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esti'ver�.em
ser Pr�f :ito o cidadão :que nã
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asobrigaçNesmilit re

-

�?�M�r" .,), .

Ç3R as, seus sucessos e, antes de tudo, grácjàs à
.

dedicação "e desvêlo �
com que sempre atendeu os" que o procuraram. ../ 1

E Reneau Cubas conhece os problemas do nosso �""ii'n!dpfo. Sa
be das dificuldades enfrentadas pelas nossas. populações rurais. Não
é alheio à luta do homem do interior, luta que êle proprio eníren

Q 'sr. Barbosa Lima So- tou na sua mocidaderquando ainda residia em Paula Pereira. .

brinho; .gcvernador pessedís- Hoje está na situação -de milhares de. moços aos quais nenhu-
'ta do EstadoIde Pernanbuco, ma oportunidade foi dada na vida pública, Amanhã, entretanto. elei-'

...

desligou-se do partído que '.0.
to deputado, ao primeiro contacto com missão de' legislar e de' dis

tura. Isto entra pelos olhos à dentro. É .indiscutível. Só não perce- elegeu, ex.plicando á sua atí-'
"

cutir os problemas que 'afligem a nôssa gente, adquillirà:expeJii�nCia
bem êsse fato as qúe permanecem encastelados nos seus gabinetes, e saberá dar caba desempenho ao seu, mandato. ,*��;J),��4i:,���*�:;' .

sem contacto com Of'pOVO. tude em vibrante manifesto -',
,É o. candidato eminentemente popular e porisso Jies-ni;Õ FU-

'. MªI; deixemos .as observações sôbre.u situação politica, vol- que conclue com a afirmação TURO DEPUTADO.
tlIlclo, ao assunto a que nOI propusemos. de que "A.MINHA ÁTITU..

Por uma razão muito simples a candidatur-a -do sr� .BENEDI· DE ME \ ?ERTEN'CE E A.
.TO TI;RÉZIO DE CARVALHO nasceusob signo'da VITÓRIA. Ela

MAIS NINGUEM.".·,
, veio do centro para a periferia. Não' imposta pelo parti.lo ao '''leito.

redo, NãJ resultado de éonéhavos e de conservas atraz dos basti- Às vésperas de importante
dores. NASCEU NO .CORAÇÃO DO POVO. Daí O' entusiasmo po- pleito, perde o PSD uni dos
lmlar,..as manifestações de simpatia e apôío que vem recebendo em seus mais destacados chefes

.

.

I.
Conclue na' 4. pagina BO -nordeste do' Brasil.

.

,

I
o General (anrobert Pereira -da (osta, {;�inlstro . da
Guerra, encaminhou ao Egregio TriboIJal.. Eleitoral�(on
sulta sôbre ii elegibilidade 'd, ddadlJo n�o guites (Om
., serviço militar para o. cargo de Pre,feito Munidp�l.
O Ministro da Guer'ra fundamentou IJ sua ,�üvida prin-,

. (Ipalmente no fato de 'que 0$ Prefeitos "são os Pre-,
-sídentes das Junteis' de Alistamento Militar, . função

fiscalizadora da legi�lação ' militar.
O superior T ribune] Eleitoral, apreciando a maté

'ria respondeu a consulta no sentido de que os

cidadãos não quites com o servico rnilitar
não podem ser empossados no

cargo de Prefeito

Um amigo do povo
Estapamos hoje, com grande satisfação, o cli�hé do candidato

popular ao govêmo municipal. Desnecessário alongarmos considerações
sÔbre o passado do sr. Benedito Terézio da Carvalho. Não é de ho-

Je que o povo o conhece.
--

, �'.,
E a candidatura óficializada pela UDN, nasceu, já e dissemos,

Sob o signo da vitória, queiram ou não queiram' os .nossos adversá
irios. Êles proprios estão convencidos disto e quando afiançam que
vencerão assim procedem para levantar o moral abatido dos .seus min-

. guados correligionários.
Examinada com insenção da ânimos a situação dos três can

. didatos em' face do pleito que se avizinha, concluir.cse-â que mes

, mo o candidato do' PTB, o honrado ar, Dorgelo Cordeiro, reune

. �maiores possibilidade eleitorais que o candidato pesse distas á Preíei-
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Uu o 'Futuroduas Deputado
., .

cormcrc e

pa'avras Eis aqui o dr. Cubas, futuro representante da UDN de Ca
noinhas & Assembléia Legislativa Estadual. Sem ser previamente elei ,Domingo .últirno, em Bela Vis- to aguarda, sereno e confiante, pronunciamento das urnas de 3 d

i

ta do Toldo, o PSD local; apro- outuhro, iveitando a aglomeração numa O médico ilustre que a VON Municipal apresentou aos sufrafesta religiosa realizou um co- .
. .

micio. gios p�pularfls como seu c.aO.d.idato
à

..

(�eputação estadual, é.de· todo

IconheCIdo. Fez-se pelo propno esforço, a custa do seu propno traba-
Falaram diversos oradorespe- lho. '. l�����';:;;;,:1

rante o público indiferente e, Grangeou simpatia, e p;p'�t8ridâde no município pela sua 'sim
sem entusíásmo. Apenas maní-

'.
pliCidade, pelo. fato de ser derria.gO,g.o. Conseg.u.i..U' vasta Clientela. gra-!.'I'li'Ifestações da claque comandada

_

pelo sr. Mario Soares e' levada
especialmente desta cidade. Vez
por outra grites de «Queremos
Udo Deecke ou Queremos Chi
co Fuck» aos quais a popula
ção da localidade correspondía
esboçando leve sorriso.

Dentre outros falou o sr, Ney
Pacheco de Miradda Lima, Pre
feito -Municípaí que «indicou»
BO 'eleitorado do Toldo ros can-

. ��!?�;���!�D:����_���_"""..
. � ,0,;51'. Orty Machado.e'ãex-de-
putado previamente eleito'" no
pleito de 3 de outubro, falou
tH)ongamente. Percebendo
a indiferença e frieza dos
ouvintes de Bela Vista do Tol
do, mudou de 'tatica e entrou a

fazer propaganda do nome, do
\

Senador Getulio Vargas, espe
ran-do .com isso captar; a sim
patia da população da. localida-

, I.
de. O tiro, porem, saiu-lhe pe-
la culatura .. Pior a emenda que
.o soneto. Os getulístas presen
tes ao comicio ficaram revol
tados com u fato, houve apar
tes e protestos. O discurso e o

comido foram encerrados abru
ptamente, retirando-se' a cara

vana psssedísta. A medida que
se .afastava o @ami��ão que con-.
duzira a comitiva do PSD da
assistência / partiam, gritos" de
JI'�,�.. \(.,' '''"-", �I'lWUI"tlIo1.4't,;ú.\·'.)r<.�ft.'��......,,·��,'U,,'IN

BRICADEIRO! t\� BRIGADEIRO!
BRIGADIRO!

Mais um

gov.ernador ab@n
donou o·PSD

Canoinhense!
.�

. Marcba para a vitoria e para melhores dias votando nos
'

.

'candidatos do'povo - IR�EU BORNHAUSEN,_.para Governador,
'BENEDITO T. CARVALHO para Prefeito e '

Dr. RENEAU CUBAS para Deputado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resolve o' P.R.P., oFjeiàl'mente" dar
seu .spcic ao sr, Írineu Bornhausen
SERIA PERDER TEMPO E DINHEIRO FAZER PRQPAGAN�

\DA'EM FAVOR DO CANDIDATO PROPRIO,
SEM PO�SIBILlDAD_ES DE ELEIÇAO

A UDN catarinense obteve,
...ontem, verdadeira vitória, eis
que o PRP acabou, oficialmen
te, dando-lhe' integral apoio.
De certo modo a noticia não

surpreende; eis que era espe
da. Mas. entre conversas entre
leaderes e uma declaração ofi-

,

cíal, vai alguma diferença. 11: fato
.

que vàríos movimentos dos dois
partidos, ligações municipais, a

poio ao brigadeiro Eduardo Go
mes', etc., davam li entender que
o PRP catarinense estava mais
para o lado udenista-do que pára

,

qualquer outro. Mas.Ialtava a de
claração ofícial, que colocaria
tudo em pratos limpos.

Ante-ontem, realizou- se em

Florianópolis a reunião dos per
repitas, convocada nara resol

"v:er o assunto. Não havia, segun
do informações que obtivemos,

divergencias profundas. Havia
uma corrente que dese-
ja ver o' partido concorrendo
com candidato próprio. Essa cor
rente, porem, era menor. Ap9S
Os entendimentos preliminares,
ficou assentado não ser' possi
vel tal coisa pois; não tendo o

partido, ainda, possíbilídades de
eleger um candidato ao gover
no do Estado, seria 'perder tem
po' e dinheiro qualquer propa
ganda nesse sentido. Concorda
ram, todos, portanto, em apoiar
o candidato udenista, o que foi
aprovado por unanimidade.
Sem duvida, o fàto benefi

-ciarà grandernenta o o <;1'. Iri
neu Bornhausen, que na u'uima
eleição não contou ele. Nessa
ocasião os perrepistas apoiaram
o sr. Aderbal Ramos da Silva
concorrendo para a sua vitória
nas urnas.

KAL_EIDOSKO 10

- ,

-- Voce, leitor amigo, sabe
-,--------�--------

que a propaganda da UDN é salmeúte da Coletoria Estadual
custeada, exclusivamente, com sem nada 'fazer ... Viva o PSD que

.

OS proptios recursos, com a corr- proporcionou' f:<ta «mamata» ao

tribuição de centenas -de cor- seu correligionário! _

religionários, ricos e pobres, com - O discurso do futuro Go
a renda dos «cafés do" briga- vernador do Estado não agradou
deiro », promovido pelas se- ao PSD' local, basta dizer que o

nhoras udenistas e com- a ven- sr.

-

I�ineu Bornhausen durante o

da de lenços e de Ilàmuíasf E, magnifico .impioviso que prof'e
se não sabia, fique 'sabendo: riu falou em «ENPHEGAR COM

• TODAS AS . DESPEZAS COM HONESTIDADE OS DINHEI
A RECEPÇÃO AO SR. NEREU ROS PÚBLlr.OS E EM MO·
RAMOS,' QUE VEIO AQUI EX- RALIZAR A ADMINISTRAÇÃO
CLUSIVAIVIENTE PARA FA�
ZER POLITICA EM FAVOR

-- O sr, Ney Pachêco de Mi-
- randa Lima é um prefeito cem

DOS SEU S FRACASSADOS' porcento demoeratico: nesta (ase
CANDIDATOS, TO DAS �AS de campanha politica vem man
DESPEZAS, REPETIMOS, IN- tendo irrepreensível linha de equi
CLUSIVE AUTOMOVEIS DE "distância entre os partidos; não

ALU G UE S, FOGUETÕRIOS, permite que Seus correligionários
afixem propaganda do PSD 'DOS

Ç_HURRASGOS, TUDO COR-- caminhões da Prefeitura; não vai
REU POR' CONTA DA *PRE- a comício" do PSD; não ameaça
FEITURA MUNICIPAl, DE'CA- os seus adversários mais 'humil

NOINHAS, VALE DIZER, POR' des: não pretendo • impor candi-
datos ao eleitorado; em uma pa-

'.

'CONTA-DO POVO? POR NOS- lavra, é, o «TAL». Viva a demo-
SAl,CONTA? m'acia!
- Vo<::ê sabia que' não ha -- 0 PSD vai muito bern, gim

rnotonivell:1dora, nem trator. nem senhor. Em Beltl V;Shl do To�{lo,
guirídaste e nem dinheiro �iOS baluarte do partido nas eleições
'montes que consiga 1ev>1[ o P�;D passadas, nãJ terá 20 vol(\s; em

à vitoria? Que nada salvará o Santa Leocadia. terá 3 PI! '4 Pau
ex-mojoritário da' mais espe- làPereira 20u 3. DuvidarniJ Aguar
tacubr derrota que 'mÇ nossos 'dem as m:!.!_as de 3 'dG Oliti!l)co.
anais p0liticos registram? Sirn,' ,

_ Apezar'dos "desmentidos do
porque o' PSD'

J

aesmereceu· a jornal «Barriga Verde», circulam
. confiança do povo! insistentes rumores rte que 'será

- O sr. 'Mario José Soares de mesmo retirada a candidatura !lo
'

Carvalho. presidente da ala nio- sr. Francisco NicQlím Fuck, Con
çà pêss'edista, digno e operosofun- tando uada tenhamos com essas

cionário estadual. pretende retri-, questÕes da economia interna do
huir com gritos de «Udo! Udo! PSD, somos de opin�ião que o,
Udo! Fuck! Fuck! Fl:lck! «os mil partido deve manter a candida
e tantos cruzei�os qu� recebe men- tura Fuck.

Espumando de odio e de 'in
veja, o' poeta-voz do fracassado
PSD municipal que .não conse

guiu reunir cem pessôas para·
a recepção ao sr. Nereu Ramos
,«A ·MAIS GARDUADA AUTO
RIDADE 1"EDERAL QUE JA VI
SITOU O �OSSO MUNICIPIO»,

�. em atitude supinamente ridicu
la, pretendente obscurecer o sol
com uma baforada de fumo di
zendo haver fracassado, por fal
ta de entusiásmq, a, recepção
do Brigadeiro em Canoínhasl
Quanta mentira! e desespero!

O povo de > Canoinhas, que
vibrou com a presença do CAN
DIDATO NANIONAL, que ex

plodiu de jubilo e- de entusiás
mo com o discurso do FUTU
Ro GOVERNÀDOR DO ES'Í'A�
DO, o sr. Iríneu Bornhausen,
tem no «Barriga Verde» do do
mingo último, n. 633, uma de
monstração eloquente do terror
e do d<:osespero do tres vezes,
fracassado PSD: fracassado �o
govêrno Federal, -no- estadual e

no municipal. Três vezes vito-"
ríoso nas umas-e três vezes fra
cassado no govêrno!

- - Por ocasião da campanha
que precedeu ás ultimas elei
cões estaduais, via-se por aí, em
todos os cantos, um boletim com,

s seguintes dizeres: "PSD +fTB
ITORIA». Na atual campanha,
erguntamos nós, PSD,- PTB #'

_ E - R - R - l) ': T - A???
.,;_ Causou hilariedade a �(re-

epção» á motoniveladora. Heu-
e foguetes e até· churrascadas
omernorativàs, tudo à custa. do
ovo, tudq pago !)ela Prefeltu:
·a. Dizem por ai, à boca peque
. a, qUfó- a '«recepção» á passan
e ADAMS 512, 10,800 quÜos,

.oi muito mai� concorrida que
,. do, �sr. Nereu Ramos ... sinal
o� temp(ols .. �

, - E por falar em motonive
dora, voce sabia que ela foi
dquirida com 'o dinheiro do
oyo e não do PSD? Voce sa

ia que a possante maquina que
a de prestàr r,evelantes servi-
os 'ao municipio foi comprada

.

depois de- haver a Prefeitura
arrecadado quasi S E T E MIL
CONTOS de impostos nestes
ultimes 4 anos? Voce sabia que.
a iniciativa de adquirir a ma

quina foi do Prefeito Otávio S.
Taballpa,

.

de saudosa memoria,
e não do sr, Ney Pacheco, como
quer fazer crer o «Barriga-Ver
de»?

o "re(elto da Semana
.)

22� ,

EXAME PERlODic o
DOS'PULMOES

/

o exame dos pulmões pelos
raios X é um dos meios mais

I

.

seguros de descobrir a tuberculo
se em inicio, mesmo quando ela
não oferece sinais ou 'o exame

Clinico não consegue descobri-la .

De seis em seis meses, faça
examinar os pulmões pelos raios
X. SE: lhe faltam recursos, pro
cure um Centro de Saúde -ou

Pôs to de Higiene. - SNES. '

A excursão do sr.

Nereu Ramos ii (hap,e·
cótustcu os 42.000,00
o Prefeito de Chspecó enca-

minhou à Carrrara Municipal a

conta "dãs despesas feitas com a

excursão politica do sr. Nereu

Ramos, àquele município.
Gastou o.candidato a Senador

pelo' PSD, consigo e com a sua

comitiva, composta do sr. UDO
DECKE e o sr. Armando Simone

Pereira, candide tos, respectiva
mente, a governador e a deputa
do federal, a quantia de Cr$
42.000,OO!
O Municipio de Cancinhas, e

outros, gastaram tambem ele
vadas quantias.
(DoDiário da'I'a rde deFlt nó ;;olíS.)

Lã muita Lã
na

Casa Erlita

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R'I E I R A S,

\

E�I N HAS, ETC.
(!

Anda por aí, de mão em mão, ria modífícacão, de eenformí
um boletim mentiroso, Cumpre dade com as regras estabeleci,
desmascara-lo. 11: obra, todos o. das no referido artígo.»
sabem, des que lutam pela so-

.
Foi o que fizeram os depu

brevivência deste estado de coí- trdos Feliz Odebrecht e Gui
sas em Santa' Catarina de ho- lherme Urbam do PSD; Anto-
,je, Visa, o pasquim, intrigar o nío Carlos da UDN e José Ma
sr. Irineu Boruhausen, com os ria Cardoso da Veiga do. P,RP;
trabalhistas- de Santa Catarina, -J apresentara mprojeto de lei al
explorando um projeto apresen- terando �o nome de Presidente
tado á Assembléia Legislativa Getulio ;para« Nova Breslaus,
por representantes do PSD, UDN ?E�o-'pr-ôpri(,":':PSD, -;-íêrrõiiSã
e PRP. sado com a derrota que ja di-

Depenemos o bem � te - vi.. visa. explorou o assunto pre
Existe em Santa Catarina, tendendo atribuir o projeto ex

no município de Ibirama, um' clusivamente ao depLtado· An
distrito denominado <Presiden- tonío Carlos, da UDN'.
te Getulio», A Lei Organica dos Portanto, é MENTIROSO o

Municípios, votadá pelo PSD ca- boletim que' anda por aí, trazí
tarinense, preceitua em seu Art. do de Florianópolis não sei por
13 - «Na toponímia dos Muni-. quem É mentiroso porque o

cípios e Distritos será vedado: projeto não foi apresentado pe
II o emprego de expressão com- la UDN, mas sim por represen
posta de mais de tres palavras, tantes de tres partidos: dois do

designação de datas e NOM_ES PSD, um, da UDN e um do PRP,
DE PESSOAS VIVAS. {(E o Agora, para evitar a nojen
Art. 18 da mesma Lei, estabe- ta exploração, o deputado Anto

Ieee: Caso a toponimia de algum nio Carlos tcmou a iniciativa de

município cu, distrito não obe- retirar o "'projeto.
deça ás normas do Art. 13 des- Aí. fica . desmascarada.mais
ta lei, deverá a respectiva Ca- uma intriga, mais uma

.

grossa
mara, em sua primeh fi sessão exploração, de que são capazes
.Jegislstíva, decretar a necessá- só os indignos.
w�_

Versbs
(J.,ULÚ �IGO e JULiO MANÉS)

ps maiorais pessedistas,
Andam sujos pra xuxú,
Parecem -pedra de morro
Onde oescança urubú!

"

O querido Reneau Cubas

Que-é um doutor, afamado"
Vai nos garantir azona

�

No cargo de deputado.
Não dá mais para enganar
Ny')ssp nobre eleitorado
Que pOI' causa das mebtiras
Teve que votar errado!. ,

I

. Te garanto meu amigo
Que vamos ter a vitoria;

,

,- Não escuta pessedist�
Que 'só cont� velha' historia

Agora é Brigadeiro
O pa ltído maioral,
P:S.D. que và pra rúa

Com seu velho general!

Vem votar,'meu l10bre amigo
Vem vot.ar de coração
Se quizeres a grandêza
Do nosso caro rincão .

O sr. lrineu BornhaU'sen '

Qú�_ é um 'grande industrial,
Vai ser o governador'
Do nosso Estado 'natal!

I

Os mais modernos'modelos fran;'
·.ceses de

M'alhas de Lã'Seu Dito vai ser PrefeHo.
Desse rincâo adora'do!
Pois je quem s� apresentou
Ele é o mais preparado!

.

na

,Casa Erlita

/
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Banco- Indústria e Comé,ràio' de Sta. Catarina, SIA
�.

.
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-=
�
�
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�. .:apital
53 Fundo de reserva
'Só

-_:: .Depósitos em 30-6-50 �
e=

/
�
ª
ª
=

.�
.::E.

��

:
�
;;;;;:;,

�
-;;.
,ª, r..avessa do Ouvidor, 17 - A [térreo] Rua Mon$enhor Celso, 50
: Caixa Postal, 1239 Caixa' Postal, ' 584
:;;.,�

! L'l,l�gralnas: '''R I O I N C O" Telegramas: '"i N C O"

�
i'l§ Taxas de D;�:'Do!�it()§
E .� .li;

� CONTAS DE MOVIMENTO.
""=' 'I, Disposição'

'

2°fofl. a.
i Limitada 3%a. a.
:?ii, Particular " 4%a. a. ,

�.
T .imitada Especial 5%a. a.

�.
�

: (APHAUZ,A(ÃO SEMESTRAL
· ; Agencia nesta cidade Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira

J (Com casa forte subterranea)
='

� Abra uma ·conta DO "lN(�O" e pague co-m
..=:. \.

.
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Matriz:' ITAJAí Fundado em 23 -,3 - 3�
Enderêço telegráfico:' « 1: N C O»)

.

-

.Filiais, Escri�orio.s é Agencias em:
,

'

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte � Brusque -' Caçador - Canoinhas - CaIY\
birela - Chapecó - Concórdia - .Cresciúma -- Curitiba _c. Curitibanos v=- Campos No

\lOS, - Florianópolis - Gaspar - Ibirama :.:_' Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul �

.Ioaçaba - Joinville ,- Laguna - Lages � Marra - Orleães - Piratuba - Porto União
- Rio de Ja-neiro - Rio Negrinho - Rio do Sul _:_ São Francisco do Sul - São Joa-

I

quím _ Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Vid�ra

'.

,. "

f=dial
,

do Rio de' Janeiro: Filial de. Curitiba:

Cr$ 15.0QO.00Q,OO
-c-s 26.917.252.10

Cr$ .414.162.109',70

CONTAS A PRAZO:
Com aviso de fi.Q dias 5%a. a.

,,' f, 90 " 5%%a. a.
" " "120" 6%a. a.

Prazo fixo 6 mêses 6%a. á.
,,- "1 ano 61f2%a. a.

DEPÚSITOS PQPULARES _
. 5%

Depósitos especiais a prazoe c/aviso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. á.

o
,

RESPONSA \f'EL
j

O oxigenio e o ltidrogenio roga srr o bem , faria socie

qUt:, misturados em certa ,/>1'0-, dane com o mul e deixaria

porção. formam a agua, são, assim-de 'ser Deus. Nossa

cado qual invisível, de maior Senhora declarou em rlltima
importuncia. A comtiosiçâo, serem os pecados; m ármen

pode s' r desfeita sendo assim. te os da sensualidade a cau

a agua d�struil}o, porem, sa de toda a desgraça do

bastante mais custoso é des. mundo ... Nós revoltamo-nos
trair o oxigenio ou o hidro- contra os que prsmooeram a

genio: em outros termos: O guerra de humana} . no em

oxigenio possue maior reali- tanta são eles apenas as fia
daae ao qne a 'agua, seja em- gelos na Mão de Deus, como

boro a ',gua oisioel,e paitraoel. outrora os reis da Siria e

qualidades essas. que faliam- Bobilonia. para castigar as

ao oxigenio, infuielidades do povo de 15-

Assim como no mundo tisico rael. A nbrdadeira . causa de:

a importancia e realidade não todos os transtornos são os

detrendem da nisihiliaade do p"cados da sociedade. Anti

objeto, da mesma forma, no gill1Úllte Deus mandou togo

campo moral os valores vis-i- : sobre cidades, hoj« permite
veis nem sempre são os mais que aviões vomitem bombas

· determinantes. Realidades es-
sobre habitacões humanas:'

pirituais são, aS mais das ,)�Ó o fogo pqde purificar tão

vezes" as' resprJllsaveis pelos .nurulenta imundicie que eu

fatos visíveis. O que passa
'ameia afuce da jerra, imun

no mundo inuisioel e sobre- aicir que ufanamente se cita

natural é, por isso, mais rral ma c.ivili�açào, 1'l'loderna... A
·

e bem maIs impo.rtrmte, acar- guerra <:necessar�a" não é

retando maior responsllbili- COldra esta uU aquela nação,

d(1de que os acontecimentos 1nas contra o f)ecadrj do lar,

d d·· 1 do salão, do teatro, do jogo,
O mun O V-lSlve ... d ao pn�zer... uerra contra es-

Os pecados . «ind'iv'iduais", SlJ--$ liberdades que o ho,mem
são geralmente castigados n9 de hoje' se arroga contra a

«outro. mundo. Os da socü,.; Lei do seu Cleadorl. .. Só e,"!
dade devem aguentar com as ta guerra, a quàl a Mãe de .

cónsequencías já no lado de Detts nos incita, gu.erra do .

·câ., ..nesta" . vida, uma vez, cumprímen/o rio Devet' con;'
que a sociedade, comO tall1ão tra relaxai'nen'to cOIJ'lodis1a ...
perdura no além. Ora, hoje só esta gUérra nos pode tra-
o pecadó tomou, os 101"OS de n

_ de cidadania, tornou- se «pe-
zer a -raz bellefica e coniS-

cádo soCial, e mais do que trutora. Sem esta guerra os

isso, altivo, .ar.rogante. Ou- homens nunca tl'rão a Paz,
trora ocultavq-se en'vergonha- nunca sen.tirão os seus do-
9'0, buscava esto-nderijo e tre- ces, embalos.
vas.Hoje se arroga osmesmo-s

direitos que a vi1:tuJe e obem .. Xavier Monteiro
I

pela inversão dos valores ...
Um exemPlo frizante: Que-

. tem que o filho da ámásia)
tenha os mpsmoj( direitos co

mo o filho .da �sposa legiti-
ma...

Deus é Santidade por es

senc,ia, Santidade .em Pessoa.
_ Se abençoasse'!J mal que ar-

Aluminio
Bafedas e peç2s avulsas por

preços ao alcanct! de todos na

Casa 'Erlifa'

CORREIO DO NORTE,
)undódo em 29 de: maio de 1947

.. EXPEDIENTE

Di,etor'- proP'rietarío
SiI.vio J'lfr6do Mayar

R�ddt"r: GuHherme Varela
R�dilção II: Administraçãol

I:u .. · P�ula Perelre, 23

Impresso, OI! impressora Ouro
,

Verde l.tde,

ASSINA TURAS

Ano ••.. > Cr$ 40,00
Semestre •.•. Cr$ 2500-

NU!nzro svulso
Nu:nert> at'azadó

Cr$ 1,00 '

Cr$.2,OO
Anuncies- de acô-do com a tabela de

ore ços .

I nstituto Nacional
·do Mate

Defegacia Regional
De Santa Catarina
CIRCULAR N. 20/50
Ao
Instituto Nacion!.iJ do Mate
Posto Fiscal de

.

·Canoinhas.
Pará o ':leu conhecimento

_
abaixo

transcrevemos na integra A Re

SOlllÇão n° \ 309, baixada, pelo
serfhor Presidente do Instituto
Nacional do Mate:

«RESOLUÇÃO No 309»,
O Presidente do instituto Na

donal' do tlV!ate,\us&ndo das atri
buÍções que lhe são conferidas.
por lei,

_
RESOLyE:-

Art. 1°._ Fica -prorogádo, até
30 de setembro do, corrente ano, '

o prazo para colheita do mate sa":
fra de 1950, nos Estados de Pa
raná! e de Santa Catarina.
Art .. 2°.- A presente Resolu

ção entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

\
Rio de Janeiro, 9 de agoBto de /

"" 1950
asso Generoso Ponce Filhõ

Presi.dente.
José de Diniz

Diretor RegionaL

DENTISTAS

Dr. Sylvio Mayer
Atende .diariamente das 7,30 às 11 horas - 1,30 às 6 horas c

CANOINÍIAS
pro<ja Louro MUller

Stà. Catarina

Dentaduras 'Anatomicas f�
Dr. Benigno Cerdeira li

.

.

.

. (Cirurgião Dentista) .

r
Com longa prática 'executa com esméro tOdbs os trabalhos
concernentes à profissão e

.

corno 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 ,mesm,a 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
Cancinhas _/ Sta. Catarina

MÉDICO

Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho -Digestívo
ano-retaes e da' Cura de Hemorrhõídes Sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

11te",de� 'de ·At,tt.
Avenida João Pessôa 68

Curitiba

Allege
À Rua Vidal Ramos, frente da Delegacia de Policia

Variado pstoque de produtos nacionais e

extrangeiros a preços vantajosos.

AQVOGADOS
,

Escritório e residencie:

Dr. Aroldo Carneiro da Carvalho
ADVOGADO

(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.

Rua Vidal Ramos Canoinhas' s, C.

Dr. Carvalho
Advogado

Escritorio
Rua Coronel

Canoinhas

e residencia

Albuquerque sln .....

.

Sta. Catarina,..

1.

Corrêa �Dr. Rivadavia R.
ADVOGADO

.Dr. João
ex, fstal., �7

'

�

Colocel·
"Escritorio e residência à Rua Paula .Pereira

'ADVOGADO
E![lcritorio à Rua Vidal Ramos - Edificio Witt·

_ "

B.rasileiro·!
Defende a Democrada .

e as nossas mais
caras tradfções cristãs., votando em

Eduardo Gomes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Barriga Verde não: poude es-
.

conder averdade aesseusleitores,
especialmente, 0,8 daqui da ci
dade o que foi a magnífícaçãc
recepção que teve o Brigadeiro

. Eduardo Gomes, candidato '1Jde
niista á presídencía da' Repú
blica. Já tinha previsto a gra1n
diosa recepção diante da incon-todos os recantos do município o digno e ilustre candidato udenista. testavel popularidade do candí-Em desespero de causas adversários maldosos 'e menos dignos dato, mas ressalvam que todaslançarão mãos' de todas, as armas queimando o ultimo cartucho para manifestações e' mesmo as palevitar a derrota que esperam. Manejarão as setas, envenenadas pela mas foram dirigidas ao 'Heroiintriga; usaram o veneno da calunia; darão guarida ao odio. Para Nacional é não ao candidato, queatingir o objetivo a que se propõem não escolherão os meios. rendo dizer que os pessedistasÊ necessário que o povo estejam' previnido e repila os intrigan- também bateram, palmas e pres

tes, com energia e altivez, combatendo a mentira e não dando QU- taram suas homenagens ao Bri-.
vidas às campanhas sórdidas e mesquinhas. \' gadeiro..

Que fique bem esclarecida perante todos a situação da UDN
Apostamos 100 contra 1 comomunicipal: NINGUEM PRETENDE MUDAR A SEDE DISTRITO
pessedistas não bateram palmasDE PAPANDUVA PARA O RIO DAS ANTAS -, É intriga, é ma- nemlapreciaram o He roi. Podia

licia, é desespêro, é mentira de cabos eleitorais do PSD opavo- se contar pelos dedos pessedis-rados com a derrota. Veicular o boato de que a UDN vencendo tas que lá estiveram, na Praçafará -a mudança a que aludimos é indignidade e é sordidez dos
e que nenhum deles formaram

mesmos elementos que estão semeando a discórdia e a sizania no' préstito qUE .1<2voU os visi
no prospero distrito de Papanduva. Que o povo não ffe deixe levar tantes á praça 15. As fotograpelos mentirosos. fias são documentos que não

Benedito 'I'erézío de Carvalho eleito Prefeito, cumprirá o
enganam. Depois é asneira gros-. seu programa administrativo, sem sofrer influências de quern

:

sa dizer-se que' o povo aplau
quer que seja; nem dos funcionários da Prefeitura que se arvora- 'diu somente. o horoi, os aplauram em eminências pardas e

< proprietários 'do. município, n�m 'l!;OS foram para o Homem de
dos seus parentes mais próximos ou correligionários mais che- incontestavel valor não ha du
gados. ATENDERA AOS RECLAMOS DO POVO, ISSO -SIM, HÁ vida quer corno Herói quer coDE GOVERNAR O' MUmCIPIO INFLUENCIADO PELAS NE-

mo candidato nacional em opoCESSIDADES COLETIVAS.- Nunca atendendo aos .interêsses de
./ sição ao governo do GeneralDu-pessôas ou de grupos.

-

, tra, C0t:I10 incinúa o Barriga Gran-O passado sem mácula, a dignidade sempre 'comprovada e de de seu Albino., Não ha poa honradez irreprochavel -do CANDIDATO DO POVO, garantem, litico no Brasil contra o Gene-melhor que nada, o que afirmamos.
.

1'a1, há-os sim, contra as safa-
As investidas dos indignos contra' a 'fortaleza do candidato . -

udenísta redundaho em pura perda, ternos certeza. Despertam
dezas do P.S.D.. que não res-

peitando os postulados demo-maior entusiásmo em torno o nome dê candidato popular e cau-
craticos, a vontade do Povo, que-ssm revolta não só aos nossos correliglonáríos corno a muitos ria e quer transformar, o re-

pessedístas , de bem. I . .

gime em olígorquia, e o P.S.D._
A fraqueza do adversário, o· desepêro e o terror à derrota cairá a 3 de Outubro aqui, ali,poderão leva-lo ás mais indignas campanhas; às. mais infantis 'lo

. .

· .

'f'
- r .•

didas I t
. ,.

ti O
aco á. A cama está sendo feita.

mtstí lCaçoes; as maiS scor 1 as In rlgas; as' rnator'es rne n lfllS. .
. '. . .

povo, entretanto, saberá reagir e distinguir os intrigantes, os men-· :
A hidrofobia do Bar!-'lga Gran-

tírosose os "ealuníadores. Saberá distingui-ias para aponta-los á- • e taman!1& que d,t::'R_OlS de falar Um fato inédito-e surpreendeu-
'execração públíca.' em enoLIl!e m�ltlaao que rece-

. te nas comemorações católicas em

G "brilho do .sol não será empanada e a verdade resultará beu o �r1gadelro, em 100 au-. Joinvile constatou-se quarta fe�ra
clara e límpida! .

tomOV€lS que o fora�n
, t;_sperar .

ultima, a 19,30 horas, ao sair da

,

.

BENEDITO TE.RÉZIO DE CARVALHO, ,UM AMIGO DO no campo d.e pouso de Tr.es Bar-, Catedral a procissão da Imaculada

POVO, é o Candidato da,:; esperanças populares:. É o hOJ11em .que las, d� ?p�)teose ao HO�Ol,. fecha Conceição, q'ue l'euniu no interior

prup0rcionará a Canoinhas um govêrno ele concorâia, de tranqui- a notICIa do «fra�asso l?�ontes- daquele templo e proximidades,
liaade, de respeito ás franquias democraticas, assim ás civis eo-

tave!» sobre o �spet� p�1t�ICO, co: avultado, nÍltnero de fiéis.

mo as religiosas;. de honradez, dedicação à causa" públic-a
.

e, adma
mo cousa qu�, o Ind1vIduo so Havia, já, saido, parte do pres

de tudo, de TRABALHO e de REALIZAÇÕES que assinalarão a
se pode mamfestar com pal- tito religioso e estavam sendo en.,

sua passa�em pela Prefeitura. mas. toados os cantícos do ritual, quan-Foi por eS8as incongmencias
. do, de subito, li eom natural espan

que o sr. Nereu Ramos pergun- to, dezenas de pessoas notaram
tou. ao sr. Oliverio.

que á imagem da virgem havía de-
� Que é que vocês fize- saparecido de sobre o andar, q'ue

ram- de mal ao povo' de Canoi- vinha sendo conduzido por senho-,
nhas? ritas pertencentes a Associação
E como o interpelado calou- das Filhas �de Maria .

se o sr. Nereu prosseguiu Iila-
. Aconteceu qu,e a irilagem, que

goadamente:
.

naturalmente havia sido mal ajus-
...:.... Não aparec�eu ninguem. tada sobre o andor, oscilara ao'

ser descido o primeiro degrau da
,Nós, udenistas não temos cul- Catedral ec caira sobre 'o solo pa-

pa do fracasso do P:S.D. vimentado, sem que alguem hou
ve'ss& tido tempo para impedir a'

queda. ,

Á/queda da imagem, que a to

dos sUJpreenàeu e contristoQ, não
cau'sou menor espanto que a cons

tatação do fato de ter sido ergui
da do solo, em perfeito e�tádo, a

. im'agem da Imaculada, não' obs
tante ter .batido de enéontro ao

chão revestido de pedra, depois
dé tolar pelos degraus.
Foi o padre Casein'iro, da Or

dem dos Beneditinos, que h� al
gum tempo se enconira em Júin
vile, quem recolhéu a imagem e

a repoz no andor, para que a plO
cissão

. coniÍ!masse.
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Um amigo do povo
, . .

'\. .

Conclusão da 1. pagina

CLUBE
Edital

.

'

Para cumprimento do artigo 22 do Estatuto e conforme
deliberação da Diretoria, tenho o prazer de convocar os snrs.

.associsdos pára a Assembleia Geral Ordinaria a se realizar no

dia 27 do fluente, as 14 horas, na séde Social, e, na qual proce
der-se-á a eleição da nova Diretoria e do Conselho FiscaL

A Assembleiá funcionará meia hora mais tarde com qual ..
quer numero, se na hora' acima fixada não estiverem presentes
a terça parte dos �só.ciós residentes nesta Cidade.

Cano,inhas,' 19 de Agosto de 1950
'I W.�. Richter

1. Secretário

· O Vice-Presidente na (hapa do Brigadeiro
Foi ,escolhjdo, na, Convenção da UDN, no Rio

o sr. Odilon Braga
êsse (jl.lto cargo por não ter
absolutamenle concordado
com' a implantação do cha:-'
mado «estado-.novo».

B.ealizou....se, ha dias na -Ca

pital da República a Con

:venção Nacional convocadq
1

especialmente para a escolha
do candidato udenista à Vice

. Presidência da Repúlbica. ,Gaitas Apianadas
o nome ap<;mtado é o do

'

(Italianas)"
·

ilustre mineiro, Dr .. Odilon

;Braga, atual. Presidente do
Diretório NaéionaJ da União

D'emoçrática .. S. S. já ocupou
"relevantes posiçÕes adminis,:"
ttativas quer no sêu Estado
natal quer na administração
nacional, tendo mesmo, de

sempenhado às' altas funções
de Minist_ro da Agricultura.

c Por
.

sinal que abandonou

Tem para pronta entrega ti firma
,A. GARCINDO & CIA.

Em exposição na Casa Bara
Üára, a praça Lauro Müller.

�

Lquças
por preços

,r e d u z i d i s sim o s
,

Casa Erlita

.,
.

I

A visita do Bri��deiro,'
visto .por ·uma

. pitohisa

I'nd ustrial
Altavir Zaniolo

Ha cêrca de 12 dias guard:"a o

leito, bospitalisado, .0 nos'lo bom·,
amigo e assinante sr. Altavir Za
niolo, que foi submetido a: uma
inter v enção cin1l'giC:3.

O ilustre industrial e atual Pre
sidente da Federação Catarinense
do Mate tem sido muito visitado
pelos seus amigos e admiradores.

Visitamos o distinto conterraneo

desejando·lhe pronto e co'inpleto
restabelecimentó .

." PELfJS 1..Aà1R IE',
.. e.ffa D<D�e§ . 4

. Aniversarios
Anioérsariam em data de

hoje: a sra. d. Norma, espo.

sa do sr. Darcy Wiese; os
, meninos: Jors» Ricordo.fiiho
do sr, Alvaro Mallon; Ermi
naldo, filho do sr. Ludovico
Pieczarka,' o jove.m -Carlos,
Spies-.
Amanhã: a S1'tlZ, Elvira, Ma- ,

.ria, {ilha do sr. Arnoldo Mo-'
ritz.:o menino Charles, filho
do sr. Ervino Wiesp,' a sra.
d. Nasira, esposa, do sr.foõo
Seleme; a meninaIngrid Eli
sabeth, filha do sr. Leo Freund;
o menino Jayme, filho do sr.

Leopoldo Buba.
Dia 21: O menÍ11.O Alberto,

'filho do sr. Miguel,Dureck
Dia 24: o sr. Pedro Prim,

a sra Anita; virtuosa esposa
do sr, Segio Oapski.
Dia 25:'0 menino, Luiz Ede

mar, filho do sr..Bernardo
Wenat Segundo: os srs. Ati
lio Santos: Jacob Seleme: e
Antonio de Barros; ti galan
te snta. Dirce de Almeida.
Dia 26:- a sra, Erna, espo

sa do sr. Wiliz Gorselts, O

sr. Vitorino Perreira de Trss .

Barras:
\

Correio do Norte, cumpri
mônta-os.

lombou a imagem da

Virgem ao sair da

procissão dalCatedrat

ELEITOR' AMIGO!", '.'

Medita sôbre a �\tuação do

Município e vot�
CONSCIENTEMENTE

'.

nosso Estado e do'

nos candidatos da
. UDN,

ria, defesa e a bem dos teus ,proprios interesse's.

Bastam as experiências frustradas que tem custado

tão. caro ao povo!
.. - HH· FI

{"

(

ri

Noivado
Olga e Mario'

. Contratou cusamentn C0111
a distinta srta. Olga, filho
do sr, Otto Frledsich. e Ixma
seehora, .0 jóvem Mé..tio Ar:
Ferraresi. '

.

Aos noivos nossos parf!:be'tls.

Participação e

agradecimenta
Com profunda dôr, participa

mos aos nossos, parentes, e co

.nhecidos, que o Senhor sobre. a
Vida e a Morte resolveu de levar
para Seu Reino e nosso estreme-

.

cido, Pai, Sogro, Avo e Bisavô

REINALDO. ENDJJER,
falecido no dia 10 de Agosto cQF.
rente, no localidade .de Rio da
Serrá, contando 68 anos de .Idade .

Agradecemt:>$l o todos
-

os bons
vizinhos pelo muito que ajudaram
e a' todos Parentes e conhecidos,
finalmente a todos, os que acom

panharam o Finado a 'sua ultima
morada, até no cemitério de Rio
das Antas.

Pelos Enlutados:
.

Rud0Ífo Endler e Família
<Bernardo Endler e Filhos •

Gustavo Stratmann e Familia
Evilasio de Aquino e Familia
Evaldo Endler e Família
Edmundo Endler e. Família
l t ipolito 'Endler e Senhora

Canoinhas, 16 de Agosto de 1950

Aluga-se,'
uma casa de qutatro comodos,
8 /preço

.

de Cr$200,OO mensais,
prefere-se inquilino".com fiador.
Tratar com Henrique Ne�s-·

taedter

Ciuilherme Varela
Contin-ua hospitalisadó o nosso

querido redator e bom amigo sr.

Guilherme Varela.:O distinto com

panheiro de trabalho dia:çiamente
é visitado, por urna legião de fãs.

Com os 'p.ossos yotos de pronto
restabelecimentó enviamos ao carí
ssimo amig@ ,nosso abraço f\fetivo.

Alma
Orlikowski

I

�ontarij ama�M no Line O�erário
Apresentar-se-á terça feira, .

. as 20,30 horas, no palco do
Ciné Operário, a consagrada can-

- tora gaucha de renome. nacional,
Alma Orlikowski. Seu programa
será cantado em português, ale
mão, espanhol e italiano, sl;lnd()
o acompanhamento 1i0 piano fei
to pela srta ..,Carmem Sch�ide.
o. programa é o segllin�e: �

,

la parte: Berceuse, d�: iBtahní�.
Um· pouco de, amor, de Lao S1-

leso. Die FOl'ele, de' Schubert.
Ciribiribin, de P�stalozza.

-

.

2a parte: Canção da guitarr�,
de ,Marcelo Tupinambá ..A caSI

nh� pequenina, de Ernani Braga.
Para. ninar, de Pamilo' Barroso..
Maringá, de Joub!)r de Carvalho.

3a parte: Wien du Stadt mei
ner traume, de:' Sieczynski,' ta
violetera, de R. José Padilla. Vilja
Lied e Valzer da Opereta A Viu
va Alegre, de Franz Lehar.ma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


