
'" oficial e final," das
Valinhos; Palmital

eleições de
e Pinheiros

VALlNHOS: Eleitores - 144
Dr. Reneau Cubas (UDN) - 110
Dr. Haroldo Ferreira (Aliança Social Trabalhista) - 32

Votos em branco - 2

PAlM(TAL: Eleitores 136
Dr- Reneau Cubas (UDN) - 82
Dr. Haroldo Ferreira (Aliança Social Trabalhista - 52

Votos em branco 1 - Votos nulos 1
I

�J PINHEIROS: Eleitores - 188
Dr. Reneau Cubas (UDN) - 95
Dr. Haroldo Ferreira (Aliança Social Trabalhista) - 88

Votos em, branco 2 - Votos nulos 3

Com o resultado acima especificado, Dr. Ha
roldo Ferreira,' venceu o pleito municipal, com uma

diferença de 60 votos sobre o Dr. Reneau Cubas, can

-didato da Frente Democrática (UDN-PRP-PSP e PDC.)
.

RAVOS ,
"ELEIT'ORES DE VALINHOS,
PA.LMITAL E PfNHEIROS

Com o resultado oficial das urnas que foram reno';'adas
dia) 7 do corrente, a Aliança Social Trabalhista, perdeu-o apoio
entusiástico das grandes massas, porque o, povo de Palmital - Va
Iirihos e Pinheiros, já compreendeu o erro de 3 de outubro de
1955. Concorrendo às eleições córn uma diferença aproximada de
175 votos, Reneau Cubas; candidato da UDN, apoiado por outros

partidos da coligação, sobre 468 eleitores, obteve 287 votos, en

quanto Haroldo Ferreira, candidato da Aliança, obteve apenas 172
vOtOF. A urna de Palrnital que em 3 de outubro apresentou uma

vantagem de 23 votos para Haroldo Ferreira, na renovação apre
se�tou 30 votosjde. diferença para Reneau Cubas - Pinheiros,
considerado reduto do PSDxPTB, ganhou o candidato da'\NDN
eorn uma diferença de 7 votos - Valinhos, confirmou os prognós
ticos e manteve a confiança que eleitores daquele Distrito, sem

pre mereceram, dos homens da UDN. Com este resultado, estão

decepclonados os cabos eleitorais da Aliança Trabalhista, que
eontavarn vitória certa e definitiva nas urnas de Palmital e Pi
nheiros. A diferença de 175 votos antes das eleições de 17 do

corrente, ficou reduzida diante do resultado obtido pelo candida
to da UDN, nUIT?a insignificante quantidade de votos. "Computao
do todos os resultados, saiu-se vencedor Haroldo Ferreira, com

um� ;ç1iferença de 60 votos sobre Reneau 'Cubas.
�',

," De nenhum modo, dada a grande diferença com que lu
tou, a UDN diferença esta oriunda das eleições de 3 de outubro,
com poucos eleitores nas 3 urnas, a vitória não poderia ser con

seguida. O resultado geral, porém, deu a entender q�e o povo
de :valinhos, Pinheiros e Palmital, reconheceu o "trabalho desen

voiyido em pról do pr_9gresso 'de Cánoinhas feito no governo de
Benedito Terézio de Carvalho e Herbert Ritzmann, com a cola
boração de Irineu Bornhausen.

Haroldo Ferreira está eleito. Como Vereador, suas deci->
sões foram sempre desastrosas e imperisadas. Genioso, quando
houve necessidade de sua colaboração em qualquer projéto, idéa I

0U iniciativa em benefício do Municipio, quiz sempre que preva
lecesse sua opinião, colocando dificuldades e, não admitindo que
outro partido senão o seu, contribuisse para o desenvolvimento
de Canoinhas.'

/

Canoinhas necessita reconquistar a tranquilidade e nela
permanecer para que possamos trabalhar Sem ódio e· resentírnen-.
tos, políticos. Decisõesedesastrosas não, consolida a diciplina. A de
mocracia em Canoínhas, precisa ser alicerça,\a sob outro prisma.
Aqui vivemos e necessitamos ,dela - cabe portanto a Haroldo Fer
reira, Prefeito eleito, procurar ajustar tudo em seus respectivos
eixos, 'reforçar a razão e a justiça, os, elementos necessários ,

para o progresso de nossa terra. Daqui por diante, observaremos
05 seus atos êe dispostos à crítica e oposição ao seu govêrno, se

as j�stos reclamos doi povo não forem atendidos.
'

Com o resultado das urnas de Valinhos - Palmital e Pi
nheiros, Haroldo 'Ferreira deve enveredarpor um outro caminho,
a que constitue 'a vontade de um povo que necessita de apoio e

assistência de um Prefeito democrático na expressão da palavra.
Esperamos que Haroldo Ferreira 'assim oxseja,

'

" . � �

'c, Dando maioria a nosso candidato Reneau Cubasmas ur-

nas ):Jue foram renovadas, a UDN de Canoínhas congratula-se,
com' os bravos eleitores de Valinhos, Palrnital e Pinheiros. No'
!lovêrno Municipal estamos na áposição, porém ainda temos.a
chave que é o apoio do Governador Jorge Lacerda, interessado
em atender a todos '(Js catarinenses,fem seus justos anseios.

,;1
-

Pro�ri�tario: .�. �, ��R�Al�O
CAIXA POSTÀL, 2

Numero 40st

FONE, 128 CIRCU,LA AOS SABADOS

NOTIcIA DE DLTIMA HORÀ

Violento incendío destruiu total·
.,!!l

_

mente o prédio onde funcionava a

Assembléia Legislativa do Estado
Irrompeu às vinte e duas horas (lo dia 17, violen-

to incendio no edifício da, Assembléia destruindo as pa
redes interiores e o této, permanecendo de pé as pare
des externas, Bombeiras, deputados, funcionários e popu
lares lutaram até madrugada de hoje evitando que as 1.
chamas atingissem o edifício ao lado que é, o Palácio da
Justiça. A causa do sinistro segundo- corre foi um cur-

to circuito na sala da,}esouraria. O fogo iniciou na parte
superior do edifício alastrando com violência todo o edi-

, Apesar de, não, haver um aviso fício. Foram salvos alguns documentos da parte terrea

ou, convit€ prévio da parte das.' bem como os aparelhos de transmissão. O Governador
autoridades locais, S. Excia o Dr. Lacerda esteve no local desde o início até as. cinco horas
Jorge Lacerda. foi muito bem re- da manhã de hoje acompanhado do presidente do Legiscebido por 'populares que o aguar-
davam com ansiedade, os quais lativo, secretários, chefes das repartições e funcionários.

queriam, conhecer e cornprimentar Os prejuízos calculados ultrapassaram dos trinta milhões
S. 'Exciâ) alguns lhe fizeram ape- de cruzeiros. A Assembléia está funcionando no edifício
los, sendo que o Snr. Governador, do teatro Alvaro Carvalho. Não houve v�timas pessoais.
com sua natural bondade. porque Os Bombeiros continuam no 'local onde até o momentoalém de medico é jornalista e ho-

a .madeira ainda está fumegando.
" ,

mem de cultura, "manifestou, se a·

tento, ouvindo- os retribuiu os com- No próximo número'tdaremos inforfne�, /ma�s amplos.
primentos, inspirando confiança e .

simpatia a todos

S�a passagem é mais urna pro
va de solicitude para com todos
e que sua administração será "de
grandes benefícios coletivos e nem
Papanduva ficará esquecida no róI
dos que foram ingratos que os

ingratos algum dia poderão ser

gratos também.

Notícias
de Papanduva
Esp, paraCorreio do Norte

" Passou por esta cidade, hoje,
com destino a Itaiópolis, onde há
a inuguração da Comarca daquela
.vizinha, próspera e populosa cida
de, o Dr. forge Lacerda, digno
governador do Estado e sua ilus
tre comitiva da qual faziam parte
o Secretário de Viação e Obras
Públicas, Dr. Aroldo C. de Caro
valho, Monsenhor Libreloto, o de
putado Romanoviski e varias per
sonalidades de destaque no gover
no de S, Excia.

'f; S,;,-,.

'XXllla Exposição de; :,Ânimdi'sL',���,
Produtos' Derivdd9s

!):fr
•

Em obediência ao que foi estabelecidJ"Jel� .aMrdo rE';alizad�
entre o MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA e o ESTADO DE MI- �

NAS GERAIS, BAHIA, SÃO PAULO e RIO GRANDE DO SUL,
d'everá realizar-se a la. 'de setembro )lo correnté ta��;" na, cidade de
PORTO ALEGRE, em seu parque de Ei!lOsições,"Ii:Íc'alizado no bair
ro de MENINO lIEUS a XXIII á. Exposição Nacional de Animais
e Produtos Derivados.

",
A êsse certame' comparecerão pecuaristas d� todo País, os

criadores cetarinenaes. como em outras exposições. dele participarão;
concorrendo para seu brilhantismo, alem de demonstrarem as, possi-
bilidades da pecuária barriga Verde. ; ( ,;" \

A Diretoria da Produção Animal (oaíxapostal 184, Florianô
polis) ,e os seus Serviços sediados 1)0 interiorde Sauta Catarina, pres
tarão todae- as informá'ções, cooperando para il "maior brilhantismo
nessa festa de pecuária Nacional. ' "

(Ass.) LAURO FOI\'rES BUSTA�}\NTE
Diretor da Produção Animal

'

•
"

(Ass.) ANTONIO ALIR DIAS RAITANI

Engenheiro Agrônomo Encarregado do Posto de Monta 4J1
,

,

.

�

Hoje Grande- Baile ,dos, C!sados
HAVERÁ CONCURSO DE VALSA
Realizarsse-á hoje, dia 19 do corrente, nos salões Bechel, DQ,

Campo dSAg'ua Verde. grandiosa baile dos CASADOS, em homenagem
à passagem do "Dia das Mães". comemorado dia" 1'3. baile êsse que'
será promovido pelo ASSOMBROSO Bolão. Club que, desde já,
sente-se honrado em convidar os associados do .Clube CanQinhénse,'
Operário, Elite Tênis Clube. Sociedade Esportiva Herval, Tíeo C�Ç>>>
e Pesca "Majcr' Tomaz Vieira" e todos os Clubes de bolão, para
comparecerem a êsse monuméntal baile.

\"

Durante o 'baile far-se-á o corÍ'curso da "V�lsa" e o P{l.." que
melhor dança-Ia receberá um 'finíssimo prêmio...Serão, ainda, no de
correr das danças, apresentadas, à sociedade canõinhense, as "senhoritas :
que' irão concorrer ao titulo "'.li "Rainha do Gr<;fniq'dl' Mocidade". par"
o corrente ano.'

,',

,Uma ótima orquestra foi especialmente contratada, afim de
abrilhantar mais essa no�tada dançante. "

"'"
DO CORRESPONDENTE

Papanduva 14 de maio de 1956

Aos nossos leitores,
itssinantes e anunciantes
Devido a preparação para

o nosso rrúrnero de aniver ..

sário, este jornal não cir
culará no prôximo sábado,
reaparecendo nos primeiros
dias de junho.

r

Cirande festa do Club Papa,nduvense
Com-a finalidade de angariar fundos paaa âmp ia

ção de sua séde, social, a Sociedade IpiC� "e: Esportiva' Pi,,
panduvense, promoverá amanhã, grandioso festival com <:.

realização de um torneio Iutebolistico, entre equipes dê"
Mafra, Rio das Pedrai> e Itaiópolis. Aos venceclores serão
oferecidos lindos troféus. A' noite haverá grand� baile.

\,,\

Agradecimento
,Por dever de gratidão e

justiça., agradeço aos Drs,
Mário Mussi e Osvaldo Se

gundo de Oliveira, pela de·
dicacão, cuidados e atenção
dispensados à minha espôsa,
por ocasião do seu interna
mento no Hospital SÚI. Cruz.
Aplicando seus grandes co

nhecimentos médicos,' traba
lha_ndo em conjunto, torna�,
ram possível o nascimento
do rpeu filho.

Profundamente agradecido
coloco-me à disposição dos
referidos médicos, para toda
e qualquer eventualídade.

, ,

Canoinhas, l:-7-5-1956

Waldo Bayestorft

,Falecimento .>
;; .':0

'" Faleceu a J 6 do corrente, a

"sra, dna. Cezarina, esposa do' sr.
Antonio Liller., residentes .. em

AI�o das Pa,lmeiras hã+ muitos
,anos. A' fàmília"enlutada apre.�
sentamos nossos pesame�.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência m
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'«

.RdJlr� não ficar. nda. falta, _já lna entrada dOdinverno, m�-:"t DI i; •

e uma peça In ispensaver no seu guarqa-roupa. m
',o ce ' Veja o novo mostruário RENNER de Gabardine m
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.

m
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Banco do' Brasll .s, A. Te� 'bom gosto l'
Çoncurso-pa�a

v�i��s Visitadores 1;-
,"' Tome Café S. Tereza

(EXCLUSlVAME�TE PARA AGRÔNOMOS. "

ENGENHEIROS-AGRÔNOMOS e TÉCNICOS AGRÍCOLAS)
O 'BANCO DO BRASIL S. A. torna público que. visando a

'permitir o aproveitamento de Técnicos Agrícolas. resolveu' reabrir,
até 31.5·56, das 12,30 às 14,30 horas, nos dias úteis (excluído o sâ
bado), em sua agência nesta] cidade, fi Rua Coronel Albuquerque n,

692, aa inscrições para o concurso acima, encerradas a 29-2·56, cuja
realização. que será 'levada a 'efeito no Distrito Federal e nas capí-;

" tais .dos Estados do Rio Grande do Sul, Paranâ, São Paulo, Minas
'Gerais; Bahia. Pernambuco e Ceará, fica transferida lpara o decorrer
de agôtrto prôximo vindouro, em horário e local a serem oportuna-
mente anunciados.

.�

O edital respectivo está publicado no Diário Oficial da União,
,
de 22-1�-55, e se encontra afixado,' tambem, em todas. as agências do

-

Banco' do Brasil S. A.. as quais se acham autorizadas a prestar mai
"ores esclarecimentos e fazer a inscrição. Visa êsse certame, 8" sei{cio-
nae candidatos para o preenchimento 'de vagas EXCLUSIVAMENTE

.'i NAS AGÊNCIÁS DO IN.TERIOR.
.

/
BANCO DO BRASIL S. A.

.

Agência em Canoínhaa (Se)
.'-rmando Gonçalvea Godinho Hugo Nieble de Freitas

Gerente Contador Interino

I
denternente, da nossli função fis
calizadora, restando-nos a,,' cer
teza de que � eminente Chefe

,

do Executivo Catarinense reali-
zará uma obra administrativa
,como estão' requerendo os altos
interêsses do Estado. Não lhe
faltam qualidades de inteligên
cia e patriotismo, para corres

pender aos ânseíos do povo cá
tarinen�e .

Quanto a mim, - conclui o
deputado Volney Colaço de Oli
veira, - estou perfeitamente cons

ciente das minbas responsabili
dades. Todo o meu empenho
consíâte, juntamente com c meu

colega de secretaria deputado
Estanislau Romanowski, em a

judar o Presidente Paulo Kon
der Bornhausen na tarefa de
conduzir a direção da Casa. Co
nheço-,o bastante e sei da sua

"

honestidade e dos seus propósi
tos moralizadores, Acima das
partidarias e das afeições ou

desafeições -pessoaís, colocamos
os ínterêsses de nossa terra, a

que procuramos servir com en
tusiasmo e dedicação.
Infensos ao zoilo de despeito

e às campanhas difamatórias,
..:... resultantes do inconformismo
de alguns poucos com-a nossa

eleição pau o ''comando do Po
der Legislativo, prosseguiremos
no bom desempenho da missão
que nos destinou; primeiramen
te o povo, e agora a maioria
dos legisladores catarinenses.

(Do Radical do Rio de Ja
neiro, 25-4-1.956)

(CONéLUSÃO)
veira .. os trabalhos da presente
sessão legtslatíva e contamos
com a m .. íoria da Casa. Não u'a
maioria numéricamente capsis'
tente e poderosa como seria de

, se desejar mas u'a .rnaioria for
mada de, homens conscientes,
perfeitamente identificados com

ajnlssão que o povo lhes confiou.

Vale ressaltar que na Presi
dência da Assembleia está um

dos melhores e mais talentosos

políticos da nova geração de
Santa Catarina. Refiro-me ao

deputado Paulo Konder Bor
nhausen, cuja eleição para o

elevado cargo representa vitória
do próprío valor pessoal Apesar
dos seus 26 anos de idade, so

bram-lhe ponderação, elevado
espírito público e reconhecida
preocupação de acertar, o que
lhe tem valido o conceito que
hoje desfruta no seio g,a opinião
pública do Estado e entre seus
pares. Com serenidade e sabe
doria vem dirigindo os trabalhos
da Casa. 'i'"

Relatlvamente ao Governador
Jorge Lacerda, que tão expres
siva "vitórta obteve a 3 de ou

tubro, a nossa' posição é de as

segurar-lhe uma colaboração de
cisiva, para realizar a obra ad
mínístratíva a que se propôs,
inclusive o valioso "Piario de
Obras e 'Equipamentos», vindo
do seu antecessor, o ilustre sr.

Irineu Bornhausen e que deve
rá ser executado no prazo de
dez anos. Não abdicaremos, avi-

A sorte'
Houve nesta localidade duas

plantações de milho para vender.
Uma com área de 22.100 m.2 e

outra com 7.500 m2 aproximada
mente. O dono da área maior pe-
-diu o preçoríe Cr$ 2.000,00, e o

da menor Cr$ 1.500,00 (isto é. sô
pelo milho). Por simples curiosi
dade fui e examinei as' roças, pois

I durante a plantação e capinas das
mesmas observei como foram exe

cutados os trabalhos. Calculei que
na área menor poder-se- ia colher

. uns 750 quilos de milho em espigas.
no valor aproximado a Cr$1.500,OO.
A plantação maior poderá produ
zir talvez o mesmo (750 quilos)
porém o 'produto será muito infe-

'

rior e... valerá' pouco,

Por quJ � Porque alguns dizem
que não tem «sorte» para a Ia
voura.ê

No caso acima narrado, a\sor
I
te» está em saber escolher o ter

reno, selecionar a semente e ca

pinar bem e em tempo. Nada mais.
Tá. "

J.' Wzorek

I

A 'Loja_ J. Côrte Prepar••se para come.

morar o malar Dia da
Cristandade, enccmen
oondo, desde já. sua

Cesta de Natal. Pogue�
-e sem sentir, mediada
pequenas prestações
mensais.

Rua ·Yidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal,._ 76
,', CANOINHAS - SANTA. CATARINA J3(

oferece a y. Sías. balanças automáticas de balcão,
capacidade até 20 kilos; balanças de plataforma
com cap" até 500 kilos, das afamadas marcas

SWEDEX e. FILlZO'LA
-

?:

250.000,00 ..
[p

UI1I,Q

SI.'Od,
.1••

no valor eI.

30.000,00

E airida candidate-se a ga

nhar, inteiramente gratis�
PRÊMIOS VALIOSO!>

IMPUREZAS 110 SANetE

, EMXIR Df I06U�IRA
AUX. TRAT. SIFILlS

,.

2 Uma r6�lo••I.frola
no valor d.

Ruo (ons. lris.pinilÍno,319 - a.u ando

(onjunto 302 - Telefone' 36,1736
(aixa -Postal, 4229 - São Paulo

15.000.00

·Vende�se • dezenas d. outro'i primlql.
Carfa_Patenta Federol 0.0 191

CERTIFICADO DE RESERVISTA I

Sebastião. Peters, perdeu
seu certificado, pede a' quem
o achou entrega-lo nesta Re
dação ou em São João. dos
Cavalheiros em qualquer Ca
sa Comercial, onde será bem

gratificado.
'

Um trator marca i'COCKSHUTT" modo "20", com a�adoi
grade, polia, tomada de força etc., com, pouco uso e em

ótimo estado. Prêço convidativo. Tratar com

O.r. ERWIN.-cSCHWARZ e_m f,rente a Agêncih�Ford.

,Para seu transporte sirva-se, de quem quizer...
"

o.· r;-:rc '"

mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

Representante nesta Cidade

DARCY WIESE

Oliveira
Especi'alidad�s Farmaceuticas

.Pertumarlas - Produtos de Beleza de_ Helena
Rublnstein, Margaret puncan, Coty e outras

I Artigos de Toucador etc.

"

MJni�ulação escrupulose l Preços! módicos!
· R () ti 0/ 5 U L .

. ,"-', ,

Cobertores de pura Lã
Lã em fios

CAS'AERLITASERVIMOS' BEM, PARA SERVIR' SEMPRE

'PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

1,.N.f LAMAÇO E S,

CcO C E I ,2 AS,
F

.

R 'I �. LR AS,
E'SPI'NHAS, ErC.•

CONIRA }UPA,'
,

QUEDA ÓOS CA

BELOS � DEMÂIS
AH,CCOES DO

COURÓ CABELUDO.

&:11_11
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! PARA PRONTA ENTREGA DISPOMOS DO MAIOR SOR;IMENTO DE P N EU S NO *

•..... MUNICíPIO. PNEUS PARA CAMINHÕES - 600-650.700.750-S25.900.1.000 e 1.100 x 20 e 22, de ;6·S·10·12 e 14 LONAS. SIMPLES, BORRACHUDOS, BANDEIRANTES. ETC. PARA
"f"AUTOMOVEIS e JEEPS, ARO 15·16.p·1S·19·20 e 21 LISOS E LAMEIROS, F,AIXA *

iC BRANCA E OS FAMOSOS GOODYEAR SEM CAMARA DE AR_' *

ii(
Concedemos descontos especiais, Vendas à vista e à longo prazo �

Para uma bôa compra, procure a tradicional casa do ramo *

MERHY SELEME. & FILHOS
I �.� em TRÊS BARRAS, Município de Canoinhas �� ��.�.� �� �

ALFREDO GARCINDO
Representações, Cprretagem,Segu ros,ContaPropria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E �EBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; \MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo .Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc.

.

105 alq. terra de cultura, no Gayião, Tres Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.

7 alqueirei de terra. 3 casas' é. paióis. Olaria completa.
Verdadeira prôpriedade rural,

6 datas defronte á. Granj_a de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA

50'Alquelres (Bracatingal e Erval) - em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários - 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante
apenas 10 kllómetros da Cidade)

23 alqueires de terra na Sérra do Lucindo, sendo 20 alqueires,
terra de planta e 3 alqueires de "caíva, sem benfeitorias.

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para
,..

b" I t do pequeno concerto
sua ICIC e a até a reforma geral

Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N D E blcicletes novas ao melhor prêço' da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte
............1 ..

o Melh,or Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório, Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo.

Indicação do Atelier de �ecanografía
de ERNST REIMER
Téenico MecanógraCo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
.'li Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.
Compra e venda de Máquina. novas, usadas e ,reformadas

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa �'

de 6uilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Pulovers, casaquinhos, blusas
meias, tudo de pura Lã

sempre na

Casa Erlita
-�

Pr�ure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom, I;special e canoinhense!

PROCURE CONHECÊR "

o NOSSO' c
Ó

'"
-

PIANOMEAlNI/IOS
E GANHE

.'1,1e

SE��O ,,!) I I 'i�Etl li tCof :.:�
_

..

j
.

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO%

Tem bom gosto,?
Tome Café S. Tereza

TOSSES r nOIlQU1TESf

iliBO mOSDTlDO
(I.LVII.A)

GRANDE TOrnoo

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Cerâmica Brand
Ewaldo Brand

Três Barras - Santa Catarina

Tem para p-ronta entrega:
Telhas Francesas

Tijolos
Goivas

Preços convidativos

o Inverno vem,

Previna-se. e compre seus

agasalhos, cobertores,
roupa de baixo,

na Casa Erlifa
.............................................

:1111I1111111111I111111111�M�_III.ldIIIIiII.lllliilllilllll�lllllmllIIII

Armazem Sublime
Tokarski Cia_ Uda_

I"
I
•
- ,

POR ATACADO E A VAREJO. li!!!
. - =Rua Caetano Costa, 96 - Telefone 219 §"

CANOINHAS SANTA CATARINÀ �
�11111M�1�I�iilllWlll�.IIIIIIlIIMq"'�W�I.c '

Avisa, ao povo em geral que abriu suas portas,
atendendo com secos e molhados, fazendas, louças,
ferragens e com todos os produtos coloniais.

Vende a afamada farinha de trigo
JAP TOKARSKI

APARELHO-

1IL.u H t" • CP

para descarga

1 \

ENGENHARIA E �oMáClO
MATRIZ: RIO DE JA�EIRO
fl.LlAIS: SÁO PAULO; PORTO ALlGII
AGENCIA, BELO HORIZONTE

_·····:c···:······I···········a··················:a:·································_·11.····
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I Dr. Aristides Díemeer I
H

CIRURGIAo DENTISTA
:: .�ii Raios X - Pontes Moveis e' Fixas, II

� =
ii Dentaduras Anatomicas i
:I: Rua Vidal Ramos ••

� CANOINHAS SANTA CATARINA H
:: �

::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Hle::=::=::::=I::�

DR. ERWIN SCHWARZ
Clínica Déntária Geral

RAIOS X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.
MODERNO E,HÁPIDU PROC_ESSO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXAS•.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

'

'li.,

Atende exclusivamente com hora marcada
,.

RUA GETÚLIO VARGAS. 898
EM FRENTE A AG�NCIA «FORD •.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em . Sanla. Calarina a mocidade dirige o Legis,lativo
Paulo Konder Bornhausen apresenta a esperança de renovação da Assembléia
Legislativa, dando- lhe eficiência e objetividade - Hejuvenescimento dos quadros
políticos de Santa Catarina, alçando·se 08 jovens à direção dos negócios do Estado

o que primeiro impressiona
à chegada em Ftoríanópolis é o

fato de a geração nova estar
efetivamente na administração
do Estado. Tanto o Executivo,
como o Legislativo, estãc, hoje
"entregues a homens moços, de
idéias novas, capazes e empre
endedores, dominados pela preo
cupação de correspon.rer à es

perança nêles depositada pelo
eleitorado e de acelerar, ainda
mais, o extraordinário surto' de
progresso que se observa em

Santa Catarina. Basta ver o ca

so do governador, o ex-deputa
do federal Jorge Lacerda, figura
de prestígio nos meios literários
da Capital da República, em

cuja imprensa militou, aliás, com
grande eficiência e brilhantismo
durante vários anos.

A mesma coisa SI' verifica no

Legislativo, que tem a Presidên
cia e a Secretaria nas mãos de
dois jovens, diríamos melhor
dois experimentados moços nas

coisas da' política: os deputados
Paulo Konder Bornhausen e Vol

ney Colaço de Oliveira. Ambos

jornalistas e advogados; ambos

talentosos E'! inspirados oradores.

O deputado Paulo Konder
Bornhausen, além de advogado
e jornalista, é, ainda. homem de

indústria, descendente de urna

família inteiramente dedicada
ao trabalho e de grande atuação
na vida industrial do Estado.

Por fôrça dos predicados e

dss qualidades que caracterizam
êsses dois parlamentares, ,suas
carreiras têm sido rápidas e bri
lhantes testemunhando-o o fato
de ocuparem a direção do Le-

I gíslatívc Estadual, após uma e

leição memorável, disputadís
sima e comentada por tôda a

imprensa «barriga-verde". Vale
ressaltar que o deputado Volney
Colaço de Oliveira, Secretário
da atual Mesa, já, por duas vê
zes, ocupou ã Presidência da
Casa, em 51 e 53.

\

Não faltou oportunidade ao

reporteI' para um demorado e

proveitoso contacto com o depu
tado Volney Colaço de Oliveí
ra, dêle recolhendo o depoimen
to de um moço que. apesar dis
so, é dotado de maturidade _po-

.,.

Cineminha «São Francisco»

com CORNEL WILDE e MAUREEN O'HARA,
Robert Douglas e Gladys Coeper .,

n-, Episódio da "Cidade Perdida"
"ATUALIDADES FRANCESAS"

"O PESCADOR DE SOMBRAS"
"BRINCANDO GOM A MORTE"

lítica, pensando como poucos
homens públicos de sua terra.

Tem, pela Irente, a árdua tare

fa de cornbs ter o ranço das idé
ias e teorias superada. pela _ mo

derna concepção do trato dos

negócios públicos Nem fui por
outro motivo que voltou a em

p- eender uma completa revolu

ção no sistema de funcionamen
to da máquina burocrática da
Assembléia Estadual, para con-

. ferir-lhe maior eficiência e ren

dimento. Jsso êle mes�o diz ao

repórter:
...: Nada nos preocupa mais, no
momento, do que uma reforma

completa. que -abrangerá não

apenas a parte administrativa
da Casa, corno também o an

damento dos trabalhos legisla
tivos. Estamos prêsos a um Re

gimento Interno cheio de absur
dos.

A elaboração das leis fica su

jeita a urna série de imposições,
que vão de verdadeiros despa
chos interlocutórios, sem qual
quer vantagem para os traba=
lhos em si, à concessão de pra
zos demasiadamente longos. 'De
tudo isso resulta que um pro
jeto de lei até chegar à sanção
governamental percorre um lon

go e demorado caminho que,
agcra, procuramos simplificar e

diminuir, com vantagem evíden
te para os negócios do Estado,
Ternos, por outro lado, o pro

blema do quadro de funcioná
rios, muitos dêles nem sempre
ajustados às suas funções, outros
nomeados por fôrça de injunções
político- partidàrtas, roucos tra
balhando realmente e-com apro
veitamento. Bem sabemos que
nêsse particular as dificuldades
são ainda maiores mas tudo há
de ser 1ejado a bom têrmo.

HARMONIA DOS PODERES
Encaminhamos a conversa pa

ra o terreno político focalizando
a situação do Executivo em fun

ção do Legíslatívo.
- Iniciamos nêstes dias

diz o deputado Golaço de Olí-

(Conclúe na 2a página)

'.'

Artigos de qualidade
Casa Erlita

2'1 na téla do Cine Teatro Vera Cruz

FIO ANCORA EM �lEADAS 50 cores

FI'O Ç>RION EM NOVELO' Cr$ 10,00
Botões para vestidos e casacos

. ,.

Pelos Lares e Salões
ANIVEI-<SARIANTES nA SEMANA

,- ,

Cine Teatro Vera'Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio, até 14 anos

Humpfrey Bogart, Jennifer Jones e Gina Lolobrigida
no grandioso filme da United Artist

o DIABO RIU POR ULTIMO�
em Technicolor

Continuação do sensacional seriado O Falcão Negro

Hoje: a Sra. Dona. Elza esposa
rio Snr. Altavir Zaniolo residente
em Curitiba; n jovem Jaime José
Rudolf; () menino Vitorio filho rio
snr. Vicente Novak; o jovem Os·
mar Brauhardt; o jovem Silvestre
Kosouski, o menino Silvio filho
do snr. Afonso Knop.
Amanhã; a sra. dna. Paula Ma

ria esposa do snr. dr. Saulo Car
valho; a sr ta. Geralda Schmidt,
o snr. Alberto Federmann; a me

nina Maria Berna rdete filha do
snr. Walmor Furtado; o menino
Edison Luiz filho do SDr.· Amo
C. H"ffmann; a srta, Maria Ecil
da Gallotti.

Segunda-feira: o menino Luiz
Cesar filho do snr. Altavir Zanio
lo; a sra dna. Pearl esposa do
snr dr. Ore�tes Procopiak,
Terça-feira: o SDr. dr. Oswaldo!

Segundo de Oliveira; a sra. dna.
Haydee esposa do snr. dr. Oswaldo
S. de Oliveira; a sra. dn'a. Nil
da esposa do snr. Walfrido Richter;
o snr. Francisco Alves Pereira;
o snr, Waldomiro Medeiros; o

menino Anibal filho' do SDr. José
Sudoski Filho.

Quarta-feira: a sra. dna. Sofia
esposa do snr. Jordano Righetto.

Quinta-feira: o snr. Ewaldo
Kreiss, o jovem Roberto Guginski;
o menino Ivo Alcy filho do SDr.

Antonio Soares; a srta. Leonilda
Bialeski.

Sexta-feira: o SDr. Antonino
Nicolazzi; o SDr. Italo Bastos; a

sra. dna. Delourdes esposa do snr.

Milles Luiz Zaniolo; o ·SDr. Michel
N. Seleme; a sra dna Estefania
esposa do SDr. Francisco Kõhler:
'0 menino Sésar filho do SDr. Afon
so C. Kohler, o jovem Viegando
filho de snr. Willy Hauffe; a me

nina Regina filha do SDr. Ladislau
Dambroski.

Sábado: o snr. Ricardo Müller;
a menina Inacia filha do SDr. Wal
frido Gonçalves; o sr. Heinz Hauffe;
o menino Mario filho do SDr. Car-

Amanhã, às 15 horas e às 20,15 horas.

EM TECHNICOLOR

"OS FILHOS DOS. MOSQUETEIROS"

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

�.*** •• *.*.* ••• ******�**�*******.***

(,jMliXlliAO-OE EMocOiB ,QIJfOC',4lEMA1�
.

fO/)f,OFEllfCER/ o '1'�APQEG""T� I.
EUlABETHTAYLOJ? DA.NAANDREWSi\!PETER FfNCH :1l !

*
*
'"

IrJlr....... - '. ,. ,_ "I:?

CÔRES Pt:lI'l'TeC.J{NIeoLO� -IA-., :
(ONFtHO_ os iZ .

AMOR 1\10 '*

MI�T€RiO�OI!
,
e lENDÁRotO I ....
Cf,IIiJd/ ÊI

;)

- ás 14 horas Censura Livre

.

Continuação do sensacional seriado O Falcão Negro

DOMINGO

los M�bauer; a sra. dna. Hildegard
esposa rio snr Edgard Schwõelk,
residente em [oinville.
Domingo 27: a sr�. dna. Maria

Edeltrudes, esposa do sr. Miguel
Procopiak, o menino Mario Ro
berto, filho do .sr. Angelin'O Fer
reira _. ,

Segunda-feira 28: os meninos
Gustavo José, filho do sr. Hans €0-
mitti. Agenor Paulo,. filho do sr.

laroslau Sidorak e Renato, filho
'do sr. Roberto Olsen; o jovem
Enio Tack. as srtas, Noldina da
Silva e Beatriz Ferreira; o sr,

Gebrael B El-Kouba, a menina
Zelha. f. do sr.-Nicolau Burgardt.
Terça feira 29: A. sra. dna. Isí

dora Oracz. esposa do sr. José
João Gonçalves; os srs. Sizinio
Kuhn e Antonio Costabile; a me

nina' Genni, filha do sr. Edmundo
Hartmann.

Quarta-feira 30: A srta. Julia,
filha do sr. Estanislau Sempkowski,
o sr. Pedro Dambroski

Quinta-feira 31: O menino Gui
do, filho do sr. Guilherme Prust;
a menina Adéliã; filha do sr, João
Tokarski.
Sexta-feira dia 1.°: Os meninos

Sergio Arno, filho .do sr. Arno C.
Hoffmann e Hugo. filho do sr•.

Otto Hoffmann; as srás. dnas.
Maria de Lourdes, esposa do sr.

Bruno Hugo Colodel, .Seli, esposa
do sr. Johannes Rothert e Este
fania, esposa do sr. Antonio Karvat;
os srs. Miguel Dimidiuk e Horst
Winter.

Cumprimentamos os aniversa
riantes desejando-lhes parabens e

votos de perenes felicidades.

Enlace matrimonial
Uniram-se hoje pelos sagrados

laços matrimoniais a srta, Ana
Ondila, filha do casal sr. Artur-dna.
Veronica Burgardt com o sr. Nor
berto Gapski, residentes nesta ci
dade.

.

Cumprimentamos o jovem par,
augurando-lhe felicidades.

I DOMINGO • �s 17 horas Censura Livre
as 20 horas • Impróprio até 14 anos I

o M!,lND.0 É DA MULHER
em ClnemaScope

com Clifton Web, June Allyson, Van Heflín,
Lauren Bacall, Arlene Dahl e Cornel Wilde

.2a. FEIRA. ás 20 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos

3a. e 4.a FEIRA - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

GALHOFEI ROS cO�R�i��o����eis
5a. e 6a. FEIRA· às 20 horas - Improprio até 14 anos

O CINE VERA CRUZ; comemorando seu 5°. aniversário,
exibirá em sua téla o grandioso filme

1
O D I N I Homem Miraculoso

em Technicolor, com Tony Curtis e Janet Leigh
,----------------�-------,

----------------------------------------------�------------------

CASA· FISCHER
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