
O jornal situacionista local é
'uma prova do que afirmamos.
Temos feito em nosso jornal
uma oposição até certó \ ponto
construtiva, pois os erros que
apontámos poderão ,ser corri

gidos ainda em tempo, ,como
esperamos, sejam os atos que
removeram 8S duas modestas
zeladoras escolares e que for
çaram a ída de uma caravana

petebísta á capital' para tratar
Elo assunto.

Mas para as nossas criticas
recebemos como resposta o a

montoado de inverdades, base
ado cértamente no já famoso
dicionário de anedotas perten
cente ao QG psd-petebísta ou

ao Club do Sigílo.
Gostaríàmos de' saber, isto

sim, dos nossos ilustres confra

des, o que acham do Plamég,
do escorchante aumento de im

postos, do estado lamentavel das
nossas ruas e'estradas, da com

pleta ausência das máquinas do

DER, da onda de roubos, da
:falta de policiamento noturno e

das prosadas proméssas eleito
rais do atual Governador, que

.

no dizer dos seus representan
tes na capital do mate, atende
a todos os -pedidos feitos pelos
seus correligionários: Ou' �les
não pediram nada ,ou o Gover
nador a ,nada atendeu. Explí
cando de início: esses pormeno-.
res interessantes, estariam os

arautos da imprensa de "ética"
em nossa cidade cumprindo com

o seu dever de' bem informar
e de exclarecer 8 opinião pú
blica, a qual afirmam tanto re�
Ileitar.
Mas como desempenhar êsse

papél torna- se muito mais
difícil do que "industrializar"
brigas dehtro da UDN êles a

deriram á facilidade jornalistica.
E então víéram as brigas. Irí
neu com/ Aroldo... vice versa.

'lonico Maron e Aroldo. Inci-
o dentes 'no diretorio Udenista ...
,

saída em massa da Radio Dia
rio da Manhã com seus funci
enáríos fugindo para a Radio
Santa Catarina, de propriedade
do dep. AroIdo Carvalho... e as

brigas continuaram ... continuam
e continuarão até quando eles

quizerem.
Mas como sempre estamos

prontos a responder as pergun-'
tas feitas, vamos clarear um

pouco' a memoria dos nossos
,

ilustres adversários, com refe
rencia a ultima edição do jor
nal situacionista local.

1 - Quanto 'ab caso criado'

Assim respondem nossas crí
ticas, baseadas na verdade dos
acontecimentos" pensando, ·iludir
o povo com êsse cinísmo pecu
liar daqueles quê estão divorcia
dos da argumentação honesta.

, "

E' por isso, que êles não con

cordam com a AUSTERIDADE
de Aroldo Carvalho.

E o mêdo cria fantasmas mi
rabolantes em suas cabecinhas
loiras. "-

Alfredo Alberto.
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Nos tempos em que a UDN éra Govêrno em Santa Ca

tarina, toda e qualquer critica da oposição éra explicada deta
lhadamente pelos órgãos de imprensa ligadas ao udenismo, ou ao

Govêrno. Tanto aSSIm que Irineu deixou o Palácio Rosado nos

braços do povo e após a morte trágica de Jorge Lacerda nehum

jornal ou emissora de propriedade dos Ra�os ouzou duvidar da
honestidade daquele grande homem publico. O mesmo aconteceu
com Heriberto Hulse, que entregando as rédeas de Santa Cata
rina ao temível irmão do interventor jamais víu sua honra ou

.•.eus atos admínístratívos serem taxados de desonestos. Se o con

trário tivesse acontecido, estariamos no, campo de batalha para
desmascarar os difamadores, caluniadores e pseudos homens de

ímprensa.,
-

Bem diferente, é o cenário de nossa politica hoje em dia.

O Governador CR$, dia a dia mais se entrega a um

amontoado, de erros, todos apontados pela imprensa oposicionista,
da qual fazemos parte e com /1,),

grande orgulho, reconhecendo em Major Vieira, o Prefeito

que estamos prestando grande Maron Becil fala a verdade

serviço ao povo de nossa terra. nesta mesma página. Assunto
Mas Ia cada critica que fazemos, encerrado para, nosso ladol
a cada escandalo que .aponta- 2 Q t b f"• - uan 'o aos ene leIaS
mos, a cada erro que Citamos, "

a cada anamégs que focalisa- de Arolde Carvalho a sua te�r�,
mos 're�ebemos em troca só- ba�ta que os senhores. OpOSICI-

't t
' ibí s ba onístas façam um footmg pela

men e a aques e ra ISCO -

.

d d
.

t
.

d
. . .

zeados na picardía do 'cinismo,
Cl a e ou In erior o mumcipro.

de uma infantibilidade a toda 3 - A Rádio Canoinhas não

'llróva. ,está retransmitindo os progra-
mas politicos da Diario da Ma

nhã, da capital, por possuir o

seu proprio, analisando os pro
blemas do municiqio e cidades
visinhas.

4 -:- O descaramento chega
ao cúmulo quando falam em

panamá do governo Udenista.
Poderiam os arautos da digni
ficação pública informar o to
tal exato das nomeações feitas
até o momento pelo atual Go
vêrno?

5 - E depois, encerrando as

anedotas de infima categoria,
voltam' a d�monstrar o mêdo

pelo retorno de Jânío. E' com-
preensivel esse mêdo.

'

6 - Culminando, assina os

rabíscos uni tal de Brasa. Será
mais um pretendente a umà va

guinha de candidato à Deputado?

CAIXA POSTAL, 2
Oir�torcs: AR�lO� C. CARYAl�O e J�M SmM[ - Gerente: n�ASS SmMl - Rc�ator:'AlfR[o� Al�[Rm M���Ol

FONE, '128 CIRGULA AOS SABADOS

Major
Antonio

do

(

V ieira firme eu]

Maron Becil
\

Estado

busca do progresso.
verdadeiro líder. Govér

Municípiono
Major Vieira, visinho muni

cípio, marcha célere em busca
do seú progresso, tendo a fren
te a figura digna do Prefeito
Antonio Maron Becil, verdadeiro
líder d'aquele povo ordeiro e

Rádio Santa Catarina
Já está funcionando em ca

racter esperirpental. a Rádio
Santa Catarina de Florianopolis,
modernamente instalada na rua

Felipe Schmidt, na capital do
Estado, de propriedade ,do de
putado Aroldo Carvalho, Contan
do com o que de mais moderno

existepara emissoras, com uma

programação a, molde agradar
aos mais exigentes ouvintes a

nova emissora está fadada ao

mais pleno êxito. A Rádio Santa
Catarina de Florianopolis passou
a integrar, portanto, 'a cadeia
rádio-jornalistica organisação
Arolde Carvalho, da qual
fazemos parte, junto a Rádio

Canoinhas../ ..

Festa em Três Barras
Amanhã serão realisadas fes

tiv.idades no visinho municipio
de Tres Barras, em homenagem
à São José. Do extenso progra
ma destacamo!'! a parte religiosa,
com Santas' missas às 7,,3'0 e

9,30 horas e a Procissão pelas
ruas' da' cidade às 17 horas. Na

parte beneficente os ,festantes
encontrarão churrasco especial,
galinhas recheadas, assados,
cafés. doces, bebidas, completo
serviço de alto falante, leilão
de prendas etc.

A cormssao de festeiros
supervisionada pelo Padre Aloi
sio Orszulík por nosso inter

termédio convida os devotos e

ao povo em geral.

Jânismo •••
<,

O que' era suposto 'como uma das possiveis eonsequencías
politicas do retôrno do sr. Janio Quadros vem de ser, agora, apon
tado como caminho indicado para a solução da, crise nacional.

Coube ao governador do Minas Gerais a enunciação da

idéia,
Com todo o prestígio de que dispõe, quer pela sua con

dição de governador de uma das mats importantes unidades
federativas, quer pelo prestigio que desfruta na) UDN, partido. do
qual foi dirigente, o sr. Magalhães Pinto afirmou naturalmente
estribado em elementos bem fundamentados, ser a única saída

para o torvelinho em que 'nos encontramos, a recondução do sr.

Janio Quadros à chefia da nação, através sua .eleíção como pri
meiro Ministro.

Sabendo ser esse o unico meio constitucional e legal para
recuperar o comando nacional, o sr. Jariio Quadros terá, eviden
temente, responsabilidade na idéia aventada pelo governador
mineiro. Sabe, o ex- Presidente, da. dificuldade em. que nos,

encontramos e sabe, também, ser relativamente fácil ascender ao

governo do país, na condição de -Premíer-.
,

\

Sabe o sr. Janío Quadros que o sr. Magl:alhães Pinto,
tanto quanto todos nós sabemos, haver no Brasil um grande cré
dito para com o Presidente renunciante, e por êsse ou aquele
motivo, seu prestigio é, ainda, considerável sobre todas as hipó
teses. Acreditamos mesmo, que o proprío Parlamento entregará
de boa vontade ao homem da vassoura, pacificamente, o governo
da Dação, sabendo das- suas normas administrativas, austeras-e

que tanto vínhatn agradando o povo.

esqueceu o novo
trabalhador. Completamente esquecido pelo Governo do Estado,
o novo município arregaçou as mangas e entregou-se com o

maximo de boa vontade a luta de conseguir com seu proprio
, esforço, dias melhores para a sua família. ;Aliás, já éra esperado
�sse comportamento do Governo para com Major Vieira, já que
alí sempre foram derrotados tanto ptb como psd, em viva -de
monstração do alto prestígio desfrutado pelo sr. Antonio Maron
Becil, líder . udenísta e homem de grande vízão administrativa:
Após áqueles acontecimentos lamentaveis que antecederam o plei
to, quando perdeu a vida outro grande baluarte daquela locali
dade, tivemos a vitoria memoravel por todos os acpectos do can
didato udenista Tonico Maron, mesmo lutando contra verdadeiro
exercito de deputados e secretarios de estado, que a mando do
,governador Celso Ramos fizeram de Major Vieira o seu QG po
'lítico, pensando assim eleger o candidato situacionista para ser e

primeiro Prefeito Municipal do visinho município.
Mas mesmo com a 'vingança do governo, fechando as por

tas a todas as reivindicações
de Major Vieira, o Prefeito
Tonico Maron, vencendo aos

mais, senos obstáculos vai
demonstrando o seu espirito )

publico e sua vizão adminis
trativa, levando a sua comu-'

na em marcha célere em

busca de melhores dias.

APOIO DE AROLDO CARVJlLHO
Contando com o apôio ir

restrito do deputado' Aroldo
Carvalho, que sabe prestigiar
àqueles que de fato merecem,
o edíl vieirista vem. marcan

do sua administração com

acontecimentos que deixarão
seu nome eternamente ligado
a "hístcría de Major Vieira. Se quando em campanha eleitoral"
Aroldo Carvaío prestigiou ao seu amigo e correligionário, depois
de eleito Tonico Maton sempre contou com a ajuda daquele ilus
tre parlamentar para solucionar os mais prementes, problemas
quê normalmente surgem em um municipio .recém-criado. Daí, os
diversos pronunciamentos de conhecidos politicos víeirístas, de
que estão ao lado de Aroldo Carvalho em qualquer, situação e:
em qualquer época.

4
•

EM MAJOR VIEIRA A PREFEITURA TRABALHA
Mesmo sem possuir máquinario próprio e sem poder con

tar com a ajuda do DER, a Prefeitura de Major Vieira, ao con

trario da nóssa,
-

não está dormíàdo em berço explendido. Abso
lutamente. Tanto' assim que, o Prefeito Maron Becil nesse inicio
de administração, construiu uma, ponte sobre o Rio Claro, em
Rio Bonito, medindo 22 metros de comprimento. 1 ponte sobre
o Rio Canudo com 11 metros. 1 .ponte nó Arroio M. Vieira, no

perimetro urbano, com 8 metros. A Prefeitura de Major Vieira,'
construiu ainda 32 boeiros, que estão espalhados por todo o mu

nícípío e reabriu a estrada' de Tamanduá a Serra da Mula, de.
grande importancia para os 'colonos e lavradores que trabalham
naquela região. Além déssas óbras, o primeiro edíl vieirista apa
relhou a Prefeitura que se acha modernamente instalada e com

seus funcionaríos sendo rigorosamente pagos em dia.

Contando com o apôio incessante. de uma equipe' de ho
mens interessados no ritmo progressista de Major Vieira" dentre
os quais destacamos Odilon Davét e Pedro AUage, o Prefeito
Maren Beccil no seu mandato, está fadado a mostrar que um

novo municipio pode arregimentar-se em sua defesa propria sem

a ajuda dos poderes governamentais" bastando para isso, boa von-
tade e interesse em servir a coletivídade..

.

.

I

./

, L
I

BILHETINHO ...

Publicamos ao lado, reportagem,' foc�lisando Majot' Vieira
e seu progresso. Nosso Editorial acaba de vez com as insinua-
ções maliciosas I de que existe 'tempo, quente" nas hostes
udenistas Rio Negrinho conta suas ultimas novidades através
do Correspondente CN. E' assim com noticiário completo de
toda a região que fazemos juz a' preferencia dos leitores, fazendo
UlU jornalismo moderno, atualizado e honesto, Em tempo: nossa

organisação 'está em festas. Na capital já está funcionando a

Radio Santa Catarina e dentro de- poucos dias estará circulando
nosso jornal.' modernamente equipado. levando para a Ilha o

Iverdadeiro jornalismo. E' assim 'que nos trabalhamos, por isso

,

deixa que eles falem. O REDATOR .:

. .

"
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d L h JUNTA
. nE ALISTAMENTO

I Verdade'iro . C,rna"va). de Pre_,�os I, es��tle�:�e���;':���.:;· !���co D!ue C�N�!��!Sd.
-

M -I h' d M d T d
l1li avíza ao público em geral, que Alistamento Militar está proce

II 'I, a' res'
,

e,'
'

etros 1

e
i 'e'cl os B' está atendendo novamente, com dendo ao alistamento dos jovens

Irt
'

,II -Jenha picada e bruta. das classes de 1945 e 1944, de-

li, Novos por Preços Velhos III �ntrega à domicílio. 4x,
vendo os mesmos apresentar 8

1/
certidão de nascimento (com

,','
"

"" I Atende pelo telefone, 291 firma reconhecida) e 'uma; fo-

Na- ..,
-

O d - tografia 3x4. '

"

'

'I' ;",'," O va ,na na.... - '
" ,(- Os jovens que j{{ complet.:ram

I V4,certo a. LOJAS UNIDAS LTDA. e compre I Aero Willys !Zj�::: %�rtrr:!���í:;�:

I', """"r"'�,',a,lm"ent,,e, "B,ARAT,'O,' OS melhores tecidos da cidade." _.11 p/odneto ApLraU,ça�ULEALu'RO
art. 127�1a L.§�.M:,,' ',; j'

lIiIII
' Canoínhes, 22 de fevereiro 196!

1\
"

. 0.

I
MüLLER - Fone, 313. '

Agenor Flores
,

�"

" ,Algodão "Unidas" metro 'Cr$ .3�,00 II
'

2: 'l'en. Del. 14a� DR. "

,

E t
. '

.'

�.
. • Endler às suas ordens. ""

" '," 'T�cao'n�:�la!5.' ", �!:: ;5:�� , Ia
�

,

Cerlificadós de' Re�erv'istas
Tobraícos ,',' -, mt.« 78,00 < "-. "'C'h I

-".

t 51
Comunicá que'já"se encontram

B
" evro e nesta Delegacia Recrutamento

" rim para Calça mt. «68,90' para .pronta entrega, os' certífí-Tecidos "Colonial" mt. � 72,00 'II DE ALUGUEL cados de, reservista ,e isenção,
Ganguinha mt. «58,00 II dos cidadãÓs da classe de' 1943
Toalhas f?lasticas

'

cada «175,00

I,
� I

' FONE, 313 e anteriores, qQe '!"fiz��aqi ó re-
,

Meias para Homens.. cada «, 25,00 m Ponto: Praça Lauro Müller querímento no ano" de 1961.

Camisas Esporte cada «295,00/ ." CORREA a sua disposição. Comunico ainda, que. os cer-

'Cr t 'E t d (1 40 I ) t C $ 198 00 &I tificados não procurados durantee ones s ampa os, arg. me ro r "

"II" ,ó prazo de, 60 dias, .serão reco-

I! P d d
lhídos á 16a ca. paraíncineração.,

II roprie a e,_ �anoinhas. 22 de fevereiro 1962, ,

II Vende-se uma no Alto'da Agenor Flores
III Xarqueada com uma casa 2; .Ten. Del. 148l DR.
II de 7x12 mt. com 2.000 m2

I l O J A S, U N, I DAS ,/ L T DA. I �:r!err�:a cê:�:��. próprio,
.
··A ·LOJA PANORÂMICA DA CIDADÉu " II

RUA C"ETAl)iO COSTA - Esquina RUA. VITOR KONDIj:R I
, CA,�OINHAS -:-�

W

_, ST A'; CAT'ARI\t;'IA ,_
- , I \, '

m••••••IIl.Rllm••II.;;mlllll••••II•••m.tIlllf.e

(

.

E mais uma infinidade, de artigos num sensaoional carnaval
de preços Tscidos procedentes dos maiores Centros

I Industriais do País, em côres firmes e padrões, exclusivos.

j r

E

�íder\ absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do M,e.rcedes-

'

Benz LP-321. Seu motor DJesel é aper-,
feiçoado e, mais seguro. O novo'

LP-321 foi feito para dar, ao seu pro-
" prietõrio, .oindo mais lucros no fim
\de cada viagem. ,I'" ..

E moís, ••
• ,tider em confôrto
• líder em' �e9urança
• líder em 'todos .0,5 serviços,
Mi técnica alemã e�J cçminhões brasileiros I

Tratar com o proprietário
Senhor Eliseu na' Barbearia
Barcelos, à Rua Eugenio de

Souza. '
'

E

"
, MODELO

\LP ..321

'DIESEL

É O NOVO llDER'NAS ESTRAI)AS BRASILEIRASI'
,

Fatire. cle economia,
confôrto e se9luraa�aa

Q) M�tor Diksel OM321, de 120 HP(SAE}.
-

<

com sistema de combustão por anteca.
'mora de alimentação contInua.

® cambio �e 5 marchas, totalmente $I..
cronizado. Mais fórço n0 arranque.
maior copncidude nas suBidas.

@ Ca'bine com novo desenho: Ião confor
tável como um carro de passeio I Possui
ampla ianela troselro, cinzeiro, porl'a·
luvas com' lampa, gondt_bide. etc.

"IWI:RCEDES-BENZ DO ,BRASIL \S.�. ,

I· , .

,lABRICA�TE DO 19 CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS, BRASILEIII4$],

! � • ""

! -

.

\.

CONCESSIONÁRIO AUTOR,IZApO.

ARISTIDES' MALLON'
; .

.

o

Rua Vidal Ramos Telefone, 217

SANTA ,CATARINAC A N' O I N'H A 5

'"

-------------------

,

AVlSO;,.
ADIB SAKR, acaba de':

\

instalar moinho;' para moer

fubá, quirera e" centeio.
,

,

Vendas, nO'\var;jo e atacadoo::'<
.

Pua -Caêtano çQ�ta 444,;
Fone 2'8�J _'," Canoinhas. ;,'

.

,., ....

Vende-se
'Uma camlo\ieta ano 193i"

,

.chevrolet.
,

Ver e tratar no Bar' �o."
"

tafogo de' José .Kawa.
I 2

Confecções finas

para' , senhoras

CaSil Erlita
,

1,
'

,ALôlll .

- Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,

T�lefone para 305, e será

prontamente a tendido. J

.CASA ESMALTE

5A I A S, última moda
, (!,4d4 e.tU4

Churrascaria ID B I L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora. '

Rua Paula Pereira, 774

.r>

C/E R A

9 ,,'1 i f l o r-

/

UM PRODUTO NUGGET

REVENDEDORES

CASA ESMALTE'
,

I
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Dep., AROLDQ CA'RVAlHO

:, .

\
I, � ,

.

O dep. Aroldo Carvalho, líder
I eatarinense à Câmara Federal

..está \' sendo 'esperado hoje ou

amanhã na capital do mate, on
de permanecerá por alguns dias
atendendo aos amigos e corre

ligionários, viajando depois para
Brasilia. Durante sua permanen
eia em Canoinhas serão trata
dos diversos' assuntos de im

portancía para a vida politica
de todo o planalto, ·inclusive
com a vinda de uma comissão

I d� moradores de Valões que vi
, rão apresentar suas reivíndica
ções é saber do movimento que
visa a emancipação daquele po
puloso Distrito de porto União.

r

,.

/
\

A es,trada
-,

Tamanduápa�a o
Vem de longe o problema e agora tende a se agravar, com

graves prejuizos para o nosso municipio. Referimo-nos ao carreiro que
nos ,ljga ,s Tamanduá, na dívíza do municipio de Major Vieira, O grande
entrave, a' vis crueís do trajeto, é a famosa Serra do Lucindo. Há um

,

trecho.na referida serra, .que não recebe o sol, grande parte do ano. Ra
zio, por isso, do seu permanente precarío-estado. E dizer-se que justamente I

na região do Tamanduá, existem atualmente varias serraríss carreando
movimento e progresso para nossa comuna! Os proprietarios daquelas
serrarias nos informaram que estão passando varias dificuldades naquele
trecho, cbm caminhões quebrados, acarretando prejuizos incalculaveis. E

'.
nos disseram ainda. que as coisas a continuarem como estão, abandonarão

. o local e tentarão em outro municipio, 'uma nova estrada que os ligue
-com a Br. 2. Isto é lamentável e se ocorrer, trará, é obvio, grande abalo
'para nossa economia. A melhora da referida estrada já foi debatida, há

" tempos, quando da- profícua gestão do dinamico Prefeito Herbert Ritzmann.
Vamos voltar a baila, com vigor e já. Gonvoque-se de imediato 08 inte
ressados, madereiros da região, Prefeito e Governo do Estado e mãos a

obra, pois não há tempo s perder. Canoinhas não pode ficar a merce de
,apenas boeíros e trabalho de maquinas para particulares e sim trabalho

,

de folego que traga bem estar à coletividade.

CLUBE CANOINHENSE
Edital de Convocação. Assembléia Geral Extraordioaria

A Diretoria do Glube Canoinhense e por solicitação de associados,
eonvoca-os para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se dia
15 de março 'do corrente, às 14 horas, em sua séde social à Rua Maior
Vieira, .com a seguinte ordem do dia.

·1IJ:N!h,LIDADB
De acordo com 8S Disposições Estatutárias, não havendo numero

legal para a primeira chamada, esta funcionará meia hora .maís tarde com

qualquer numero,
Orlando. Olsem - Presidente lIario A. Ferrarese - 1°. Secretario

�.A..a••=_ �\
,

,

r Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE

Nús
·à. 20,15 horas - Impr6prio até 18 anal

,

\

Como Deus os Criou
Com ,Mar��a Allasio, �Rjk Battaglia e' Carl Wery

Jamais filme algum. pode entrosar tão bem, o, tema da
carne e o espírito como este. Uma obra prima

do cinema europeu.

DOMINGO à. 14 hora. -" cenlura livre

Legião dos Desesperados
Com John Pa}'ne, Arlee.!!..!.helan e Dennis O'Keefe.

ã. 17,00 hora. I éDOMINGO - à. 20,15 hora. mpr, at 14 anos

K A T I A
. Com Romy Schneider, Curd' Jügens e Pierre Blancarh
Uma Romy Schneider que não se conhecia: dramática,

aP'tixonada, comovente! Um belíssimo romance de
amor, o mais faustoso espetaculo' do ano.

. ----------._-

Segunda Feira - á,l 20,15 hrs. Repriae - Imp. até 14 aDD.
---------.'

3a. e 48. feira -- à. 20,15 horaa - imp. até 14 ano.
I

RECORDAR E VIVER
Com Felicia F�rr e Kerwin Mathews,

5a. e '6a. Feira - á. 20,15 hora. - lmp. até 14 ano.

UM DE NÓS MORRERA
Com Paul N.ewman, 'Lito Milan e Jhon Delner

Noticias de

�uE AS ESTRADAS?
,

Prosseguem as reclamações
sobre o estado calamitoso de
abandono das estradas, quer do
município ou do estado. A ro

dovia '\Mafra Canoinhas vem,

sendo sério' castigo para os

motoristas que obrigatoriamente
t'rafegam com seus automóveis
ou caminhões; As estradas de

Pelipe Scl:ímidt, Paula Pereira
etc., mes,mo com o verão prestes
a terminar, dão pronuncios de
como ficarãd se tivermos um

inverno chuvoso. As máquinas
'do DER ou da Municipalidade
desapareceram como que por
encanto, 'deixando que o povo
se lixe pela i�épcia administra
tiva dos homens do governo.

Férias

Maria Júlia da Cunha

Escolares

Raríssimas vêses os 'profess&res são consultados em assuntol
que lhes interessam. ,

'

.

Há certas' pessoas que visam apenas um lado, quando há
sempre dois lados a serem olhados com o mesmo carinho.

Acharam que o aluno serÍa beneficiado, então, logo. ficou
resolvido o assunto.

Se ,estamos entre d�is amigos, damos atenção a ambos; se
atravessamos uma rua. olhamos para a direita e para a esquerda; se

compramos frutas ou verduras. reparamos se estão perfeitos os dois
lados; se fritamos peixe, bife, bolinhos, bananas, fritamos os dois lados.

Muito grata fic,r.lhe-ia.

DRAGEAS
Por falar em Aroldo. "mal 118m

H", o mesmo vai indo bem obri-.
gado. Seu nome é Aroldo Car
neiro de Càrvalho, é deputado
federal, lerá reeleito e é filho
ilustre desta terra., Foi lançadoProssegue a luta' acirrada [unto por ;156 sub diretorioe udenístse

ao eituasíoniemo. Todo mundo da capital e apoiado pelo diretorio
quer ser candidato a deputado. de Alfredo Wagner. E tudo il.O,Ma. cortesmente falando, o AUSTERAMENTE falando.
homem iá está escolhido. X X X X' X

. X X X X X, " Dentro de poucos dia! estoure-
O líder udenista na 'Câmara

. rá o "rei da raia", Vai la ir o
do. Vereadores gritou alto sobre. candidato . udenista à 'Alllembléia
a remoção de duas modesta I Legillativa., Muita gente ficará
zeladora! eacolarea, obrigando uma deeapoutada.
-viagem não programada, do X X X X X

, Tesoureiro da Prefeitura à capital
do estado. Aguardemo•.

XXXXX

'c Quinta feira, 8 horas da manhã
um caminhão do DER entregava
"a domicilio" aboboraa em casa

, de pessedietes. lt' por isso que ai
estradas estão "daquele geito",
AI abóboras certamente vieram
do interior. E quem pagou ellla

galolina?
XXXXX

O, Prefeito Colodel que estava
mesmo ameaçado de eensacional
impeetcbmant; voltou as boas com

08 vereadores. Encostado na pa
rede e com medo . de perder o

galho. chegou, onde OI �egisladorea
queriam .

XxXX�
• O confrade local dine que um

certo Haroldo com "H" já é
candidato a deputaao� Seria o

mesmo dOI vaieI prefeiturai!l �
Seria o meamo do leite em pó �
Seriá o' melmo' quem obrigou eSle
impertinente "saneamento nal

finançal do municipio". Afinal

Já é tempo de se fazer algo,
senhores responsáveis pela DER
de Canoinhas Quanto a Prefei
tura, convidamos o $r. Prefeito
8 "sanear" as estradas, 'isso
enquanto é tempo. Pobre Santa
Catarina. Pobre Canoinhas.

•••

eles não disseram todo o nome
do homem.

XXXXX

Transcrevemos carta recebida pelo I jornal A Gazeta,. de' Fle·Correspondente rianopolis, assinada por uma mãe de
. professora, focalisando o recen

No ,d,ia 2,* p. p. .realízou-se
te decreto .governamental que anulou as fé�ias escolares de julho, ,

o baile de inauguração do salão
'

Lí, com .muita -atenção, o artigo do dia 20 do corrente, "0
dó sr. Emilio ssu. no bairro PROFESSORADO E AS FE'RIAS DE JULHO".

, de Vila Nova. Ambiente feêrí- Minha fiiha é professora fora da Capital, vinha em easa nall
camente iluminado, graças' a grandes e pequenas férias. Agora, s6 podemos nos ver no fim do ano
cooperação do sr. João dos letivo. "

.

Santos, proprietário do Cortume Vai see duro, tanto para mim como para ela.
RUBY: que cedeu a corrente

Dizem que o professorado lucrou com o nêvo decreto. Mas"elétrica, do' seu gerador insta- .

lado nas, proximidades. Estão ,estão enganados. Yejamos: <,

de parabens os moradores do De 1.0 de março a-' 15 de dezembro são 42 sâbadoe. '

bairro vilanovense por contarem Dêstes sábados, dois não se contam. em virtude de um ser'
,doravaote com um salão para sábado de Alelúia (de forma alguma haverá aula) e dia 8 de desem-
as 'horas' de recreio. bro (dia santo).

'

X X X X X Aos sábados. os professôres trabalham 2 horas; portanto;
Domingo, dia 25 p. p, realí- 40,x 2 - 80 horas de trabalho.

zou-se . no salão nobre do O mês de julho tem 31 dias, tendo 4 sábados e 5 domingos:Educandário Santa Terezinha, portanto, serão 22 dias 'de trabalho de 4. horas por dia" 22x4. 88 horas.
'

uma reunião, onde estiveram. Embora não esteja mencionado no, decreto, falam que numpresentes os interessados pela sábado por mês, haverá reunião pedagógica para os professôrea, Nes-construção da torre da Igreja 'b d
Matriz, 'Foi ventilado 8 cons-

te caso, menos 10 sa a os d!. folga.:
trução da, torre ou

: um' salão De qualquer forma. haverá prejuizo para o professor.
paroquial. Foi solicitado dos Sabe lá o que é dar aul� .o aDO inteiro, sem ter pelo menos

presentes uma' opinião, a respe í- uma semana de férias, vencido o primeiro semestre?
,

to. Ninguém se pronunciou, Fi-, Os professôres' ficarão esgotados e a solução será requererzeram um' plebiscito, torre ou licença.salão. A maioria vence, optaram Antes da aprovação do "decreto", reuniram inspetores. dire-.pelo salão. Temos que respeitar tores e professôres pare ser discutido o assunto?à decisão, pois todos os contrí-
buíntes foram convidados a Não, nada foi sabido, nada discutido.

comparecerem. Portanto, a, tão
propalada torre. de mais de 10
anos passados, ficará para qual
quer dia.

XXXXX
o. sr. Delegado está agindo

mesmo, Ainda a pouco foram
fixadas placas, de ,controle do

trânsito na principal via de
acesso à cidade. Dentro da eí-

" ....

dade 25 km. A maior e que
"alguns dos nossos; motoristas Como o senhor até hoje foi o único que se manifestou sôbre .

citadinos, estão acostumados a o assunto. gostaria que o senhor escrevesse outro artigo, aproveitando
correr como bem entendem, e alguma coisa desta simples carta.
justamente naquela tarde, quan- _

do já estavam fixas algumas
'

placas, um nosso motorista, já
bastante conhecido como, az no

volante, leu aquilo, e até achou

graça, e como que para despe
dir-se das velocidades, costu

meiras, acelerando valendo e

saiu rumo ao além. Pois bem,
agora vejamos o que fará o sr.

Delegado com, aqueles que
abusarem das' advertências. Não
haverá desculpas, as placas são
bem legíveis e estão colacadas
em lugares apropriados.

XXXXX
Transcorreu no dia 28 p. p.,

mais um aniversário. do nosso

ilustre amigo. e lidlmo repre
sentante do, povo - o vereador

Eugênio Dettmer Secretário do
Diretório da UDN local.

X X X,X X

Tem novo proprietário o bar
Ponto Chic, agora sob direção
do nosso amigo Francisco Baum,
Cosinha de primeira, atendi
mento, solícito, por esta razão
duplicou o movimento de antes.
O sr, França Baurn, como todos
o conhecem,' tem dispensado
toda a atenção a sua ampla,
freguezia. Felicidades.

Prova de prestigio tivemos
'Tuando da comemoração da data
natalícia do sr. AlciJio Zsniolo,
presidente udenista em nossa ci
dade. Uma 'reunião em que
estiveram \

presentee SI figlirilll
mail representativa I de Canoinhae.
Aliás, o Grande Presidente eat'a

, mesmo com grande cotação DO
"mercado" .

XXXXX
Seu Dito esteve na cidade. Foi

a Monte Castelo atendendo con
vite do povo daquele novo

mUOlClplO e retornou à Ilha.
Quando em Canoiohal foi alv�

. de inUlÍleras provai, de amizade
,e carinho por patte do. seul

ami'gol e correligionáriol.
XXXXX

E a Delegacia de Policia con
tinua "s cata" dOI làdrõel. O seu

silencio, "da Delegacia" é que
amedronta Dona gente entregue
a lanha criminola dos meliante••
poi. 8 e.pecialilada Dão é me"mo
de nada;

,
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'MAlHAS . GROSSAS
PARA O INVERNO

acaba de recebe�,a
. )

oCasa Erlita
, )

-

EM XA'RQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

para chácaras. Vários' tamanhos.
Ver e tratar com O O I L o N PAZ O A.

I.

II
H Ouça, de 28 a 6à feira, às 12' horas

, /

na 'RADIO CANOINHAS lTOA.,

INF,ORMATIVO IN\CO
Uma síntese dos principais acontecialentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!
, I

,

Prefeitura Municipal de Maior Vieira
\, Decreto N. 4, item III do Decréto lei 'N. 700

-

a partir de 1. de-fevereiro de 1.961
de fevereiro de 1.962

\
de 28/10/1.942. <Prefeitura Municipal de Maior

Antonio Maron Becil, Prefeito Arlindo Schadéck. para exer- Vieira, em 15 de fevereiro 1.962
Municipal de Mejor Vieira, .no ,cer 'em carater efetivo o cargo de { ,

,

UIO de luall atribuiçõel, resolve: Profeesor, Padrão A, do Quadro f
' Antonio Maron 8ecil ,. '

Nomear: unioo do Muoicipio, para ter Prefeito Municipal
,

' De acôrdo com o arti�o IS, exercício na E.cola· da localidade ' Eduardo, Klodzin_ki �

, • Rio Novo de Baixo; n/ Municipio
'

Secretário
----------- partir de 1. de fevereiro de 1961

,

;/" ,\)

Prefeitura Municipal'. de' Major
.' Vieira, em 15 de fevereiro de 1962.NO,sso"Bar

de BALlLA DAL BO
Bar Càfé 8 Churrascaria /

Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, balas, frutas,
salsichas, salames. etc.

Rua Paula Pereira • Canoinha.

Molduras
e Quadr,os
Grandes Descontos
para Revendedores

Procurem
.

CUA ESMALTE
Lãs para Tricot
Casa Erliía

\

SUSPENSÃO "AEROSTABLE" -- RODAR MACIO, ALIADO A EXCEPCIONAL 'ES
TABILIDADE. MAIOR ADER�NCIA AO CHÃO.' MAIOR SEGURANÇA NAS CURVAS.
CQNFÔRTO E ECONOMIA - FAZ, EM MÉDIA, 16,7KM COM 1 LITRO DE GASO
LINA. CONFORTÁVEL, SEU DAUPHINE FOI�PLANEJADO NA MEDIDA DO SEU
OESEJO. QUATRO PORTA.S: MAIOR COMODIDADE PARA SEUS OCUPANTES.
VENHA Vt-LO - RESISTENTE, ROBUSTO, DE LIN'HAS MODERNíSSIMAS.,

•
•

J

, ,

}.

Decreto N. 6,
de feverej'r� de 1962

Antonio Maron Becí]
,
Prefeito Municipal
Eduardo Klodzinski

Secretário

Ant()�io Ma·rOn Beeil,
.

Prefeita
Municif)81

.

de' Maior Vieira, EI
tado de Santa Catarina; no tiRO
de 80al 'at,ribuiçõell, resolve:

Nomear:

De acQrdQ. com· o artigo 15.
. item III do Decreto Lei N, 700
de .28.10.1942.-

Decreto N. 5,
de fevereiro de 1.962

'

. Antonio' Maron Becil, Prefeito
Municipal dê Meior Vieira, ElI-'

. tado de Santa Catarina. ) no/ UBO

de lua. atribuiçõeÍl, resolve:
,

I

Nomear
De acôrdo com ,ar'tigo 15, item

IV do Decrêto Lei N.700 de 28
10/1.942..
Natalia Pugack, para exer

cer
.

interioamente (, cargo de Pro
fellor, . Padrão A, do Quadro
Uníeo do Município, para ter

. exercicio. na . Eacola da íocelidade.
de Rio Ve�melho, neste Municipio

•

.Olga Novack, para exercer interi·
namente o cargo de Prcíeesor. P, A .

Quadro Único do Municipio, para
ter exercício' Da Escola da locali-

. dade de Rio Claro neste Muni
oipio, a partir de 10. de fevereiro
de 1962.

.

Prefeitura MunÍcipal de Maior
Vieira, em 15 de fevereiro de 1962.

Al\tonio MaroQ Beéií
"Prefeito Muníoipal

-

Eduardo Klodzin.ki
.

Secretário
'

. {

"

José Yvan .de COSIa
.
Ba,charel ,em Direito

Advocacia em geral,' especialmente crime

.' Praça Dr. Oswaldo d'Olivelra - Fones 236 .. 3Hl(
,

.. ,l .

CANOINHASi -- Santa' Catarina

DR. ARNOLDO �EITER FILHO
. A D VO'G A DO

COMÉRCIO.CíVEL TRABALHO
RU.a· Vidal Ramos, 310 ,(em frente .0' Hotel Popular)

Refaç� suas forças" tomando' ,

CAFÉ B lG'
,
/

Torrado a ar quente
.

,

Sabo'roso até a ultima gota
, -

'Rua Paula Pereira Telefone, 241

'BIG é g�ande • mas em Canoinhas'

BI-G é O melhor café
\

. ,

Atençao
Novamente para bem servir a distinta popu

de Çanoinhes, reabriu suas portas a

Rua Felipe ,Schmidt SjN (ao lado' da
Sub ,Ag�ncia do 'I. A. P. I. '

Sta. Cruz,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ..mas, o nosso' pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-

p�e de 105' agências Isso significa que, além
em 6 estados brosllel- de tôda segurança ori

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen

situam no território co- to, onde quer que' o
tarinense. '

, cotcrlnense se encon-
,

,

I
,.

"rei' contará sempre
com a presença certa

d \ .

d
A

e seu crmqo e to-

das as 'horas: O INca

o
"O
c:
o
OI
o
Q.
,o

....

Q..

c:
o
-

/' OI
c:

:c
'"

o

�
cL

/

BANCO INDÚSTRIA E COMÊRCIO
DE SANTA( CATARINA S.A.

,

MAIS DE 25 ANOS CONTRIBUINDO PARlO' PROGRESSO DE, SINTa CATaRINA

PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR 'EXCELÊNCIA NUNCA EXISTIU U"jUAl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R AS.
F.. R � E i R' A' S J

ESPINHAS, UC .

..
.

,

I.

•. "'I �.
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PELOS !L�rRE§ O Brasil 011e.ffaJD<O(2§ � .

Quinta feira à noite o Brasil parou para OUVlr o ex-Presidente Quadros, que
fez finalmente o tão esperado pronunciamento dos motivos que forçaram sua renúncia.
Historiou os sonhos mirabolantes do [uscelinísmo e a construção de Brasilia, mesmo

morrendo brasileiros de' fôme no Nordeste; contou a verdade - da situação financeira

que encontrou o país, devendo bilhões de dólares (500 bilhões) aos EEUU; contou do
movimento pessedísta no Congresso visando a sua deposição, com apoio de alguns ofi
ciais das forças armadas;

-

disse da pressão dos embaixadores norte americano, inglês e

alemão, que tentavam dominar a política externa do Brasil como se estivessem em

suas próprias casas; historiou a verdade da condecoração de Che Guevara; fêz veêmente
desmentido sôbre o propalado golpe que estar-ia 'sendo preparado pelo' seu govêrno e

alardeado pelo governador guanabarino; defendeu seus auxiliares ficando responsável
por tudo que houve durante seu govêrno; I afirmou não ter falado quando da renuncia

para evitar derramamento de sangue pois sabia contar com o apoio do. pôvo como o

sabe contar até agora; disse não ser responsável pelo atual regime parlamentarista pois
nem siquer estava' no país quando "da sua implantação; e finalmente anunciou seus

propósitos de
rpercorrer o Brasil de ponta a ponta, de cídade .em cidade, de vila em

vila, para conclamar aos bons brá'Sileiros)· homens e mulheres, das mais diferentes

classes sociais para uma luta em torno da,dignificação da função pública e de um

BRASIL para os BRASILEIROS, livre da intervenção dos estrangeiros,
verdadeiros aproveítadores da nossa crise financeira.

'I

As declarações do ex-Presidente foram bem recebidas, não só pelos janistas mas por _

todo bom brasileiro, que sentiu de perte a sua sinceridade e a honestidade dos seus
,

'propósitos. JANIO mais uma vez convenceu a vontade popular.
v • JANIO continuou mais LIDER do que antes. O verdadeiro LIDER DO BRASIL!·

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
--:

Dia 22: a S1a •. d�a.' Maria
Deuscelia esp, do sr. Oswaldo
Treoisani; a menina Maria
Dirce filha do sr. Antonio
Karoat; os meninos Wilson
filho. do sr. Landualdo ViJig t;
Benedito filho do sr, Benedito
Terezio de Carvalho Neto e
Pedro Ivo filho do sr. Rimon
Seleme.

Dia 23: a sra dna. Aletra
esp. do sr. Nelson Bannach;
os meninos Silvino filho do
sr. [osé Baluta; Mauro Au-,
relia filho do sr. Luiz E., Tack;
as meninas Nelzita filha do
Sr. Marins Cornelsen e Lin»:
dacir Aparecida filha do sr.
Matias Soares; as srtas. Su
lamita Mendes de Almeida e

Risetb Buba; os srs. Bemar»
dino Fedalto; Horávio H. da
Silv!f e dr. Moacir Budant,

1-

Nossos pcrabens.
.

Dia 1g; as sras. dnas. Olga
esp. do sr.. Pedro Prim res.
em Curitiba; Iracema Silvia
esp. do sr, Gaspar Mülbauet
e Elvira esp, do sr. Ernesto
Noerberg; a Srta. Ioseta Senil
czuck; a menina Laura filha
do sr. Paulo Olsen; os srs.
José Theodoro Kohter e �4n
tonio Soares.

• .� .

! •

Dia 20:' o sr. Euclides de
Lima; o menino Norbérto fi
lho do sr! Max Wachtel Fo.;
asmeninas Clarisse Sofia filha
do sr, Fernando Freiberger
e Marly filha do sr. Antonio

,

Nascimento.
'

,
.

I

Dia 21;�os srs. Simão Sele
me; Osmario Davét; Siegfried
Olsen e Joaquim Días 'Pa
checo; o jovem Ary Krautche
chen; o jovem.Osny filho da

�

.

-V-va. dna. Elvira de Paula
.

Vieira; as meninas Yolanda.
filha do Sr. José Coualheiro
e Maria de Lourdes filha-do
sr. Mario Ferraresi.

Nascimento
Acha-se em testas' desde o

dia 11 'do corrente, o lar do
casa! sra. Geni Maria Sr. Nil»
ton Schindelosk, com o adven
to de um robusto garoto que
na pía

.

batismal .recebera o
nome de DALCIO.

Aos felizes papais'e ao-Dai
cinho os nossos votos de feli
cidades.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as sras. dnas. Irene

, ,esp. do sr. Ernesto - Zukow;
"Josefa Conegundes esp. do

\ sr. Amaziris Davét e Dirce
esp. do sr. Viualdo Crestani;
os jovens Oswaldo Rogério
filho do sr. dr. Oswaldo S:
de Oliveira e José Waldir fi
lho do sr.Waldomiro Schulka;
o jovem Lineu Pacheco; os
srs. Sylvio Bauer e Henrique
Todt.

..

Amanhã: as sras. dnas. Vva.'
Berta Schroeder; Helena �sp.
do sr, Leopoldo. Buba e Vva.
Iulieta Seleme; o menino Tose
filho (lo sr. Miguel Piechont
koski; o sr. Alfredo Fiedler;
as meninas Irene filha do sr.

Pawl� Voigt e Judite filha do
sr. Tuffi Kalil Sphair.

Contrato de Casamento
E com prazer que registra

mos o cen trato de casamen

to ocorrido dia 3 do corren

te do [ouem par Geneci Mlil»
, ler e José Zattar.

Aos noivos nossos cumpri
mentos com votos de [elici»
dades.

. Rom'ão Guzinski
<'

Missa de Ano
A família José Gusinski, fará realizar Quinta

Feira, dia 22, ás 7 horas, na Matriz Cristo Rei, Missa
em homenagem à sua memória.

. Agradecê, I portanto, o comparecimento de seus

parentes e amigos, a êste ato de solidariedade cristã.

Canoinhas, Março de Ig62.

.

No Cineminha
I

"São Francisco"
Argentina Sono ,Film apresenta:

CCALMA
com Narciso Ibafiez MENTi} e Pola ALONSO.

Uma comoção extraordinária para ctiança.do. 8 ao. 80 anos!
- "Eu reuunciei às glórias banais,

pelo árduo deserte .olitário,
para semear, o abecedário
lá onde semeiam trigaia."_

AMANHÃ, à. 14 e 20,15 hora•.

-

RUA 3 DE MAIO
ABANDONADA .. �

•

Jânio
I

VIU

RADIO
(ANOINHAS
Diàriamente às 12,20 horas

a Rádio Canoinhas leva ao' ar

O Nosso Comentário, focalizan
do o assunto politico do mo
mente. Sendo um prcgrama de
ambito regional os referídos

:

comentários cotam com grande
numero de ouvintes. Podemos
informar que dentro de dias,
àquela emissora círganisará um �
Departamento, Especialisado pa
ra atender queixas e reclamações
vindas de todo o planalto, pois
já funcionando com sua nova

potencia estará cobrmdo' grande
parte do Estado Catarinense._

A rua 3 de Maio, defronte ao

viaduto, também está sofrendo
as consequencias do completo a

bandono da municipalidade. Sem
energia eletrica a noite torna- se
um perigo para as famílias ali
residentes principalmente agóra
que os meliantes andam a von
tade. Além da completa escuri
dão a Iamà e os buracos. são,
tormentos para os que residem

naquela rua central. Mas tudo
está dentro do que manda o fi

gurino ptb-pessedista.

,ANO 1950.

VENDE- SE
<,

Carro em ótimo estado

Tratar no i
, .

Advertência da 81C
AUSTIN A-40,

3x

Notíeias Locais
"

o jornal "Estado de São Paulo" em Canoinhas
no. mesmo dia

O tradicional jornal "Estado de São Paulo" um dos mais concei
tuados e maior do Brasil, está vindo às mãos dos seus Inúmeros assinantes
daqui, no dia imediato ao da tiragem, isto devido aos esforços de seu

agente local, o sr. Darcy Wiese.
,

Ainda a estrada Canoinhas à Mafra
Varios �otoristas tem nos procurado reclamando contra o pessímo

estado da estrada Canoinhas a Mafra. Alegam que adquiriram a prestação,
carissimos caminhões e esta situação lhes vem trazendo diversos dissabores.

Grande plantio- de trigo
, Ao que nos informou o Ilustre agronomo, dr. Milton stramari,

encarregado do Serviço de Expenaãode Trigo em nossa cidade, reina
desusado Interesse dos lavradores da região para a safra do' corrente
ano do cereal rei; eis que já foram encomendadas mais de 2.000· sacas de
sementes, para aquele fim.

1- ,
Viajou o sr. Prefeito

�fim de participar da convenção do seu partido, seguiu para
Florianopolis, o . prefeito sr. João ColodeI. Esperamos que suá senhoria, -

mesmo viajando para fins políticos, consiga algum tempinho e resolva 'd
todo, .a vinda da verba prometida pelo Bstado, para a solução definitiva

.

do nosso problema energetico.
I .

O Coral Canoinhense reiniciou seus ensaios
O famoso Coral Canoinhense, ponto alto dos festejos do nosso

cinquentenario, reiniciou' seus ensaios, com vistas à excursões aos

municipios vizinhos .

I

!

Q ti e rn
,

?e _

Finalmente, diante da ínsensíbílídade de certos leitores,
que não reagem às repetidas reclamações da Biblioteca, esta, em
medida extrema, .saí 8 público para denunciar as seguintes pes
soas, acusendo-as de apropriação indébita, por haverem ultrapas
sado todos os limites da tolerância na retenção de livros:

NE'EfY GONÇALVES. - doís livros, para devolver em'26.8.61.

_ MARILENA BOREGK - 'um livro, para devolver em 18.11.61:

IVO GUNGEL - dois livros, para devolver em 8,7,61.

RQMILDA FARIAS.,- um livro, para devolver em 18.11.61.
,MIOHEL SELE::'VIE - um livro, para devolver em 20.1.62,
TERESINHA, CUBAS - um 'livro, para devolver el!l 4:11.�1.

Por
.

extravio, a Biblioteca cobrará o preço integral do
livro. Pelo atraso, as.multas de praxe.

.'.

,

Há uma série de outros leitores, igualmente atrasados.
Estão' advertidos I

.

Dilapidar os bens duma instituição pública, criada e man

tida com tamanhos sacrffícíos. é tolhê-la em sua própria intenção
de contínuar servindo ao púb�i'co. Da antiga Biblioteca Paroquial,
mais de 300 volumes até hoje não foram devolvidos, por causa

'da irresponsabilidade de pessoas' que não aprenderam a respei
tar um príncípto básico da vida em comunidade.

�I Em nome do bem público, a BIBLIOTECA INFANTIL DE
CANOINHAS cobrará os seus díreítos, integralmepte!

Ifo;t;\'·
.

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




