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lMPORT ANT·E
entrevista com o sr.

lrineu Bornhausen
possível em Santa Catarina, um

amplo entre os partidos politicas -

entendimento
Outras notas

Do Rio de Janeiro, onde estivera durante a última sema

na em contacto com a superior
/ direção do partido a que pertence,

regressou anteontem, via aérea, acompanhado de sua exma. esposa,

o sr. Irineu Bornhausen, dirigente máximo da União Democratica

Nacional em Santa Catarina, e lider popular inconteste em todos

os rincões de nossa terra.
.

Ao ensejo de sua permanência nesses últimos tres dias

em Florianópolis, realizou o eminente homem público sucessivas

reuniões com correligionários e companheiros, revendo ainda ve

lhos amigos que seguidamente o visitavam na residência do seu

filho, dequtado Paulo Konder Bornhausen, onde habitualmente se

hospeda.
Foi com o objetivo de bem informar aos ouvintes que

procuramos, através da reportagem especializada, entrevistar o

nosso ex-governante, colhendo sua autorizada palavra em tôrno

de assuntos de natureza política, uma vez que reina grande ex

pectativa diante dos rumos que seguirão a� correntes lid��adas
pelo sr. Irineu Bornhausen, na campanha eleitoral que se avizinha:

P __:: Desejaríamos, inicialmente, sr. Irineu Bornhausen,
que nos informasse com referência aos contactos que agora man

. teve com a superior direção da UDN, na capital da república?
R - Estive várias v.ezes com o nosso presidente, senador

Juracy
.

Mahalhães, que me falou, entusiasmado, .
da grande pene

tração que a UDN vem obtendo nas excursões de seus líderes

às diversas regiões do Pais, com o louvavel propósito de melhor

.esclarecer o povo sobre os reais e verdadeiros objetivos do parti
do, visando ao aperfeiçoamento do regime democrático e sempre

propugnando pelo aprimoramento da verdade eleitoral.

P _ V. Excia. teve oportunidade de se reunir com os

deputados do partido?
R - Visitei, na Câmara Federal, a representação udenista,

cuja atuação no exame do Orçamento para o exercício financeiro
de 1958 vem sendo pautada debaixo de uma orientação que tem por
finalidade, acima de tudo, atender com eficiencia a Santa Catari

na, através de emendas e destaques de verbas que serão de ine-

gável redimento para o Estado.
.

P - Além dessa visita feita à representação catarinense,
noticiaram Os jornais do Rio e São Paulo, inclusive inúmeras

emissoras, de que V. Excia. mantivera repetidas conversações e

entendimentos com parlamentares e destacadas figuras de outros

partidos, até mesmo de agremiações tradicionalmente adversárias
da União Democratica Nacional. Poderá esclarecer a veracidade
desse noticiário '1

R - Realmente. Durante minha estada na Capital da Re

publica, mantive conversações com próceres de outras agremiações
partidárias, inclusive com os deputados Joaquim Ramos e Leober
to Leal, do Partido Social Democratico. Nessas palestras exami
namos o panorama estadual da política de nossa terra, tendo
sempre em mira os altos interesses do Estado.

.

Quando assumi a presidencia da União Democrática Na
cional em Santa Catarina, no discurso que então pronunciei,
lembro-me de haver declarado que o meu partido não tinha in

compatibilidades que o impedissem da realização de entendimentos
com quaisquer outras correntes político-partídárias.

.

P - Qual a posição sr. Irineu Borhansen, a seu ver, da

C?hgação de partidos, que, denominada Frente Democrática, lutou
vItoriosamente nas eleições passadas, debaixo da sua liderança?

R - Desde que o Partido de Representação Popular re

solveu abandonar a Frente Democrática que elegeu o Governador
Jorge Lacerda, ela deixou de existir. É meu pensamento, dentro
de breves dias, procurar entendimentos com os presidentes, ou

�e�resentantes das d�vers_as agrem.iações políticas, p.a:.� ? estabe
eC1mento de uma coligação de partidos. Essa cornposiçao de forças.
Ponderáveis terá, como denominador comum, a defesa de um

programa capaz de assegurar uma fase de intensa prosperidade
ao nosso Estado, e um clima de paz e de tranquilidade para que po
V? barriga-verde possa trabalhar sempre e cada vez mais, num am

bclente de plena harmonia social, pelo engrandecimento de Santa
atarina.

n".
Nota :- Esta entrevista foi realizada através da Rádio

larro da Manhã, de Florianópolis.
---

Grande noitada
benefício do

lítero ...musical em

Ginásio Santa Cruz
u

Será levado a efeito nesta cidade, no dia 25 do corrente,

p� grande SHOW em benefício do nosso Ginásio. Além dos

e�oprios alunos, o Ginásio contará com a colaboração de diversos

S
ementos artísticos desta cidade. Desce já agradecemos a pre

c:nà�?e todos, colaborando assim com êste nosso novo edu

sldn dano, cuja conclusão está se tornando uma urgente neces-
a e.

Por um grupo de QUARTANISTAS
�.

Ano 12

Pm�ri�tari�: J C. ��R�Al��
CAIXA POSTAL, 2

Em visita à nossa cidade
alunos do Curso Regional

de Rio Negrinho
Estiveram em visita a Ca

noinhas, alunos do Curso Re
gional do Grupo Escolar de
Rio Negrinho. A excursão foi
uma feliz idéia da Srta. Natalia
Bojarski, eficiente Diretora da
quele Educandário que desde o

seu ingresso no . Magistério
Público, vem empenhando gran-

.

de parte de sua vida, na missão.
de ministrar às crianças, as

luzes da instrução. Mesmo atas
tada de sua terra natal, seu

interesse continua sendo o mes

mo. Trazendo os seus alunos
para visitar Canoinhas, prova
sua dedicação pelo desenvol
vimento da nossa vida eco

nômica.

Os alunos ficaram deveras
impressionados com o nosso

progresso principalmente a ini
ciativa particular e a amabili
dade da nossa gente.
O nosso muito obrigado à

Srta. Natalia Bojarski, pela di

vulgação do nosso Município.

EM RI.SeO
SANTA CRUZ D'E
CANOINHAS

FONE, 128

Hã precisamente dez anos, 25
de maio de 1.947, iniciou-se o

movimento da Constnução de
um Ginásio destinado à secção
mascu!ína. Foi na época uma

iniciativa espetacular. uma idéia
arrojada que vinha a o encontro
dos anseios do povo canoinhense.

No primeiro fervor, foi subs
crita, naquela ocasião, nada
menos que a quantia de' Cr$
1.012.0CO,00 (um milhão e doze
mil cruzeiros) que, se naquele
tempo imediatamente recolhido
fosse e transformado em valor
aquisitivo de material e mão
de obra, estaria hà muito solu
cionado o angustiante problema
com o qual no momento se de
bate a atual Diretoria da Asso
ciação pró Construção do Giná
sio isto é: Como enfrentar a 31

. de janeiro de 1.958 a Inspecção
federal?

Para os que opinam que com

A Aliança da Fome com
a Vontade de Comer·

Senhor Prefeito: apresentamos
os nossos cordiais cumprimentos,
como também. para todos os seus

correligionários da insignificante
Aliança Social Trabalhista Muni
cipal e da corrupta Aliança Social
Trabalhista Nacional.
,

Hoje iremos analisar a vergo
nhosa união da "Fome com a

Vontade de Comer",· isto é, do
Partido Social Democrá tico com

os Petebistas,

Começaremos a estudar a pessoa
.

do presidente nacional do PTB.
Quem é êste João Goulart? Donde
surgiu êste Jango Goulart? Ao

que nos parece, o seu nome "Co
meçou a aparecer, quando inicia
ram vir a público as suas nego
ciatas, seus roubos, seus assaltos
e seus contrabandos, enfim. tornou
se um conhecido nas rodas po
liciais. Pela impunidade fornecida
a -êste corruptor e chantagista,
veio o seu cartaz político pelas
suas "boas" qualidades. O PTB,
achou um grande líder, próprio
para chefiar e conduzi-lo.

As pessoas que dirigem o PSD,
quem são? Ao nosso ver, são:

o fraudador de câmbio, atual Pre
sidente da República e recordista
de v80; o chantagista Assis Cha
teaubriand; o ladrão Amaral Pei
xoto; o assaltador Lupion e o

maior gangster vivo dentro po
Brasil, o' General Mendes de
Morais.

Pois bem. A União dêstes heróis
com Jango Goulart, o que poderia
acontecer? Tambem, ao nosso ver,

s6 poderia resultar o que aí está:
o roubo, a chantagem, a fraude,
'os assaltos, a miséria do povo e

a riqueza destes ladrões públicos.
No que se refere a Aliança

Municipal, _ somos mais felizes,
porque aqui não existem todas
estas qualidades, mas aqui temos
outras, que são: a incompetência
administrativa, a ignorância, a per
seguição. a promiscuidade. a covar

dia; a teimosia. a falsidade e tantas
outras que dariam para encher
esta folha de jornal.
Analizando detalhadamente, o

ajuntamento destes dois partidos,
Continúa na sexta página
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CIRCULA AOS SABADOS
-

o GINASIO

"

quatro salas, precaríamente fun-
cionando com quatro séries, se.

tenha solucionado satisfatoria
mente o problema e acham que
é tempo de cruzar os braços,
porque o Ginásio do alto da,
colina está terminado, transcre
vo o seguinte tópico das leis
que regulam a organização dos
Estabelecimentos de ensino de

gráu médio e que constituem
as condições mínimas exigidas:
1) quatro salas de aulas.ípossuí- I

mos); 2) salas' administração,
(possuimos, porém não mobilíe
da); 3) sala para os professores,
com bliblioteca consultiva pau.
os mesmos, (possuímos' apenas
sala);

.

4) sala especial para ciên
cia com respectivo material di
dático, (temos apenas sala) 5)
biblioteca do Ginâsío, (para a

qual possuimos apenas o lugar)
6) Area livre, (temos); 6) extín-'
tores de incêndio (não possui
mos) 7)Area coberta com insta
lações higiênicas, (em contru

ção). Ficou claro, são as condi
ções mínimas. O prazo deter
minado pela Inspetoria é 31 de
Janeiro de 1.958. Existem só
dois caminhos: Ou está apto,
ou terá caçada a licença de
funcionar até que esteja em

condições.
Para dar solução ao que ain

da falta para atingir o mínimo
exigido e para dar andamento,
se necessita imediatamente dê
um montante de verbas orçado
em Cr$ 450.000,00 (quatrocen
tos e cincnenta mil cruzeiros).
A atual situação financeira é a

seguinte: Possuímos no momen
to em Caixa Cr$ 4.344,00. Nos:..
sas .obrigações a pagar se ele
vam/ até esta data, a Cr$
244.079,00. Temos portanto, em

caixa Cr$ 4.344,(10. Devemos
Cr$ 244 079,00 e precisamos
imediatamente de Cr$ 450.000,00

Conclúe na 6a página

Em fase
2a. Exp.

final os trabalhos, da
. Agro - Avícola -Industrial

Mais 6 pavilhões além dos já existentes, estão em fase
de acabamento, devendo nos próximos dias, serem iniciados os

trabalhos para a confeção de stands industriais. Provàvelmente
até o dia 15 de novembro, todos os setores estarão prontos. A
ampliação da exposição êste ano, nos leva a crer Que o inte- •

resse despertado tanto pelo comércio, indústria corno também
pela agricultura e pecuária, são fatores de absoluto sucesso.

Distante que estamos ainda da exposição, fomos informados que
a D.ireção da Associação Rural t:_m recebido de outros municípios,
pedido de reserva de acomodaçoes.

Até o presente momento, no setor pecuário, existem 23
inscrições e no setor industrial, 46.

" Na próxima semana, chegará a Canoinhas, o

,Varella, que iniciará o trabalho de desenho e 'pintura,
estudos para a construção da fachada.

Na próxima semana, publicaremos a relação final
os industriais e criadores já inscritos no certame.

'r-
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19-10-1957

Veja nas Vitrines da

_CA'SA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Lindo sortimento de carteiras, cintos de luxo,
gaitas de bôca. recebido de fábrica.

Se a Casa Langer é menor,
menores são ainda os' seus preços

Trilhadeiras à Venda
"

A· Associação Rural de Canoinhas avisa 'aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo
para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 14

Representante RO DOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 479 .... Canoinhas, se.i,

I

I
I '

Porcelanas
Jogos para Jantar, Café, Cafezinho,

.

peças avulsas

Casa Erliia
==::;::11:::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::
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RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
.

à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

MOVEIS
Estofados, colchões e sofá - camas CITYTEX,

móveis- de vime e de aço CO�TOUR,
tapetes, lâmpadas. de Nó de Pinho e uma

infinidade de outros artigos na

lOja de Móveis de Volker Vollrath

CaFé Schmitt
v� S� já experimentou café Schmitt!

Experi�'ente uma vez e então

será seu preferido.

1 Limousine FORD Modelo 1937. ,

85 HP completamente reforma
da, motor O kilometro, pneus
novos. PREÇO DE OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez,
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAU L O O L S E !N
em "Três Barras. 4x

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

Vende-se
uma ótima casa de morada
com data à rua Vidal Ra
mos. Informações à rua Eu

guênio de Souza, 229. 3x

POR MOTIVO DE MUDANÇA

VENDE-SE

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygiaj

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

Utensílios
domésticos

(!af1;Q; �.,tit(l,

/2 CASAS
No loteamento do Jardim

Esperança, vende-se 2 casas

recern-construidas de ma

deira com os respectivos
terrenos.

Tratar com o sr. Ludo·
vico Bora, nos Escritórios

da União Madeireira Ltda.

Negócio d e Ocasião
VENDE-SE uma casa' cõrn
três datas, cercadas, no Lo
teamento Jardim Esperança.
Uma à rua Paula Pereira,

"um dos melhores pontos da
{·bdade. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. Bx

Frios de tôdas as espécies
Frutas Selecionadas

,Conservas nq_cionais e estrangeiras I

Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas

C onservas e frios em geral
,

Estoque Permanente-

�
!

Rua Seno Felipe Schmidt _ Prédi'oMichel N. Seleme :
-...

CASA DE -FRIOS
- .

Erne Berta Adelaide Maerschner

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
I

Rel�mpago
Completa assistência. para

b" "I do pequeno concerto
sua

.

lelC ete até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

'Ser:npre OFICINA RELAMPA'GO
Rua P-aula Pereira _- Edifício próprio

CASA ESMALTE
RUA, PAULA PEREIRA, 362

TEM AO SEU DISPOR:

T• 't !
e m p ó a ó 1 e o

lO' as esmaltes vernizes
.

facilite - betonol, etc., etc.

fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeíras

martelos, torquezas, ali, Icates, serras, cepilhos,

lJel'j.ra'montas formões, chaves de íen-

I' (J da, chaves de boca, li-

mas, grozas, brocas, es

meris, pedras de afiar

F O G Õ· E S IS C O N Ô M I C O S

A ;Associação Rural tem à venda
Vacinas - <Se.íocolo e para cólicas de animais; contra o

Carhúnculo Hemático; Hodhiavita; Penicilina; ZotheloDo
para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;

Friolito para frieiras; Coqtra a raiva; Daqonarn contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; CapastF�1
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti'
bacteriana porcina: Solubanegam contra diversos tipos de

.doeuças: cólera aviária; . Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

Sais e Adubos - TM 3·3 para animais (fortificaD�e
.

atntibiótico; Farinha de sangue para a.imentação de aDI'

mais e aves; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM, para
alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para trigo; Enxofre.

Inseticidas - Pó de gafanhoto; PÓ para imunizar se·

mentes; Cupravit para pulverização das plantas con�ra
doenças e pragas;' Sorfolex para irnuinzar tomate; Clonte
para imunizar batatinhas; Bibo. tox: Mata moscas; Mata
formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida gra�u.lada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (InsetICida).

Sementes - de hortaliças de tôdas as espécies; de aveia.

Máquinas - Semeadeiras manuais; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar Iormigas; Descascador de arroz l)1a

nual,

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados.

-v"'·",Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1..4�E� Muifa coisa... em pouco espaço
� A Impostos àltíssimos p�ra ver suficientemente, avisa à quem for .

If) /Í. uma cidade abandonada - tratar de assuntos de responsabi- dizeres
� «TR�NSITO I,MPEDI-

,

\h � iii Cada dia ,que passa, para oca- lidado, o faça na hora e por es- DO» ,na_o sena melhor. SI fossem

noinhense representa vinte e quatro cri to, reconhecendo imediatamente 8ubstltUIjos os taes dizeres, por

horas de desapontamento diante a firma em cartorio. porque em «I�TO E UM EXEMPLO DA
da falida administração municipal; caso contrário sofrerá uma grau- GRANDE ADMINISTRAÇÃO
paga-se impostos altíssimos e o de decepção. ALIANCISTA» a qual é identi
que se vê é uma cidade comple
tamente abandonada pelos pode.
res municipais. Quando é que o

Prefeito Relâmpago vai resolver
fazer alguma coisa por Canoinhas �

�r ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE: lha; Eroino Wi�se,' Antonio

HO/E: OS srs. Douglas Ç_ubas e Demetrio Rudey; o

fI/kendorr e qrlando Buba; JOvem Leonardo Frane; a

meninos lullO Cezar, filho senhora Dna,.Marw, esposr:z
: sr [ulio Gonçalves Fél - jo r· H0'Xacw �osta, =»:�s
ira fo. e Ademir, filho do Aen e �mO anxer fi: o menino

looquim' A. Pereira; a ntonu� vand!', lho do »:
I ' Yolaflda Gutervill. Osm.ano Davet, a mentna
,a,

_ Maristela, filha, do sr. Nor-:
AMANHA: As senhoras berto Fiedlcr.
//0 Gerta, esposa do sr.

listaVa Maes e D!!a. foana,
posa do sr . Zen Cfo _ Maz�r"

� tvicZ,' os srs, Jose Sczygzel;
iei( Michel e o eminente 00 ..

trllador do Estado Dr. Iors»
"""" acerda; o menino fulio, tüho
III o sr, Dionizio A. Orgecoski;

jóvem [acá Wardenski.!
'

SEGUNDA-FEIRA: A me

i/la (ieanine, filha do sr.

acy Varella,' os meninos
scar filho do sr. Braz
ieird e Mario Edson, filho
sr. Rodolfo Froehner; o

.Dr. João Bayer Fo.; o

óvem A?11ir, filho do sr. Ja.
ob Seleme; a senhora Dna.
de/mira, esposa do sr. Uí al
ido Schramm,

TERÇAsFEIRA: A menina
eonide Lourdes, filha do sr. A seus familiares nossas
Ilix da, Costa Gomes; o condolências.
óvem Antonio Vailatti.

�ffPELUS
�r

) e
....

QUARTA.rEIRA: A me..

'na Regina, filha do -sr. Dr.
arDido Ferreira; o menino
nnelu: Francisco, filho do
r. Henrique Neustaedter.

• QUINTA"rEII<A: Os srs.

l/redo de Oliveira (iarcinuo,
= igníssimo Diretor desta Fô=

SEXTA-FEIRA: A menina
Marilú Paula, filha do sr,

Arno C. Hoftmann; os srs.

Kaissar Sakr; Vitor Tomas.
chitz e Ludovico Glinski; o

menino Oswaldo, filho do sr.

Iose Lgnacio dos Santos; a

senhora Dna. Marinha, es

posa do sr. Allen M. Costa.

Cumprimentamos os ani»
oersariantes, almejando .. lhes
as mais sinceras felicitações.

Falecimento
Depois de longa enfermi

dade, faleceu quarta-feira
última, nesta cidade a exma.

'

viúva Dna. Maria Erzinger
Voigt, de tradicional família
local. .,

s. Tereza Especial
o seu café

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Cine Teatro
APRESENTA:

Impróprio até 14 anosHOJE

SANGUE :POR
ás 20 horas -

Vera
MIE ._,

Cruz

GLORIA
EM TECHNIC'OLOR

cf James Cagney e Corine Calwert
CONTo DO SERIADO: SANGUE E ESPADA

ás 14 horas
-,-----

DOMINGO

SANGUE
CONTo DO SERIADO:

DOMINGO L_ /�s 17 horas
as 20 hrs.

POR
Censura Livre

GLORIA
SANGUE E ESPAnA

Imp. até 18

CASA DE BAMBÚ
e]. Robert Ryan, Robert Starck, Shirley Yamaguchi

e Cameron Mitchel
" . Sórdido e terrivel como o próprio vício ...

2a, FEIRA • ás 20 horas-:R"EPRISE - Impr. até 18 anos
_._---

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

ASSALTO
cf Jim Dawies e Marsha Jones

5a. FEIRA. - às 20 hor:-:-'"impróprio até 14 anos

Unica exibição de

IA historia de um casaco de pele

anos

SEXTA-FEIRA
Haverá grandioso Show em beneticio

do Ginásio Santa Cruz. A I direção pede
a colaboração do povo para um bom' re- Isultado dêsse espetáculo tilantrópico.

-,

•

Taxa de limpeza pública -

TodDS os comerciantes pagam à
Prefeitura a Taxa de Limpeza
Pública - até aí tudo legal. Acon
tece, porém, que grande parte
deles uào são visitados regular.
mente pelo carro da limpeza pú
blica. E assim acontece que, com
o acúmulo do lixo de vários dias,
êles mesmos são obrigados a dar
jeito de o tranaportrr. Assim não,
isso já é demais!

Criador de cobras - No
ponto central de nossa cidade,
defronte a bela praça Lauro
Müller, no terreno de propriedade
do Presidente do PSD, 'Sr. Ter
cisio Schaeffer, que nem siquêr
possue muro, ergue- se um matagal,
cada dia mais viçoso, onde es co

bras e outros bichos devem sentir
se plenamente a vontade; o mato

está se tornando tão fechado que
dentro de mais alguns meses po
derá servir até de refúgio". Pelo
que vemos, não é para' menos

que Haroldo Ferreira esteja reali-:
zando urna péssima administração
pois o exemplo vem do presidente
do P.S. D,� um dos pertidos que
o elegeu:
Inacreditável, mas é ver

dade - As ruas de nossa cidade,
contrariando todos os princípios
de higiene. (convém notar que- o
Prefeito é médico), continúam·
sendo varridas, em pleno dia,
quase sempre no período da tarde,
produzindo núvens de pó que
arrepiam o cabelo de muita gente
e provocam caretas e mais caretas
- o Braulio Ribas deve saber
disso. Isso é vergonhoso, inacre
ditavel, IDas infelizmente é uma

verdade sem contestação. Não é
a primeira vêz que comentamos

êsse assunto e, se o Prefeito He
lâmpago não tornar' as.providênciaa
cabíveis no caso, novamente vol
taremos a comentá-lo.

ca no pais, com o tal Komeche
que, Lupion e outros. que só vj.
vem de mamatas e mutretas e

ainda tem cor.agem de dizer que
são grandes Brasileiros. Vocês são
é a vergonha do Brasil.

- Conhecem aquela de um

Prefeito que não possuie capaci
dada administrativa ê Pois bem o

tal Prefeito reconhecendo não
possuir estas qualidades renuncio
ou, entregando a Prefeitura à um

homem indicado e de capacidade
comprovada e hoje a tal cidade
es tá em franco progresso. Haroldo
Ferreira, diga si for para o bem
de Canoiuhas eu ficol. . Por favor,
então saia, que Canoiuhas quer
progredir.
- A ponte D'gua Verde, re-

. oonstruida após BS enchentes pelos
valorosos lndustriais daquele lado
quebrou, pois a mesma foi CODS·

truida as pressas e para veículos
com capacidade para 8.000 Kilos,
mas como ali não existia aviso
algum alertando os motoristas,
passou um caminhão com maior
capacidade, quebrando- a. Agora
notamos ali duas placas com os

_.:_ O que faz o tal Orty em

Canoinhas? 'EstE: ano já é a

terceira ou quarta. vez que an

da por aqui. Si fôr ferias, não
acham que são muitas? Ganha
lá no Rio uma fortuna por mês,
pera não fazer nada, Vive uma

vida de prmcípe Que mamata.
Bem este paiz dirigido pelo PTS
e PSD, nosso querido Brasil irá
a falencia. Operários! A vida de

príncipes que leva esta gente. é
o suor e sangue de teus filhos:

- Cuidado com eles, só apare
cem quando precisam dé algumá

coisa...

- Não é por falta de dinheiro
que o "Prefeito Relâmpago" nada
fêz e nada continua fazendo, di
nheiro existe, pois com os impos
tos escorchantes triplicou a arre
cadação da Prefeitura, sem con

tarmos com mais de Cr$ .......
1.500.000,00 (um milhão e meio)
que o Governo de Jorge Lacerda

já lhe mandou ê as estradas, bo
eiros e Pontes continuam em pe
tição de miséria. O que existe,
má aplicação do dinheiro, péssi.
ma administração. O GovernO do
Estado tem cooperlHio com todos
os Prefeitos sem olhar a que paf'
tido político pl'rtence, 'mas mano

dar dinheiro para um Prefeito co·

'mo'Haroldo Ferreira, é a meema
jogar no

é de um

punho de

cacique

coisa que queimar ou

lixo. O que precizamos
homem que tenha um

ferro e iniciativa, nos queremos
é, progr�sBo.
.,- Cuidado cQm o «Prefeito

Relampago» porque ele é o tal

que tem duas, caras. urna para
afirmár e outra para negar, por·
tanto o cacique que já o conhece
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Promotoria Pública da Comarca de
(anoinhas Santa Catarina

Canoinhas, 17 de outubro de 19S7
Ilmo. Sr. - Diretor do Jornal "Correio do Norte" Nesta:

Presado Senhor:

Apraz-me comunicar-lhe que em .data de 16 do cor

rente, assumi o exercício do cargo de Promotor Público
desta Comarca.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. S. os
protestos de minha estima e distinto apreço, subscrevendo-me

Olivério José Gomes Promotor Público

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Rural de Canoinhas tem a

venda os sequlntes produtos:
Sementes de arroz, agulha e amarelão, procedencia Rgs.
Rama de aipim - dos melhores produtores.
Vacina contra bouba -I' (pipoca) dos pintos, doença que
( geralmente ataca no verão entre

os meses de outubro � março.

Piragí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína - para uso curativo e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos.

Vacinas - cristal vi01eta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente. das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei
ras e etc.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Assoéiação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
qúer informação cçm relação a doenças dos
animais e aves.

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS ca·

oHOS E DEMAIS f

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.

'PARA
E C.2

FERIDAS,
,

E 'M A 5,
INFLAMACOfSi
COCEIRAS,
F R I E 1 R A,,�,I
ESPINHAS, ETÇ.,

f '
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Prestigiai '.
o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!

O título velho não tem mais valor. Munidos de 3 fotografias 3x4 I

ou de outro documento de identidade, compare�am ao Cartório Eleitoral, no prédio da Prefeitul
façam desde já o novo título. Não deixem para 'última hora. O prazo é até dezembro do corrente a�

CANOIN'HENSES!
titulo velho
Municipal e

II ."'ZZ?F pp mm

te nomrr r
Os vendidos em

. . -

sua aqursiçao

Dl
os

ao

automóveis
homem do

ditos
povo

,

nosso pais
proibitiva

.-

que sao

tornam
preços por
baixo custo

RIO, 4 (VA) - Noticias eu

ropeias informam que na Itália
e na Alemanha acabam de ser

lançados dois novos tipos de au-
-

tomoveis populares, destinados,
realmente, a serem utilizados

justamente por .aqueles que não

podem adquirir os chamados
carros de classe. O carro italia
no, que é o Fiat 500, com motor
de 13 HP custará aproximada
mente 30000 cruzeiros: e o ale
mão, que é um veiculo de três
rodas munido de um motor Mes
serschmítt, com chassis conver

si vel, custará apenas 42 mil
cruzeiros,

Trata-se, como se vê, de veí-

de todas as proteções oficiais! cario que teria o seu problema
até mesmo da suspensão da irn- de condução resolvido com a

portação de carros da mesma propriedade de urna Rorni-Iseta,
classe para evitar a concorren- não poderá nunca dispensar o

cia o que vemos é o lançamento preço de custo de um dêsses
no mercado de determinados ti- carrinhos, Mesmo a prestações,
pos de veículos motorizados que tais veiculas são inacessíveis
de populares só tem o nome, tanto para aqueles como para
pois os preços por que os mesmos êstes.
são vendidos entre nós tornam
sua aquisição proibitiva ao ho
mem do povo. Um operario, que
necessita de condução rápida
e barata, ganhando tres a quatro
mil cruzeiros por mes jamais
poderá adquírfr, por exemplo,
uma "Lambreta", Do mesmo mo

do, um comerciário 0U um ban-

culos realmente populares, de
fácil aquisição pelo operaria mais

modesto, pois seus preços em
. relação ao nivel de vida, pede
rão ser equiparados ao de uma

bicicleta motorizada entre nós.

Também a França está empe
nhada no lancamento ainda êste

I
ano, de um' tipo identico que
será chamado "Vespa", cujo pre
ço, naquele país, não será supe
rior ao de uma «Lambreta» 'da
qual é aquele o maior concor

rente;

Na conjuntura nacional a so

lução do problema estaria 'na

liberação da importação justa-
, mente, dos veículos populares de
fabricação estrangeira ao câm
bio oficial e com isenção das

taxas alfandegárias, a fim de
evitar a majoração excessiva do

Enquanto isso se passa no

estrangeiro, em nosso país onde
a industrta automobilística goza

qualquer que se]o a

qualquer °que seio a

corqo.,
estrada ,I

I

um pneu .. dois servkes,
. ,

,. barras duras errobustos que mordem
o terreno para máxima tração nas

más estradas.

e nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nos estradas
pavimentadas.

poro caminhões e caminhonetes,
que nõo escolhem estrados

Venha connecer a extraordinário Pneu AT e todo

\ o nosso completo estoque de Pneus Firesrone

pára todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializada, à sua disposição, paro servi
/0 com presteza e cortezia.

Pneus Firestone
máxima quilometragem" por cruzeiro

y l
TRÊS BARRAS - S. c.

( ,

I

I�•..••.'.'.., Pneu Firestone A. T. Economico no asfalto ... Valente na lama
Um pneu.- Dois serviços

respectivo preço de custO,11
do a diferença cambial lan�a
à conta' dos carros de luxo. O'
então, que as fábricas naciont
baixem os preços dos veicul
ao nível de. custo dos similat
estrangeiros, pois não, se con
be, como valôr econômico pó
a Nação, a manutenção dflind'
trías que, sob amparo ofiei
estejam a usufruir lucros lal
losos em detrimento da econ
mia popular.

Caber
ás Associações RUrai!
administração dos po

tos agro-pecuários
RIO, 10 (RP) - As As

ciaçoes Rurais, bem 'como

associações especializadas, �

respectivos municípios, ad
nistrarão doravante 0:3 pos
agro-pecuários já instalados

que venham a ser instalados
país. O

\
decreto deterrninaa

ao Ministério da Agricultura
entrega da administração ti
referidos postos foi hoje a�
nado'pelo presidente da Repi
blica. O· ato estabelece ain

que será lavrado um aeôr
entre o Ministério e as assoei

ções rurais pelo prazo, de dd

anos, para realização de pro
grama mínimo, tendo em v�

! a área servida pelo posto e (

recursos díspoiiíveis.

Café

Santa Tereza Espedi
para o seu melhor palilda

UDENISTÀ: O teu Partido
precisa do teu voto. Ioscrev&
te eleitor imediatamente. pro'
curando um dos pósto8 d�

qualificação da cidade,

VIAGEM A MART
ainda êste século
(Conclusão da 63 páginal

,

A viagem para Marte durai
256 dias. Atingido o planets,ú

. viajantes terão de esperar, pa,
regressar à terra, a conjunça
mais favorável Marte-Terra, o

seja um prazo de 440 dfa� 1;1
restres Dessa maneira, a V!Bg

.

de ida e volta Terra-Marte j.
efetua ria nuns 952 dias, cer�a
tres anos:

Quanto à 'viagem para 8 LU:
o acadêmico Lebedev jUlga:s
"Izvestia", que bastam 15. ho [
de vôo. Um outro cientlst�,o�
professor Dobronravov, precl�e'a esse respeito que urn en

II
nho lançado a velocídade de

u
'I d -

o
qUI ornetrc..s por segun o

UI
seja 3 quilometros mais do dqes'
a velocidade com que . s? " _,

loca atualmente o "sputnJk 'o
bastaria para vencer a fltrSça
terrestre.

i_i'
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Vamos plantar capim?
J. Wzorek

Foi anunciado que 17 navios
carregados de trigo norte-ame
ricano chegaram ao pôrto de
Santos e que os moinhos de São
Paulo já estão abastecidos l;ie
trigo até ao mês de maio p. ·v.
Dizem ainda que' O govêrno

comprou êste trigo, provavel
mente para assim conseguir um
empréstimo em dinheiro que se..

ria destinado para construir a'
Brasília.

Diga-se, entre parentesis, que,
tempos atráz, Assis Chauteau
briand recomendou que se pian
"tasse capim em vez de trigo!

Constroem-se castelos no ar

e prejudica-se a triticultura na

cional. Em vez disso, construam
se novas estradas até a Goiania
pois os tijolos ,para a nova ca

pital não poderão ser remetidos
por via aérea.
E vem chegando a nova sa

fra de trigo no Brasil para re

começar a calvaria das "quotas",
do trigo extrangeiro, do "trigo
papel".
o. Brasil produz muito trtgo

e poderia produzi-lo em ambun
dância mas, parece incrivei, as

esferas federais em vez de in
centivar sua' produção, preferem
o trigo norte-americano. E nós,
lavradores vamos plantar capim
"pra burro comer"?

.

Registro Ci V iI'VENDE-SEda plantatoxidezA
pode""Comigo

. ,

nmguem Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu-,
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de 'Santa Catarina, etc.

Faz 58ber que pretendem ca

sar: Afonso Alves Pereira e Oti
lia Paiano. Ele, natural de São
Paulo, nascido em Rio Branco,
no dia 20 de janeiro de 1922,
operaria, solteiro, filho de Au

gusto A. Pereira e de Dona
Maria Alves, falecida, domici
liados e residentes neste Distrito.
Ela, natural deste Estado, nasci
da neste Distrito no dia 30 de
rr.aio de 1931, doméstica, solteira
filha de Joaquim Paiano e de
Dona Rosa Soares Fragoso fal.,
domiciliados e residentes neste
Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Oódigo Civil art.
180, Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o E
para constar e chegar êste ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no

lugar de· costume e publicado
no Jornal "Correio do Norte"
da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 10/9/1957
Sebastião Grein 'Costa
Oficial do Registro Civil

1 terreno medindo 20x100
metros com uma casa de
madeira. Preço a vista Cr$.
60.000,00.

1 galpão de 6xll metros,
2 pavimentos. Cr$. 20.000,00
a vista.

Vêr no local. Aceita-se

proposta de preços.
Tratar com o sr. Ernesto

Fischer. 2x

Continuação do número anterior

COlIlO vesicante ••• Este vegetal é mais tóxico" que os demais
, �da família Araceae e produz na economia animal seja exterior,
seja interiormente. as maiores desordens".

Semelhantes são as declarações de Lindley.
Qual seria o princípio tóxico da planta? C. Wehmer (Die

Pflanzenstoffe) declara que o rizoma é venenoso, mas não encerra

alcaloides, glicôsidee ou princípios amargos. O princípio ativo seriam
08 ráfides ou agulhas de oxalato de cálcio.

Estas informações de Wehmer datam de 1897. Kunkei, tom

1901, exclue também os glucôsides e diz:"A mim parece, julgando
pelos sintomas que se observam, que não <se trata nem de
ráfides nem de saponirra" (Apud Hoehne 84).

11 Em todo caso, durante muito tempo pensou-se ser a toxidez
das Araceae quando ingeridas em estado cru causada pela saponina
que encerrariam. Revistas médicas de 1940 afirmaram mesmo que o

consumo de certas Araeas, como sejam o Inhame e a Taioba causa

predisposição para a lepra e diziam que esta doença seguia os ca

minhos de dispersão do Inhame. Maior e mais generalizado o COD

sumo do Iuhame, maior seria também a incidência da lepra nos

diversos países. Em uma conferência reierindo-me a essa suposição
que naquele tempo era tida como verdadeira, dissera o seguinte:
Abrindo um parêntesis para falar sôbre estas estranhas relações
entre ambas, os autores dizem que a sapotoxina é hemolítica,
destruindo a membrana dos eritrócitos do sangue, ataca o

eortex das glândulas suprarenais e causa pequenas hemorragias
ou petéquias na pele, manchas estas semelhantes a picadas
de pulga. A sapofoxina, facilita, ao mesmo tempo. a multipli
cação dos bacilos de Hansen ou predispondó para a lepra. No'
organismo existe, nos indivíduos que não se nutrem dessas
Araceae, uma substância inhibidora que impede o desenvol
vimento do micro-organismo quando consegue entrar' nos te
cidos ou no sangue" (Pickel, apud Hoehne: Relatório de Bo
tânica 1944).

Dez anos depois os autores começaram a rejeitar a influência
deletéria do Inhame e outras Araceae sôbre o organismo humano e

nunca mais falou-se da nocividade desses plantas à saúde do povo.
No entanto, ainda não era conhecido o princípio tóxico delas.

Começamos então a pesquisar e verificar se de fato havia
saponina no suco de "Comigo-ninguém.pode" e constatamos que
88 soluções aquosas de Dieffenbachia picta embora produzissem
salivação, não dão espuma, como é o caso das plantas que contém
saponina, nem dão a reação típica com 0- ácido sulfúrico concentrado

. (Ânais da Faculdade de Farmácia de São Paulo. 1949). Logo, não se

podia tratar de saponina no caso em aprêço,
Procuramos em seguida o Instituto Adolfo Lutz que, no

entanto, 'não tinha iniciado as análises.

Consultando. como última instância, o Prof. Dr. Richard
Wasicky, o melhor conhecedor das plantas medicinais e tóxicas da
Europa e América, êle disse-nos que realmente a Dieffenbachia

,

(Conclusão no próximo número)

Fábrica de Móveis
Instalada em prédio alu

gado, à rua 12 de Setembro,
podendo mudar ou continuar -

no mesmo. Preço de ocasião.

Tratar com o Sr. Carlos
Spies à rua Paula Pereira
n.? 498. Ix

.' ,

TriIhadeira
Vende-se uma e dois (2)

motores um de � O e outro
de 6 H. P.

Condições de negócio com

o proprietário sr. P e d r o
Niedzielski em Rio dos Par
dos. çx

COROAS para FINADOS
Vendem-se coroas de flores artificiais para -finados.

Crepom e parafina.
Pode-se adquirir com Dna. AGNES, Resid. Max Scholze,
ao lado Hotel Scholze - Rua Vidal Ramos, '761 - Canoinhas.

Material elétrico
CASAERLITA
A UNIÃO DÉMOCRÁTICA
N;\CIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Coroas para o dia dos finados
Homenageie seu ente falecido, com uma linda coroa,

artisticamente feita' pela perita no ramo, Dna. Chiquinha
Kopetoski, que comunica ao povo da cidade e do interior,
que também este ano, está a disposição de seus inúmeros
freguezes, tendo grande exposição de coroas já prontas,
de todos os tipos, aceitando também encomendas.

V. S. prevenindo-se em tempo, vindo já, terá para
escolher a vontade.

Rua Paula Pereira, 819 .... Canoínhas.•'" ....
ExFósforos Paraná

Sempre na ponta
Sempre na pontinha,

REGULA MENTO

Terreno Vendado Concurso de Fotografias
Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

ASPECTOS CATARINENSES Vendo um dos melhores da Barra Grande, distante
11 klm. desta cidade, Estrada' Dona Francisca, com 25
alqueires cobertos de bracatinga, tendo inclusive madeiras
de lei, ervais, terra de planta e boas aguadas.

Ver e tratar na CASA SEZEFREDO, a que vende
'

as melhores bananas da praça pelos menores preços. 3M

, . Organizado Pelo CENTRO CATARINENSE e sob o patro
CInJO do Departamento de Turismo do Automovel Club do Brasil.

-

1) Poderão concorrer ao certame, fotografas profissionais
e amadores.

b .
�) As fotografias, sobre' aspectos catarinenses, serão su-

ordmadas aos seguintes temas:

a) Belezas Naturais
b) Atividades Humanas
c) Aspectos Urbanos

d
3) Cada concorrente poderá apresentar núme�o Ilimitado

e fotografias no formato mínimo de 24 x 30 e máximo ,30 x 40.
4) Cada fotografia trará no verso: Título, nome e endereço

Completo do autor.
.

-

.

d'
5) Além cios prêmios que eventualmente sejam postos à

l:posição do Juri, o CENTRO CATARINENSE premiará os treis

�tlmeiros trabalhos classificados em cada categoria, com medalhas
e Ouro, prata e bronze respectivamente.

s
6) Todos os concorrentes participarão da Exposição que

P� �ealizará na sede do Automovel Club do Rio de Janeiro, no

�o nado de 24 de novembro a 7 de dezembro do corrente ano.

CA", 7) Os trabalhos deverão chegar à Secretaria do CENTRO,
LU! '1J.ARINENSE até o dia 17 de -novembro,
n[

d 8) As fotografias expostas passarão a pertencer ao acervo
)r8

o CENTRO CATARINENSE.

a,. da 9) A Comissão Julgadora será designada pelo Presidente
ISO ASSOciação Brasileira de Arte Fotográfica.
ge'111 peJ .

10) Os casos omissos neste Regulamente serão resolvidos
�

ot
a Dlretpria do CENTRO CATARINENSE.

qUI 11) Toda a correspondência sobre o Concurso será dirigida a
les' Antônio Augusto Nóbrega Fontes

Dep. de Informações e Propaganda do �,

CE�TRO CATARlNENSE
Rua México, 74 - 4° andar
RIO DE\iA-NEIRO

Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Salão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes
aparelhos: um seca�or capacete,
um aparelho para permanente,
uma bacia para lavagem de ca

beça, um secador manual, 2 jo
gos de toalete, e demais ferra
mentas que concernem ao ramo.

Tudo em perfeito estado,
Preço de ocasião.

Vende-se ou troca-se por ter
reno. Aceita-se 'contra-proposta.
Tratar com Walmor Marco na

Associação Rural, ou em sua

residência à rua Anita Gari
baldi, 102. 4x

Atenção Comércio e Indústria do

Munlc�pio de Cacoinhas
,

EXPRESSO JOINVIlENSE lTDA., tem o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas
mais uma de suas Agências de Transporte, tendo sido
nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma
Rimon Selame & Ciso (Fábrica de Vasos de Xaxim),
com séde a Rua 12 de Setembro, 757 - telefone 255.

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio
de Jãneiro, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
etc., com preços especiais de São Paulo a

Canoinhas de Cr$1,40 por kilo de carga:
.

Para melhores informações os interessados queiram
dirigir-se aos nossos agentes Rimon Seleme & Cia.,
que serão atendidos com a máxima satisfação.

,Pela preferência que nos for dispensada agra-
decemos penhorados. '

Panelas e louças'
Casa Erlita.

O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes,
servi-los.

EXPRESSO JOINVILEt�SE t:taA.
. . .�� ..

I !#

'.- ." -.
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A SIC AGRADECE
A Firma Prosdocimo S/A., de Curitiba através de seu reven

dedor nesta praça, o sr. João Frederico A. Siems, presenteou a Biblio
teca Infantil com uma BICICLETA NOVISSIMA, marca "Hamburg",
aro 2Bxl 1/2. A simpatia do gesto cresce de significação por se tratar
duma Firma Comercial não canoinhense, que vem prestigiar o sentido
cultural desta Biblioteca. Tanto mais sensibilizada, a BIC vem agra
decer, comovida, à Prosdocimo S/A. a valiosa doação.

Os meninos da BIC estão vendendo a rifa, que correrá no

dia do Natal. 'A bicicleta acha-se em exposição na BIC.

ALIANÇA
Conclusão da primeira página'

resulta o mesmo em todos os mu

nicípios onde estão unidos e que
governam.

Aqui em Canoinhas, onde esta
aliança gcverna somente 21 meses,

".

, já temos a prova do fracasso ad- -

ministrativo, da inocmpetência, da
perseguição, etc...

.

Temos pena de nossa Canoinhasl
Depois de uma gestão honrada,
honesta e produtiva do Sr. Bene
dito' Terezio de Carvalho, estar
mos aguentando esta administração
fra'cas-sada que aí está é· de dar dó.

Temos pena de nosso Prefeito.
Ele: está revelando sua falta de
poder e sua pobreza de espirito.
Ouando o nosso Prefeito terminar
;mandato, (se até lá chegar), cre
mos que nem "os seus clientes com

parececerão ao seu consultório de
mêdo de morrerem mais depressa.
Lembramos ao Sr Prefeito que

agora anda muito em moda uma

"coisa" chamada impeachmeant.
'Senhor Prefeito,' tome muito

cuidado, ainda mais que no ano

que vem, a oposição terá maioria
absoluta na Câmara dos Vereado
res. Todo cuidado é pouco,

'Não � possivel, nós chamarmos

DA- FOME ...

BOA
INICIATIVA
A instalação de Pôsto de emer

gência no Campo d'Agua Verde,
para atender os moradôres da zo

na alagadiça e que até há pouco
estavam com suas casas debaixo
d'agua, foi mesmo uma iniciativa
que merece destaque e isso graças
ao Dr. Reneau Cubas, médico
chefe do 5° Distrito Sanitário.

Estamos devidamente informa
dos que desde os primeiros dias
da enchente o Dr. Cubas estava

dispensando todos cuidados às
famílias dos operários residentes
"na Xarqueada e Campo d'Agua

Verde, -óra fornecendo medicamen-
. tos, óra orientando a fim de evitar
epidemias, e presentemente dei
xando à disposição do povo, um

Guarda Sanitário na Escola de
do Campo d'Agua Verde' cuja prin
cipal função é ensinar à

,
desinfe

tar casas que receberam agua da
enchente.
B8a iniciativa essa do Dr. Reneau
Cubas. Enquanto outros falam que
farão isso e aquilo, e nada fazem,
ele ampara e assiste o pôvo, que
em nada foi ajudado pelo Poder
Pública Municipal.

EIS A· MAIOR, ,DAS MAIORES
f

,

o-fertas JAMAIS vistas em CanoinhasIH

Xadrez Paulista
Larnê

Faille

Nylon bordado

« «

Lojas Unidas Ltda.
cl

A' PIONEIRA -i.DO

9,Bo
1B,50
B,50-
5,Bo
3,Bo
21,50
22,00
24,50
122,00

-

Rua Caetano Costa, 553
Canoinhas - Sta.Catarina

PREÇOS BAIXOS

Conclusão da 1 a. pagina
porque corremos sério risco
do fechamento do Estabeleci
mento

. para o ano vindouro.
Esta é a Situação real, nua e

crua. O assunto exige medita
ção e seriedade.

A solução final da «parada»
está com o povo de Canoinhas.
Se o Estabelecimento não re

sistir às exigências da Inspeção,
o que acontecerá? A resposta
deixo às três séries de rapazes
que ficarão da espectativa de
como continuar os seus estudos,
Não quero ser nem pessemista,
nem otimista, porém, com me

nos de Cr$ 20.000,00 ninguem
mantem o seu filho, por ano,
em estudo e pensão, fora de
Canoinhas, Isto só para falar
daquilo que afeta ao bolso e os

graves riscos morais que .
en

frenta a mocidade longe dos
olhares paternos, não é tambem
motivo de apreensões?
O caso, por mais grave que

pareça, encontrará solução na

medida que for encarado pelo

CONVITE
O PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO

convida pelo presente a todos os seus correligionários, adlllirdores e amigos, para comparecerem à �ua Convenção Munkip:;; 'a realizar-se no dia IOde novembro do corrente, no' RestauraniGuarani, a Rua Paula Pereira, quando se, elegerá a nova Diretolieda simpática agremiação partidária. a

ESTEFANO WRUBLEVSKI - Presidente em exercício.

EM RISCO O GINASIO ...

No Cineminha (Fone 115)
Domingo, às 15,30 hs.

Domingo, às 20,15 hs.

Segunda- feira, às 20,15 hs,

da S u

erpente
- UMA FANTASIA

com Faith DOMERGUE, Richard LONG,
Marshall THOMPSON, Kathleen HUGHES.

.povo todo de Canoinhas. Tal:
vez o problema não nos afete
tanto a nós mesmos, mas o fu.
turo pertence às novas gera.
ções, que serão alguma coisa
se nós tivermos sido algullla
coisa.

'Remédios: Organização de
uma festa a realizar-se no dia
17 de Novembro. Será uma m"
dida, para a qual a Associaçâõ
conta com o apoio de todos.
Em segundo .lugar: Serão e:

mitidas apólices, em número de
mil, no valor de Cr$ 500,00
cada, Sôbre esta ultima moda.
lidade será oportunamente. es
crita alguma coisa.

E aqui fica tambem um ap�
lo especial aos poderes públicos
que de maneira nenhuma po'
derão alheiar-se a um assunto,
como o presente, de muita gra.
vidade e responsabilidade para
toda a Canoinhas,

PEDRO REITZ
Membro do Conselho Fiscal da

.

Diretoria.

-,

VIAGEM A MARTE
ANT'ES -DO FlM DO SECULO

'o,

Dez "navios cósmicos" de 1.700 toneladas tomarão

parte na 'expedição como estações s_iderais instaladas
no espaço - Três anos a viagem de ida e volta
Moscou, 14 (UP) - A viagem Um dêsses projetos prevê a

de ida e volta Terra-Marte du- instalação no espaço de "esta
raria 3 anos ao passo que 15 ções siderais", cada uma dotada
horas de vôo bastariam para de uns lo "navios cósmicos".de
atingir a Lua, anunciou a im- 1.700 toneladas, As revoluçoes
prensa soviética. dessas estações em tôrno da

Terra seguirão uma órbita elíp'
tica P, aproximando-se de Marte
sob o efeitc da atração solar,
largarão no momento mais f�'
vorável seus "navios" em di'

reção de Marte.

"Os homens conseguirão atin
gir Marte ant-es do fim do sé
culo", afirmou hoje de manhã
a Rádio de Moscou, referindc
se aos projetos de viagens in

terplanetárias expostas pela im

prensa russa. . Conclúe na 4a página

mas caFé bom I ASTRO
. /

#

e

Pague na compra e pague. menos
Foices I. L. 55,00
Araruta . , 14,00
Oleo linhaça kg. 32,00
Garrafas térmicas 110,00
Feijão kg. 8,00
Vidros p/conserva 25,00

ARMAZEM,

Pimenta Reino k. 100,00

Sabã� Vencedor 5JO
Fermento Royal 13,00

Mayzena pct. 10,00

Assucar pacote 5'8,00

SUBLIME
TOKARSKI 8. elA. LTDA.

'Rua Caetano Costa 96 Fone 219

o p�eferido!

o agrupamento destes partidos de
..

Aliança", pois aliança quer dizer
união ou casamento. Em Canoi
nhas nós não enchergamos esta

união, pois cremos que o maior
inimigo do PTB e do Prefeito é
o próprio PSD. achamos que esta
união só se poderá chamar de
Aliança. no Uruguai ou no México,
onde fazem alianças 0U casamentos

que são impossiveis, aquí no

Brasil.
Em Canoinhas nós só vemos a

Aliança funcionar pelo jornal "O
corajoso". (como diz o "maior do
sul do mundo" em .sua edição de
3-10-57). jornaleco de propriedade
do Engenheiro Técnico elp pontes,
(de madeira, porque ainda não
conhece cimento armado) Dr. Al
bino Budant.
Para a felicidade do Brasil. e a

prosperidade de Canoinhas, faze
mos votos que o PSD e o PTB
continuem unidos e, unidos dispu
tem as eleições para verem a res

posta do povo contra esta onda
de assaltos e corrupção que está
se vendo no Brasil.
Estes dois partidos se uniram

no Brasil, para levar adiante o

slogan de seus chefes, que é a

falta de vergonha. ,

,.

JOSE' EDUARDO
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A partir de 1. de outubro V. S. comprará nas LOJAS UNIDAS LiDA.

gozando dos' maiores descontos.' APR.OVEITEM I!!

Algodão Saci metro B,20 Cêra lata litografada 33,00
Zefir listado 11,00 Aparelho cafezinho 165,00

12.50 (9 peças decorado)
Sardinhas 200 grs.13,00 Soda lata 1 kg.Tricoline listado 17,50 Pilhas lanterna

Opala estampado W� lar��J 19,50 Patê lata
Sedas "lisas 29,50 Copos lisos cada
Tafetá chamallotado Pregos 21x42 mç. kg.

(largura 90) 35,00 17x27
45,00 14x21
45,00 Sombrinhas pI sras.

, .

, ,
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