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4·N�p, se pode:ndo ter um: candidato que desca dos céus, EDUARDO GOMES é O candiçlato ideal, porque reune a soma dos requisitos que

exigem' para cada um, conforme as preferências: é u� nome, nacional; é pm forte; é o puro; é o realizador; é o compreensi�o; é, o centrê; sus-
_-

! " ...

cetivel de oscilar para as realidades políticas e sociais; é o esteio da, ordem; é um chefe capaz de contra

(Do díseurso do �enador José �érico)
----------_.------------�._------����--------------------------�

Qual o seu Candidato?
'.,

É o seguinte o resultado atual,
após a apuração ontem procedida:
,', PARA Gc)VÊRNADOR
COLIN - 121 íRINEU - 119
Orty 7, Olverio 2, Udo 'Deeck 2,

Faraco, Largura e Dr, O. Oliveira
1 cada.

,.' '., f..
PARA DEPUTADO ESTADUAL
AROLDO CARV:fLAO�-' '167
RIVADAVIA CORREIA' 26

/Orty 12, Colodel 9, Fernando Oli
veira ,5, Vergelio Trevisani 4, Al
varo Soares Machado 5, José AI
Iage e Herbert Ritzmann, 2 cada;
Evaldo Kreiss. Terdoro Hume
nhuck, Saulo Carvalho, Altavir
Saniolo, Agenor Corte, João Co
lin, Orestes Procopiack, Segundo.
Olixeíra e Irineu Bornhausen 1
dada.

Derrotado,
na Câmara'o Prefeito

Ano 3

Consequencía da, sua inéx

períêhcía no trato da
....

coisa pú
blica; vítima da perfidia de seus

81:lxiliares diretos, o sr. Ney Pa
,checo de Miranda Lima, atual

.

Brefeito Municipal, tem sido
infeliz nas suas gestões ..
Insuflada pela' maldade do sr,

Alpino Budant que sempre as

pirou a Prefeíturave que não
viu com 'bons olhos a eleição do
seu subordinado ao govêrno Mu-
riicipal, dias atraz foi. apresen- '< '

tado à Câmara, pelo Prefeito;
" um projeto monstrengo e ao

.surdo, pleiteando o seccionamen
to das ruy da cídade que de

esquina a esquina"mudariam de

"llome. Ó p�ojeto trl1-zia. a assi-
<I>

A Delegação da UDN de San
natura do jovem Prefeito mas ta Catarina á IV Convenção Na
a marca da falta: de senso d.o cíonal, quando na Capital da
sr., Budant. Em bôa hora aCâ- República, foi recebida na Di
mara de Vereadores, por una- retoria de Rotas Aéreas pelo
nímídade, repeliu-o.

.

_
Candidato Nacional, o Tenente

Recentemente, Vereadores 'de Brigadeiro Eduardo Gomes. Nes- '

todos os partídos- aprésentaram sa conferência, que se prolon
projeto aumentando 'de sete p�_ gou por mais de uma hora, foi

ra vinte mil cruzeiros a sub-' minuciosamente .exposta ao Brí

venção do .mnníeípíovao Hospí- gadeiro � situação politica do
I

tal Santa .Cruz, Ná'Câmara foi Estado, tendo sido, assentados

o projeto aprovado sem restrí- rumos para a proxim_a campanha.
'

ções, dada a sua relevância e A representação de Santa Ca
altrm1stica finalidade. 'Subindo ii, tarina ao democratíco conclave

,

sanção foi o projeto VETABO foi integrada P€�Os srs. D-r. Adol
pelo prefeito, naturalmente ví- fo Konder, Coronel .

Arístiliano
tima outra vez' da influência Ramos, "Deputados Pàulo Fontes
maléfica de auxiliares que pre- <e Arolde Carvalho, dr. Ricar
tendem i'mcompatibiliza.lo com te Freitas, Dr. vWanderley Ju
a opinião pública. A Câmara, nior,JCoronel João Palmas, srs.
num J�e�to de alta�eria e inde- Ramiro Cabral Ulisséa.l'Melqui
pendenc18 qu� mUlt? ,a e�obre-. ades �erIi:andes, operar�o Alva-

. .ce", REJEl'I'OU . _(') ".m'e'Xpli:ea�t� "'fõ""Bru:-a:osíf; e acadêmiCo Mari-'
veto e vai prom,ulgar a Lei que 'nho Laus.
do,tará o. Hospital de maiores,
recursos. Inflingiu espetacular
lição ,ao jovem Prefeito. Derro- \
tou o "orientado.r" oculto que',
tem conduzido o sr. Ney Pache
co a esses e outros inssucessos.

Diretor-proprietário: . SILVIO A. MAYER

Redator: GUILHERME VARELA

CANOINIÍAS

Impresso na Imp. «OURO VERDE LTDA.»

Circula às 5as feiras
I '

,SANTA CATARINA J3RASIL, .",

COtTI O
-.

Brigadeiro
Elogio de Eduardo Domes
Tem Eduardo Gomes, mais do Que muitas coisas poderão acon

q.�e ,0 seu idealismo, a .,sua mís- tecer. E ficaremos expostos a si
boa.' nistras eventualidades, se' o mun-

Jogou a mocidade, a vida em do for, sacudido por novas tor

flor, nos paroxismos patrióticos do mentas. Pois bem; "
mais do que

Forte de Copacabana. E, Já com .

o homem forte qU,e essas circuns
a carreira feita, jogou a vida, no-

i"'" tâncias exigem.temos o heroi au

novamente, na campanha incerta. têntico, marcado de cicatrizes glo
que p�deria tornar-se temerària dosas, consagrado pelo destemor e .

de 1945. prudêocia da ação, nos bons e
.

. Se�ã a mística contra a poli- nos maus, tempos.
.. . .

tica do egoismo, do utilitarismo, Para os que prefíriam um mili

de uma filosofia que se degrada, tal', temos a s?a. �arda; para o� que

contra o materialismo que já não preferem.o civilismo, _ temos. seu
passa de apetites materiais e,Lde- la�tro, �eJto nas campanhas libe-
vorismo. �y��"jIi�:t'l .,.{��' � j r�rtt. Veja-se 1945. � derrota ser-

� �"'<""__.;�". ';, �..
, VIU para engrandece-lo. Becusou-

, .Um dos mais trístes smtomas di '1 d d '1"
.

d· d" dê
.

"d ida nú
se a ISCUtl a. guar an o SI encio

e eca encia e nossa VI a pu- , h
. .

d
hli

" f 1"
.

d I date oje, portan o-se com um
ica e a- a encia a pa avra a- r., '

d h' id P ;Y

d E f It de si id d f'
estoicismo e eroi venci o. or

a. a a a e smcen a e e rr- ? P
.'

1 f
meza dos pactos mais solenes, res-

que arque. oe�qualuer b orm.�"
ponsável pelos .equivocos e pelo

era uma expres�ao a so, �raDla
des ilib

.'

d I
�

I' popular 'que para seu espírito de-
, eseqUJ I no as re açoes po 1- , '. �

devi
ti Ed d:G ' h

mocrático nao evia comportar
•

lC8S; Har o 0?les e o' . o�erp. . dúvidas.
Igual, pela barmoma ,dos atnbu- f

.,. '

tos, pela marca" de" I:lma per�ona. .

Sera, aCl�a de, tudo, ? g!aJ.�de
lidade maciça� qu�poderá pecar pe- fiador. das' lIberdades � garant�as
la obstinação e nunca pela incons- que aJudou a eo?qu}s�ar. Seu

tância dos seus conceitos e com-' passado der revoluClonarlO respon

promissos. Q, home� forte não de por essa. salvaguarda.
precisa usar de astúcia. O leão E se querem um nome nacio-
Dão poderá ser raposa. nal, é êle um dos mais altos.

Dirão que o vendavel vem aí. (do disco do Seno Jqsé Américo)
y' �

PARA PREFEITO
JOVINO TABALIPA 118

Agenor Gomes 61
Alfredo Garcindo 21, Benedito T.
Carvalho 14,' Segundo Oliveira
6, João Selemo 5, Aroldo Carva
lho e Ony Machado 4 cada, Sil
vio Mayer, Bernardo Metzger e

Oliveiro Corte 3 cada, Oswaldo
Oliveira, Jair Corte, Ernesto Hie
cke, Miguel. Pfocopiack, Alfredo
Mayer, Antonino Nicollazzi e AI-'
tavir Zaniolo 1 cada.

PARA' VEREADOR
;. RIVADAVIA r.ORREA 60

SILVIO MAYER 33
Altavir Zaniolo 31, Benedito T.
Carvalho 21, Bernardo Metzger
10, Teodoro Humenhuck 7, Leo
poldo Koek, Herbert Ritzmann
e Egidio Pereira e João Seleme
6cada, Aroldo Carvalho 5, Dorgêlo
Cordeiro 4, Carlos Groth. e Anto
nio Santana 3 cada, Alcides,Fer
pandes, Jo�o C?locl,el, Vitor ,Fer
nandes, . Ney· Pa'Checo é EValdo
K reiss. 2 cada, Albino Budant 2,
Rodolfo Ziperer, João Pacheco·, Ja
cóFuck, ,Alvino Koch, ,José· Al
lage, Rolf Walter-, Jair éorte, Si
dney Corte, ·OtávjÓ Pech�bela,
Antonio Kungel,' Otto Friederich.
Agenor €,orte, Saulo Carvalho, Se
gund0· Oliveira, Rubens Ribeiro, Ro-
dolfo Scheide" Orestes. Procopiack

I
"

t t' C
,.

PSD h
Altavir Zaniolo; Jovino Tabalipa, Mo-

·mp.·or' ao °S'l'
.: I·s'a-o no,'

.

'.', 'gau'c o 1r�SJg�!�Jf�d�;�:�W����r'1.:�:
ti, to cada; Mario Amaral e Jordano

,
" Righetto, 2 v'?tos cada. '

I· n I"C·I�tl·vas' O PSD gaucho. O mesmo Benedi�o Valadares. O PSD É Conversa fiada
Q que propôs' a candidatura gaucho propos q nome de . I'

.. . Os pessedista� estão explo-

da U D·N Cristiano Machado, está a- Cristiano na.certeza de que rando o velho.chavão,.,que-sen-
llleaça�o, de cisão iminente. seda rejeitado pelo. sr_ Be- do o sr. Cristiano Machado, nas-

I·' I
Os senhores .João Neves da nedito Valadares e de que cido em Minas Gerais e" alí ter

, oca Fontoura, Batista Luzardo e éntão só restaria o nome ocupado múHos cargospublicos,
Brochado da Rocha lideram do sr. Nereu Ramos.' Acon- com irradiação, �peiías, :nsque-

le grande Estado, porqué' tóra
no'rRio Grande do Sul a re-

. teceu, porém, o que os ga- de Minas pouca· gente, sàbiá de
beliãà contra a candidatura. uchos não esperavam: Va- sua existencIa, os partidos"' mi
Cristiano. No domingo de-' ladares, aparando Q golpe neiros estão todos de acôrdo

verá ser divulgado o mani- desferido, aceitou o nome, com o candidato do P.S.D.; é a

festa dos gauchos. do seu adversário em Minas explodção que se v,em fa:z;endo.
, .'

.
. ,Essa assertiva e méta,. explora-

� o descontent�meÍlto se Gerais, fazendo ruir por ter- ção. O sr. Cristiano tem muitos

alastra., O deputado mara- ra as ultimas, esperanças do _inimigos lá dentro de seu dncãb,

nhens.� Crepori Franco, do. sr. Neteu. porque, certo, não' agrtidou a to�

PSD, que havia hipotecado ., ,dos quando ocupou, varios car-

solidariedade à candidatura Deputado Ãroldo Carvalho gos. Nós. catarinenses, podemos
afirmar que o sr. Nerêu R�mos

Cristiano, foi à·TÍ'ibuna da Regress�u da Capitai Federal, fosse candidatÇ>, quem ,menos
Câmara, dos Deputados de- acompanhado de sua exma. se- vutaria "nêle, eramos nós, os C8-

clarar que o ."PSD' do Ma- nhora, o deputado conterrâneo tClrinenses.

ranhão retira seu apoio dado dr. Aroldo CarneIro de Carvalho Poderia o PSD .. vencer' e'm o

ao candidato'escolhido.' que no Rio tomou parte dos t1'a- nosso Estado, sim, poderia, mas
.

,
balhos dE! IV Convenção Nacio- é uma incognita, porque o sr.

O PSD do Espirito Santo nal da UDN, o memoravel con- ·-Ner.�p e toda a sua longa ca,u
não ,comparecerá: à Conven:- clave que' homologou a candi- da' de amigos, tem uma folha"

ção pess,edjsta por ser con-' datura do BRIGADEIRO EDU- �o,rrida de crimes publicos .que
tra a candidatl::lr� de qual- ARDO GOMES à presidencia pesam sobre as cost�s de ,mui-

. da Repúbli,ca.. ta gente" daí íi forte'· '0.·po.siçã.o
quer riünelro.

_ .� ",,' Que' se 'iz�m :r�gistr:an4() 'e
.'

que
O sr

..Cristia�o Machado, Perdeu-se .terá, epilogo, fatalmep.t!,!, nas

homem ilustre e de enver� "H' 3 ou 4" semanas d' pro:idmas elt>ições. �,órfisso mes-
gaduta moral,' está �l.ijeitÓ, e:tre as Ruas :JVidal lt:m���s: mo não é de Elcredüilr que dois

a ser'" inominavelmente t�a- Paula Pereira" um cabo ,de aço
terç0s do �Jeitofaqo mineiro es-

, ,teja' do, lado do sr. "Machado.
ído p�elos seus proprios com- para ca.traca de .caminhão, de

. O sr, Milto,p Campos é o gover-
panheiros. Pelos' mesmos que v 3/4". àe gro��ura c_()!.'l aproxi., nado!! de Minas Ger'nis, é

pre-IIapresentaram- ,o :'fsêu "nhnie m�dame'�t� qez me�ros de cúm-

císo,nã.o' esquecer, g.osa (ie mui-
.' '

. prIment�. PeQe-s� 'a quem Q a-
tentando um golpe frustra-· .

chon entregá-lo aO' sr. 'Wàlfrido
ta' ,estlm� E?m seu· Estado e é

do- ante a arg':l,cia do sr. Schramm, que será gratificado.
udenista pOFqu�' BN

fluemlo egeu.

1
Posteriormente à visita da

delegação aoBrigadeiro,forarnvi
sitados, nas respectivas residên
cias os srs. Prado Kelly, Pre
sidente da UDN, e o Senador
José Américo de Almeida.

E outra derrota foi imposta
pela Câmara ao jovem. Prt>fei
to quando o LegislativO Muni

cipal, cioso das suas finalidades
e,' principalmente; da sua res-'

ponsabilidade, negou aprovação
ao projeto que pretendia pré
sentar CR$50.000,OO á Policia Es
tadual. É incrivel mas o sr, Pre

feito, que não toma iniciativas
por falta de �recursos pecunia
rios, pretendeu doar elevada so

ma á Policia Estadual que é
mantida pelo Govêrno do Esta
,Xo. Dinheiro arrecadado daonos
sa população e pago muitas ve

zes á custa de sacrificios, des
viado das suas finalidades, pa
que o jovem Prefeito apareces
se aos olhos do Govêrno
como «bom moç�)). Felizmente
a Câmara reagiu não consen

tindo o absurdo.

,
A Bancada da UDN à Câ·

m'ara local, na presente Se'S

são legislativa ,vem toman

ào importantes iniciativas em
favor das classes menos fa

vorecidas.

Há pouco foi àpresenta
do importante projeto isen

tando de imposto territori?l
e predial urbano, as ,

casas

de 'operarias que possuam
um unico imovel nêle resi
dindo. O projeto, de gran
de alcance social, porisso

Gaitas Apj'anadas que vai beneficiar centenas,

qe,l trabalhadores; méeceu

aprovação de todas as bano
cadas.

Além dessa, outras inici
ativas foram tomadas, ten
dentes todas' a melhorar as

. conclições" de vida dos tra-

,A'Ium in io ' b.alliad��es. ' Na proxlrna e-

li 'f, dição publicaremos na "inte·
Baterias é peees avulsas por t d' .

t
"" .

,

_ I
,

.
gra'- o os os proJe os e m-

I
p_reços �o ,�lcance de to��s" �a"'f ,,�ic�ç�es Ilpresentados ,à Câ;..

Ca"'S•. a'; .Erllta'; 'mãr,a, na presente ,se'ssão,
, pelos �Vereadares da UDN.

Na proxima edição "Vcltare
mos ao assunto pormenorizada
'mente, analisando'inclusive o re

.latorio do exercicio find0, do-
cumepto que, traz a assinatura

,

, do sr. Ney Pacheco mas a mar

ca de todos conhecida ...

(Italianas)
, Tem para pronta entrega '1\ firma

A ...GARCINDO & CIt\.

'Em exposição na' Casa Bara';'
.

teir8., a praça L�urq Müller.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pois até me cjiusa pena.
No trajéto entre o Cine Ope-

Ele é bom catarinense 'rari(') e a Casa Klein, uma car-

É homem de grande altura.�.�t tei�a tama.nho· médio, .côr .marron,
_ Tamanho a nós não convence '"" cpm Cr$ 8SiO,OO em dlOhelfo, úma

, ' carteirinha).do Clube Canoinhen-\
Está encerrada a sessão. '� "

t
',' d 'I f 'd

. 'f?i
se con '�Il",o ,.�e os e eraIS 11, oto-,

����__ ,_,_;.,
'� grafias. ",

'

Qual o "seu C.indldaio? G�tifica-se a �uem entregar à
Alfredo Reinhold ou no Bar do
Opera rio.

(. .

�O� m"a�ife;�fC'l'i;jtitié a
lançou ao pais, apresentando o

o nome "Iil.o brigadeiro ao su

premo pÓsto da república, é uma

peça' 'do rn,aior valor ["civico, tal
fi a· �fi�'rI?�çpo de príneípíos- �emocratlcos;"I!e firmeza de ótien
tacão e de analise perfeita e

seVera da situação polttica na

cional.
. �

_",q;,em razão o manifesto quan-
do: asevera que «o país está can
çado de calculos e conjecturas,

i'. Compreendeu, porém.a U.n.N.
estimativas, onde se" procura a e talves com algum atrazo, que
chave do exíto facil e certo; a a nação esperava o seu pronun
poli.tic� não pódé continuar "a ciamento, e ela o fez com de

sert�rP pendulo entre "0 medo ,;nodada bravura, fiel aos seus

W a a�tucia.»
,

,.
F,,��rincipÍJs de inalteravel patri��

! -Está, pois encerrado esse "pe- tísmo. .' '

,

riódo de, airoso e tríste., que as- Está lançada a candidatura'
sistimos há quasi um ano e que de Eduardo Gomes, é sob a ban
tanto tem concorrido para a des- deira do seu-snome, a luta é fa
.moralização dos homens publicos, cil e a vi!ol'ia é certa.

/.

",

",Veja,:,se q' abismo que vae da
reação, e da repulsa provocada
:"pelâ formula Jobim e a humi
lhação dos variados e cotidianos
emissários á .fazenda de "Itú- e
'ao palacíc' dos Campos Eliseos;
limas, sobretudo, a distancia da

quela decantada prosapia do

partido majoritário, que só admi
tia candidato do seu naipe até
o emissário da ultima correria a

Santos Reis.
-

P'ra Cantar
, '"

e JULIO MANf:)'

'i"'- Berr. que nós - diziamos.

r>

Escolas todas em fórma,
Pela rua a criançada,
Cantando a negra maluca,
Ao ruido da foguet.eada.,

- Diz que o Dutra não quizt
(

Nós sempre juntos cantava,
Que ·Nereu não POdia ser;

TeiIl1oso aqui mete m2dó
- Ha de ser, voces vão vêr!
- O General da Banda não

quiz ...

Foguete aqui era mato,
Se o

-

Nereu fosse escolhido;
Como a coúsa não deu certo

Foguete foi escondido!

"";"" Dois caminhões cheio.
fi

Perdemôs assim a festa,
Pão, .exc'usa preparada;

r
Com ce,ntenas"", de discursos,
Bebida .!>ôa, fogueteada.'"'\- " .", v

'-�;Âté dá dó, :pensarido bem.

·&árli Depurado Estadual" ';' ; .

'

;r._'

,/,�.� , ;1';' ---.--------------------------------------------------.-.--------------------.---�.-------, �

PfI,ra Prefeito �Itinicipal �.,-.�.. :, - .. -.;_,.-.--.- . .:.- - � _ ,: :_'...
-

r �
�

«Neste' primeiro contacto com o povo do Distrito Féderal
depois de cinco anos - disse o Brigadeiro ....0.. surprêendo na sua

vibração os mesmos compassos do. entusiasmo CIVlCO, a mesma

.disposição para o serviço da democracia, a mesma fé nas virtudes
do sufrágio livré, que os"..animaram e impeliram na�' campanha
de 1945, a ponto de obteremjpara ,o seu candidato a vitória nas

-urnas da capital da Republicá. Eis aí um agradecimento que traz
em si o pêso' de gratidão mais antiga .e que por "isso I,pel'!llo,
constitui uma divida permanente». 'r� �' .

",iii

;�:' '\. ,�. ' ,'!J .',
. ",,' "CJi

,
«Sou muito reconhecido às palavras de vosso orador," com-

panheiro de outra jor.na:da, o deputado Euclides Fígu'�iredo, e bem
assim à oração do académico Wilson Passos, intêrprete do «mo

vimento Nacional Popular », com o qual tenho agora o primeiro
encontro, para também lhê dizer que só o .desinterêsse da mo

cidade seria c a paz de alimentar a sua generosa campanha
de vários meses contra a vontade de próprio escomido, que pre
feriu, como até agora havia de preferir que eJfi ro brasileiro
recaíssem as simpatias dos democratas:

.

A uns e outros repetirei", por exr:ier�ehcia du:e a, qu ',�
facil sobrepor um ponto de vista pessoál '�';-á insisieQô�: ',�gl�
parcela ponderável da .opinião movíds orno neste"

'

sobrevivência ,de suas esperanças !'lm lhores rum'os·
S8, p�tria.

. ,�
v'

"', Aquiescendo nesta última submissão à
.

de ;,partido nacional, que bem se Roderia al'2elidar coluna

berdade, da lei e da. ordem, quet-o declarar-vos que o no
+

mum dever, depois de restabele�idas, �'êlmo então, as ínsní' f#�
jurídicas, é enfrentar os" problemas ilmedia os do povo os

afetam a sua subsistência e se amp iam no recesso do

gerando �if�cul.dlldes � �p:eens92s que .cumpre seja,.m �e

pela providência e pela' ajuda 'mas autoridades,
A missão de govêrno é árdua, dificil, penosa num

.

não dispõe de' uma organi'zaçíl'p di f'niti va para a
'

suas necessidades, Mas. jà sér� um grande passo su OF r,trlos
toda a ação oficial a um "fim -e compree e huma.nitário, cotlsiâe-

,'" �,
rando que a grandeãa de Uma naçã OII 'unde com B;�:B�tora
do Estado e 'que o b�,m-��ar. �(i)S in e há de ser sempre,
_o alvo supremo de tod'a � atividade pu .;. r

Numa importante cidade como esta, que na, cem sua fisionomia
os, sinais de evolução da sociedade brasileira ·ElOS ultimes séculos bem
se' pode calcular Q valor dos apelo� em '; I de recursos

sistencia hospitalares e -para no-vas escola" Quem vos

sez e no alto custo de generos de. pfi,rrieira nesessid
apenas de reflexões e 'comentários quetidianos. ,'Fá
exemplo do grande vulto dos encargos administrar
como o nosso, oude �uito existe para se empreeml ealizar por
iniciativa oficial ou particular impõe-se, pois, �0�m:ai0r ,empt;:Blúc> no

exame preferenciar daqueles 'aspectos da crise braslieira"�Í<lem�estreJta
conexão com as respop.sabilidades do poder. É hoca de ,elaborar um

simples, modesto e cuidadoso plano de govêrno, que, es"timulando a

produção e o trabalho e qisciplinando as finanças> e Gl "crédito .eontri..
bua para corrigir velhos males agravados e' se. recoínencle �'pelas ga-

� Artigo 20 Esta Lei entrará em rantias de rigorosa ,�e sistemática execução. No larh> caminho ue

vigor na data da- sua publica- temos a percorrer, o marco inicial é o vosso testemutllio de sJfP��,tia
ção, revogadas aS rlisposições.em. 'I e de confiança».

' .

cõntrario.-

aos

homenagens" ,

desbravadores
'K.

do sertão

di-

Os vereadores srs, Vitor Fer
nandes de Souza e Benedito, Te
rézio de Carsalho apr�sentàram
á apreciação .de seus pares- a

seguinte iridicação;
,

Considerando. que as ruas da'
perimetro urbano da Vila de Ma
jor Vieira, ainda não receberam
norneclaturas de espécie-s alguma;
Considerando ser justo que ás
ruas daquela "Vila recebam no

mes de pessoas
' que contribuíram

de qualquer {(>rma pelo _seu des-
bravamento e progresso; "

Considerando que se
'

justifi
ca plenamente as homenagem;
que este projete tem por obje
to, apresento à consideração da

cjlsa o seguinte projeto de lei:
Da nomes ás ruas da Vila de

Major Víeira.

Artigo 1°._ As ruas da Vila
de Major Vieira, passam a ter
os seguintes nomes:a)- rua Ca
noinhasr a que'partíndo do en-

'.

tronéamentô com a-Estrada"Ca

noiril1as�Papanduva, termina na

praça Julio Costa; b)Praça,.JuM
lio Costa, a que fica no .ínícío
da rua 'Lucíndo de Paula e

da rua Curitibanos; c) rua

Capitão Lucinda de Paula, "a rua
que >'pavte da Praça Julio Cos
ta com "destino ao Pulador; d)

.

rua Curitibanos, a que parte da'

Praça Julio Costa com destino;
a Toldo de Cima; .e) rua Luiz

Davét.ra, que pàrtindo,,�;da rua
Curitíbanes se destina ao Rio
Novo; f) rua dos Expedícíona
rios,' a que fica paralela a rua
Canoinhas; g) rua Otavio Taba
lipa, a primeira rua transversal
da rua Canoinhas; h) rt{�Córo
nel Januario Côrte, a segunda
transversal da rua Canoínhas; i)
rua-Alinôr Côrte, a terceira trans
versal da rua Canoinhas; j). rua

.� Joaquim Gonçalves dos Santos,
a paralela a rua Curttíbanos;
k) rua Argemiro Pires, a pri
meira transversal da rua Curi
tibanos; 1) rua Espirito Santo, a
segunda transversal da Curiti
banos; e m) rua Santa Catarina,
a terceira tvansversal da Rua
Curitibanos.-

Sala das sessões da Canoi-,
nhas, 8 de Maio. de 1950

Perdeu-se

,
Aviso li todos QS interessa-

,. dos que fica terminantemente.
proibida a criação de porcos em

meu t�heno, devido aos danos
já causados; ficam t�mbem proi-
das as caçadas e passagens nO'
mesmo, não me responsabili:?:an"
do pelo que possa suceder aos

..

transgressores.
Canoinhas, abril df' 1950

LbuRE�ÇO BUBA

se reo PQVO
>\'.

Perante 0 Povo aglomerado em compacta massa, fre-
mindo de entusiasmo c!vico, frente da,s escadarias do TeatrOMU:
nicipal, do Rio, assim se expreSsou "nesta primeir�
didato da. União Democrática Nacional:'

vez; o' can
"

co

·Como d'ecorreu d Co�yeri�ã�o ....
:li' ,t �', :,fIl

.� Conclusão '�4 '

Acompanhado por 'uma comissão que incluia os srs. Odilon Bragã,
João Carlos Machado, Jurací Magalhães, Almeida Junior e T oiié AUglU
to deu, minutos depois, entrada no recinto, sob o delírio dos presei!,
tes, o 'candidato EDUARDO GOMES. A assistencia, de pé, viva-
mente empolgada, aClamava o Brigadeiro.

-

Fala o Dr. Prado Kelly; dirigindo, de inieio, uma saudação a

todos 'os representantes dos partidos ali presentes. Agradece ao Depu
t,�do Cirilo Junior, ;,Presidente da câmiira, o haver cedido. aquele re

cinto para ter lugar a Convenção tide�!sta. Lembra a feliz "'coincidên
cia daquele 13 de Maio, ,6 que dava singular relevo ao fato que o

povo iria assistir: a aclamação ,do- brigadeirc da Libertação aos pé.
da esta tua do �lartir ·da IndcpendenCia.

" Discursaram, ainda o" deputado Gr\lbiel 'de Rezende Passos, li
N

,der da UDN na Camara, e "O' sr. prof. Waldemar' Ferreira, de São

Pau)'('), :seguindo-se ,6 brigadeiro EDUARDO GOMES, saudado, du

r,ante,:.varios minutos, 'poi' intensas aclamações.
'Z' '111 Após suas palavras, dado já o adeantado da nora, o dr� Prado
Kélly fez um apelo p�ra que 08 oradores seguintes

.

falassem direta
.

mente ao povo que se comprimia em massa compacta e fremente
frente ao Palácio Tiradentetl.

E assim foi. Acompanhando o Brigrdeiro EDUARDO GOMES,
sairam todos, sendo uvacionadíssimos ao chegarem às escadarias. Em
'nome dos cariocas fala o deputado General Euclides de Figueredo. A

seguir, o estudante Wilson ,Leite Passo!', em 'nome do Movimento
Nácional Popular pró Brigadeiro, sendo substituido pelo operári�

. Milton Pereira Marcondes, presidente do Departamento Trabalhista
da U.D.N., que frisou:-

'

".,�.
:\;' ;.';:. :�.: '>.,'

/

«Trata-se de um candidato cujo passado de lutás 'qes
interessat!as pel� lJ"e,m., do Brasil, (IufO<1'.iza um Jttfur,o >1[.f(��:
verno aczma dos" p(!f'tz{iós�i um verdadezro governo a servz;
ço do povo, dos hilmildes e dos eConômicam:enfe tracosJl. ''I'

,
;,." t '.J<:. ;;':',""", ,

"

Ainda ao povo sé dirígiram Q'S srs. Adauto .Lúcio' Cardôl'lô, Ban-
deira de Mello' e vários 'butros, encerrando o comicio pdas oito ho-
ras da noite:' .

"

É-nos
.

grato': aind.a que resumidamente, registrar o êxi�o .dos
trabalhos cOQvenCionais 'realizados pela: UDN, o 'que demonstra, llle-

.

ludivalmentE:l, o ,prestigio de. seus chefes, o ,- patriotismo· e a firmez�
demonstrados, por tQ,tlos (JS -'corréligionários, c.e1'tos· de. ,condl:lzirem, a
v,itória 'o de, uT;ri·., gJ:lmde' 'p'ltrióta: EDUAHDO GOMES I :.

� :{: �:·ê,:·;'!:;'".io; ,ti"
.

,
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cheque! �

Matriz:====
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-= Capital .

�

iS Fundo de reserva
=
=== Depósitos em 31-12-49

ITAJAí
Enderêço telegráfico:

Fundado em 23 - 3 .,. 35
«I N C O»

.
. .,

.C r$ 15.000.0QO,00
Cr$ 25.467:252.10
Cr$ 330.241.803,70

Filiais, Escritorios e Agencias em:

ilA1"arang'uá - IBlumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador _ Canoinhas _ Cam
birela _ Chapecó -'- Concórdia _ Cresciúma - Curitiba _ Curitibanos _ Campos No
vos _ Florianópolis _ Gaspar - Ibirama _ Indaial- Ituporanga - Jaraguá do ,.Sul _

Joaçaba _ Joinvil1e _ Laguna _ Lages _ Mafra _ Orleães - Píratuba - Porto Uniã?
- Rio de 'Janeiro '_ Rio Negrinho _ Rio do Sul - São Francisco do Sul - São

_

Joa-

quim Taió - Tangará _ Tijucas _ Tubarão - Urussanga - Videira

ravessa do Ouvidor, 17 - A [térreo]
Caixa Postal, 1239

"R I O I N C O"
,

Traxas de"Depositos
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I Abra
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do Ro de .Janei ro:

Caixa Postal, 584.
T I "I N C O"e egramas:

CONTAS DE MOVIMENTO.
A Disposição 2%a. a.
Limitada 3%a. a.
Particular 4%a. a.
Limitada Especial . 5%a. a.

CONTAS A PRAZO:
Com aviso de fiO dias

.

5%a, a.
" " ;, 90 " 5112%a; a.
" " "120" 6%a. a.

Prazo fixo 6 mêses 6%a. a.
" ,., -

1 ano 6V2%a. 8.
DEPÚSITOS POPULARES 5%

Depósitos especiais a prazo e c/avíso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a.

(AFITAlIZAÇÃO SEMESTRAL
.

Agencia nesta cidade Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira

(Com casa forte subterranea)
uma conta no "INC,(t" e. pague com

Do Rv. Pe. José Aparício, ua a mãe, «fé-lo Nossa Se-
S. /. Provincial, Superior do nhora de Fatimav.:

.

Colegio Antonio Vieira da O medico, porém, com ares
Baía. temos o seguinte comu- de incredulo, retruca ufano:nicado: «Qual! é devido ao meu

«No dia 22 de Deeembro remedio.r.:
.

do ano passado (1948) tive
.
Este éo fato. Simples agua.

que me internar no hospital A bondade maternal de Nos
para me sujeitar a' uma in- sa Senhora fé-la brotar no
teruençâo cirurgica. No dia

. terreno resequido de Fatima,
11 de Janeiro seguinte inter- .

sem ingrediente especial ne
nau-se tambem umjooem de nhum. Humilha assim a cien-
23 anos de idade, recem';'ca- cia 'humana enfatuada. Pro
sado, queimado-por uma cor- va::'a'�âua superioridade sobre
rente eletrica de alta tensão. as:�miserias da vida terrena.
Ficou paredes-meias com 00 Argumento este da vitoriosa
meu quarto ... quatro dias de- eficácia da confiança dos/íeis
pois comecaram a gangrenar na solicitude incansauel da
os dedos do pé direito e a . Mãe do Céu.
mão esquerda. O medico cor

tou os dedos do pé no dia
15, assinalando o dia 17 pa
ra cortar o braço. No dia 16
de manhã veio ao meu quar
to a mãe toda aflita e angus-
tiada:

>

ccValha-me, tiadre«, dszia,
debulhada em lágrimas, «que
rem cortar o braço ao meu

filho amanhã de manhã .•
• ..« Tenha confianca» adver
ti-lhe, .. reze fervorosamente e

faça resar á Nossa Senhora
de Fatima; . só um milagre
evitará a amputaçâo do bra:
po dr seu filho. Vou rezar ime->
diatamenteo terço á Nossa
Senhora' por' esta sua inten
ção. Entretanto tome este fras
quinho de agua de Fatima;
enooloa a mão granguenada
'com tens paninhos e borrife
os com a agua." ...

------------.
�, Pela tarde deste dia vieram J.

me dar a alegre'· noticia de
que o jovem já sentia' calor
na mão e movia os dedos •.

No dia 17 de manhã assina
lado para cortaro braco, vem
o medico, aproxima-se' do
leito do doente e diz: .. Ti
rem esses panos=i: Tirados
os mesmos, exclama: «Que
transformação se operou nes
ta mão» .....O que os medicos
não puderam fazer», ob.ser-

Bilhete ri'mado
Meu amigo. redator
Queira fazer o favor
Dum caso seria contar;
Por causa de certa conta
Anda gente meio tonta

Aqui em nosso lagar.

Um polaco que negocia
Cobrar u'a conta queria'
De fazer fornecimento;
Mas deu encrenca tamanha
Por causa desta barganha
Que até contar é nojento.

O seu Borges entrou na dança
Como tendo o rei na pança
O caso foi resolver;
Deu soco, gritou buraco
Não quiz pagar ao polaco ...
Disse coisas a, valer.

Polaco não tem bandeira
Não pago que é ladroeira
Quem aqui manda sou eu ...

Os polacos' se ajuntaram
.'

.

Um recado' lhe mandaram
'Que viesse com o praça seu ...

Gritavam com barulheira:
«Polaco não tem bandeira
Mas' inda conserva o pau ...
Pra surrar certos bobóc3s
.Que se metem em malocas
Como Pagé de Mingau» ...

Seu Gemiró se encolheu,
Nem, de longe apareceu
Agora grita buraéo...

.

Si êle for ver a festa,
Só uma causa lhe resta
Provar do 'pau do polaco ...

Vila Major Vieira, 6 de Maio
. de 1950 .

Pamenkowski

Vend�-se'
/

.
Um terreno situado no lugar

Rodeiosinho em Papanduva, com
a -area de desesseis alqueires,
possuindo duas casas, pomar,
muita madeira. para lenha, etc.
Vende-se tambem reduzido de
cinco alqueires para mais.

Preço a combinar com o pro
Prie'tario

.

Braz Malakoski em

Papimduva.

Agua de . Fatima

Nem todos acreditam no

poder celestial de Maria San
tissima, mas isto não anula
os fatos que. aí "estão .naten
tes d luz meridiana. E como

disse o diuino Mestre:' ...En
xergue quem tem olhos; ouça
quem posue ouoidosl»

'

,As nuvens da incredo lidade
jamais poderá apagar o bri
lho beneficio do sol intan-
givel da Verdade. \

Quantomais s« condensam,
com tanto maior fragor pre
cipitar-se-ão sobre a terra.
Ou mais cedo, ou mais tarde ..

'

Esperemos e verão.

Xavier Monteiro

Precisa-se
De um menino de 14 a 15
anos, para serviços leves.
Informãções rua Paula Pe

reira nr. 50, com o sr. Silva.
:
",

3 x

Louças
c por preços

'

reduziaissimos'
C�'sa Erhfá

Indicador Profissional
DENTISTAS

)

Dr. Sylvio Mayer
" ,.

Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas, - 1;30 às 6 horas
I

Praça Cauro MUller'
CANOINHAS Sta. Catarina

Dentaduras Anatomicas
Dr. Benigno. Cerdeira

(Cirurgião Dentista)
Com longa prática executa com esmero todos os trabalh�s

.

concernentes à profissão e como especialidade dentaduras
artísticas, com dentes fluorescentes. (transparentes) obede- I
cendo a técnica rigorosa com modificações e observações
proprias. � Essas dentaduras como o atestam centenas delas,
não acumulam detritos de, alimentos e podem ser Conser
vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou uma técnica
que assegura a mesma estabilidade como para as superiores.

Consultas todos os dias úteis das 7 às 11 e

.

das 13,30 às 17 horas da tarde 225-P

Canoinhas Sta. Catarina

'M É O I C O

Clínica Especialísada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da ICura de Hemorrhóides sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

7>1,. 11te�áed, de' A�auft),
,

Avenida João Pessõa 68 \/
CurUlb"a

'"

Farmacia Alla,ge,
À Rua Vidal Ramos, frente da Delegada de Policia

,

\..
.

Variado estoque de produtos nacionais e

extrangeiros a preços vantajosos.

,ADVOGADOS

Dr. Aroldo Carneiro de
-

,
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
I ,

civeis e comerciais,' Direito industrial e legislação ;do
trabalho Naturalisações e titulos declaratorios.

Causas Criminais.

Escritório e residencia:
Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C. �

Dr. Rivadavia CorrêaR.
ADVOGADO

Escritorio e residência à Rua CeI. Albuquerque - Cx. Pstal., 27

Dr. João \ Col·Qd'elr.
ADVOGADO

Escritodo à Rua Vidal R�mos - Edifiéio Bento de Lima

-Dr. ·Sa,ulo . ,Carvalho
Advogado

-Escritorió e residencia
Rua Coronel Albuquerque S/n

Canoinhas S. Catarinà

,

. .' � ,

N�gocio de' Ocasião' Faça' do, Correio do Nor- I

tê' o seu [ornal.Vende-se 1 automóvel «SIM:
CA»,"em perfeito estado, .ti
po 1948, 5 rríarchass pneus
novos-e umamotocicleta mar

ca «CZ», 5 �avalos'�"�.3 .mar
chas, fabricação 1949., "em
perfeito·· estado deións�rva
ção e" funcionamento. ir i

Am�os�. os.' veículos- Cr$
40.000,QO; 'I
,VendEh"s,.e sepgradamente.

I

Vêr ,e t;'atal,,�om Frede-Irico -Siems.: na !Fabrica Go·
malaéa OU a -rU� VidaI Ram:)S
nr. '16, Canoinhas. ' ix
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O PSD local recebeu a can

didatura do, sr. Cristiano Ma-

'J
chado à Presidência da Repú-

Naseimentos Falecimento blica com frieza e desinterêsse.

Engalanou.se festivamente Faleceu inesperadamente em É publico e notaria o descon-

O lar do jovem casal Walmor S. Paulo, onde se encontrava, tentamento dos amigos do sr.

e Lourdes Furtado. pelo nas- tendo seu corpo sido conduzido Nereu Ramos face aos ultimas

cimento de sua primogenita para Marcilio Dias onde residia,' eventos políticos.
A É que, esperavam êles, comoMaria Bernadete. ' robusta o vene(�do cidadão sr. Ricar-

menina é neta do casal Ni- do Kreis, comerciante ha mui- ainda esperam, por absurdo que-
,

I r.
.

r t d
.

b
'

fa pareça, a candidatura do seuco au e emboria ur a ti e tos .��<Mt.ali esta eleéido,
chefe, estadual à suprema ma-do sr. José Valente. _ Sua morte f�'uito senti a

A todas os nossos parabens. e seu enterra nto foi muito gistratura da nação. Porisso o

nome do sr. Cristiano Machado
- Ingrid, é O nome da

lin-�
concorrido.

, . . desagradou.
'

-da menina, que a LI deste, Pesames a sua exma. família, Tal -é a magua e tio grande
veio alegrar o Já feliz lar do ' "

'
f.' é o despeito que o,s pessedis-

casal sr. fohanes e d. Celia - Passou pelo desgosto de tas locais não conseguem nem

Rothert I P e r d t! r su a f i I h a Lu - salvar as aparências. O jornalparabens aos pais com uo- cilda, no- dia 9 do corrente, oficial do PSD em Canoinhas,
tos de felicidades á nova er-: o. casal sr, alto ff_o.ePtne,:" re- registrando a candidatura do
deira. sidente em Moralzo Dias. ilustre procer mineiro, à curul

I Pesames presidencial, o fez com in9ife-
(asamentos ,"""I' '8 'Ia'

rença e até deselegancia. A man-

a I chete e o artiguete com que veioCom a gentil senhorita Seleta, '

.

'br I
.

ít 1dileta filha' do nosso amigo sr. Está sendo ancíosamente espe- a pu .ICO reve am 0. msopi ave

Henrique Voigt, habil marce- rado o baile que a S. B. O. deX,despeltC!
na sua, frieza, n� sem

neiro aqui estabelecido e de sua Canoinhasoferecerá, sabado pro- � sa�or, na fal!a de entusíamo.

ximo dia 27 aos seus associa- coroando esse estado de es-
exma. 'sra. d. Maria Voigt, con- dos q'ue será' abrilhantado pelo !>!rito o escriba oficial fez ques-sorcíou-se no dia 20, o jovem C d I tW,aldemar Brandes. jazz '«Yara» de S. Bento de Sul. ao e proc amar aos qua ro

, ventos que a candidatura Cris-

� Com a gentil senhorita Os cursos' da SENA( tiano não é grata aos, canoi-
Idê Fernandes, querida filha do nhenses. E logrou o seu intento
casal Joaquim Fernandes Luiz, Serão instalados 'no pro- noticiando, na mesma página em

.

b d di 27 que registrou a candidatura, a or-çonsorciou-se, tambem; sabado x:zmo sa a o, ta , os cur- ttanização de um .ci-
que 'passou, o jovem Benito Ba�

ses da SENAC com presença nema "super moderno" em Cano i
tos. do' sr. FLavio rerrari diretor nhas, sob o seguinte expressivo tí-

geral do D�partamento Re- tulo e sub-título; «A mais grata no

- No proximo sabado, unir- ,gtonal Já estão matricul,ados
ticia da semana para os canoinhenses-

-

I 1 t
. .. Vamos ter um cinema supel'-moderqo».se-�o pe os aços ma nmomalS no r�ferido eu,-so duas de- Dicidillamente. essa é de super-ho-a gentil senhorita professora zenas de a/unos. mem, é de cabo de t<l}quadra. .

.

Dirce, dileta filha do casal João -----------,------------��!I!;_...'r1i�'--
,e Maria�isnieski, o jovem Wil- S'· d d Ben"""f,'cen-te Ope'ra' ri",amar Friedrich� cOI:npetente pe-f' oCle a e t:::
rito-contador.

.

'I

CON Vl'T'.VNossos votos de. felicidades. .·1 �
•

. .

C,onvido os Senhores associados e exmas. famílias, Rara o
O� mais modernos modelos fran- baile soeia,l a ser realizado em a noite de 27 Maio proximo (ves-

ceses de pera. de Espirito Santo), na" sede social e abrilhantado pelo já
conhecido JAZZ BAND '«YARA» de São Bento do HuI.

M a I h a s d e �L,ã· INGRESSO: Mediante talão de mensalidade N. 4.

Pede-se, aos senhores a.ssociados de não se fazer acompa
nhar de pessoas estranhas à família .•

Reserva de mesas, com o zelador d,_a Sociedade, a partir de
21 do corrente.

Ániversários', • cisco Mõebius, residente em

Marcilio Dias; sr. Edurdo de Al
meida
Dia 27, â exma, sra. d. Maria

Edeltrudes, digna esposa do sr.

Migu Procopiack, industrial e'
comerciante desta cidade; o io
vem Carlito Ossoski.

,

Dia 28, a gentil senhorita Ge
ci, locutora da Radio Canoinhas
e dileta filha do nosso redator
Qlúlh�rrn:e Varella; c sr. Clau
dio Stulzer, comerciante em Ja

raguá do Sul; o garoto Gastão
José,· filho do casal Hans Co
mitti; o jovem estudante Enio,
filho do casal Luiz E. Tack; a

menina Maria Inês, filhinha do
sr. Luciano Guedes.

Dia 29, a exma, sra. d. Isidora
Oracz, virtuosa esposa do nos

so amigo e agente sr. José João
Gonçalves, residente em Rio das
Antas.

A toC\os os nosos parabens.

Fizeram anos dia 24, a sra.

d. Emília de Almeida, espôsa
do sr. Eduardo de Almeida; a

gentil senhorita Iso{de Mayer fi
lha dileta do casal Alfredo Mayer.

FAZEM ANOS:
Hoje, -dia 25, o nosso ilustre

amigo sr. Antonino Nicolazzi,
,gerente da Empreza Força e

'Luz; o jovem Italo, filho da ce
sal dr. Lázaro Bastos; a eXILa.'

sra. d.
.

Delourdes B. Zaniolo,
digna .esposa do industrial sr.

�
Milles Zaniolo; o menino Nelson
Osvaldo filho do sr. Estanislau
e Vanda Vuicik.
Dia 26,· o nosso respeitavel

amigo sr. Ricardo Müller, pro
prietario residente nesta cidade;
a menina Inacia, filhinha do ca

sal Walfrido Gonçalves; a me

nina Terezinha Elísabeth, filha
do casal snra, Eliziáría é Fran-

Rodo/lo Hengsf e

senhora
A Iiredo Kellner e

senhora
participam o contrato de casa

ment.o de sua filha Edeltraud,
com o senhor

WERNER KELLNER

participam o contrato de casa

fue'Bto de seu filho Werner',
com a senhorita

EDELTRAUD HENGST

Canoinhas, 21 de maio de 1950

na

Que, magica tola!
Ra «jornalistas» que, quando

não sabem o que dizer arriscam
asneiras, fazem comentartos, que _

não se ouvem nos hospícios ...
Aquele escrito intitulado «Si- .

lerrcíósa, pobre de animação, a

campanha pró Brigadeiro» e

que trouxe como sub-titulo essa

doidice: «Sem alvo as baterias
udenístas» é de causar dó a to-.
das. as pessoas de porn senso,

É sabido que o candidato da'
tr.o.x é o sr. Brigadeiro Eduar-.
do Gomes.
, Toda' gente sabe que a U.D.N.
não andou mendigando encosto
desse ou daquele partido. De
forma alguma quis aceitar insi
mação do P.-':;;.D.
Não esperou por ninguem ...

. Quando viram os dirigentes da .

U.D.N. que era hora de apresen
tar seu candidato ao eleitorado
brasileiro, apresentou, 'não es-

I ' ,

cu t o u interesses mesquinhos,
pessoais, não bajulou apoios,
nem alimentou a vaidade pes
soal de muito politico que põe
a sua «personalidade» acima dos
interesses da Patria. Em quanto
o P.S.D. mendiga, ápesar de �e
qualificar majorítarío, o apoio
de Getulio e Adernar, e se es

gaça todo em Minas, Bahia e

S. Paulo para não se, esfacelar, a
UDN, marcha de cabeça erguida.

Ano 3 - CANOINHAS
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Como decorreu
·U. D. N. no

e CC?nv�nção da
Rio de Janeiro

Desolacão e tristeza
nas hestes do PSD I

Noticiario pormenoriiado �(êr(a
da candid.atura do Brigad�,lf_o

da apresenta�ão
duardo Ciomes

* * * Não foi' surpresa para o país o testemunhar a vibração
civica e o entusiásmo que caracterizaram. durante todo seu' desenro
lar, a realização da Convenção Nacional convocada pela UDN. para
que se processasse o lançamento da candidatura do BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES, já indicada, por unanimidade, pelo Conse.�o
Nacional do Partido.

,

Era esperada a consagração que se tributou a EDUARD,U Gq.
MES, ,porisso que é inconteste o prestígio e a imensa simpatia des
frutados em todos os meios e em todas as classes pelo impoluto cán
didato apresentado pela UNIÃO DEMOCRA'J\ICA NACIONA�.

"

Na verdade, o respeito e a admiração impostos pelo candidato
udenista, ultrapassam as fileiras partidárias para constituírem um sen

timento generalizado por quem, em todos os momentos se tem relevadh
um padrão legítimo, uma síntese admirável das nossas virtudes.

'\ X X x

-Assim, sob a, mais intensa vibração,· perante delegados' do Par
tido, vindos de todos os quadrantes nacionais. às 20 horas do dia 12,
no recinto do Palácio da Câmara dos Deputadas. o sr. Prado Kelly
deu por iniciados os trabalhos produzindo magnifica saudação aos

Convencionais ali presentes. '

Em empolgante improviso, agradeceu em nome dos Convencionais,
o deputado' Flores Soares, representante gancho, que teve palavras,
de carinho para com a memoria de Virgilio de Mello Franco.

A seguir, para fazer a apresentação da candidatura de EDUAR
DO GOMES. em nome do Conselho Nacional da UDN, discursou o

Senador José Améiico de Almeida, sempre entrecortado de aplausos
delirantes dos ouvintes. Salientou a situação gravíssima que atravessa'
o país, assoberbado por déficit astronômico de seis bilhões, e quasi e-

,

xangue. O país 'precisava de um HOMEM DE BEM: Eduardo Gomes.

Pa� fazer uma proposta e uma indicação ao Partido, falou, em
, 'seguida,,,� deputado Soares Fi!ho, do _Estado. do Rio,,'se?do_aprovada
a sugestão de que na oportunidade nao se fizesse a.indicação do no
me do candidato à Vice-Presidência, em virtude do partido estar em

entendimento com, outras agremiações partidárias.
Procedeu-se, logo após, ,8 votação, por parte dos delegados, pa

ra a escolha do candidato da UDN à futura Presidência da Hepú
blica. Votaram 2$9 representantes e o Brigadeiro recebeu uma una

nime e consagradora manifestação de confiança: '259 votos!
Constituiu. porisso mesmo, instante supremo de entusiasmo e

alegria, a proclamação do candidato pelo Dr. Prado KeJly, que, a'

seguir, anunciou ao plenário o nome dos componentes da grande, Co
missão, liqual, em nome da UNIÃO VEMOCRATICA NACIONAL"
faria ao Tenente�Brife4:eiro EDUARI;>O GOMES a comunicação da
sua escolha. .

'

Deixando o Palácio Tiradentes rumo á residência, de EDUARDO
GOMES, a grande Comissão Udenista, da qual f�zia p�rte o. D�.
Paulo Fontes, Secretário Geral da Seção de Santa Catarina, fOI VI

vamente ovacionada em todo o trajeto pela massa popular,
. Na Praia do Flamengo, na residencia do BRIGADEIRO. sau

dou-o, transmitindo o apêlo do, Partido, o Senador Fernandes Tâ-
vara, do Ceará.

_

Emocionado e em breves palavras agradeceu EDUARD() GO
MES a indicação de seu nome.

. Os alto-falantes instelados no Palacio Tiradentes transmitiram
todas as ocurrências, visto que assim haviam providenciado .as esta-

ções râdio-emissôras. -

/

.

I Dia 13, ás 19 horas, sob calorosas ovações, o Dr. Prado Kelly
assumia a presidência dos trabalhos e convidava . para iaz.erem
narte da Mesa os Ministros do Exterior e da, Educação, respe
ctivamente srs. Raul Fernandes e Clemente Mariani.

Desígnou, e'm segUIda, os srs. Monteiro,.fle Castró e�Rui San
tos, servido de secretários, para conduzirem 'JiOS Balcões de �o�
ra do plenàrio os Presidentes de diversas agrémiações partld_a
rias ali presentes. Quando os srs. Artúr Bernardes, do PR, Joao

Mangabeira, do PSB. Cirilo Junior, do. PSD, Carvalho Guimarães
dÓ PL, D.eodoro de Mendonça, do PSP, Tel'es - da Cruz, do

PDC, Vitorio Freire; do PST, e finalmente, Salgado Filho, do

,PTB, assomaram, vibraQtes aclamacões.'partiram ge todo recinto,
que assistia, naquele .instante, uma nota inédita nos anais das

convenções politicas realizadas no país.
Pela primeira 'vez no _Brasil, os Partidos' se faziam repre

sentar na escolha de um c�ndidato! O fato em si mostra a pro
jeção e a envergadura moral admiravel do nc-me de EDUARDO
GOMES, que, na realidade, paira acima das injunções partidárias.

(Conclue na 2a pagina)

R. WALTER o anuncio é a alma do pegocio!.
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