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• «� candidatu�a Irrneu Bor.nhausen apre�enta a iD:ciii�.iú�§Eiivin-díccrcêo da classe operaria de Santa Catarina, ncscídé ":\\<l� fol� no
proprio seio ·do proletariado catarinense.» _. �� 'k� ,

(Frase de u ..... oper' _.�;Mafra)
I Ellchente em

Minas
Noticias de Muriaé, Mi

nas Gerais, dão conta da
grande inundação ali ve
rificada, tendo sido des-

TELEfONE N0. 39 truidas 148 casas. Já ío ..

ram encontrados 8 cada
Sta. Oatarina - N. 1.406 veres

Diretor: A R TU R M Ü L L E R _ Fundado em 1919CAIXA POSTAL, 19

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 5 de Janeiro de 1947ANO XXVIn

CONSAGRAÇÃO ·POPULAR
O�����������������!������������������������������������
O povo de Jaraguá, Corupá e Retore'da prestou a maior manifestação pepular que sua historia regista - Os comícios - Intensa vibração -Almoço- Flores para São .Sebastíãe, Adesões do P. S. D. de São Joaquim - Os populistas de Jaraguá es-

tão com Irineu Bornhausen, pois não tem mais suleíçäo ao juramento leito.

m���d�:���imcee�t� ��� r����CiO�o�ng��n���,r ��� rr:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::1r�0;r�P!r�ur R�t�r��d�p;�t�� I �a;:�i�.!�rn� :���a;a�����tenso na cidade. Cami- quer ficar com o povo ca- ii Para Deputados Estad uais �� nidade de ventilar o.s mag- do assrrn a vontade geralnhöes, carroças e pedes- tarinense e não com al- :: g nos problemas que ínteres- do povo.tres vinham de todos os guns chefes que numa ii UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL �� sarn as duas localidades Nas suas excursões oquadrantes do municipio manobra de ultima hore, H �l vistnhes: as. estradas Co- sr. Irineu Bornhausen temavidos por ouvir a pala- que muito deixa que pen- H C d'd t ARTUR MU,oLLER ii rupà - Timbó, Itapocusi- recebido a solidariedadevre do Candidato do Po- ser, apreseutou um candi- ii ·an 1 a o:
ii nho - Ribeirão Grande, Re- dos mais prestigiosos ele-va ao futuro governo de dato proprio para desviar ii H torcida e Retorcida, -Coru- mentos do Partido de Re-Santa Catarina, aglome- alguns votos. "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ pá, arravês Poço da Anta. presentação Popular, querando-se ne praça da es- Por ultimo falou de- As 13 horas partiu a ler apresentou ao publico Esses importantes proble- não concordaram C9m atação ferroviaria para mais baixo de graudes aplau-. mas pera o desenvolvi- manobra de ultime horacomitiva para Corupa, sen- as comissões que foramde 1.500 pessoas. sos o sr. Irineu Boruhau- d d d mente daquelas zonas de- dos dlrlgentes dessa a-o sau a os na passa- organisadas pera orienta- -precisamente as 10 ho- sen, esplanando com gran- veriam merecer especial gramiação partldarla, ho-gern pelos moradores das rern a campanha em tor-ras dava ernrede ne pra- de cleresa os problemas estradas, que ecor'arn a no de lrineu Bornhausen carinho e urgente solução, je já livre do seu iura-ça o sr. Irineu Bornhau- catarinenses, especialrnen- acenar ao candidato e dar e que consta dos seguin- alem da construção do menro, pois Plínio Salga-sen e sua covlri "a, rece- te no que se refere aos vivas. tes destacados correliglo- Grupo Escolar de Retor- do disso os desobrigou.bidos debaixo de vivas e pontos. bases de seu pr?: Com ligeira parada em narios ; cida, que não seria cons- Aqui, elementos de realpalmas. Acompanhavam- g�ama ..estradas e pr?du Barra do Ribeirão Gran- RETORCIDA: truido em prestações, com prestigio como ôilvlnono os srs. Drs. Bulcão çao agrícola Falou ainda I de, onde lrineu Bornhau- José Antonio Passarino, estaca.s e pedras funda- .Piaz.er�, Ioäo Silveira,Viana, Wanderley Junior, o orador sobre o caso da

sen foi cumprimentar uma Euclides Garcia, João ôtl- menrets colocados e� �a- Delflo�1 .

Lenzi, Modrok,Placido Olimpio de Oll- Empresul, -sendo centra- velhinha que o conhecia veira, Otaviano Tlssl, João da vespere de eleição, ßortollní
.

e dezenas deveira, Sargento Expedi-

�rio
a encainpaçäo pelo guando menino, yro{)e- Roc!w� Alberro Moretti'Tmas sl.m com a premente

routro�,
flcarern com o_c.i.onar�9 ..NiltoR Ga� geverno -esrzrduel, pois guio a vla�em até Coruoä .. )t5do-riO . Garcia, Angelo necessidade que tem os Candidato do Povo, por-Max Colin, padre João sendo uma questão vital

Em frente ao Bar Sch- Florlanl, Orestes Fran-I alunos de frequent�rem as que bem �ompreende�amAdams, Wetzel e díver- pare a industria da zona, I aulas em um predio con que dele nao se poderlernneider grande messe po- cheschi, Fredolino Becker, .: -. .

sas outras pessoas de lo- á eles deveria caber a ado
pular aguardava a carava- Thomaz Menell, Leopoldo digno. divorciar por u�a �ano-inville e Guará-Mirim. ministração.
na politica da U.D.N., se- Menell, Celeste Ropelato, -xxxxx- bra �ue ainda n�o �O.I bemFez a saudação aos vi- Term ínando debaixo de
guindo-se o comicio com Orestes Murara, Hilario Tambem o sr. Wauder- explicada

..

e JUstl�lcada,sitantes, em empolgante grandes aclamações, uma
gerals aplausos aos ora. Lombardi, Alfredo Ben- ley Junior teve ocasião de quando Ja todos nnharnoração, o dr. Alvaro Ba- comissão de gentis senho-
dores, tendo ainda falado kendorff, José Zirnrrier- ler um relegrarne recebido e� �omumo. tomado umaralha, presidente do dire- riras ofereceram-lhe duas
os drs. Bulcão Vlaua e menn e Marina Mene!. pela U. D. N. comunican- direção politica, d� a�ortorio local da U.D.N., se· corbeiles de f1ôres. tendo Fraucisco Gottardi, este. BARRA DO RIBEIRÄO do que todo o diretario do com d concJ�ncla eguindo-se com a palavra o candidato mandado co-
vindo de Rio do Sul e I GRANDE: do P. S. D. de São Joa- que, com essa medIda es·os snrs. Artur Müller, can- loca-Ias no altar de São
que aqui acompanhou o G Id B t r J

- quim, a começar pelo seu tavam promovendo a de-didato a deputado esta- Sebastião, padroeiro do
candidato e bem assim C

era F�lh agHa _O, ". FOlao presidente e prefeito mu- sagregação do seu parti-dual, Dr. Placido Olimpio municipio. ' orrea. I o, Lano 0- ..

I V" h' d' .� d t
.

em nome da mocidade fe- riani, Alvino Fluriani, Jo- mClpa, sr, leIra, aVIam o, para al",n er a erceJ-de Oliveira, candidato a As doze horas teve lu- ..

d .. aderido a candidatura Iri- ros.senador, Wanderley Junl'or, gar o "lmoço no Hotel mmma o mesmo partl- sé Garcia Pedro Candi-v

d h °t N II B h
'

neu Bornhausen, renun-candidato a deputado fe- Central, presentes 106 pes- aDa se� °dr! a e. y u r. nho dos Santos, Estevam
ciando aos cargos.deral e saraento expedi- soas. Falaram o Snrs. epols? comlclo q�� Lunelli e Leone Ropelatooõ

t -xxxxx-cionario NiltOll Campos, Eusebio Nunes e drs. Bul- ev�. o malar suces�o J� RIBEIRÄO GRANDE Em nosso municipio e-este que pertencia ao P.R. cão Viana, Francisco Got· verIflc�do em Co�upa, fOI Delfiori Lenzj, Alidio I d P � DoferecIdo aos vlsltantes ementç;$. o . Ü. ., es-P., do qual era candidato tardi e Wanderley Junior, -f' f d I Floriani, Amo Nagel, Hu- pecialmente no interior,a àeputaäö estadual, mas todos muito aplaudidos. um Ca e, 10, o o qua ru-
go Erdmann, Estaquio AI- estão abandonando o seu�aram todos pa�a a loca qnini, Tobias Alquini, Celidade de RetorCida, onde leste Dana, Eduardo Alea mesma consagração po- xa!ldre. Eduardo Gorisch,pular foi feita aos excuro Guilherme Gorisch, Quesionistas, tendo falado di- rino Lunelli e Alfredoversos oradores, entre os Fontana.quais o sr. Artur Müller e

-xxxxxo sr. Irineu Bornhausen. Nos seus discursos deEntão o sr. Artur Mül-

-_. xxxxx�
De Jaraguá do Sul, o

sr. Irineu Bornhausen a

combanhado de sua comi
tiva seguiram para Rio do
Sul, de onde viajélrão pa·
ra Campos Novos.

Salve
Corupál

o m.ovim.enlo c09pe
ralivo nos EE. UU.

las cooperativas centrais
durante o mesmo perio
do subiram de 163.500.000
para 186500000 de dola
res: Os lucros auferidos
foram em média de 4.1 %
sopre as vendas a vare

jo e 7.8 para as vendas
cooperativas de petroleo.
O movimento cooperati
vo nos Estados Unidos
tambem inclui cerca de
9.000 uniões crediarias,
concedendo emprestimo
a seus membros, e cerca
de 5 000 associações tele
fanicas, 850 de eletrici
dade e 2.000 de seguros.

Washington (SIH)-Du
rante o ano passado, as

cooperativas de consumi·
dores norte- americanas
venderam mercadorias a

serviços num total de a

proximadamente . .. ..

680.000.000 de dolares, se
gundo o Bureau de Esta·
tisticas de Trabalho. As
vendas realizadas no ano

precedente foram de .'.
615.0; 0.000 de dolares .As
vendas por atacado e

prestação de serviços pe-

Ofertam bons presentes.
Bons e uteis presentes

são: Livros; Canetas
Tinteiro; Albuns para fo
tografia; etc.

Adquirem-se na

Tipografia Avenida

A
trial volta
dade

As ameaças não ame
drontam mais njnguem.Temos uma Constituição
que garante a liberdade
ao povo brasileiro e, pa.
ra os que, como autori
dades não sabp.m

.

elevar
se no conceito público
nós temos ainda um pode�
judiciário para os compe
lir �o cumprimento do
devei.
Irineu Bornhausen está

no coração dos catarinen·
ses e não haverá. força
capaz de evitar essa vi·
tória que se avisinha.
Não adianta mentir ao

povo; não iJdianta como
se fez em Corupá, dizer
ao povo que o comicio
foi adiado; não adianta
fechar pontes ou dizer

.

que vai rebentar uma bom
ba!
É verdade que, como

disse em seu discurso um
- dOIs oradores, a bomba

explodiu, mas foi no co-

ração dos corupenses, foi
Je satis!ação ao recebe·
rem a caravana da U.D.N.
e ouvirem a palavra sin
cera e ardorosa dos seus
oradores.
Ningnem mais detem a

marcha vitoriosa dos cara
vaneiros da redenção com
a bandeira fulgurante de Washinctl)n (S.I.H.)- de automoveis de Detroit
Irineu Bornhausen. Terminada a greve dos que se viram forçados a
Ai daqueles que. usan- mineiros tudo indica que interromperem parcialdo de seu poder de auto- se registrará um rápido mente o trabalho projeridade ou de subterfugios I

reativainente da prOdu-I tarn continuar a todo o ---------

ameaçarem o povo na ção, segundo um inque- vapor, igualando nesta trouxe a cancelação ime·
sua livre manifestação,' rito do "WALL STREET semana a produção da diata de todas as i;irdenstornando-se, em vez de JOUNal". Com axeção passada, que assinala a restritivas do movimento
seus protetores, seus al- das usinas de aço a saida das fabricas de ferroviario, incluindo o
gozes. maioria das fabricas que mais de 96.000 carros e embargo de carga e ex-
Todos os tiranos pres- dependem do carvão es- camihões. portações, redução dos

tarão um dia conta dos tar em vias de recup.e- A greve contudo ('US- trens de passageiros o
seus átos. Isso já se deu rarem a normalidade em tau :!5.000,OOO de tonela- retrições as encomendas
a milhares de anos e re- meados desta semana As das carvão, 750.000 tone- de correio. O raciona
pete-se até nossos dias. usinas de aço alcançarão ladas de aço e c,êrca de menta de carvão betumi-
Salve povo de Corupá! 'o nivel de produção nor· 62.000.000 de dolares de nasa e coque continuaráTodos com Irineu Bor- mal dentro de duas se- ordenados dos mineiros. até que os estoques atin-

nhausen !. manas. Osmanufatureir�s A terminação da greve jam o uiveI projetado .

produção iridus
a norrnali

nos Estados
Unidos

Bons Amigos

.

.
__.-c f.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Decreto-lei, n. 15811Ii=ii=ii=ii����m=l!=ii=ii=!ilism�ii=ii=;i=illl Imposto Sindical
___--

o:: C r_ . (Sezões, Malárias, o::

.

O Prefeito Municipal de jaraguá do Sul, USZIn- I� 1-e lJres M I I.mtpalUTdismod. III .
No corrente mês deverá ser pago, o imposto

do da atr!buição que lhe confere o art: 12, rr I. do =:= a �l as, reme eira III sindical. .. "

.

decreto-lei federal rr 1.202, de 8 de abril de 1959, m - CURAM-:SE RAPIDAMENTE COM -

-1'1'1:
Esse Imposto e devido por todos aqueles que,

D E C R E T A:
. iii "C I A t'

, sindicalizados ou não, participarem de uma deterrnl-
Art. I: - Ficam abertos, por conta do excesso !n apsu as n Isezonlcas

1::11: nada categoria econornlca ou profissional, em favor
de arrecadação do corrente exercício, os seguintesmM' " _._

da associação profissional legalrnenre reconhecida

crédi�os adicionais, no total de Cr$ 15.249,20 (quin- ::: Inancora 1-1'1' como sindicato representativo da mesma categoria.
ze mil dusentos e quarenta e nove cruzeíros e vln- III Em Todas as Boas Farm�cia·8 o:: O imposto sindic�1 deverá ser pago pelos em-

re centavos): o:: III pregadores, de uma so vez, anualmente no rnes de
I _. Especial, de Cr$ 3.849,20 (rres mil oitocen- III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA ;l! janeiro e constituir uma Importeneie fixe proporcio-

tos e quarenta e nove cruzelros e vinte cenlavos), :1:1'1'
.

iii: nal ao capital registado da respectiva flrrna ou em-

destinado ao pagamento de um débito para com o
,_

- Joinvills � Sta. Catarina- Mo. prego, conforme a seguinte tabela:
IAPI referente aos anos de 1958 e 1941 Cr$ 3.849,20 i!iii!iiii=iii�!iiiimii�iiii=iil!ii!Em=ii!iii!iiii!iii!iiii=ii=ii=il!iiiiiii!! Capital até Cr$ 10.000,00

II - Suplementar, no montante de de maís de" 1 0.000,00 até
Cr$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos " 50.000.00
cruzeiros), destinado a reforçar as se- de rnals de" 50.000,00 até
guiures dotações do orçamento vigente: CII'n.I'C� de· Olhos, OUVI'dOS, n�rl'l, r.�rU�ßt� "100,000,00,, .

1.21.1 - Porcentagem de Fiscalização U U II U u Uu IJ U de mals de " 100.000,00 até
700,00 ., 250.000,00 "

2.94.2 - Asslsrencle médico - farmaceu- Dr. Ar...ínio Tavares de meis de" 250.000,00 até
tico a indigentes . . , . " 1.000,00 Professor Catedralico de Biologia do lostillulci de Educação de Florianópolis " 500.000,00
2.94.5 - Asslstencíe hospitalar a indi- Ex·Chefe lilas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no de rnals de " 500.000,00 até
genres , . , ., 1.000,00 Asststente��S�i::;e�:o;����:�=�s:�ri���i�"�'e Janeiro. " 1.000000,00 "

2.94.5 -- Amparo á maternidade e á in- Ex.lnterno por, concurso, da Assistencia públic." do Rio de Janeiro de mais de " 1.000.000,00 até
fancia . , . .. 5.000,00

I
"5.000.000,00,,

8.R4.1 - Iluminação publica da cidade formado pela faculdade de Medicina da de mais de " 5.000.000.00 até

2.500,00 Universidade do Rio de janeiro " 10.000.000,00 •
"

9.84.2· - Contribuições ao I. A. P. I. e 13 LU ME N À U STA. CATARINA de mais de ,,10.000.000,00 "

I. A. p, E. T. C. 1.200,00 ��: �!::��:�� , a II U II II II II II It II II li II li li II li li li a

��acti:r���o: p���c�;���to;��o;�y:;à a:mdi:���:ÇÕ�: �m I � T � � I � I L �a������. e de suzanna: opera'·rl·oS.'Prefeitura Municipal de Ieraguà do Sul, em 17 _

de dezembro de 1946. Edital n. 2142, de 27�12-46 -
Artur Müller, Oticial do W ld A' I V' -

Ass. - Ten. Leônidas C. Herbster a emar nge O· icen- -
Registro Civil do r" Distrito '

Id B'
.

Prefeito Municipal d r J 'd S I
Zl e a 180m =

a i..omarca aragua ou. Ele, brasileiro, solteiro,
Estado de Santa Catarina lavrador, domiciliado e :: Votai em

;;;;;;g;;;;;gg;g;g;igg;;g;;;;;;;;;;;;gi;;;g;;�;;;;;;;;g::;g;;;;;;g;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Brasil. resídente nes te distrito, -

D AI B t I
- ..Faz saber que comparece- em ltapocuzinho, filho =

r. varo a a ha - MÉDI�O ram no cartorio exibindo os de Remidio Vicenzi e de =
documentos exigidos pela lei Adele Vicenzi. _

CIRURGIA· PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E afim Je se habilitarem para Ela, brasileira, solteira =
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, casal-se: lavradora, domiciliada e =

DOENÇAS DA PÉLE. Edital n.2141, de. 27-12-46. residente neste distrito,-
- Eletricidade Médica - Afonso Toni e Maria em Itapocuzínho, Iílha de = ca

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio Straub. Angelo Bisoni e de Ema =

R· UI
. Ele, brasileiro, solteiro Donnatti Bisoni. -

atos tra Violetas e Infra Vermelhos
-

- R A lOS X - lavrador, domiciliado e

Diretor Médico do Hospital "São José" residente neste distrito,
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA em Garibaldi, filho de

João Toni e de Anna Sta-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I
sehk. "

Ela, brasileira solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garíbaldí, filha de Jo-

Dr. Ran.ato 'W'altgp
II

.

M É D I C o

ii CIRURGIA - PARTOS. DOENÇAS DE SE-

Machinas de picar carne H· NHORAS. CLINICA GERAL.

diversos tamanhos, marca H Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal.
"H " (<;:. ) tem I

:: TELEfONE N. 3
usquarna uueca 11 Jaraguá do Sul - Sta. Catarina
a Venda a afamada ::::========-=============

CASA REAL .

dl?fronte o Cine Buhr.

Edital n, 2145 de 31-12-46
Herbert Alvím" Erdmann
e Hedwig Butzke
Ele, brasileiró, solteiro,

lavrador, domiciliado e

resídênte em Corupá fi
lho de Carlos Erdmann e

de Ana Hanemann
.

Ela, brasileira. solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Tres Rios do Sul, fi
lha de Wilhelm Butzke e

de Joaquina Butzke,

Festade
São
Sebastião

Assucar

Branco
E para que che.gue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o' presente fGita]' que
será publicado pela impr�n
sa e em cartório onde !'erá
afixado dUI antI:: 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER' OiiciaI

CRISTAL

dispomos pare pron
ta entréga.

Realizar-se-á dia 26 de janeiro pro
ximo á F�sta de São Sebastião, padroeiro

da matriz desta cidade.

a

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CUARIRAS/A.
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

.

-DE-P-U-D-E-NC'-I-aS-E-M-:
_...

��:�TR�LA�NTEGRALIZADO �:� �:���:���:�� :.1.1:�r:�e�;�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio jourdan, 115
Caçador
Canoinhas End. Telegrafico "INCO"
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

����fl�:a MATRIZ:: ITAIAí ;::.i::C Tb
Faz Iodas as operações bancarias no Paiz, como cobranças, descontos,.

un I anos emprestimos, financiamentos' mediante caução de titulas comerciais,
florianopolis passes, etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii
Gaspar taxas modicas.
Ibirama abona em C /Correntes os seguintes juros:.

�f:;���nga I A Disposição, sem aviso, com retiradas livres
jaraguá do Sul

.

pard qualquer importancia 2°/0
joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
joinville de Cr$ 1.000,00 ;j°i.
t:���a Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,()O
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii
Porto União P'

-

T�a:�lfof*j�:�:o Sul
��E:A:lª g}l�;�i�s= do...m_.....: 1/�� ::::::::1::::::''A economia é a base da prosperidade

Tijucas Deposite as suas economias no
Tubarão Banco Industria e {omercio de Santa Cátarina SIA. FOGO - ACIDENTES -

�[�:rr�nga HORIRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas li TRANSPORTES - AUTO-

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::��:�������:��:::::�::��:::�::���:7::::::::::::.�:::::::::::::::::::::::::b I M.O.V.E.IS••___..

r

I � G�mer�ial Lua.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais-
Contratos - Naturali

sações - Cobran'ças -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

e-s 50,00

" 60,00

100,00

250,00

.. 500,00

500,00

i.OOO,OO

5.000,00
5.000,00

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

---000---
-
-

-.
-

-
-

Jríneu Bornhausen,
ele foi e é operari'o.::

-

-
-

-
-

-
-

Nas empresas que dirige nun

houve greves ou protestos.
É que ele trata os emprega

dos como companheiros de ser

viço e lhes dá toda a assistencia

possiveI. -
-

-
-

-
-

--
-

_.
-

-
-

= =-
-
-

-
-

-
-

annnnnnnnn nnnnnnnnna

Dr. Wal�emiro MazurechBß I

tsasa .li lAUBE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

Raios Inira,vermelhos e azuis.

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooo�
!ll Adolt Herrn. Schultze i; Oterece :ó::����M�� :�t�d::Ao� tipo� da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todQS (JS tipos �
00 de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00
00 lNSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dor:l1itorios, Sala� de 1�ntar 00
00 Cópas, ESCrIt�lrl JS, Movei" ruStlCOS e outros. 00
00 MOVEI') AVULSOS COMO: 00
s::R:( Cadeiras 00� Poltro�as fixas e giratorias s:z!
� Meslllhas de centro e para radio �

00 E entre muitos antros. a 00
00

'

Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afal'!1ada pela .sua eticie.ncia, ,�ubs.t'itú 00
s::R:( indo as CaIxas. Registradoras de s:z!
� elevado custo.------ - -- - �

00 .Toda a ltlercadoria á pronta Entre.ga: m00. RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 15 ?:::6:S

00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
OOOO�OOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

«CORREIO DO POVO» - Domingo, DIA 5-1-47 - PAG.3

Haie a primeiro classlco do FOI· Roubado lugar incerto e não sebl-
" do, vem mui respeitosa-

ano. Aca-Bae em luta das mente requerer a V. Excia,
Um pneu com rodado que se digne mandar citá

completo, aro 19, no dia lo por edital, na confor-
23, nesta cidade, perten- midade da lei, afim de
cente ao ônr, Artur Reif. outorgar a venda do refe-
Quem der informações rido imóvel, sob pena de

Pela primeira vez E1m' 1947, teremos será gratificado. fazer-se o suprimento a

um prelio de futebol em nossa cidade. Tra- 2x1 sua revelia e judicial-
mente. Dando-se o feito

l�-:�aí ..

do classico citadino, Baep.endí e

fdl'I�1 de C'lt!lÇiO valo!' de e-s 100,00. -

I U U U U U A. esta, Péde deferimento.A luta que premere ser das meís empolgantes. O Doutor Ary Pereira Jaraguá do Sul, 22 de nodesenrolar-se-a no campo do Acaraí, tendo uma I Oliveira, Juiz de Direito vembro de 1646. pp. (a)grande preliminer como aperitivo Espera-se que se- da Comarca de Iaragué Arquimedes Dantas, 22.rá incalculável a grande rnassa que se dirigirá ao do Sul Estado de Santa 11.46. 22.11.46. Coladas
campo pare presenciar o primeiro classtco dos elas- Cerarlne, Brasil, ne For- duas estampilhas estaduaissicos Ace - Bae. ma da Lei, ETC... no valer de Cr$ b,OO,a.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��� Paz saber aos que o sendo uma de taxe de

prezenle edital, com o ôaude de Cr$ 1,00, devi
prazo de trinta (30) dias damente inutilisadas. -
virem, ou dele conheci- A petição acima levou do
mento tiverem, que por luis de Paz em erxcicio o
parle de Eugenio Paliar. seguinte DESPACHO:
me foi dirigida a petição A. á conclusão Em 23-11-
do teor abaixo: - Petição; 1946. (a) José L. Borges.

Exmo. Sr. Dr Despacgo : Tendo assumi
Juiz de Direito da Comarcá do o exercicio do cargo
de Ieragué do Sul. Diz o titular efetivo, devolvo
eugenio Paliar, brasileiro, estes autos a cerrorío. -
casado, operàrio, restden- Em 30-11-1946. (a) José
te nesre Município, por L. Borges. Cnnclusos os
seu advogado no final as- euros ao MM. Dr, Juiz de
sínado, que pretendendo DiréiTo "da 'Comarca, foi
vender parte da casa que exarado o seguinte Des
possui em comum com pacho : - Defiro o reque
sua irmã, Olivia Paliar rido. Expeça-se o com
Oliveira, sita a Rua Ipi- perente edital de cltação.>
range, n. 251, no munící- Em 2-12-46.-(a) A. Olívei
pio de Ioinvíle, e encon- ra.

.

Em virtudé do que
trando-se a sua mulher, mandei passar o presente
D. Laudelina Paliar, em edital, pelo qual chamo e

cito a D. Laudelina Paliar

�.' (�.' .�.' �.' por todo o conteudo da
'81;� �;� �;� '81;� petição acima transcrita.
Cure seus males e poupe E pare que chegue a no-
seu bom dinheiro rm- ticia a publico, se passou

prando na o presente edital que será

f· a· rma c I" a N o y a'
afixado no lugar de cos-

tume, as portas do Forum,Rua Marechal Deodoro da Fonseca, MD bl d.

CI· de ROBERTO 111. HORST
e pu ica o pelo jorna!

'I local «Correio do Povo»

I
a que dispõe. de maior e «Diario Oficial» do Es

��������'!!''!'''!'!!!!'!!''�''''!'''!'!I!,!!!!!,,������� .sortimento na praça e ofe- tado. Dado e passado!!
. ..

:: rece seus artigos á ta cíd d d J
'

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO !l
t

. .

nee a CI a e e arague
II . .!! pr-eços van 3]OS08. do Sul, aos vinte e rrez11 DR. SADALLA AMIN �� .Rua Mal. Deodoro, 30 - J4ftAGUA dies do mez de dezembro

11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H @;...® @..;@�� do ano de mil novecenros
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii e quarenta e seis. - Eu,
!! «RUA GERONYMO COELHO, 42». (ANTIGO HOTEL WEIS H �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� Ney Franco, Escrivão, o

11 HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 !I !B9WWER A�,g. ��i�:c���ef��S]Ui:r�e ��:
H _ ..Joinville _ :.:!.'

se encarrega de cuidar reito. Està conforme o
do seu estomago. original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de de-
::;::::::::: ::::::::;::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::��::::::::::::::::::: :::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::

�®Y®@t@)®Y@)®'í@®Y@)®'r@®Y@)®Y@)®r®®r®®Y®�@�lzembro de 164�scrivão DF. LUIZ DE SOUZA.
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @J NEY FRANCO

AD 11 o G A DO
@j TODA§ AS MOLES'1['l[AS DO ßPßHflHO Rf8PIRßJÓRIO �. Tenha um estomago Escri.tol'io � Mal. D�cd�ro da Fonseca, 210 - Tel. 34

� EnI'n;_;a; � iV� i

pe�a� �t;
<-

eUSt do �
forle, ;:;�'!;'R AGUIA

I ""���,��,�,�,�:�,;',,,,�:,,�}.,�,�,��,�,�,,�,�,����:,,�,��,:,=���,;,:",
� pn,-IOfill.dn Hngl-oD pnlolnßI'ß � ';DICAÇÃOAUXI� Vende-se reib�� 7 o Sm. Leopoldo@) I: I: L I: 1:,)1: @ NO TRATAMENTO DA Mahnke; Alberto Zimmer-
@) «) PEITORALMAIS t::ONlIIIJE':CjIDO NO IlUllA§IL�

SIFILlS" Um terreno com 65 mol'� mann residente em Qua-
::;t�Iii\U.M Iíi\.!.�.fM!.tn\Iíi\!.tn\ Iíi\!.� tn\!.tn\ tn\!.tn\ Iíi\!.� Iíi\!.tn\ r.:\\!.tn\ Iíi\!.tn\tn\!.tn\ ...

gos de terras, com Cqsa, I ra-Mi;im e a srta. Tere-;&������������� """ FRAC08EANtMIC08t plantações, sendo proprio za Benetla.T_I
para a lavoura.

.

_ A 8 de Janeiro Irans-

�?��or:::� No local Estrada Nova. corre o natalicio da srta.
Informações na A Co- Cezarina Bardin.

mercial LIda.

t?::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::!::::::::::: ••:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::·11
li Não venho prometer-vos tirar dos que tem para dar aos que nada tem. ii
!! Porque, para tirar de quem quer que seja o Estado só tem um meio licito: o ii

:1.1 imposto. De outra forma, cairemos num regime aniquilador do sagrado direi- :':'. to da propriedade. Ora, o imposto pago pelo industrial 'Ou pelo comerciante

:1:1 recae, indiretamente, sobre o consumidor. Logo, quanto mais onerarmos 31 pro- :!:!dução agricola e industrial, tanto mais estaremos concorrendo para a alta dos
ii produtos destinados 'ao consumo popular. . ,,,H Consequentemente, agindo dessa forma ú governo estará agindo contra II

:1:1 dOS interesses do povo, porque a solução do problema não ?onsiste em tirar :!:!os que tem, mas, sim, aumentar, com a creação de novas riquezas, os recur-

...:11..:
sos dos menos favorecidos.

(Irecho do discursa pro,unciado pelO snr. IRlIIU BORIHAUSER, RO

••
:11
..
:comicio de Joinville, assistido por 5.000 pessoas.)

�.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.i

mais sensacionais.
No campo do Acaraí o prélio

Para Governador

IRINEU BORNHAUSEN

I O ANJO PROTETOR DE SEUS Fl�HOS É A I
LOMBRIGUEIRA

.

MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

. ME o n. I, 2, � e 4
.

Protej a a saúde de seus til hos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

r ernedios

Compre
-

hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o SI'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
_jOINVILLE

CI
_

. Dr. Arquimedes Dantas I
aa".�aB.

-

PARA FERIDAS,
1IIpnpII- ......

E C Z E MAS,
I IN FL AM ,Ä, ç Ö E 5,

To••••
R••frl.d••
Bronqult..
ElCroFul•••
Co"v.I.,c."�••

VINHO CREOSOTADO
at UM GItRAOOR DI! SAÚDE.

CCC[IRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, Ele.

Votar um dever
,

e
declaaa o Cardeal Jaime

Camara.
o cardeal arcebispo que por lei estão deso

d. Jaime Camara enví- brigadas de votar. t-omo
ou a todo clero e fieis a sejam as mulhres que
seguinte circular fixando não possuam rendas pro
a inportancia do atual prias.
movimento civico, com O que em suma, de
aproximação das eleí- sejamos fique expresso é
çöes:

.

que ninguem, devídamen
«Ao revdo. clero e· aos te credenciado deixe de
fiéis desta arquídíocesel exercer o seu direito de
feliz Natal e abençoado voto. deixe de faze-lo por
Ano Novo. pretextos que nenhuma
E' nesta venturoso dia consciencia cristã jamais

em que a cristandade in- poderia aceitar numa ho
teira comemora o nasci- ra grave.
mento do Salvador do Convém. ainda, .

nesta
mundo, é na data nata- oportunidade, se chame,
licia de Jesus que vimos a atenção (los catolicos
dar uma palavra de .orl- para que, na escolha dos
entação e fé relatíva- nomes a saibam encon
mente às eleições que trar aqueles que, repelin
devem realizar-se a 19 do qualquer ideologia ma
de janeiro entrante. Es- terialista, ao lado de um

peramos que, na esco- espírito cristão e de um

lha de senador, os votos carater de inteireza mo

dos catolicos recaiam ral comprovada, conhe
nos melhores candidatos çam os problemas an

recomendaveis por suas gustiosos do nosso povo
virtudes civicas e cris- e em sua solução possam
tães. Maior dificuldade colaborar eficientemente.
haverá na eleícão de Queiram, pois; os reve
vereadores. Já aguarda- rendissimos paracos e

mos demais a verifica- demais pregadores e con

ção das possibilidades de fessores alertar a cons

união das varias correu- clencià dos fieis nesse

tes policas, democraticas sentido. Não precisare
Não nos convém discutir mos recomendar aos re

a esta altura, as causas verendíssímos sarcerdo
que determinaram a mul- tes que se sobreponham
tiplicidade de candidatos a questões partidarias e

e o excesso de nomes e respeitem as justas
incrítos, dificultando, preferencias.
assim, a concentração O essencial é formar,
de votos em determlna- em todos, a conscíencía
dos elementos de valor. da obrigação de votar e

Não obstante, a obriga. votar bem. .

ção de votar não demi- Provavelmente, como

nui em face de tat situ- nas proximidade das eleí
ação. Antes, cresce e ções passadas, não [alta
se torna, por isso mes- rá quem julgue ser íno
mo, de mais importancia portuno e até descabido
e gravidade. tratar-sé de asunto poli.
O voto não é, apenas, ticos no pultito. Haverá,

um direito do cidadão: de fato, razões de queixa,
é um dever de concíen- se o pregador veicular
cia. A abstenção de vo- preferencias e simpatias.
tar em eleições como as Doutra sorte, não Pois,
que vamos ter, podo a- se tem o direito e a 0-

carretar consequencias I brigação de esclarecer a
gravissimas. . consciencía dos fieis so:
Se Iôr infeliz a esco- bre deveres a cumprir,

lha vereadores, a res- quer em materia rellgío
ponsabilidade perante sa, quer em materia de
Deus não caberá sémen- costumes, educação, di
te aos que houverem su- versões. vicios jogos,
fragando, mas tambem alcolismo etc, não deixe
recairá sobre aqueles de insistir junto aos ca

que, abastendo-se do vo- tolicos no dever de votar
to consciente, não lhes em candidatos que me

deram competidores víto- reçam nossa confiança.
riosos. Os nomes destes serão
Todos precisamos vo- pnbllcados em breve ..

tar. E' um imperioso de- Reiteramos os votos de
ver Este dever-em ou- felicidade.
ja gravidade insistimos
-atinge, igualmente e

COfll a mesma responsa
bilidade, aquelas pessoas

Rio dé Janeiro, 25 de
dezembro de 946'-Jaime,
Caraeal arcebispo".

3xt Noivado
Contratou casamento

com a srta. Elidia Nico
lodeli o snr. Julio Bardin.Aniversarios

Aniversariou na data
de dia b o snr. Leopoldo
Fiedler.

-

Dia 4 a Vva. Paula Fer-

Canetas Tinteiro
Recebeu
TlP. AVENIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Irineu Bornhausen fará muito mnís pelas .closses rurcrís de
S. Calarina, do que qualquer outro governante.. ,

Ele conhece a nosso vida e as nossas necessidades � - serà
o nosso guia na conquistedaum fuluro melhor,»

(Opinião de u .... lavrador de .Joinville)
----------------------------------------------------------------------------------------------,_----------------------------

QUOTAS· DE EXPORTA
çÃO DE CEREAIS' PAKA

I JANEIRO.
Vashingon (SIH) - Quo- UNRRA),cerca de 110.000 India;68.000 toneladas;Ja

tas de exportação de toneladas; Austria(por in- pão e Zona Nnrte-Ame -

-----------------,---�------------- 725.500 toneladas de tri- termedio da UNRRA), ricana de Ocupação na
(

Comereiantes de Sa-o Paulo go, milho e outros cereais cerca. de 42.000 toneladas; Corea, 68.000 toneladas,
foram estabelecidas para . _

o mês de Janeiro, pelo
Gadquirem aviões particula- �:lt�;!���r:!°.:q:o��e , lgantesco Dissociador

de farinha e consigna- Atomos em trabalhos-EE UU ções não embarcadas
res nos . . ainda de cereais e fari-

nha, dos mêses preceden- . paztes, as remessas de ce-

reais e produtos deste,
dos Estados Untdos, po
derão montar a um total
de 1;500,000 toneladas,
uma vez exista em dís
ponibilidade o transporte
necessário, .

•

A quota de Janeiro con

siste de 465.000 tonelada
de trigo, 185.000 tonela
das de milho, 68.000 tone
ladas de maçambará(sor
go) e 7.500 toneladas de
aveia.
Cerca de 2.556.000 to

nelada>; de cereais inte
grais foram embarcados
dos Estados Unidos de
julho a nóvembro.
Os principais fregue

ses dos cereaia norte-a-
mericanos em janeiro
sãc o Reino Unido, que
ficará com a quota' de ..

�4.000 toneladas; zonas
de Ocupação Britanica e

Norte-Americana na Ale
manha, 155,000 toneladas;
Italia (por intermedio da

----------1 Washington (R.LH.) -

_

No seu ultimo relatório
"MEDICAÇAO AUXILIAR como incentivador e
NO TRATAMENTO DA admistrador da agencia

SIFILIS". nacional de construção
de casas,antes de se de
mitir, Wilson W. Wyatt
calculou que um milhão
de casas de todos os

tipos estarão em cons-

trução em final do ano

de acordo com o pro
grama dos veteranos
que pretendem obter. .

1.500.000 casas ..

Wyatt disse que todos
_

as metas estabelecidas
para varios tipos de ha
bitações serão satisfeitas,
com excepcão das casas

construidas em fabricas.
A distribuição de ma

teriais melhorou conside-
ravelmente nos ultímos

I
meses

A falta de pregos foi

COITRA CASPA,
6UEDA DOS CA

BELOS E gUfAIS

HECCÕES DO

�DURC CABELUnO.
T_6�ICO_;lv.fl,JfÄR.
POR. E�C H·QlClA

Procedentes dos EE. a derrote do Japão. Tendo
UU., chegaram ao Brasil, feito iús a um certificado
pilotarmo "Navions" da de segurança aérea pela
North American, três avia- Admínístracão de Aero
dores brasilelros, apõs um náutica Civil em setembro
vôo de 8.000 milhas, na o Navion a 17 vendido
primeira exportação de res da fabricas em diver
Aviões perttcutares cons- sas partes dos EE.UU.
truidos ne Calífönía . Está' sendo planejado
Estes aviões são os agora o estabelecimento

primeiros de cinco adqui- -de distritos de vendas,
ridos pelo Sr. Oscar Fer- bem como adesignção de
reíre Filho e seu primo e representantes da fàbrices
sócio comercial' sr. Her-
minio Ferreira Filho, pare

Mat.sum serviço aéreo auxiliar
partindo da capital de
São Paulo. Os dois "Na
vions" restantes serão
enviados em dera poste
rior.
No comando . dos três

aparelhos vieram Oscar
fer'reira, ex-tenente da
F.A.B. e um dos compra
dores dos aviões;

.

RObert
C. Bueno e o tenente
Ruy Barbosa, piloto de
Mítchel] B-25 da F.A. B.
O sr. Oscar Ferreira é t UMA DOmfÇA .""vI_1IIA

um dos diretores da En- ���o II�R;::-: ::;:. �O:'A�
doquírnlca, firme de pro- �����;���::..::.�,;
dutos químicos de São .

U 8. CI ..

����' J�r���y�:ae:opl�r:e� ru[(llll]l:tII�11 ;I;hl
Empresa Paulista Cinema-

,. s(,..,ua .. ,.,...DENT" ao.

togréfica Lrda., cadei a de INÚMIL..AO -.oM"&. �"'. COMO:
teatros de São Paulo ..

A entrega dos trés avi
ões ao ßresll assinala a

. entrada da Norrh Ameri
cen Aviarion no mercado
de exportação, com o seu

novo N avlen de quatro
passageiros, que é o pri
meiro avião particular de
após-guerra, inédito desde

em toda a América Lati
na, ao que revelhou a

companhia.
Em seu vôo, os pilotos
brasileiros seguram a

rota que acompanha a

costa ocidental do Méxi
co e a América Central,
sobrevoando a parre se

tentrional da América do
Sul e a costa oriental do
continente até São Paulo.
(S.! H.)

Nor-casas para os

tes -Americanos

REUM"TI....

I[Sc"ÓFULA8
ESPINHAS

P1l1TuLAII

ÚLC.""

M""CH'"

Emprê'sa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

PAlA a :l811A .llwn.�. IIItUEGUllla
fJlaIUFElIe. li. II••&UI�

Oma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

A••RE�.el DI MI.I,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Artng(f))§ ·lE!etrnC(())§ ]D21r21 o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

.

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral par a instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES -atenríérá com presteza a rmalquer

pedido de instalação de luz e força.

de
de

FABRICANTE: .�III!IB. II IIER
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

BERKELEI, California-I sa que quaisquer outras
(S.I.H.)- O mais poderoso previamente aceleradas
dissociador de átomos do

I por
um dissociador ato

mundo- O Ciclotrônio da mico. Durante a guerra,
Universidade da Calílor- esse gigantesco aparelho
nia, que pesa 4.000 tone- foi usado para pequisas
ladas e tem 184 polega- no processo de separa
das de diâmetro- iniciou ção electro-' magnética
suas atividades de paz, do Urânio 255, por oca

realizando pesquisas no sião dos trabalbos que
campo da medicina. resultaram na fabricação
O ciclotrônio, inventa- da bomba atômica.

do pelo dr. Ernest O. Law-
rence, Premio Nobel de ----------
Fisica e Diretor do La- BITTER AGUIA
boratorio de Radiações
da Universidade, já pro
duziu «balas» atomicas
dez vezes mais podere-

é um possante estoma
cal, feito de raizes me

dicinais.

IDEAL
.

A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Àssucer de Baunilha, Sal Refinado (para casinha),
Mata Moscas.

BITTER AGUIA
é a vida do seu es-

tomago.
ONDE

___COMPRAREI MAIS BARATO ,

'.'
Fazendas Suspensórios

um pouco reduzida já se

tendo tomado providen
cia para manter a pro
dução ao par da procura
sempre reformada.

Ohapéos Sedas

Perfumes • Ele., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa .. ERI C O BRUHNS,
JARAGUÁ DO UL Rua C ..l. Em iIio JOUl'dnD, 62Politico

Aproxima-se o dia em

que o povo vai escolher
os seus candidatos aos

governos estaduais.
Isso é motivo de gran

de ezafame e carnbala-

I ehos, pois os pequenos
partldos topam qualquer
parada, um a ves que o

negocio renda ... mesmo
que seja centre a sua

conciencle.
Assim vemos que, uns,

desviam votos pera can

didato proprlo que jamais
sabem eleger, outros até

negociam acordos com o

Partido Comunista, como

acontece dom o P.T.B.
em São Paulo e o P.S D.
em Pernambuco, embora
façam os acordos secre

tamente.

Emquanto isso, a UDN.
segue firme, no progre-j
ma do Brigadeiro, nada
de ernendirnentos com os

comunistas. Isso é um

conforto para . as classes
conservadoras e cristãs.

{tRHENTO
�t\lEIROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


