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Recebei as nossas entusi'ásticas ,sáuda'ções, as nossas bôes-vlndas'
e', ,'a" �ossa- vibração, ,

(orno' testemu,l)hos �in(qulv9COs do nosso

. civismo, da nossa admi,ração e� àdma. de tudo, da'f. nesse devoção
• 'à', democraCia •• -à démocracía q'ue haveis ·de"

consolidar apoiado por milhões.de brasileiros!',
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CANnINHAS SANTA C'ÂTARINA � .l3RASIL

.Olirnpío de Oliveira e sr. Ar

noldo Luz, deverá chegar hoje
ti; esta cidade o dr. João Colin,
ex-prefeito de Joínvile que gran
geou ,a estima e consideração
de todos os catarinenses graças
à incomparavel orientação que
imprimiu aos, negocias públicos
no prospero município. , Jamais
houve em Santa Catarina e qui
çá no 'Brasil, '

gestão Igual à do

jovem estadista co-estaduano.
,

Canoinhas, que conhece e ad
"rníra a obra do notavel adrüí>
nistrador, recebe-o com efusão,
saudando-o entusiásticamente.
Com

.

o mesmo calor e 8 mes-
�

, ma admiração recebe a figura
;, Ao que fomos.informados, 'inconfundível do dr. Placído.
ficou definitivamente assen- Olimpio de Oliveira, candidato
tado q'ue o PSD, bandei�ante' da zona .norte catarirrense, pela

UDN, à Carnara Federal.
apoiará O sr. Prestes Maia, Os ilustres visitantes, vêem

.càndídato da UDN a governa- 8, nossa ter ra aguardar ache·
,

dor. .gada do Brigadeiro.

São Paúlo O sr. Benedito
Costa Neto, presidente do
Partido Social Democrático
-paulista, chegou' de manhã,
a esta capital, procedente de
São Paulo, tendo se dirigido,
_em companhia-dos deputados
Antônio Feliciano, Plinio ' O 'sr. Benedito Valadares '

' ",. r=:

C�lvacanti e-.Josêl Armando
'

, vinha trabalhando no sentido
.

Os mais modernos modelos fran-
,Afonseca, ao Palácio do Cate- de conseguir o apôio daquele. ceses de>

, ,- '.

te;
, onde, manteve' com o partido à ca.nd.iàatura do sr. � M a.l h as' de l'á" <,

,

•

'Por n�otivo de absolú'ta fôrça maior, talvez <> can
"

'general Eurico Dutra longa Hugo Borghisfigurando o sr.
," \ dato do povo catarínense ao govêrno do Estado, o sr, �

.

,'<

.conferêncía sôbre o problema Círilq Junior na chapa do sr. na, neu Bornhausen deixe à, visit r .anoínhas amanhã. :

da sucessãoestadual daquele Cristiano Machado,' como (,asa' I

'E'r"I.·,t'a' ,

ga: nos primeiros dias de .agosto, entretanto, merecére
Estado. vice-presidente da República. ' à -honra da visitá do futuro Governador do Estado:'

,

Reçepvão
.

ao' Brigadeiro
'

\

, Até o presente momento, _
à despeito' do "esforço ' dos

dirigentes da UDN local, não é conhecida com exatidão
a hora da chegada do Brigadeiro à nossa cidade. Presu
me-se que esta se verifique entre as 16'e 18 horas, vále di
zer, entre as" 4 e 6 horas iJa tarde de amanhã, domingo,

O avião que conduzirá o CANDIDATO DA DEMO-
, --CRACIA ,à nossa terra, deverá 'descer no campo de

..
Três

Barras. ,Do vizinho Distrito o Brigadeiro virá em auto

rnovel, acompanhado pelas autoridades, pelos membros do
Diretório Municip-al da UDN e pelos populares que forem '

recepciona-lo no aeroporto.
' '�

Pede-se ..ao povo que se aglomere ao longo da Rua

. Vidal Ramos e junto ao palanque armado à Praça Lau
ro Müller) -ern frente a Prefeitura.

1)0 Banco Nacional' 'do Comércio até o palanque o

Brigadeiro fará o percurso à pé, íníciando-sev. imediata
mente o comicio monstru de. recepção- ao Brigadeiro �e de
encerramento da ConvençãoMunicipal da UON, durante o

qual falarão ao povo os candidatos do Partido à Prefei
tura, e a deputação estadual alem de outros aradores, um
dos quais saudará o visitante ilustre.

Encerrado o comicio Brigadeiro, dirigir-se-á a resi
dencia. do sr. Benedito Terézio de Carvalho Junior, onde

ficará hospedado. _. \
-,

Na manhã seguinte o candidato da democracía vísi
tará alguns. pontos da cidade, viajando em seguida- pa
.ra o Rio de Janeiro.

Apôio do PSO ao sr. Prestes Maia.
cand idato da U O N

Dr. João Colin
Acompanhado de destacados

proceres ria politica catarinense;
entre os quais o Dr. Placido

I

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES

Estanl,slau WOjcie(kowski
Faleceu dia 14 do corren-'

te.. repentinámente, o venerando
. senhor Estanislau Wojciec0wski,
chefe de tradicional família .con-
terrânea.

'

_

O passamento desse antigo
cclonizador do nosso interior
ecoou dolorosamente em todos
os recantos'do Município. É que,
o ilustre extinto, em, vida ser

viu com denodo e abnegação à
lua terra e à sua gente. Cida
dão prestante, de virtudes pe
regrinas, amou e engrandeceu, o ,

Brasil, Santa Catarina e Canoi

nhas, que muito lhe deve. Intei
ramente .dedieado ao trabalho e

aos seus familiares, sempre en-
.

controu tempo para-socorrer os
que o procuravam. Jamais al
,uem bateu à' sua porta sem

Disse O, Bngadeir
Finalizando o . seu dísou

era Flortanópolís, disse: () B
gadeírç "Eduardo Comesi.:

- \ ': '; "

«O advento da leg�lida�e
-

mocratica em 90SSB ;terr'a trq ,

xe a restauração dos 'direi�'"
indivivuais �... coletivos, ést

, turados na ordem juridica;
Conclue na 4. pagina

'que fosse atendido, A todas s

viu com desinteresse a solí
tude. Daí a repercussão �Çl16Íl
'sa do seu falecímento.',

,

.

.
- . '

.. �

Canoínhas 'está de luto. c�
o falecimento de quem tan't
serviu.

'

.: ,

A família enlutada os do "e

�reio do Norte� .apresentam
suas mais sentidas condolênci

•
M' .,'

,

"

, : ',,,, '\ "

- IRINEU BO,RNH'AUSEN'
,

..-
� r�_

i'
, ,
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Ao povo de mll1fla
terra

tambem, se merecer os sufrágios do
.

povo
os funcionários públicos»

- .

ao esquecerei,
"

caterinense,
/'

lmp'ortant� discurso do sr. lrineu Bornhausen, C;:nd!dato. a� Governo
CIo Estado, pele Un,ião De'moGrátic�,' Nacional, ,na Convenção,"

EstaduaL do Partido

Nas contingências especialissi
mas em que me foi dada a po
ssibilidade de desligar-me, de

finitivamente, do Partido Social,
Democrático, cumpro também
um dev:er de coração e concíência '

, dando desta minha atitude pleno
conhecimento ao-povo acolhedor
de minha terra, de quem sempre
recebi sem tanto merecer, as

� melho�es provas de consíderaçãoNão sérá esquecida a instalação de novas usinas hidro-elétricas, nos -e aféto.
moldes já traçados em minhas plataforma anterior. Não .ob�t�nte ter ,.

' .

sido taxado de utôpista pelos tlmidos' e céticos, volto a insistir nes- De há muito que meu �e.seJo
se projeto o qual com 'a cooperação das classés produtoras, poderá era dedicar-me com maI� mt��
.ser perfci'tamente 'executado, equacionando-se, assim, um problema de, /sidade e exclusiv�me�e?s atrI- i
capital, importància para a nossa vida ecônomica. Mas, além. da ins- dades -de ordem pro ssíonal.

talação de novas usinas, urge a reforma de algumas das existentes, Todavia', aguardava uma oportu-]
, entre as quais citarei a «Empresul», cujo a..?iam�ntó do pIa0? �e a�- nidade mais propícia, justamente]pliação de capacidade vem acarretando nao so graves preJUlZOS a.s em ocasião em que a insignificâ-!classes produtoras do norte do Es;tado como tolhendo o desenvolvi-

ncía de minha presença, em,
mente econômico daquela regi� r absoluto; precisasse serteclama-::

Outro problema emergente do rodoviário, a que já me referi, é da no seio do Partido.
,

"

o <ia carestia da vida. O encoamento fácil dos produtos agricolas Assim é que, quando dífículdades
, reduzü á os fretes que, no .Brasil, são exorbitantes e permitirá um

foram removidas, nummomento
maior afluxo dos gêneros de primeira necessidade, aos centros con:. que se apresentou mais f�voravelsumidores.

permitida: se tornou � �mh,- re
Com relação ao homem do campo, continuo pensando com? pe�- tirada do setor das a t I V I da d e s

sava há cinco anos passados, quando apresentei aos convencionais, partidárias, podend�-se, tO�fiar;
d \ talvês até desapercebida a minha:que então me aclamaram, o meu programa e governo: po!que, se

segundo .tenho observado nas minhas constantes _ peregrínsções pelo ausência no ambito das lides po-;�
interior dó Estado a sua situação não mudou nada. Ele" con:- líticas.
tinua sendo ,o homem de quemo Estado ao se lembra em véspera de

Destarte, poderei, por outro lado]eleições ou �-as épocas .de cobrar impostos. O Estado precisa se 'fe- entregar-me com mais afin�o �odimir quando antes desse pecado contra o nosso trabalhador rural, labor deminha modesta profissãomelhorando o seu padrão de vida e as suas condiçes de saúde, atra- reiniciada, após um longo períodoves de uma eficiente assistência educacional e sanitária. Para isso, é
.
em que tive de abandoná-la,. po:necessário criar postos medicos itinerantes, capazes de ir ao encontro motivos imperiosos e alheios a

do lavrador visitando-o no interior de sua gleba e abrir escolas r u-
minha vontade.rais em condições de oferecer uma educação adequada aos seus filhos.

Senhores Convencionais:
�-

Aqui estou para render-me à magnânima decisão desta Con
ção, distinguindo-me com a indicação do

-

meu nome para con-,
er nas eleições de outubro ao govêrno do Estado de San6r

�

me rendo, não. só por um principio
disciplina ao meu partido, mas t�mbem, e so�re!udo, por.u�
eratívo de ordem moral, que transcende os limites partídá
'"pois .entendo que fugir,. na hora presen�e, a. um �andato
ta' natureza, por mais espmhoso que se nos aflgu�e, e faltar
cumprimento de um dever para co� o Estado, e postergar
interesses do povo, é trair a confiariça dos amigos.
Honra-me deveras a escolha do nome para tão alta investi

a mas não me ilude sôbre as dificuldades que estão reser

a� para o candidato que assumir� o govêrno,�� I?róxim? e.xer
o .admínístratívo.. Encaro como posto de SaCrIfIClO, principal
nt� nas-condições atuais a governança de, qualquer Estado
Brasil e -sobretudo, do Estado de Santa Catartna, onde os

bIemas �e multiplicam e se entrelaçam; desafiando não só a

úcia do administrador; como os parcos recursos do Tesouro.
que, se for, eleito, não .irei t!;_ilhar 'uma e!'ltra�� -8';láve, revés
de uma alfombra macia e fofa, mas um chao erícado de es

hos e com' poucas sombras -parase repousar. durante a áspe
caminhada. E, exatamente, por saber de tudo isso que _procu
ei encarar a situação com real-smo.ventregando-me ao sacrí

[O .que se me impõe, sómente por amor à minha terra e, por

rtldão aos que depositam em mim as suas esperanças num fu-
o' melhor, para o nosso Estado.

,

"

Sou como sabeis um homem que temperou o seu ,caractermelhbr e máis sabia escola de Deus: a vida. Sim, a vida é
e tem sido a minha grande mestra, não só nas horas de abstân-
l que por sinal, nunca foram de tréguas, corno nos.mome�tos _

iceis, porque ja passei. Não aprendi com elas teorias bom�as
re a arte de bem administrar, nem tão pouco esse romantís-

�

politico, tão em voga entre aqueles que vivem exilados das
lídades nacionais, porque só as vêem das janelas do seu gabí
e ou das págiQ,as mirificas dos Iívros de pura exaltação p�tr!o-
. Mas, em compensação, re�ebi um curso completo de lições
ticas sôbre os homens e as Coisas que nos cercam. "

� Quanto a questão política, conse
guido êste meu desíderatum, se
guirei o caminho que a minha
conciência indicar, independen
temente de filiação / partidaría,
não descurando os problemas
políticos de interêss€ geral; nem

fugindo à responsabilidade a e�se'
respeito, própria de todo cidadão.

E certo que assim poderei me
lhor servir a Canoinhas, e a seu

povo, ita limitada e despreten�
cio."a valia de meu trabalho, ao
par da penumbra de meus co

nhecimento,;, tratarei, no entan
to com todo carinho as coisas
d� minha terra e aproveito mais
u�a vez o ensejo 'para mani
festar de publico, o meu pro
fundo agradecimento aps anti

gos companheiros de agrerttia
ção politica as tão nobre� aten

ções de que sempre me fIzeram -

,

alvo.

Canoinhas, 8 de julho oe 1950.

as) João Colodel .

Não 'esquecerei, tambem; se merecer os sufrágios do povo ca

tarinense, os, funcionários publicos. A té hoje não pude coml?re�nd.er
como é que um país que avançou tanto no d�miDlo da assIs�anCIa
social e da legislação trabalhista, tenha, esquecido os seus servidores
que vale dizer o pessoal de CASa, cuja situação não resiste a .umcC

confronto com as demais classes assalariadas. Tornou-se verdadeira
mente humilil_l\n1ll...ª-,�jtuação em qué vive a maioria dos fun�ionarios
estaduais, li'm face da év'�ção havida no- terreno das conquístas so

ciais. Urg,; 'p�� to�m m�dida� no sentido de, melho�ar Ô'
teor de v�dessa' -� por,ue so aSSIm o Estado ter� autoridade
moral p�fa exigir-lhe mãíSjffri.encia e produção de servlç�. _

Ser�,.. ambem, obi� dI minhas cogitações, caso .vá N
pela co�

fiança dtb� . Rmiaiijiii'e�istatura do Estado, a c�Iaçao da �mversidad�� d S �Cat,J;í a}j Nossa mocidade preCIsa .de malOres

facilidadt$

�ra"KOmPletàfJ.!:'
f instruçãõ superior e é vital para o

futúro d� .

9 Jt\rra qu� o faça aqui, sentindo a nossa realidade,
conhecen4o .,' ssos p fj emas. Quantos valores se perde� ou; �o�
que não '>Íto�.m�

.

eixa o Estado para procurar um, ce�tro umver'sLtar��
em outra �d Fedi'ração, ou I;l0rf4ue, no te�mmo d.o �urso, Ja
estão radicados lá onde foram conclmr sua formaçao p�oflsslonal� A,
l1iliversidade com o instalação de escolas em número suficiente e bem
aparelhadas, orientadas- num sentido superior, acima do �artidarismo,
será, sem dúvida, a grande móla do nosso progresso mtelectual e

profis�ion!ll

Num páís, como õ�nosso, onde não temos uI? �agjstério
ecializado na formaçao de homens para ca·rgos publIcos e em

e êle8 são recrutadoe· das camadas e profissões mais diversas,
80 que cab� a0S homens pertencentes às Classes produto!'àS
a participaçao mais intens,a na_vida politica da Na:ç'�o e, c�nse
entemente, em sua vida administrativa. Com efeIto, nao_se

, preende por que essas classes, �s quais se deve certamente
aior parcela da grandesa materIal do Estado" se ausentam
_luta� partidárias, quando deviam emprestar a sua grande

peri�ncia a uma atividade geralmente exercida por r;>essoas que,
borã· bem intencionadas, se ressentem da' falta de um emba
ente prático, de maior objetividade na maneira de encarar

problemas fundamentais.

Senhores �onvencionais:
Eis aí em síntese, não digo um proprama de govêrno, que

este é muito mais çomplexo do que aparece, mas os pontos C::lr- �

diais a que poderá fqgir qual.quer ad-ministrador 9-u� conheça_ o
seu Estado e preze à sua greI. Se m�recer o SUfl'aglO nas,urnas

livres. de 3 de outubro, tudo farei para: resolver êssE'S probl�mas,
na certeza de que dêles é que dependem o bem comum e a gran-
deza de Santa ,Catarina.

.

. Eu falei, há pouco, nos par_cos recursos do Tesouro. Não ,pr�
(, explicar-vos que os cont'?idero poucos efh· relação, ao muito té�
s que fazer.· Mas" com êsse pouco, se poperá fazer muito; podef�
á até mesmo emiquec,er o Tesouro, se"ql) os aumentos constallt'es

impostos estaduais: � é só aplicarmos os dinheiros publicos em
I
ras úteis á coletividadé, e entãu o pouco se tornará muito.

Em primeiro lugar, cumpre atacar de frente o prob��ma fu�- Estamos no limiar de uma campanha que, dentro em pou-
mental, que é o dos meios de transporte. Realmente.__ ha neceSS1- �co inflamará todos os catarinense, repercutindo pelas cidades e
de de se reformar, por inteiro, o si�teIJla rodoviário de Santa Ca- pejos cam'pps, . pelos :vales e serras de Santa Catarina, numa re.
ina , pois êste que aí tt;lm'tls não ,condiz� nem com as nossas ne-

-

voada de i,f'àãe de fé· democrática, tendo á frente mais uma
sidades, nem com o grau de �volilçãó a que já atingiram, nesse vez, como !'1upremo guia dessa cruz&da ren?va�ora, essa f�gura011 administrativo, outros Estados da Federação, principalmente inconfundivel, que já se, vai tornando u� slmb.olo· �e honradez
SS08 vizinhos, sem 'falar no Estado de, São' Paulo. Precisaipos e uma fonte· de esperanças para o BrasIl: o BrIgadelro Eduardo
uir quanto al)tes os exemplos dos Estados do Paraná e Rio Gran- Gomes: Acompanhemos os seus" passos com o mesmo ardor e a
do Sul os, quais nos arreb'ataram, de há muito, aquel� posto de mesma vibração civica com que o seguimos na memorayel cam
erança que desfrutàvjlmos entre· os Estados que possuiam às me- p!1nha de 4();� mas, saibamos respeitar· o brasão de glóri�sres estradas de rodagem do sul do Brasil. que o seu nOme repres�nta para todos nós, não quebrando o m-

.

-

vel elevado em que êle deseja manter os debates da campanhaSem estradas boas 'e
.

modernas, não podemos estimular o tra-
em que nos vam0S empenha:. Aindá' q�e em �utros Estados selho dos nossos lavradores ne.lll penf\ar em imigraçã0. Sim, porqúe
quebre essa orientação superior, façamQs questa? c�rrada de queimigrante que hoje sai da Europa, onde as autoe&trlOldas passam a,
em Santa Catàrina o prélío se desenvolva nos hmItes do decoroueo metros, de sua casa, dificilmente se ambientará� num território,
e da ética partidária.

.

jas estradas são para
.

cargueiros e canos de boi Neste aspecto,
os ainda um Estado semicolonial. E o nosso propósito não vai Impõe-se, hoje mais' do que nunca, uma l'eforma em, nOs-

enas i,. reforma das existentes, de modo que elas possàm suportar sos costumes políticos, não só n6 que respeito ao. clina �e com:volume do trânsito. preensão e de simpatia que. deve e�is!�r entre os adve�sarIOs, por� maIs antagonicas que sejam as suas IdeIas, ·como tambem �o mo-
.

do' da predicação às'massas, ?S q�ais de�emos .

falar um� lm�l\a
gem. franca, sincera e leal. So aSSIm �sera possIVeI co,n,glf!st�rmos
as simpatias do eleitorado e �azermos com <J,ue O!!, .C.l:l�c;hdat08
ans cargos públicos fazer-se dIgnQS de um maIor credito de con-

.fiança junto áqueles que os elegem. '-

Este é o 'nosso pensamentQ em relação'a prõx!ma cam

panha . politica. Espero que todos squel�s. que n�s ·segUlrel}Í nes
ta cruzada pensem do mesmo modo, afim ?e que. possamÇls, to
dos juntos,.unidos pelo. ideal. comum d.e b«:m serVIr ao Estado e

Conclue na 4. pagina ,
'

o POÇO do Milagre:
'Na cidade de Bebedouro

em São Pari/o, era provedor
da Santa Casa o Vigario'da
fregnezia, Mons.. Aristides..
Acabáia de mandar taze�
uma

.

reformá . radi�al na

Santa Casa, introduzzndo-lhe
melhoramentos impor/IIntps,
os/quais concluidos, estando
eu pregando um retiro no

r;o/egio das DO'K.oteas. na

vespera da benção. da casa,
me convilJa o Monsenhor a

acompanhá-lo na 'visita aos

ditos melhoramentos. la11fos.
já terminando quàndp me

contava que' ,uma grand,e.
[alh 1 'ficava: a agua era

pouquíssima pata o necessa

rio consumo. O poço dava
reduzida' quàntia d. agua,
e os trubálhos do aprofunda ..

mento não haviam dado ne

nhum resultado, sendo v di
nhe,iro· perdido., Lembre�-m,
que tinha cIJ,!!igo um' J!as
q«inho de, Agua de ff;ltzma,
deitei algumas gotas no po-

.

Ço ...é, •.ao amanhecer o po{:o
estava chei:>, h:avendo á agua
trans_bordado, chegando a

Continua ,na 4. pagina

Não "preciso dizer-v9� que, resolvido êste prohlema" muitos ou
encontrarão solução fácil e imediata. A produção, por exemplo,

�m �dos que, a rigor, derivam -28 solução dos transportes. Se não
ilitamos .os meios de ci.rculação_ das nossas riquezas, as fontes pro
toras se estancarão, sobrevindo o desànimo e a inércia, Se am
armOi êsses meios, é obvio que elas tam�ém se ampliarão, propi-

�(Jdo.novas
font�s de ren$1a para o ES,�ado.

Abri.r� novas fontes de �enda, e .llãO sugar. as existentes, atra
de �ucessivos aumentos de impostos, - eis o que é necessário

rr
pera �aumentar a receita do Estad<.
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CORREIO DO NORTE

Indicàdor Profissional
===

, DENTISTA§

$ypvio MayçI
\ '

Atande jiariam6lnte das 7,30 ás-lI horas (C:- 1,30 às 6 horas
',�, ," ,

Praça Couro MUller.
CANOINHAS.. Sta. Catarina

Dentaduras .' Anatomicas
o,,;

Dr. Benigno Cerdeira
(Cirurgião Dentistà)

'.,

Com longa prática executa com esmero todos .os trabalhos
concernentes à profissão e corno especialidade dentaduras
artísticas, com dentes fluorescentes (transparentes), obede
cendo a técnica rigorosa com modificações e observaçõesl.,
próprias. Essas dentaduras como o atestam centenas delas,

'.,

não acumulam detritos de alímentos e podem .

ser conser

vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou urna técnica

que assegura a mesma estabilidade .como para as superiores.
Cons,ultas todos os dias úteis das 7 às,11 e

das 13,30 às 17 horas da' tarde 225-P

Canoinhas Sta. Catarina

MÉD_ICO

Clínica Especíalisada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes 'e da Cura de Hemorrhôides sem

.

operação
Varizes e Ulceras. da perna sua cura garantida,

Avenida
A.1&(l,�

João Pessõa 68

CuritibA

de

.

Fermecie Allege
A Rua Vidal Ramos.. frente da Delegacia de Policia

... Variado estoque de produtos nacionais e

.. extrangeiros a preços vantajosos.
-,

ADVOGADOS

Dr� Arolde) Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

.

I

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

_......_...�.....

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho Naturalisações e -titulos· declaratorios.

...

Causas Criminais.
••_....1i....._.

Escritório e residencie:
Rua Vidal, .Ramos

-

Canoinhas S. C.

Dr.. Rivadavia 'R. Corrêa
/

� ADVOGADO

Escrit�rio e residência à Rua CeI. Albuquerque --- Cx. Pstal" 27

o-. João Colodel
ADVOGADO

Escrítorío à Rua Vidal Ramos - Edificio Bento de Lima

Dr. Saul'o Carvalho·
'Advogado

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n

Canoinhas ' Sta. Catarina

SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO.NORTE-CA_J.ARIENSNE
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'
.;,

a�nco lndústrie 'e Comércio de Sta. Cátdrina.S1Âi
g

�
"

Matr.z: ITAJAí ' '/� Fundado' em 23 - 3 - 35 �

ª Enderêço telegráfico: .« I N ':C O»'
'

E
.

;:; Capital . . . . . . . . .• Cr$ 15.000.000,00.
� Fundo de' reserva' : . .. . Cr$ 25.467.252,10 i

� .

,� Depósitos em 31-12-49 . . Cr$ 30.241.803�70
I'

.

.

" Filiais, Escritorios e Agen"cias em:

'

.',

ii Araranguá - Blumenau �'Braço do Norte - Brusque- - Caçador - Canoinhas -:- Cam
'e birela - Chapecó - Concórdia - Crescíúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No..:

21 vos - Floríanópolis - Gaspar - Ibirama - Indai,l'-- Ituporanga - Jaraguá do Sul. -'

I' & Joaçaba - Joinville - Laguna - LAges - Mafra - Orleães - Piratuba _:.; Porto União

� -:- Rio de �Janeiro -:-: Rio Negri�ho -:- .�Uo do ser - �ão. Francisco do SUl.-. São J?�-
"

,.' qUlm - TalO - Tangara - 'I'ijucas - Tubarão -:- Urussall,ga � VIdeIra" .. ' .,'

i Filial do RIO. de .Jáneiro: Filial de -Curitiba;
� Travessa' do Ouvidor, 17 - A' (ferr8'o) Rua Monsenhór Celso, 50
§ Caixa Postal, 1239 -Caíxa Postal, 584'

i Telegramas: "R I O I N c

dO'e'.

.Telegramas: _UI N C. O"

�
,"

TaXd$ . p�positos ,

CONTAS DE MOVIMENTO.
A Disposição ,2%8. a.
Limitada -B%a. a:
Particular 4%8.8.

.

Limitada Especial 5%a. a.

CO:NTAS A PRAZO:
Com aviso de 60 dias ' 5%a. a.
" (" "90'" 5%%a. 'a: .

,,� " I" 120 "
. 6%a. a.

Prazo 'fixo 6 mêses
'.

'.' 6%8. Q. '

, " "1 ano 6V2%�. a,
,

/

DEPOSITOS POPULARES
.

5%
.

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

I Agencia nesta cidade(A�!�Llta�������!::!aL Rua Major Vieira

I (COm casa forte subterranea), I:

I ,Ahra uma conta DO "INCO"- _,·e pague �com . cbeqo�!
;11111111111111111ll111ll111ll1l111lIH��IIIIIIIIIIIWllllllllmlllllllll�lmll"!1I111ij�I�lldllllRlllllllIII�IlIIm1IIIll'lllllllWlllÔlnmllllllllul�IIIlU�llülIIlIIllllWllillllHllmplIII'm1l1mp�llI���m�mIUlllmlllllllllllllmlllml'I'I,,

.

\
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Vende-se CORREIO DO -NOBTE Aviso
/'

A tenção: 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 ceramícos co
mo seja.; Potes vasos mu

ríngos etc. já aprovado por
tecnico ceramíco, Seis

.

al

queires de terra' bom herval,
2 casas de moradas- rancho
para operário distante trez
Kilometros da cidade em Pa
rado e mais, quinze 'alquei
res de terreno todo cercado
-bôas aguadas bom lenheiro
teria: de cultura e caíva 8
Kilometros da cidade em

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

Fundado 'em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE
Alfredo P. Tabalipa avisa que

é proibido a entrada em
..

seus
terrenos no Klm. 6, para, caça
das ou outro qualquer diverti·

menta:
'

Em caso contrario agitá
na conformidade da Lei.

Canoínhàs, 15 de Junhode Ü)50
� \

. ,I,

Dirdor� propriet .. rio
Silvio Alfredo Mayer

Redator: Guilherme Varei.•
Redação e;Adminis�raç'ãol

Rua Paula P�reira, 93'
..

ImpreSlo nll ,Impressor. Ouro
Verde Ltdit.

AS'SIN'À TURAS
,

Ano •• , • ; Cr$ 40,00
Semestre ••• , CrS !5,00 '

·Faça do
te o seu jornal.

.>, ..
Numero avulso CrS 1,00'
Numero .�rClZado, c-s 2,00
Anunciol de acôrdo com a tabel. de

preçol.

Gaitas ,�pianadas
�

Aluminio (Italianas)
.

Baterias- e peçes avulsas por
'preços ao,' alcance de todos na

Casa Erlifil
-

.
.

Tem para pronta entrega a firma
-

.", .

,"

A. GARCINDO '& CIA.

Em exposição .na Casa Bara
teira, a praça Lauro MÚller.

Loucas
•

por preços

'red uzldlss imos

Casa Erlita

Qual o seu Candlda�o1
A 3 de outubro, do corr�nte ano deverão se realizar as- eleí-'

ções gerais no Brasil, para preenchimento dos cargos 'eletivos fede-
rais, estaduais e municipais.'

'

.

Para auscultarmos a opíníão dos nossos leitores, resolvemos
instituir a partir da presente edição, uma votação .símbolíea para ve-
rificarmos as inclinações do nosso eleítorado..

"

,

Para Governador do Estado :�_.:..__..._�. . �.. __.:.....__..�:_.__ :__.....,........:......_'
Vendem-se � �.

Para Deputado Bstadual, ,: :_ _ __ .. _ , _:

5, pneus usados, 6.oox16', . .

Godyeár, senào 2 lap:leiros e
Para Prefeito l\'!'!lnicipal..._ _ .. . . . __ ; _ �.__�_- _ -�..�..

'

3 lisos·
. I:

Para Vereador._,__ , •.._ _ .._:-:::_ _�_ :.:� -:-"---�-'..
Lo�:;n�ot����. com o

�

sr.

;_.,E_s_te_vo_t_o_é_p_ro_c_e_de_,nte_d_e...---_.. --_-.."""'.-._.,._-.-_-..._--._.�-_--_.. -_;'-...
- ..

_-.__--
..

_-
.. -_'�--_.-_.-. ..;;;�o......�...,ar...� �II�.!!

PARA FERlDAS, ,

E C 'z E 'M A' 5
'. .,

INFLAMAÇOE5,
,e o c E r R A 5,
F R I E I R' AS,

\\;.'=E::S;PIi:i:N=H�A=S'í=':;::12T::C::.::/J'- ,(

CONTRA: CiIPA, •

,

�� ':

QUEDA DOS CI� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\",

canoinhense; '�xultante de alegria" 'aprésenta
�

. '

"-

os sufrágios do povo' O" nome . ilustre .do
,n(UBAS ·.para', Deputado'· 'Estadual P�Jo. Municipio!!!"

u. :0. N.

,
'

o. RENEAU�

Votar .sim
i ...

- S. Catarina, 15 de Julho de 1950 N. - 136

Brigadeiro
Conclusão

dos antigos co- em .que sempre viveram brasi
os alemães são, hoje; auten- leiros natos e. brasileiros de
às bra�lE�iros, 'com uma he- adoção.
ça cultural que sua fidelida-

Meus correligionarios de San-incorporou ao pàtrimonio es-

:itual da' Nação. ta Catarina, acaba�tes �e fes-i, ' .colher o vosso candidato ao u-'

Tudo quanto se.' fizer para c turo-governo do Estado sr. lri-
stríngír direitos .constítuclo-

�

neu Bornhausen. :f; qII]. homem
1s de' um 'cidadão, nacio�al que traz em si'a marca do tra

,estrangéiro é desservir ao' balho p.er�inaz, da capacidade e

.

'
, do patriotismo. VelO, como eu,asil, de uma outra jornada liberal.

Se os-que assim procedem
Levantou .alto a flamula dofazem em nome de um exa-

rbado sentimento nacionalis
... sabemos que ele não está
rresponderido aos votos da,
ação e, não consulta aos inte;.
sses do País. É preciso, de Vale, como penhor de dias

a vez por todas" que se res-' felizes e certeza de um futuro

beleça o.' elina de" segurança melhor».

c aparecimento' dos' pri- '"
5:n;rek mícios políticos e' das
"'}, .' ',' ,.

pI'l�'elras promessas; e preCISO
que alguém esclareça, com -a de
vida franqueza, .a 'esta, parte \ do
eleitorado, oatarinense, a qual ca
berá decidir, o resultado das
proxirnas eleições.. aqui no, Esta-' O 'advento da, legalidade 'democrática e"m nossado. Dizendo assim, eu me refiro
ao eleitorado das zonas de' colo- terra ..... trouxe a restauraçâc dos direitos lndlvl
nização aje�ã. E eu 'me dirijo, .-; duais e coletivos,' éstruturados .na ordem jurídica.tãd" somente, a estes eleitores, ".

porque Justamente, eu 'tauibem, Os desc.endentes dos antigos colonos alemães e
sou �,m' deles.'

,
.�., ;'" , '. Italianos são, hoje, autênticos brasileiros, com T

Não é meu intuito, crear uma uma herança cultural quê sua' finelidade lncorpo-
distinção, que não existe,_' entre

"" rou ,ao patrimônio espiritual da Naçãonós, .

os de origem estrangeira .
e

�. � \
os filhos de país, caboclos. Mas O d·

.

d I BRIGADEIRO EDUARDOé preciso que se diga, que neata, . Iscurso pronun(la O pe O
,

.

.

1\/f. I terra, ninguem, melhor ;
do que' GOMES, ,domingo último, n� Convençãodo 1 J111agre nós, .soube fazer seu, o dístico Cf' .

,
ORDEM oE r;R0GRESSO, que Estadual da União Democráti(a Nacional

,o caso nferido, éontá seten- '

- se vê na Bandeira Brasileira.
ta e ta1dos fatos ,da força E i�t� pelo �enos, e a vista
extraordinaria aa devação á da Constituição Federal, devia..vossa Senlujra de {'atima e

nos igualar, a todos, eIP' direitos.da virtude' admir'avel da agua
da Cova da Iria. Outros mui- .:'Io ,entanto os' administrado
'tos vem 'relatados em cad_a res desta Pat�'ia, q:ue tambem é
número ao.,Semanario «Voz�· nossa, e que em melhores dias'
de rcatimu,.,' assdz conhecido receberám, de bniços 'abertos, a

em no.ssa Cidade de' Catioi- nós, nossoS' pais e ayós, ultima
nhas. É'uma �ascata .dé-mi- mente, não nqs tem dispensado
ü;g,res que à'Mã_e deDeus faz às rn�smas�c()i)siderações.

. derramu'Y:'se sobre - este vale.
de lagrimas para convencer,
o.S homens da Verdade de sua
.Mensagemaomundoincreduli.l•
l'virzgutm"poderá; um dia'

lidizeir: ..A' se eu soubesse!»
P1 ovas ihdeslrútiveis saltam
àos olhos. Só não acredita,
'quem positivaméntenão qUet·.
Dir-lhes-á o Divin.o. Mestre:
« 4. vossa inêreduliflade jti vos
c o n ,d e ,n o: f!.. Arastai-vos de
miml... �.

.

,

Tarde� muiio 'farde chegara
a desculPa deles, . Abra o.s

o'hos, amigo, 'e' résàlvq-te em

tempo!
'.

Avisadd ,stas por
)'iXavier Monteiro

- nosso partido e apóntou rumos

certos para as vossas conquis
tas.

Não e�quecerei: tampem, .•.
:'.:, Conclusão

nobre. e generoso povo da nossa terra, deixar um exemplo a
r imitado pelas gerações vindouras e realizar uma . obra que
l? i!ecomende à posteridade.

'

'.

Senhores, Convencionais;
As .mínhas últimas palavras eu as dirijo para o .alto Céu, em

..

e ;.fervorosa, a Deus Nosso Senhor. Neste A90 Santo, jubilar
f!ldúlgênc�as, � festas, peço pelo êxito de 'nossa campanha/não
m 'palavras que" saiam da boca como expediente eleitoral, mas
fi expressões provindas da alma depois de tocar no fundo do
'ração. Peço, de espirito genuflexo e' olhos' no alto, pele nossa
'toda, 'porque estou seguro de que ela .será a certeza do nosso

egresso e' da felicidade do nossp querido povo.

Con�Júsão
rrer'''parâ a ';ua",pela vaze
até gr.ande dis.tancia�
Ano''Sâepois, sou be que a

bundancia . da ,agua havia
'do taifnanha que e1'a prect
esvaslar O popo tres vezes

or dia para não 'transbor
ar. Era conhef.ido entre o
ovo como: ePoçó de Nossa.·
,enhora ...

'
.,.

Entretanto não era tudo.
Monsenhor possuia, do. ou
o !titio da"'cidaae. uma chá
ra onde tambem lUtava com
/ta de agua. Animado pela,
Deriencia anterior, mandou
Var U/11·· poço nos fund6s
mesma, s e,m descobrir,

ias, n,enhuma agua, manda,
tão, o Monsenhor buscar
m pouco dé agna" do '

po.ço
,«Nossa SenlMra» e joga-1a
ra,o fundo do poço vasio/
eis que como o esperava,'
repete o prodiJ;io, crescen�
á agua de fal forma.

.

que
5ce (/ntifo, .dá de sobra não

I

para biber epara irrigação�
as. ftlaí beneficiar UIfl asilo

,

velhinhos que alí junto
',igl::l1;J os .}n�smas R,eiigio
S da 5an;ta, Casa.
SÓ O')i'v,r.,;:, '«FatIma .

S.an
ario .Mundial .. do Pa(ire,
ntonio Paulo Ciriaco Fer
ndes 5. J. no qual achamos

".� ..
'

'Lã �uita Lã :,
�

na

Erlita

Mas ....
contra quem ?' FAZEM ANOS HOJE: ris Canuta, filha -do sr. Oscar

Redondo de São Paulo; Maria
Silvia filha do sr. Jorge Stoer
berl; o sr. Eliasj Seleme Neto,
contador em Caçador.

A menina Catarina.Maria, fi
lha do sr, Ithass Seleme; o sar

gento Claudio Vieira, residen
te no Rio de Janeiro; a exma.

sra. d. Maria da Luz, digna es

posa do sr. Carlos Schramm, de
Três Barras; o sr. Frederico Ko-

\

hler; o sr. Sebastião W. Silvei
ra, residente em Mafra; o jo
vem Ivo Humenhuk; o sr Max, Dia ,18:- Veronina esposa , do
Elke; a menina 'Aríete Maria;' sr. MIguel Lessak _de Toldo;
filha do sr. Alfredo . Scholtz; a Janira, filha do sr. Antonio Ni
srta Cecilia, filha do Pietrovski. colazzy; Carlos, filho do sr, Max

, Kohler; João. filho do sr. José
AMANHÃ:- Em Blumenau ,"';dnacio .dos Santos; Dna. Edite,

menina Rosely Maria: filha dó 'espo:$a' do sr. Pedrinho Correa,
sr. Odival R. Santos; o sr, Wil- '. ,.

son Wendt; a menina Zélia ,Ma- 'AtanasIO�, Braz de Tres, '!3ar-
ria, filha 'do sr. Zenão Mazur ras; Fany, .filha do ,�r._�.Jú�e Ina
Kevitz, de Rio dos Pardos; cio .dos Santos; o sr.. Sergio Ga-

PSkL
DIA 15:- Antonio Bdnar de O:'

Hercilio Luz Filh�
Recebemos de um cidadão que

se assina Germanicus- o bilhete
qué se �egue, anexo ao artigo, que
também vai publicado. Preciso é
dizer que tanto o bilhete, quanto
o artigo" vieram escritos em ale
mão. Por motivos, óbvios, fizemos
as' respectiva!'! traduções, p 1; o -

curando dentro do possível, con

servar-lhes a originalidade:
Prezado Senhor

Não o conheço pessoalmente,
mas' conheci seu pai de quem fui
amigo e correligionarío incondi
cional. Em razão daquela amizade,
que me foi muito grata, peço-lhe
que de abrigo, na sua coluna, ao
artigo que se segue. Perdôa-me o

desagradavel anonimato que me

vejo obrigado a. manter.
Muito grato

!W2' Germanicus

Dia "17:- o menino Ibelmar,
filho do sr. João A. Selemer'os
srs. Aleixo Brenríy de Curitiba
e Cezar Hasselmann.

'

Correio do Norte Cumpri-
liveira, de Três-Barras; as' sras.

d.Helena, esposa do advogado sr.

dr. Lazafo Bastos; Irmengarda,
esposa do sr. Osvaldo Soares; a.

srta. Rosinha, filha do -sr. An.....
tonio Seleme; o menino Alfre
do, filho do sf.lAltredo A. Gjlr'
cindo; o jovem -s'ebastião filho
do sr. Antonio de Lima filho:

menta-os, "

Bodas de' Prªta
"\ �

Transcorre terça feira, dia 18,
o 25° àniversário do seu feliz
casamento,' o casal Veronica e

Miguel 'Lessack, residente em

Toldo, onde ê 'muito estimado.
«Correio do ,Norte»· que o

tem"em alta conta, cumprimen
ta-o efusivamente.

-

Dia 16:- os srs. Cyro Gevaerd.
,
/'

de Brusque; ai' garotinhas Ma-

,

� � ""
.

Não foi sem 'comovido júbilo que rece.bi o vossp convite para
participar da sessão 'de enccrl'an;tento destA memorável. convenção
da União "Demelcrútica l'{a.cional, de Santa' Catul'ina: E que serne- ""

lh.ante oportunidade, alem de .revelar aos meus" ulllOS a pujância de
nossa agrcmfação .partidária e a sua 'crescente influência na . opinião
pública, me permite entrar em coÍltacto pes1!oal com velhos e dt'll0-
dados companheiros de lutas de,mocráticas e dizer"lhes da confiança
de que estou 'possuido na carnin�ada que :e9tarn'os empreendendo.

,
As circunstâncias prese�tes e, s'opretudo, o _sentido ,super-

partidário em que foi colo,cada a minha ·candipa.tura à supr�ma
magistratúra da Nação, exige de�minha parte pronunciamentos
defigidos, como clã minha .índf'Jle' e da minha formação i

,

'politié'l;I. Se há neste instá'nte, lI,m ponto a ser fixado com deter
mina'ção e coragem, com ânimo forte' e elevado, é a fé na vi
tórh de nossa caUS>l. Não há de ser com esmorecimerítos ou ti
biezas que a alcançarer'nos. Muito, menos' o seç.á com transigen
cias inúteis ou comprometedôrás das instituições r�publicanas. A
vocação que me acompanha de combater pela c.ausa dE:mocráti-
cª não conhece e jamais "conhecerá recuos.

Acrt'ditando como. acredJtamos nas virtude� do r�gime, não
sei como o possamos servir, senâo cumprindo-o,'com fidelidade
e honestidade; Tudo que possa, _:_ de ·algum modo, çomp.rorne-·
tê�10 ou sacrificá-lo, reduzir-lhe a força e o valor, não há de ser
/ pelas noss�s mãos que se fa·ça. Ao contrário, não medire{llos sa-

'

crificios nem outra é a vossa disposição de espirita - pata con�.
solidá,lo e prêstigi�,::10. '

,

'.
.

h
.,

,De' ordem do Srír. Presiden-
te do Institutó "Nacional do .. Vai p��a cinco,anos, aqui estive, ao vosso lado, no come�o 'd�.Qma
Pinho, faço saber â" todos l�ta democrática apenas ,interrompida. Daqui :vmi"falei f> ao Btlisil"

. , Bt', um problema -'-" que «pode e mérece constit.uir o ".objeto in,te-
que está expressamente pro- gral da. vida d'tl uma geração», no dizer de Juarez Tavora� .o" dos. �.ibida ' a . caça de quajsqí.1er transportes. Que nã,Q estavamos errados, ql_le nos siLU:�vam'os "n.o'

animais' na Estação,Florestal ,.cllminho certo, temos hoje a prova ºo lustro' decorrido, em que duas
d P d'

.",

,etap.as se po.dern, assinaJ.ar:'a ,da criação, em 1946, do Conselho Ho-os ar os. " , .

IdEs d'

Claudio Fassance de Óliveira doviário, ,com a �eorgánização do Departamento Naciona e, ti:a as

Sllv. He�i�nal. , Ç_ontinua no próximo numero
"'" *

Ainda assim,. dé nós,nunca. se

ouviu IllÍl protesto. . A liaz" m,Híto
ao contrário. Qnando da ultima
declaração de guerrl:_l,. logo ao

i)rirneiro chamado, nossos filhos
souheram assumir seus' postos
com a mesma pl'ontidã'o, e a

mesma bravura de, todos.
.

Depoes d� vitoria dos aliaclqs.
'.

, Conclue nci pro�i�o número
�< L.. .

InsOtuto· -Nadonal
.do Pinho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


