientem�ri-,
te atuallzados para desempenha
rem as' funções inerentes àque-.
les postos".

'

PRIM�IRO TELEGRAMA
Em contato com oficiais que

se manifestaram contra a decí
são do cel, Lara Ribas, a re

portagem conseguiu cópia do

telegrama que enviou àquela
autoridade, o tenente - coronel
Wallace Capella, cujo teor é o

seguinte: Côncio minhas res

ponsabilídadea e' deveres, to
mando' conhecimento ato con

vocação de. vários oficiais da,
reserva, sem fundamentos es

tatutários, cujo ato vem ferir
nossos direitos e dignidade, dei..
xando transparecer incompetên
cia nossOs misteres, levo ao co.,

nhecimento de V. Excia. meu

profundo desapontamento seu

comando, junto ao qual havia
aberto um crédito de confiança,
prometendo envidar . esforços
para que nossa corporação pu
desse des,!:!mpenhar, como �em

pre, s,ua nobilitante missão. Se
melhante gesto de V. Excia.
nunca pensei 'se concretizasse,
pois tinha fé que os brios de

-oficiais, . vários jovens, não fos
sem atingidos" tirando-lhes o

estímulo; confiança e entusias

mo, que sempre foram o nosso

lema na Polícia Militar. Neste
instante em que, magoado, me

dirijo a V. Excia. peço, seu in

termédio, reconsideraçãú .e re-

protestam'
oficiais / da

vogação ato ignobil, {unto Exmo,
Sr. Governador do Estado, a

fim' sejam resguardadas nossas

funções e postos de carreira na

corporação. Respéitosamente, te
nente-coronel Wallace Capella.

,

.

,MA1S -DESCONTENTES

Ao que conseguiu apurar a

reportagem ultrapassa o número
de dez o. de descontentes com

a determinação do Gorhandante
da Polícia Militar do Estado.
Em sua grande maioria, entre
tanto, os ofíçiais desgostosos
não deram a público o têxto de
.suas mensagens de protesto ..

Apenas, a reportagem conse

guiu apurar o conteúdo do te

legrama qUE Ó 'tenente-coronel
Newton do 'Prado, enviou ao

Cel, Lara Ribas- e que' é 'o se-
.

guínte: }i'endo chegado meu. co

nhecimento intermédio, sessão
Assembléia Legislativa que êsse
Comando pretende encaminhar
decreto convocando eficíaís su

periores e subalternos, motivo
oficiais ativa. não estarem atua-
.Iizadcs desempenharem funções
inc;rentes àqueles postos, repu
dio pretendido ato como afron
ta capacidade, brios, dignidade
e direitos regulamentares. Ass.

Tenente-coronel Newton Prado.

NOVOS TELEGRAMAS
Na manhã de ontem, .sábado,

a reportagem tomou conheci
mento de novos telegramas que
foram enviados ao' cel. coman-

contra
reserva

dante da Polícía 'Militar do Es- '

tado.

'Do capitão Rogério AfonsG

S1hmidt: Ciente telegramas te
nentes coroneis Newton' Prado
e Wallace Capella, protestando
convoeações oficiais reserva, in
formo V. Excia. que estou ple
no acôrdo atitude tomada' re
feridos oficiais superiores.
Do Ínajor Julio" T.. B. Dutra:

Comunico V. Excia. estou soli
dário conceitos

-

emitidos tele

gramas tenentes coroneís Ca ...

pella e Newton.'

Do Major Décio do Lago: Le
vo ,8 V. Excia. meu 'veemente

protesto motivo está dando mar

gem decreto convocação oficiais
reserva para serviço ativo.

Do major farmacêutico Gus
tavo Rocha: Comunico V. Excia.
estou solidário telegramas ex

pedidos
\ tenentes ,coroneis Ca

pella e Prado.

Do Capitão farmacêutico Ne
reu Righetto: Levo a V. Excia.
meu veemente 'protesto contra
decreto que convoca oficiais da

ContÚlúa n,a 4a página

Compra-se
Terreno rural até 2 al

queires, nas imediações
da cidade•.

Ofertas pará esta Redação,

, -..�.�

,Cine Teatro Vera .Cruz
APRESENTA:

E A' VIGARISTA

HOJE ã. 20,15 hora. • Impróprio até 14 anol'

DELI NQU ENTE! DELICADO
• em Viatavision>

cl Jerri Lewis. Daren Mc. Gavine, Martha Hyer, Robert Ivers
"O moço era de fato muito bonsinho. mas, o que o atrepa

-

lhava era a sua cara de mau- elemento!!! Rir ai valer... "

DOMINGO. á. 14,00-'hora. - Censura Livre

DELINQUENTE DELICADO-
Rir... Rir... Rir a valer

DOMINGO '\
.

ás 17,00 hs, Cenaura até 10 anos
ás 20,15 hs,

-

Imp, até 14 anos

Saeta, ,O Canto do Rouxinol
- em Tecnlcclor"- "\

cl Joselito - Iby Bless v Archibalo L; Lyall ".' Viki. Lagos
Manolo Zerzo - e a menina Marí Carmem AlaDlIO ...

.

"UIDa pelicula inesquecível: Por suas canções! Por sua alegria!
Por sua ternura! Por seu dramatismo! Por seu colorido!
Portanto fans de Joselito... não percam êste filme ...

\ ----,---

28. Feira • á. 20,15 hora. � Proib. até 14 an�••.REPRISE

3a. e 4a. Fei.a - á.-20,15 hora. - Proib. até 14 ano.

- em Vistavison •

com George Gobel • Mitzi Gaynon - David Niven
"Deliciosa8 aventuras num primoroso�espetáculo

.

que agrada a' todo mondolll

58. e 68. Feira - á. 20,15 hora. - Imp. 'até 18 ano.

'O Carneiro. de CincQ Patas
com Fernandel • Francoise Arnoul e outros...

,"Uma espetacular comêdia .do cinema frances" ...

AGUARDEM: Vidas em Fuga - Cindirela em

Paris etc•••

O OTARIO

"MiJe .., AM#5iM##_*

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




