
Presidida pelo sr. Irineu Bor-x,
nhausen e presentesrepresentar»
tes ,de todos os municípios,' reu
niu�se,. em Florianópolis. a 1. e

2 de julho, a Convenção dapDN
Catarinense que indicou o ,c�n
didato do Partido ao Governo

do Estado no próximo pleito. Os
trabalhos transcorreram e� am

biente dê entusiásmo e vibração.
Todos os assuntos de interêsse

partidário foram democratica
mente debatidos. Na sessão pre

paratória de gabado à noite,
quando; mediante ,:yotação se

creta foi. indicado candidato o

sr. Iríneu 'Bornhausen, os con

vencionais e o povo presentes
ao conclave ovacionaram o no

me do candidato, conduzindo-o
ao seu hotel em monumental

passeata, sob vivas e foguetes
que anunciaram à capital e ao

Estado haver sido escolhido o

candidato da vitória.

A sessão de encerramento da

convenção, realizada no domin

go a noite, presénte o Brigadei
ro Eduardo Gomes, constitui es

petáculo jamais visto em Flo

rianópolis, tal o entusiásmo e

a vibração da assistência que

superlotou o Teatro Alvaro de

Carvalho e que se espraiava pe
las ruas proximas.
Encerrada a C o n v e n ç ã o

\ '

EDUARDO GOMES e IRINEU

BORNHAUSEN acompanhados
de íncalculavel multidão: per
correram as ruas da Capital sob
vivas e aclamações ininterruptas.
Milhares de fogos subiam aos

céus significando o estusiás�o
da gente catarinense. Pela mela

noite de domingo improvisou-se
um comicio na praça pública
tendo Eduardo Gomes atendido
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Reina paz em MoscouEduardo Go,mes em

Florianópolis
o candid;rto nacional 80 che

gar à capital do Estado, rece

beu a maior manísfesração [a
tributada pele povo catarinen-

,

se a um homem público. Flo-.
rianopolis jamais assistiu. a es

petáculo igual, O povo, expon
taneamente, homenageou .o Bri
gadeiro, acorrendo as ruas,

acla�ando o heroi nacional. Cen
tenas de automoveis, ónibus e

caminhões conduziram--à base
aérea da capital a enorme mas

sa que recepcionou o Brigadei
ro. Ao longo de todo o percurso
da Base Aérea à cidade e em

todo o perimetro urbano, Eduar
do Gomes recebeu manisfesta
ções indescritiveis. Eram humíl-

.

des operaríos que queimavam
fogos em homenagem ao Bri
gadeiro. Eram pretas velhas que
atiravam pétalas de rosas so- .'l
bre o carro de Eduardo Gomes.

aos apêlos da multidão discur
sado duma tribuna improvisa
da - um, banco da praça.

Toda 'Canoinhas
fará sentir .setr apoio decidido e seu 'l;ib1':an_te
entusiasmo ao .".Candidato da Democracia, afim
de qUe a cruzada ctoica de EDUARDO GOMES

.

'_

'

alcance a vitória..
.

A sessão de encerramento
da conoencão MuniciPal �a.. ljDN_ será irradia

da para todo o MUnlapto, diretamente
. da praca pública.

" ,

"

CANOINHAS a 16 de julho assistirá a espetáculo inédito na sua história. Pela vez pri
meira as nossas populações merecerão a honra de uma visita de CANDIDATO A PRE
SIDCENIA DA REPÚBLléA. Eduardo Gomes, o Brigadeiro da Libertação, Comandante
dó Corredor da pVitória e heroi nacional que derramou seu sangue no memorauel episodio
do Forte de Copacabana, na sua caminhada patriótica pela consolidação da democracia,
por uma melhor e mais eficiente AdministraçãoPública e por medidas efetivas na solução
do problema da desigualdade econômico-social, visitará a nossa terra no proximo dia.Iô,

em hora a ser previamente anuuciada, afim de sentir e conhecer as

necessidades e ''ãspiraçôes da. gente canoinhense.

Campanha de 'lindos
Nos proximos dias será

iniciada' no Município a cam

panha de fundos para aten

der à despezas do partido

.

No centro da cidade mais d,e
15 mil pessoas aguardavãm o"

Brigadeiro tomando literalmen
te as ruas. O automóvel não

pode prosseguir e Eduardo Go
mes Ji�z o res�to do percurso, à
pé, conduzido pelo povo. Não
na palavpas para descrever o

entusiàsmo reinante. L e n c o s

brancos aos milhares saudavam
o heroi de Cepacábana enquan
do a massa a uma voz proferia
Brigadeiro! Brigadeiro! Briga
deiro!

,BRASIL

Conforme haviamos previs
to com a precisão de um cro

nometro Omega,
.

o S1;. Celso
RIa mos consegui a uni
ficação .do PSD municipal con
ciliando os interêsses em jogo.
Feita a partilha reina paz em

Moscou.
'

"

O sr. Orty Machado q.ue ja
,fôra escolhido candidato, que
'ja se considerava préviamente
eleito, que ja recebera telegra
mas de congratulações inclusi
vejdo ex-quasi candidato á pre
sidência da república, o mesmo

sr. Orty Machado que não co

nheci e r e c u o s e que não
abriria não, por coisa 'alguma,
de um lugar que era seu, des
prestigiado perante os chefes
estaduais do partido perdeu a'

,

cartada. Receberà como prêmio
de consolação à candidatura um
lugar no futuro Tribunal de Con
tas. Enquanto isso o dr. Fer
nando Oliveira' será candidato
ao cargo de deputado estadual.

No plano nacional um ma

chado podou os ramos.. Na es

fera municipal não fez mossa

no tronco rijo de uma oliveira.

C�nÓi h'henses de
......,.,__

,

Brasileiros dos
Município·!

_ ';.I
•

munlclplos vlzlnhos,
Paraná ou Santa' CatariDa!

VINDE à TERRA'do OURO ..VERDE VER e·OUVJR o�BRIGÀ()'�IRbl, � -_ ...,.

Os departamentos da UDN' ir.!
A UDN Municipal insta- ,�

�lou, recentemente, seus De- ,

partamentos Trabalhista, Fe
minino e da Mocidade Ude
nista. Na proxíma edição
daremos detalhes dessas re
uniões, publíeando, inclusive
as adesões . recebidas, já
em grande número. oe �

Crise -de papel
Esta folha deixou de círcu- i
lar algumas semanas dada
a falta de.papel de ha mui

to encomendado mas que
estava tardando. Removida

essa dificuldade passaremos
a circular regularmente. , ,'\

A 16 serão conhecidos os
nomes dos candldatcs
A 16 de julho em curso,

quando será realizada a Con
venção .Municípal da UDN
serão conhecidos os nomes

dos candidatos do Partido
aos cargos de Prefeito, De

putado Estadual e Verea
dores à Câmara Municipal
de Canoinhas.

.Lã muita Lã
na

e«

Casa
�

Erlita
,

.,'

•

o
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CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TiRAGEM E CIRCU'LA(AO DO NORTE-CATARINENSE

Indicador Proflssional
DENTISTAS

Dr. Sylvio Mayet
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas- - .1,30 às 6 horas

CANOINHAS
Praça Cauro Muller -.

Sta. Catarina

Dentaduras Ana1o�icas
Dr. Benigno Cerdeira

(Cirurgião Dentista)
Com longa prática executa com esmero todos os trabalhos

,

concernentes à profissão e como especialidade-dentaduras
: artísticas, com dentes fluorescentes (transparentes) obede
,

- cendo a técnica rigorosa com modificações e observações
próprias. 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
I'

li
Canoinhas

'

Sta� Catarina

M E O t, C O
-y

Clinica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura de Hernorrhóídes sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

2).. 1Ite",áu de Ãt,a,uft),
Avenida João Pessõa 68

Curitiba

FarlIlacia ' .Allege
A Rua Vidal Ramos, frente da Delegacia de Policia

Variado estoque de produtos nacionais e

extrangeíros a preços vantajosos.

ADVOGADOS

Dr .. Arolde Carneiro de' Carvaltio
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
- Estado de Santa Catarina, sob nu. 360)

Inventários, cobranças, contrat�s e mitras �ausas
eíveís e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho, -. Naturalisações e titulas declaratorios.

Causas Criminais:"
....................

Escritório e residencie :

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

Dr. Rivadavia R. Corrêa
ADVOGADO

Escritorio e residência à Rua CeI. Albuquerque - ex. Pstal., �7
�

. ;

Dr. João Colodel
APVOGADO

Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edifício Bento de Lima

Dr. Sd·ulo. CdrVdlho
Advogado ..:

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n

Canoinhas Sta. Catarina

--_._-.:.....

Negocio ,de Ocasião
Vende-se 1 automovel «SIM
CA», em, perfeito estado, ti
po 1948, 5 marchas, pneus
novos e umamotocicleta mar

ca «CZ», 5 cavalos, 3 mar

chas, fabricação 1949, em

perfeito estado de conserva

ção e funcionamento.

Ambos os veiculas Cr$
40.000,00.
Vende-se separadamente.
Vêr � tratar com Frede

rico Siems, na Fabrica Go·
malaca ou a rua Vidal Ramos
nr. 16, Canoinhas. Ix

<.
__ • /'

v» r s os P'ra,1' Cantar
(LULÚ ZICO e JUL,ío MANÉ) � (

/

CORREIO DO NORTE
Fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE

Diretor- proprietario
Silvio Alfredo Mayer

R�dlltor; Guilherme Varela

Redação e Administraçaol
!lu l P�ula Pereira, 23

-

Impruso n" Impressora Ouro
Verde Ltda.

Tá 'chegando o 3 de Outubro
E com êle eleição:
Dar voto no Brigedeiro
É a nossa obrigação,
- Obrigação de Brasileirol

Do Brasil do Norte a Sul.
Onde haja um só brasileiro;
É um nome que vem logo
O do nosso Brigadeirol
- Desta vez êle vem mesmo!ASSINATURAS

A no •...• Cr$ <40,00
Semestre ..•. Cr$ 2500 o homem de fato é bom

Pode a eleição ganhar;
É questão de todos; nós
No grande nome votar.

,

- É um voto de consciencia!

Democracia é com êle
Nada tem de enteresseiro,
É o maior dentre' todos
Deste torrão brasileiro!
- Muito bem! É isso mesmol

-x-

Numero avulso
Numere .trazado

c-s 1,00
c.s 2,00

Anunciol de ecôrdo com II tabela de

preços,
O entusiasmo é tão grande
Pelo nosso Brasil- inteiro;
Todo mundo dando vivas
Ao nosso Brigadeiro!
- Dos três é O maior...

Nada mais deveis fazer
Ó eleitor brasileiro
Do que votar no dia a

,

.

No nome do Brigadeiro!
- Será a salvação do Brasil!

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

/
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= Banco Indústria e Comércio de Sta. C�tdrina SIA
.::::::::: .

:; Matriz: ITAJAí
= Enderêço telegráfico:
_",_ Capital ..

==

� Fundo de reserva

� Depósitos em 31-12-49
=

�
,

Filiais; Escritorios e Agencias em: >

E Araranguá - Blumenau - 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 - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União

= - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul -. São Francisco do Sul - São Joa-
_

E quim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira
,

:IFiliãl do Rio de Janeiro:
-

Filial de Curitiba:
l5E!

: Travessa do Ouvidor, 17 - A (terreo) Rua Monsenhor' Celso, 50 �
� Caixa Postal, 1239 Caixa Postal, 584 tJ

= Telegramas: "R I O I N C O"
'

Telegramas: "I N C O" I=--=; Taxa..s ,de Depo$itos !,';i',�=..�
CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: :.

� -..�

'ii
_.: A Disposição 2%a.8. Com aviso de fiO dias 5%a. a. �
� Limitada 3%a:-8.. " " "90" 5Y2%a. a. ª'
� Particular 4%a. a, " " " 12" 6%a. a. .,,_,§it--

Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. 8.
.

DEPOSITaS POPULARES" "1

a�;
- 6Y2%a. a.

I
_:

Depósitos especiais a

p�a:p;;�a�;;�sçÃ�mi;�;E�;�:o:o,oo 7% a. a.

i
�

Agencia nesta cidade Praça Lauro Müller, esquina FI.1Ia Major Vieira I
(COm casa forte subterranea) I

A hra um� conta no '�INCO" e pague com c.beque! I
.

.

-

�

�'I!llllllll;· ·"i '1IIJIIIIIIIIII�III11IIIIIIIIII1I11II11I1II11I1IIIIII1II1I11III1I!111111I11IIIIIIIIjmllmll�mm�I�llllllllml�mll"llllllllIlllllllllm1IIlIIIIIIIIII!lIlIIIIII!lIlllll11lll1l1ll1mlmlllmllll�IIII1,IIH�IIHIIIIIIIII1II1111111111111111111111111"

'PARA FERIDAS,
ECZEMAS,'
INFLAMAÇOES,
COCEi RAS;
F R I E I R A S,
/'"'

ESPINHAS, ETC.
�==========�====�,

CONTRA casPA, .iI
QUEDA DO� CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

'COURO CABELUDO.
tÓN�(O CAPILAR

pd�'(XCElÊI4('IÂ
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B��cô Indústria e Càméttio de '

Santa C,tari�a �'SJJ\,�1!
Sede: ·íTÀJAí. >.'

SANTA CÁTARINA ') �-"�,,-'-,--�"-'i

,.,J, )'lyNDA'l0' l'M 1935 ,."", �
• I

'

'I N'"c 'O"·:, ..
,

",

"

/ '

�
.,

.

"

(15 anos de eXis"�,,:ncia) ". ,. ,'""
'_

'.
,

,

CC
A"

'.' .

l) r

.

' FILIAIS,. AG:gNCIAS E ESCRIT.ÓRIOS NO""ESTADO DE SANTA, CATARINA: , '
.

. Ararangíiá _ Blumeri'au _ Braço do Norte -�'Brúsque _ Caçador > Cambirela _ �Campós Novos - Canoinhas ..

·

Concórdia _"Crescíuma .- Curíjíbanos;'
Florianópolis':' Gaspar':' Ibírama _ Indaial _ Ituporanga - Jaraguá do .Sul - Joaçaba .. Joinvile ... Laguna... Lajes," Mafra .. Orleães - Píratuba v 'Pôito União

lUo Negrinho. - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz .;; São' Francisco d() Sul - São Joaquím-v Taió - Tangará -' 'rijucas -"''Fu})arão - Urussanga .. Videira - Xapecó
,

, .' . '", '. F' , ....
.'

. ", ". "

'

" .' . ,
.

..

. .,'

' 'J'" '.

/ ,

filial,CUR,I"HBA:.� R�a ty\onsenhor, CeJso, 50
. '

" _c'.
" '

Filial 'RIO' DE JANEIRO: • Tr�vessa do Oüvldor, 17 A'(Térreo) .

Caixa Postâl, 58,4 - Endereço 'I'elegráfíco: ;�<lNCo.»'
,

.(3:9 Departamentos) -;
" .

, Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RioINCO?>.
:;

Capitaí Cr$ ..J5.cioo,.ooo,Ç)o,y" ',' Fundos d� reserva Cr$' 25.487.252;'10 D�p6sitos" em 31.57195.0 : Cr� 387.868.104,8.0 '

,

..
o'

" ,,'/

'B'alancete Geral/'ell'l', 31, �e Maio de 1950

'.L P A S =5I=V=Q=
..

==;=;===.;===��

----�\87��������-�--��-----=��------���-=�--������

A - Disponlvel'
CAlXA"

Em moeda corrente
Em deposito no Banco do

:Brasil S.A. '

Em deposito à ordem da

Sup. da Moeda'e do Credito
,

'

B,- Realizável
'I'ítulós.e valores mobiliá-

rios:
..

Apólices e obrig�çõeJ>, Fe-
derais: . f'c

Em dep. 'no Banco do Brasil
S.}\., à ordem da Sup, da
Moeda e do Crédito, no',·,
valor tot�yn()mial deOr$
4.rOQ.800�OO ":''''
Em carteira

!, .Apólices Estaduais

����Ap:5lices��MuI;ljcij:>ais ,

'fê. '; Acoes e, Debentures
'Létr�s do Tes,ourõ Nacional '

<EfnpréstimQs em, "cl Cor-
,

rente
",' �Ç.\""" 75:059.147,10

Empréstimos Hipot'ecarios 1.471.635;00
Títulos Descontados 302.649,186,50
Agências no País

'•. �

,

, 285.368.107,90""
Correspondentes. no PaIS '"" 16.078.985,90,
Outros créditos 362.239,60 '_.,

680.989.302,00 ry, z;..;�
,

Imóveis
'

,

2.502.771,70 .

",'�._
Outros valores "

! ,.... 941.819,00 ,690.957.23010
__---------

A
-

�'� "'�'

C";;:' Imobilizado ,
,

Edificio de uso do Banco " -

Móveis 'e, Ut.�psílios ,
.

".�Material de ''.'expediente,

1'''1$ Instalações ". '''-,

,D'� iRusultã!dõ� Pendentes .-�'-.,----
,

.

Juros e descontos
,� 4.402.21,580

Impostos" "" 330.848,30
,

' Despesas ;Geraís'e Outras
," .

Contas j 'i...

E- Co�tas,"de Cort:'·peos.çé)o ,t

Valores' em garantia' ,

,

Valores' em custódia'
Títulos a receber de cle"

.'

.-;\ Alheia

ATIVO,
,

'

,

Cr$

.j

3.475.645,10
\ ,'300,t58,30

174.534,00
<; 4"I.000,00
1.'845.000,00

1 0.603,8QO,60"'" oe�.•
2.332:1;32,40

",
.<

�.p63;90 '

,"""39,OÓ

. /'

"Cr$'

·'15.000.0ÔO,OO'
>�

IS ..QOO.OOO,OO·
� 3.000:000,00
16.700.000,00

-'-- 5.787.252,10 ,40.487.252,10

_,. -(

.; jt

"'-
.

" 1:.J,.,�&",.�._�;
:� 4.178.754,00
18�1'90.581,00
80:279.021�40 "'.

32.625.746,10
66'.481.387,40

'

,

8.552.218,80
19.001.143,60

(

. 230.508.852,30
,. _, ';.

285.154.858,00
,,64.908.657,50

,à pfaz;o:
eôP�d��&�:"�úbliCos: '

de' Autarq\:lias""�t
de díversos: .

<,

a prazo fixo
'

.

de aviso prévi

222.653,80
7.073.083,20 _r:

;.'2. '%
.i

2.768:669,40
85.888,683,10
23.301.246,00

paga
r,éQli1;@s,
a págàr

H � Re�ullJ�o& ��nd4ultes
_,.-' \ -,.�.; _/\_ .?;.i�:"" :;<'e\' ..

Contas-de resultados " ': -.

,

"'J;'" corú�·��.d';"çon:íp.ê'ns'ação c

,
,

,

'

'(i" 'ih' ';, •

Depositantes de valores-em
garantia. e em castódia
Depositantes de títulos em

.

,

"

colSfança:
do País
do Exterior

0,

r8.3121656,40
,

: 'f'.:;;
72.261,30 '320.343.516,20. ,708.211.621,00:

'

"

,22.870.271,40; ,

464.,107.947,70.
'

'\.

426.281.730,00
, 17.611,20 426.299.341,20 890;407;288;90:

L661.9'U).4�3;40 ',.,,"
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An iversarios
- FIZERAM ANOS -

Dia ,2: o jovem Fridolino Mayer,
funcionário da Impressora "Ou
ro Verde".

Dia 4: a exma. sra. Clara Gru
ber esposa do sr. Alvaro Gru
ber.

Dia 9: - os srs, Leopoldo Wohl;
João Scheller; o jovem Alcides
Fernandes Luiz; a senhorita Nal
tina, filha do sr. Sebastião W.
da Silveira; o jovem Natália Bo
jarki; Maria Luiza, filha do, sr.
W. Schmidt; - Miguel filho do
sr. Antonio J. dos Santos de
Salseiro.

.., Dia 10:, - a sra. d. Durvalina,
viuva do saudoso Antonio Ta
balipa; a interessante menina
Eunice Maria, filha do sr. Alei
xo Breny de Curitiba; a sra.

d. Angelina. esposa do sr, Lu
dovico Píeczarka; a sra, Fdda
esposa EÍo sr. Adolfo Voigt;- Ta

I' gam, filho do sr. Waldemiro Pa

Ilhares; a sra. d. Catarina digna'
i consorte-do sr. Bernardo Wendt

Segundo; a menina Ondína, di
leta filha do sr. Vitor Tomas
hitz; o' jovem· Eloy, filho do ca

sal Ernesto e Emilia Wünsch.

r
!'
,..

I � Dia 11: - o jovem Laura Côrte;
Fábio Nabor, filho do sr. Jacob

,

Fuck Jor; o jovem La.uro Fer
, ��. nandes Luiz; Walfrido, filho de

Alfredo Kohler;- o menino Al
varo; filho do sr. Nelson Schis
seI; a graciosa sita. Elza, filha
do sr. Arnoldo Múrüz; o sr.

Euclides Làgo, Coletor Estadual'
d�sta" cidade.

Dia,;I2: a graciosa srta. Nelly,
,� filha do sr. Antonio Cordeirp;
os jovens Nelson Hoepfner e

Nabol' Anacleto, filho dosr. Fran
cisco Augustin de Rio <:las Pe
dras .. ,

Dia, 13: a exma. sra. d. Ca
tarina, esposa do sr. Ithass Se:
leme; o sargento Claudio Vieira
,residente no Rio de Janeiro; em
Tres Ba:rras a sra. d. Maria da

lê

Luz, çUgna esposa do sr. Cárlós
Schramm; o sr. Frederico Ko
hle,1'; o sr. Sebastião W. Silvei
ra de Mafra; (') jovem Ivo Hu
menhuk; - sr. l'4ax Elke; a me

nina Ariéte Maria, fllha do sr.
Alfredo Scholtz;
. Aos

.. aniversariantes, os para
béns do >«Correio do Norte»

Nascimento
Está em festas, o lar do sr, Or
lando Ostert e de Sua exma.

esposa d. teci Varéla Hostert,
com o nascimento de um ro
busto garoto que receberá o no
me de: .Elcio Gilson.

Vende.-se
Atenção: vende-se "uma

. Olaria, muito bem montada,
com grandes Barracões'ama
çador de Barro para tijolos
e local para telha goíva e

simples barro' de 10 quali
dade para: telha francesa, e
outros produtos ceramicos ce
rno seja. Potes vasos rnu

ringos etc. já aprovado por
tecnico ceramico. Seis al
queires de terra bom herval,
2 casas de moradas rancho
para operario distante trez
Kilometros da cidade em Pa-

�

rado e mais quinze alquei
res de terreno todo cp:rcado
bôas aguadas bom lenheiro
·terra de cultura e ca,iva 8
Kilometros da cidade em

Serrito. Ver e tratar com D.
Rosa Chagas, Parado_

Aviso
Alfredo P. Tabalipa avisa que,

é proibido a entrada �m seus

terrenos no Klm. 6� patà caça
das: ou outro qualquer diverti
menta. Em caso contrario agirá
na conformidade da Leí"�;.
Canoinha,s, 15 de Junho de '1950.

Louças'
por preços

'reduiidissimos
Casa Erlità-
Vendem-se
5 pneus�'Usados, 6.00 x 16

Godyear, sendo 2 lameiros e

3 lisos-
Ver e tratar com o sr.

'W
Lourençó Buba

't

_�"�'�'���'--�-����'----'-'-'�'��F-���---------
1:;

Convencionais de
Canoinhas

.�

o município de Canoinhas com

pareceu á Convenção Estadual
da UDN representado p e los
srs..Silvio Alfredo Mayer, Otá
vio 'Xavier Rauen, Vereador
Vitor Fernandes de Souza e

Dequtado Aroldo Carneiro de
Carvalho.

-

Em Florianópolis a delegação
de Canoinhas foi recebida em

audiência especial pelo Tenente
Brigadeiro 'Eduardo Gomes.

ZÊ DA SERRA
\

Gaitas Apiánadas
(Italianas)

Tem para pronta entrega a firma
.

A. GARCINDO & CIA.. .,

Em exposição na Casa Bar -

teira, a praça Lauro Müller.

Ano 4

Ao Elcío Gilson e seus pais,
nosso abraço.

�A=,. �:'0dS B�t�:E�spo_
.

j( Cartas na mesa
sa do sr. José Allage; - a dis- Sa. udação ao povO' Ã u. D. N. mais uma vêz, pôz
tinta srta: Matilde, querida fi- de' h sobre a mêsa as suas cartas. Es-
lha do sr. Antonio Selerne; - o e a n o I n as tendeu-as e o jogo apareceu, Iim-
sr. Luduvico Pieczarka; a sra. Ao deixar esta cidade hospí- po, claro, sem tapeações. Ainda
,d. Edelmira R. Lacerda, geni- taleira e esta gente boa, de cuja mesmo que 08 pobres de espirita,
tora do advogado 'sr. Rivadávia alma lidamente cristã e brasi- riam-se, galhofem do «slogan»
Correa; - os jovens Nicolau, fi- leíra conh�ci através do' púlpi- adotado: «eterna vigilancia» não

�,,; lho do sr. Manuel dos Anjos' de to da Igreja Matrís, do micro- conseguirâó desapontar a ninguem
Santos-S. Paulo;- � Orlando, fi- .fone da Radio Carioinhas e do de espirita bem' fermado, espe
lho do sr. 'Pedro Ivo Gallotti.; contacto com familias, faço o cialmente aos que procuraram a
o sr. Germano Hoepfner; a me- «Correio do Norte» gentilmente sombrã carinhosa da U. D. N.,
nina Ana Marí, filha' dileta do portador de minha encantada para defender os principios de-

,i�sr. Heíriz Hauff: gratidão, mocraticos do Brasil. E essa obser-
\ vaçã(i) não é feita aereamenteAmanhã. Chovam as bencãos de Deus O ,trRbalho da escolha de candi-

O estimado cidadão Jovino e de Nossa Senhora das Graças dafos de outros paI'tidos, foi duTabalipa; - o sr. Miecglau Bo- sobre este rincão bendito da ro porque nem todos estavam dis
jarski; - João Urbano, lilho do nossa terra catarínense, benefi- '.postos a observar 0S paradigmas
sr. João Reinerdt de Timbozi- dando, lárgamente, esta cidade do celebro 29 de Outubro. O adia

i:! nho; a sra, d. ,Frida, virtuosa risonha e sua operosa gente, mente de reuniões, de COI venções,
r

' "'esposa. do sr: Guil?erme Thoma, tão lhana e tão amiga! Guarde-.a o trabálhQ de coordenação foi Em reunião realizada a 30 de junho proximo passado, a Assem-
� a menma Nilva filha do sr. Ne_�empre o Senhor na prosperi- de trabalho, de ajustamento, por- bléia Geral da Federação Catarinense do Mate elegeu seu novo Pre-
�, ry Waltrick; Juraci, filho do sr. dade do seu trabalho e na paz que, finalmente, todos aspiravam sidente. Recaiu a escolha na pessôa do nosso ilustre conterraneo sr,

, .ar, Paulo Soares' a '�'"distinta. de suas familias!
o poder e não o bem do Brasil. A)tavir Zaniolo. O jovem industrial canoiuhense, mal concluiu seu

ra. Dalila esposa 'do sr. Romão, Frei Elzeário Schmitt, OFM. Em que poâto havíamos cbegado. curso assumiu a direção comercial de uma das maiores firmas de
Kava.

rr Desintegração completa.Os homens Santa Catarina, havendo-se '�empre com ponderação, sobriedade, ti-Nota da Redação:. A. presen- do mesmo partido não cheaaram rócinio e segurança a ponto de grangear o conceito que justamenteDia 8: - o sr. Seleme Isaac .

te sáudação deveria ter sido pu-
.,

-c

S 'I M 1 d 1\
. a uma conclusão logica. Era, sem desfruta. Devotado inteirameàte.uo trabalho, inteligente, amigo dos

, e eme; - o sr. anue os An- bicada ja ha duas ou tres se-
jos residentes em Santos; _ o manas entretanto esta folha

duvida, a politica dos caudt-, seus auxiliares, o sr., Altavir Zaniolo, temos certeza, que já conhece
\ garo.tinho Epaminondas, filho' não circulou por razões ja do

lhos. Desejos insaciaveis .de yiri. à fundo as intrincadas operações cambiais e os mercados sulinos, à
d t d Ub ld ganças para o esrnagarri'éfltô da-" frente dos destinos da Federação do Mate corresponderá, inteiramente,"a, o IVO o. s.r. .a o R. da ," conhecimento público. Publica- .

-

S'1 M 't-1': f Ih d M queles que surgiam, que iam apa- à confiança dos' que o elegeram àquela investidura..

. 1 va: aría � iera, I. a o a- mo-la hoje fazendo chegar ao recendo.neel de P. VIera residente em Revdo. Frei Elzeário Schmitt as
Mafra; Luiz Antonio, filho do nossas desculpas. ,Na hora H, porem, a U.N.D.
sr. Ludovico Gevieski; pbedecendo a um só impulso que

é õ da grandesa do Brasil, reu

niu-se', e 'sem discussões, 'sem ne

gociatas, apresentou o seu ean

didato, deixando outros partidos
boquiabert�s. Cemo i' Então não
é de obedecer o governo Centralê=
A confusão foi�medonha, sabemos
nós. ""Perguntáfilos, então. Se os

brasileiros de responsabilidade, du
rante quinze anos.i; sofreram du
ras provas como o exilio, 'pri
sões, combatendo uma ditadura
que se estava tornando nefasta
dentro e fóra do Brasil... Se as

forças armadas viram-se na obri
gação de dar o golpe de Outubro,
e depois de ter em evidencia dois
grandes partidos, ainda havia ne-

cessidade de ir at,.ê o Cate te pe- Condenada 'a Prefe'ituradir a esmola de um candidato?
Isso é que não! E a U. D.N. não
se submeteu a acordos. O Bri
gadeiro Eduardo Gomes era o

seu candidato... e pronto briga.
deiristas vem compondo suas eha-

mort�pas, no Estado, nos Munici.pios �

dentro dos principias democrati
cos:.
Em S. Catarina, . já sabemos,

antes da Convenção se reunir, o

nosso candidat.o ao Governo do
Estado é O-8r. Irineu Bornhausen"
porque os udenistal'l são unani-'
mes. Nos aqui no Municipio já
temos, o nosso ca!!didato á Pre
tura. Não foi imposto. Nãü obe
obedeceu.. conchavos. Não houve
trabál}(o d� sopa,· nem tapeaçõe!>.'
O nome impunha-se por si mes

mo, pelo muito que tem feito
por Canoinhas. Esse nome não
,teve retrições. Bene'dito Terezio
de Carvalho Junior é o candidato
á Prefeitura e reune em si to
das as qualidade capazes de bem
governar Canoiuhas.

'

E
>

O sr, Udo Deeke surgiu
O ,P.S.D. em S. Catarina an

dava apreensivo! De que lado sur

girá o candidato á governança do
Estado? Será Ramos?! A coisa.
andava escura I Depois que o sr.

'

Nereu Ramos caiu Iôra do car

taz, com a escolha do sr. Cris
tiano e que os nereusistas viram
com bôa visilibidadc que a estre
la do Nereu estava se apagando',
pouco espalhando sobre os seus
anseios, ficaram atónitos. E, agora?
E a convenção correu sobre mui
to entusiasmo dizem êles... mas

até ao meio dia de domingo nin
guem sabia quem seria o esco

lhido. Eles eram tantos! A" mon
tanha, porém, gemeu, tornou al-

gumas gotas de pulsatila e quan
do todos pensavam que ela désse
a luz o homem talhado para cres
cer, crear e subir... surge, não o

ratinho da lenda, mas um can,
didatoido Vale Itajaí, logar pro.
curando com o oásis da felicidades,
para dirigir os destinos de S. Ca
tarina. Um Dome. apagadissimo,
dizem os ithéus. O sr. Udo Deekel
Bom hllmelll;' não ha duvida. Se
gundo volume.do sr. Boabaid.Iaps,
nas com a béla encardenação e
o titulo: escolhido pelo pavo. É
a isso que se chama espernearl
O sr. Nerêu oti' deputado ou se·

nador ficará no Rio manobrando,
se os fados permitirem.

""Tem nov�_PresidenteIà Federaçao' do Mate

'. De nossa' parte congratulamo-nos, com as Cooperâtivas catari
nenses, com as classes ervateiras e com o jovem conterraneo.>

do 'Mate CancheadoPreço
o sr, Presidente do Ins

tituto Nacional do Mate, em
Rosolusão n. 302, de 20 de
Abril '1950, estabeleceu o

seguinte:
-

- Nos Estados do Para
ná e Santa Catarina o pre
ço para o Produtor, do ma

te canheado, safra 1950: por

15 quilos coado em -peneíra
de 1,5mm, posto, Curitiba e

Join víle, é fixado em Cr$
21,00 (Vinte e um cruzeiro)
o preço para o mate ca

ncheado entregue em outras
localidades. é o mesmo fi
xado acima, menos despe
sas de transporte.

a pagar

do

de

Cr$ 295.000.00
MaFra

-pela '

cidadão'Ervino Passamai
�

No dia 9 de Outubro do ano de 1949, o Prefeito de Mafra
fazia realizar uma festa em beneficio do hospital da cidade. Em
dado momento 'um caminhão, cujos' freios não funcionavam e éra
de propriedade da Prefeitura, dirigido por' funcionário desta, sem
carteira de' motorista; em desabalada velocidade e sem' controle,
atropelou e matou, o estimaqo cidadãq Ervino Passamai, de 35 an.�s
de idade, casado e' pai de 4, filhinhos, o mais 'velho dos quaIS
conta apenas sete anos de idade. A's suas �xpensas viviam tam
bem os pais de sua esposa, os velhos colonos alemães, Qtto Mi
chelmann e Wilhelmina Michelmann, de 81 e 78 anos de idade,
respectivamente.

Morto Passamai, ficaram ao desamparo os dois velhos in
válidos,' as crianças e a viuva. 0_ Prefeito negou· lhe ur:na indeni.
zação ou uma modesta pensão Virou-lhes as costas e riu-se da
aflição e da fome daquela pobre famma que perdera o seu arrimo
por culpa �os maus serviços da Prefeitúra. Condoido da situação
desesperadora daquelas criaturas' desampar:ádas, o prestante cida
dão sr:-·tMe1quiades Fernandes,"'firrm nobre gesto de solidariedade
humamf{,i,deu-14es uma chácara com casa de sua propriedade, pa
ra moradia gratuita. E não ficaram aí as providênci�s da bôa gen
te udenista da região. O Dr. Joel Mira Sabóia, ilusJre advogado
militante nos foros de Rio Negro .e Mafra, propôz açãu contra a

Prefeitura culpada, com o fim de obter' para a viuva ,e orfãos,
uma indenização pela morte de Pássamai. Julgando essa ação,
acaba o. preclaro eciptegérrimo Juiz da Comarca, Dr. Amilcar LaU
rinda Ribas, de proferir sentença condenado a Prefeitura ao pa-
gamento,de Cr$ 295,000,00. _

Pague, peis, a Prefeitura' a indenização e leve-a, a, Gâmái'lÍ"
Municipa! aC' debito do Prefeito responsavel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


