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'1" O: .Diret,órió" I'ocal' da, :UQH:';,rf!cebeo da, di'f,e�:ão. estsdaal do Partido' o segu�nte despacho telegráfi(o:
,"Có;ntinda,'ábsol'utameritté,f.i;,me ,,'e,nte:nd'im'ento,'UD:NL com PTB. 'PessedJstas' lan-çam boa-tos pa�a ,es

UDN votará Càrl,os Gomes.' Q·liveira para Senador e PTB
• >

f
�

trabalhistas votem 'IRIN.:EU, B,ORNH:AUSEN Governador pt Saudações'
exercício

'

UDNu � Esse desp�(bo! telegráf,i(1 teDl O nr, 5744, e foi 'expedido
essím desmentidos os boatos,' .v.ei(ulados peles desesperedcs pessedistas.

t�belecer conhrsêo. ConFirmamos que
recomenda pübllcamente
Paulo Fontes Presidente

ás, 19,45 de 12 do corrente, ,ficam
'---

Canoinhas Numero 145,
,

Consagração
·

de . um nome

IIIN'EU BORHHIUENS une até o momento quatro,

grandes partidos em torno de seu nome

o grande exemplo que vêm dando os Partidos Politícos

apoiando a candidatura já consagrada do Sr. Irineu Bornhausen,
ao cargo de governador de nosso Estado, não é mais do que a

expressão congénita de todo o eleitorado catarinense," que dese

ja ver dirigindo seu Estado, um homem que seja verdadeiramen
te democrata e capaz, de um homem que por seu passado lim

po e honesto de lutá em prol do direito e da justiça, saiba t,n

cerrar com seu alto senço administrativo os grandes problemas
que afligem a terra Barriga Verde.

'

União Dernocratíca Nacional, Partido deRepresentação Po

pular, Partido Social Progressista, Partido Democrata Cristão, são

as forças democráticas, que até o momento se aglutinam em -tor

no de um nome afim de consagra- lo nas urnas a três de outu

bro.
Esta coligação verdadeiramente democrática haverá de per

'manecer para sempre gravada na memória de todos os catarí

nenses pois a lembrança do idealismo puro, da união .sã e cons

trutiva de todos estes partidos, haverá de ser o exemplo segu
ro para as gerações futuras, que verão nela o desejo ardente, de
progresso, de engrandecimento e a consolidação dos ideais d#e
mocrátícos da gente barriga verde.

Irineu Bornhausen é ouvido e' aclamado nos mais longinquos
pontos de nosso. querido Estado, entre os pobres e entre os ricos,
o seu nome é, pronunciado como sendo o guia certo de uma era

de progresso, de felicidade, de soergimento moral e material de
nossa terra e de' nossa gente.

Só a consagração dada por quatro partidos que até o mo

mento' apoiam a sua candidatura é o prenuncio de .uma vítoria
cersa dé umà vitoria que será a vitoria do.povo para Q bem; pa
ra o progresso. para' a paz, para a felicidade que será ti vitoria

dé Santa Çatarína para o seu engrandecimento e para preserva

Çã9 de sua tradição- historiea.
. ,I I. '

' _

,

Todos OS catarínenses, hoje de pé, clamam por Irineu Bor-

nhausen por este catarinense, digne, que de norte a sul e Pe les

te' 9 oeste em todos pontos: onde chega, é alvo das mais expon
taneas e das mais entusiasticas manifestações que lhe são presta
das corno um penhor seguro dá gr:atidão, do: povo te como urna

prova irrestrita da confiança em si depositada para s�r o chefe

capaz e o governador democrático de todos' os catarinenses e não

apenas de seu' partido,
A gra�de frase pronunciada por Irineu, quando da índícacão

de seu n'ome pela U.niã,o' Dernocratica Nacional, «se eleito a UDN

perde um
_ cQrtel�gionárió,' porêrrro povo ,gar:ha um governadOl:"

é a ",xpressão mais segura de que .vardadeirarnente seus propo
sitos são altamente' elevados e d-e que tudo Ierá pelo engrande
cimento de sua terra' que tanto precisa de um homem, que lhe
,possa compreender; de que lhe saiba reger os destiLlos,

UDN, PR?, PSP" PDG, todós' unidos consagram um -nome

e garante-rn: 8 ,Santa 'Gatârina um futuro. Cremos e sabemos, ho

je mais do que ;nunca. de ,que o nome de Irineu Borh�usem se

rà os elos com q,l1e S!" ligarão dentro de Santa Catanna, a ca

deia do bem; do direito" da justiça, da liberdade" do progresso
da paz, da, tranquilidade, do engrandecirnento, do bem estar ge
ral de todos "âqueles que 'amam sua terra e que lhe almejam um

futurá próspero e feliz.
H. B.P.

a
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KALEIDOSCOPIO
- A UDN, local não é con

tra o professorado municipal, É
à favor da moralização do ensino

público, á nomeação, de profes
saras' exclusivamente mediante
concurso ou' exame previu. É
contraria, ferrenhamente' contra
ria a nomeação' de professoras
semi-alfabetisadas as quais' .tem
sido confiadas algumas Escolas
exclusivamente para servir aos

interêsses rnesquínhos do Bar-
tido dominante. _

A UDN não ofende o profes
sorado. Ofender o professoradp
capaz é queser igualar à profes
soras capazes que prestam re

levantes ,serviços ao .,.municipio
.moças que deveriam ser alunas,
que deveriam aprender a lêr e

escrever. Esta averdade. Quem
ofende e compromete o bom no

me do professorado é o PSD que
comete c, crime de confiar es

colas à moças que não estão al
tina de exercer o cargo. Feliz
mente agora roi reduzido ó nu
mero de casos. O gov.êrno mu
nicipal, premido pelas circuns
tâncias, já substituiu urna das

professoros de que (J povo re-

clamava. ,

.::_ No Arroio Fundo,
n -u m c o m f c i o ou durante
uma discussão. não sabemo.,s bem,
o sr. Ney Paeheeo ele' lVIiranda,
prefeit.u Municipal. sustentou que
Getulio é cDmuoista e que o pl'O
grama do PTB Jlão pn'sta porque
permit.e o divórsio e muit.o se

apro}..�ma do comullismo. Popula·
res que não eõncordararn com aS

" \ /,

afinnações do Prefeito p.assaram'
a discutir com o mesmo quási
chegando a vias de fato. Pouco
mais e o jovI,m Prefeito teria si
do vitima de ,urna l:igressão d�
partidários do Senador Vargas_.
- A UDN não é contrà o

, funciollalíslU'o muflicipal'. como di
zem os profissionais da intriga" é
contra os funcionários relapso&. É

'Prezadó patrício:
Na semana passada eu lhe

contei a historia da intriga ele
'Ug,0 Borghi que visou ,afastar
do Brig�deir(l EduarQ9' Comes
8 simpatia d.o::; trabalhadores bra
sileiros.

Para que não, fique, meu ca

ro patrício. no seu espIrito' a
mínima dú;vidà ,da campanha
desmoralizante que o aventu-·

reiro paulista 'planejou contra o

'honrado Brigadeiro� vou trans

crever aqui alguns· �6picos, do
'pensarn$oto, do HU,stre brasileiro
a respeito tios trabalhadores.

"

«�um futuro' meJi-,or pode
mos e d-evemos chegar pela ver
dadeira democracia, . progredin-
do numa, ordem s(\)cial mais jus
'ta.,na qüal o triste espetàculu'âa
opulência ,excpssLva, d� urís �}ão

afronte a miséria extrema dos

outros; para uma éra em que'
os ricos séjam menos poderósos
e os póqres me,no� sofredores».

(Discurso de São Paulo, 16/6/45)
, .

,«O trabalhador rural necessi- a' participação da mulhér, fl)ra
ta de maior salário e de me- do lar, as instituições pré';pri
lhóres condições' de vida. A sua márias são indispensaveis e cons
miséria - é ppr" demais p�tente tituem urtla das mais salutares

para não despertar,atenção e sim- soluçeE1s do problema çle assis

patia. A suá penúria não, é: ape- tência �ocial». (Discursp d� Sal-
nas de 'alimento, de roupas E; de vil dor, 25/8/45).

' ,

assistência médica ,e den-t4'Tia É Reeenternente, na. sua visità
tambein de edueação para o con- � a' JOinvile, 110 nosso, Estado, o

fô�to A

e <;i€. �stimu:� par� �ma 1 Brigádeiro, em enÚ'evista 'a Jor

eXlstenCll.),. �p,pad�a,o maI,s e1:- nal de Joinvile, disse: �Nos dis
vado". (I!lscllr,>:o de Bel('), Hon- c'tirsos, que prdnunCiei-

.

em 80-
zonte, -1.5 de. ju'iíno de 1945). '.) rodlb?� Juiz "'de F,ór8, Ribei_rão
,«Nós dias de hoje; 'sohretudo' "Preto, e Petrópo'lis, abbl"dei as

nas cidadE's de rndu�1irialização ques!.õ�s trabaThistas. Nãp mu

cr'escente, com fortes contingen- dei. -df�sde então. 'Continúo �Sen-
tes proletári0s, sendo 'fl:equente '

. ,.� (ê:mf na '3�, pág�na)

Politicas
Depois 'de' manifestações do 'Olivério V. Côrte, tomaram

Sr. Albino Budant sôbre 8S di- vulto, novamente, os rumores
ficuldades que o PSD vem en- .. de que será retirada à candi
centrando para, entroduzir o datura do prospero comercían
nome do sr. Francisco Nicolau te e abastado industrial. E não
Fuk e sobre o fato de Estar a- é de duvidar que o, PSD, to
gara absol�tame�te -, cOl1,:encid,?

mado de Pânico.. com.o' �nfi�. 'Ide que sena' muito mais facil mude de rumo e se aventure I

para 9 Partido o n_ome do sr. por outro caminho. '

, .

"

'

-

,

'
" Convem não esquecer _que por

contra o fato de qussi 50'/. da reu- acaso ou colncídêncía fomos fe
da do muuicípío ser destinada aos .lizes em todos os nossos" vati
funeiouários. \ Efetivamente o mu- cinios polítíeoa de ultímamente.
cipio precisa de Iuncionàrios be� Assim foi durante, à crise pes
pagos.vmas que prestam, serviços, sedista quando por \iuat s�mQ-
80 munipio e Dão, de dezenas 'de nas' nos antecipamos. aós àcon
funcionários, todos mal . pagos e tecimentos anunciado 8' retira
muitos 'lios quais não cumpr-em #8 da dá candidatura OrtyMacha«
suas obrigações.

"

do. Assim, foi, também, 8� Ian-. ,

çamento dacandídatura trabai":
- °«Barriga-Verde», ao inves lhista.' xxx,' 't-

de mentir e intrigar, devia dar -

uma satisfação ao povo sôhre a" Viajou para Florianôpolis, não
sabemos em qne caráter, o sr.

imoralidade de a Prefeitura pa- '

gar 12.000,00 ,(DOZEMIL CH.U- (Cónt. p,à ,,4a pa�fna) ':�, .�
ZEIHOS) de despezas da excur- I
são politica do sr. Nereu Ramo!'! A odl's'se'.·a, d"e D,m 'ifhefe,ao município. Dinheiro do povo

"

criminosamente desviado das suas Acompanhado dos .srs, �:Eipidio
finalidades pelos senhores da Pre- Barbosa e Lacerda. ambos" caa-

feitura. .didatos a .uma cadeira na" Assem- ,

Ao invez de méntir e intrig,al'. bléia estadual.' esteve no sul do
o «Barriga» deveria esclarecer o Estado, em propaganda peÜÜca,
povo sôbre ti remessa de qual'cn� o sr. Ne(eu Ramós.
ta conLos da 11'i'lllicípio' á Policia Em A��ra\-ig\1á: �foi s.s . .tecebi�
Estadual. Dinheiro arrancado do do P9r seús c:@rl'eli;g,io!<lá�l,os. ali€is'
pOYO e tambem desvi.ado das sUas pOtlCOS e a il1c0idade':ou ' !fleni,na- ,

fiualidades. da dati escolas qU6' fórmou ao,
- A população local deve o acêno óo. sr. diretor da Jrtstrüçãó

fuuéionamento do Gínásio nãõ ao' Pública, na, praça municipal,' 'pa-' ,

sr, Chico Fuck mas graças à in- ra mais ,u�a �ànHe,�taçõ_o a mu,:,

sistência e á dedicação das Irm�s � que, obrigantlo (a's§.iril' professores,
do Colégio Sagrado' Coração de e alllrio�.8 'mais' 'uma ,'cstafant'e
Jesus à nossa terra, que de 100- < concentrá�ão. ' ;, '."

ga dat.a vem fazendo sentir �-A!l: Discursos.� vivas. etc. por toda
sociação pr'Ó Ginásio, a urgente 'ti p,arte! fi 'para finalizar

-

uma su
nçcessidade de� cO,ntrata�, " PTofes! ,

' , (Cont.' ,!rt\' 4ft pag��a)
r,ores. e de m�nter o GmaslO ,em, ) ", ,", '�"'- -' ','

fUllcionamento. Nã-o 'fosse a' bon- ,

bade e o' patrioti�mú das Irmãs' Manobras d.e Nerêu
e o curso g'inasial n50 teria Jun- '.' �

,", � " •

cionado durante o pí'iil1eh�o tris- ,
co'n'tra 'O PT8'

mestre eSlJo!ar de 1.950.
'

,

nésesperado com r a c�ndida-
- Em breve'0\ povo conhece- '" tura do, sr.

. Ca'rlos G0mes de 'I
rá a verdade sôbre o Caso de> jeep --. Oliveira áo Sen?do, é com' a 1:'€- I'
da Prefeitura. fia uma cortina fu- comendação do PTB em fa'vor

maça em. tudo isso. ° propriosr. da candidátura de Irinéu

Bor_jPrefeifo dias arites da r,hegada do nhausen, o sr. Neréu Ramos, �

ve,ícu�o afirmava' a ci(!a(Üíos' d�
,

p0litic��ent�, 8�onizantel quei- �.!�.CanolIlhas qlJ}) a Pi'cfeitura r�Ge- ma ScJlS 11ltlmos, cartuchos ur- !I�
beria ,um' jei'p para q':JC êlci Pro- d,indo tramas, diabojicos' contrs

.
feito acompanhasse a moto,nive- o PTB catadnense� Se1;ls irmãos .1
ledora pelo interior. Estf.i.afÍrmaM Hugo e Jq.aquim Ramo,s, liga-;.
ção fui testemunhada por diver� dos a Bat;i-sta Lu-zardo, João Me-- i!
sas pe�sôas. C? je(jr-"afi��l chegou ves· e Si.rYl;_ões, ,L{Ípé�;�st�() pIei-,
e psta sel'vllJdo! aos

-

mtcrcsses tcando ]UlltO ao Sen&dqr Getu- i
I

do PSD tendo sido registrado, sc- lia Varga� li d�stituiç-ão 'doDire" '

gundo dizem", em , nonle do SI'., tó'rio'Petebista em Santa Cata-i

Dl�àllSio Cunha. O fato é qu_e h!l 'rina e a l:.et�rada da cttndida;tu-1

mietefio no caso do jeep. (Córlt na 4a pagina)
,

. J,
• ".

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;... I
.

: .�;' 1.;,' 1-
_

- �, ....
• _

'"
_

SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE-CÁTARINENSE •

·i

.

!

,

,

,

Para. Presidente da
.

República.....

rig deiro Eduardo
.

.

ornes
" ,

Para Governador do 'Estado

"
_,

• s

, .

\

I ,

.

"'-

IRINEU BORNHAU$'EN'

\ ,

PARA PREFEITO PARA OEPUTADO ESTADUAL

u
I,

o o
N

Benedito Terézlo de Carvalho Junior I Dr. 'REHEAU 'CUBAS

PARA VERE,ADOR,ES

DN

jovi1to Tabalipa - Industrial
Rivadavia R,. Corrêa - Advogado
Basilio Hum.nhuk - Industrial
Artur l'oigt - Comerciante

_ Raul 'Simões. Lacrador
Paulo R.,itzm.unn - Func. Cooperativa•

"
,- .

I.

Agenor Gomes - Proprietârio
'

/

E1Pidio Borges da. Silva - F(wro,�'iário
-Carto» ScJzr,amm . bidustriãrió ' .

-1'"
,

.

I
. ,

'Henrique Rassoê , Comercuuüe
Quo Fl'iedric/;_ - lndustriat
João Maria Corrêa - Lavrador
Rodolfo Ziper.er - Lacrador ,;

.

VicénÚ Klod�i1tski -rl.aoradar.

AlcidioZàni% - btdustrial
,

.. Mar'celino Ruthes - Comerciante
..

','�, ,<Silvio' Alfredo A1I1ye1" � J�,:�alistá

UD.N'
I
.••

\,
I
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." Atende diariamente das 7,30 às 11 horas 1,30 às 6 horas
.

'{tas oitos horas' 'previstas pela
�

novos modelos 'ela nova linha de 1950.
.. 'lei. A isto deve-se acrescentar

Praça Cauro MUller que, depois de uma vida ativa,
Sta. Catarina o trabalhador deve possuir a

garaatía de !ltnª ,ª:PQsentaclqr:ia
decente. Para .. qae isto (,aconte- j

teça, devemos encarar de fren
te a missão a ser executada pe-
lo Institutos de Aposentadoria" . '

..

e Pensões, que não -estão cum-
" "l;U.U.,�R".E,'�N,·�,,(}).i 6UB.A. prirrde. a�sua .finalidade, em /to:- " <

da -a suá pleLiitude. :gstà é ame- .........,':--.:�--��--,. ·<_L,�., '''-- .. ';,;< -- ... " " ,. . ---

dida 'urgente que se impõe.cpa-
1:8 que o trabalhador, na sua

velhice tenha o seu sustento

garantido, percebendo uma pen
são de acôrdo .

com o seu ganho
anterior, que o coloque á mar

, gem desobressaltos, que as pen
sões atuais.Ipor serem irrísórias,
não ·lhe facultam».
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:;rand��;::� ca::miras' no �iO�: e: São P:UIO."
:Mas a Casa das Casemiras com o seu preço baixo, ob-"

tEindo ur.p gra)1d�' estoqúe de ca:serniras com padrões para
todas�' as classes, o ofel�ece .aG, pub-lico em geral a ultima
o-porfunipad-e .

de '_-comprar sêu:: corte bom,· bonito e barato.
Não' deixes para amanhã o que podes fazer hoje!
Compre já o .seu corte de- cÇlsel;1lira. na ,Casa das -Case

miras de Estefano Bedritchulé & Cia. Rua'" Paula Pereira
's/n., Fone 214 - Canoinhas � Sa�1�,;Ç,a,t�,r:�p(hf:: 1 vz.

--...... �. ,,�--'__ .. -

)' ":�',; ',' ��;;,; �:�������.:_.' ��'�"S1; .
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,- ,c·���:���;f�:�:V:�:,�i�:��,.�É a melhor que há mensais, ven:iendo na::s Jl�gS �yaJi'�s,;. :�:r:

".

,�i�taI, Sabo-
ir"'- I nete::; e PerfJma rias, -pelô �Se.rv:i:ç9 ;" ê'��,;r:;(f. ,1;)'�iIso Postal,
trlita' .' .em todas,�,:.ts:.Çcl�aâ��t"",;J3tJt��!'�';:i}i

\. '� I '��r '.,ty. �'-�:-.",/ .. �\"��..•i-.,.',·.�:�;\·?·�<·::�V\

'�""M_ ---:---:--,' ,l)lrigir-se à Meiijn3J��,U$t
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Cárxa Postal n. 125 -;: irIOiciA13'U<" '_:_'\ '.Êsti��'N'de São Paulo

. 'i{�s��'��'���A: -==""""
Em tod?'�I�����:i�����!_o' 'III.Onde a economi.a é ,in�lpens�,te1-;'i:Ii';::;)n1!:11h.�t::1�b9riosa

encontra sua éQn1pçmh�i�ri:l�':iê(�'áF,e1n,,;i.\-,rr{ª� Imaquina de ,�ostu'r�__<,jI;�f'tr1<�t�{(!t1 ' ,I
Suave - SeE}Ut-,a _ ..R"a'P1�<'}1 >����lt\t_��1;:�$

Mais de 30 anos ,Q'€ e:�potiencia e centenas de miT&lares de
maquinas em r�nc!or:amento espalhada,.s))01' t�dD ,;J, '.�., '" .. .;;,

. 'o mundo' conl'irmam a sua tradlçao. ". -:�·�ii\".t",,� :J.I';
... '
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�
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_ . �-'t -'i.... '".� I'J' :�:-* (J" t "):t'��

Para pronta entrega nesta práça' ,oferece .

CANOINHAS

Denta.duras Ati�ioiiiiõ�s' :;y
.

Dr. Benigno.Cerceira
(Cirurgião Dentista) "

.'

Com longa prática executa: cpm, �Srhero' tod�s ;ÇlS trabalhos:"
concernentes à profissão e .eomo .especialídsde ,'dentáduro-s
artísticas, com dentes fluorescentes ·(tl'anspare-ntês) obede-'
cendo a técnica rigorosa 120m,medífícações .e observações"
proprias. Essas dentaduras como o atestam centenas delas,
não 'acumulam detritos de alimentos e podem ser' conser
vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou uma técnica

que assegura a mesma estabilidade como para as superiores ..

I.....
Consultas todos os di'as úteis ,��s, 1 ã.i '1'1 ,e

'

das 13,30 às 17 horas da tarde 225-P

Cano'nhas Sta. Cata�t� � .

�,

MÉDICO

Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura

.

de Hemorrhóides sem operf,l�ão
Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

2)�.- . ,'1!te� tJ� At,4Uf�
A.ved;l� J�6;� P��$ôa (18

C,ulf.;t:nb_.

Farmacia Allage
.

À' Rua Vidal -Ramos, frente da Delegacia de PqJ,�2ia "e
"

Variado estoque de produtos nacionais e '\

extrangeiros a preços 'vantajosos·.

ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R.
ÀDVOGADO

Escritorio e residência à Rua Paula· Pereira
.

ex. Pstal., 27

Dr.
, -

ADVOGADO
,

. ,�sFritorio à Eua ,Vi<;ial R�rnos, ,� .Eslificio· íNitt
. �

,

..

,� , ��"� .

.

::'_,- �.
> i

Inventários, ' eobrança:�.;, ,contratos e outras causas

civeis e' f011}ercÍais, Bireito industrial e iegis.li;lçi;io do
trabàlho ',.;�

.

Naturalisàções e títulos. declara torios.
"

Causas Criminais.

J

, �.,"
)

"

l
..

i;Esse :6, ':rpetL'í'A8'l\) I tI!'1')trjeio, ·'0 f

so tPt(nS'aro�Nt,o ,40', .Bli'i�d<{firo ..,3 l.-respeito -das -questões 't:t:aball;lis- t ,iA lta
".t.a,s.

..

'.
,e '

I
. CQl'PO .voeê .,vê, -r,!&.D' t!;Jóc.1e, ,ter 'i

�ha�üdo -truque <eleitGJ;l?)�mai:::,}n- l

tlecà-n�)",�is ;ir\ji1��o '.e �mais :
,penre1.iso ,do ·Que,o_f'in�ent&dop.e- ------

.
.lo "he}11 .n,i.l'tri,do,a'Vep-tl,lL:€ivo--:tJ;go �l!iiàllil!lf"IlI·II:II"iIIIIl.lIIír_·."'IIII""'IIIiI iIII III!IIIIfIII••' IISI'IIIIIIIII!. _

- .... ,. �

iBoliShi em 1-:945.
-

Você 'P0dê con14'i;rrcO rOOu vo

!'to ,ao' ,rB'r�gydeko. ,cumo con'Í1a
.!São -tbdos .,aqueles 'Q-4€ wnhan1
\c-on� uma .,«era 'ftn -qtle QS 'Ji'iGos

.

�'SE'j-3-!,TI ,men{,l's., ;poderoS,Çis ,e os

PO:];)�� <.tn�n0s ,sofi:,{'rdores >?:
.

. ,

<;; v';' . �scritº:I:iQ . é�· fesid�;hcia
'Rua Cbronel Albúquerque. sin

Canoinhas Sta: Catarina- '., � ,,<, 1i':?ça, do Go.r's;�iOAj.9 htor-,. ,(
,

.

_' <F"�, �
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, pj\ R A F E R (, DAS
','\ I

ECZ�,MASi
I N f L A���:Ç <t> �Si
G: O C 'E' ,I' � A S I

,F
.

R\ "< E 1 R. A S,,
��A5, ç'lC.'

ASSINATURAS'

AM •...• Cr$� 40;00 ..

.

Semestr� •• .- . Cr$: 25,00
� ,

,
,-7.',X - <;;.",

!',It.ln-n:-:ro "avúlso -

Cr$' 1,00
Cr$ 2,00

A,nuncics cle I>cordo com a, tabd., de
, prt:ços •

(asa

Radias, . I n V i C t u s
_. _. .Ô -r. ,5. ".�.

ergulho' i-dâ iJ.ictúsb'lia nacional, em 9 modelos diferentes

acaba de receber

DE OL,HOS

1 N'S K I
CL:INI"t�

Dr.. SZl
(De Curitiba)

Vai prestar seus serviços nesta cidade
do dia 21 a �O de Setembro

clrurqia dos clhos, oculos, olhos artificiais
Consultorío em "Canoínhas no Hospital Santa Cruz

Horario: das 9 as 11 e das 14 as 17,30
CONSULT IA: Cr$ 50,00 3vz.

E,LEITO ,A
'("_-;:.'

sôbre a situação dó.::nbSso Estrade; e do

Municípie e v'ota" ,. };,,� ,�:, i�
-CONSCIENTEMENTE nos candidatos da UDN,

�na defesa e a bem dos teus proprios interesses.
. ... . \..

Bastam as experiências frustradas que tem custado

., fã{i) caro ao pOi\6!�� ',-

a 11911

, ,

í
,
I,
.[

�

, ,
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'Desmascarando mano-

bras pessedistas
o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - recomendou aos

seus eleitores trabalhistas o nome de IRINEU BORN
, HA.US�N para ser votado ao Governo i do Estado, nas

eleições de 3 de Outubro -. A União Democrática
Nacional apoiou o nome do sr. Carlos

Gomes de Oliveira para Senador
, I

,Y,.blicamos os documentos que firmaram o entendi
mento entre os dois Partidos

As cartas trocadas entre a UDM' e o pra
--Foi a seguinte a carta da,UON

Florianopolis, 1 de setembro

de,1950.
'

Exmo: .Sr. Dr. Saulo Ramos
'D'D'. Presidente do Partido Tra
balhista Brasileíro. ,secção de
Santa Catarina. ,

,

'Cumpro o grato 'dever de co-

,
municar a V. Excia. que o Di
retório Estadual da União De
rnocratica Nacional, secção de
Santa Catarina, resolveu não a,

presentar candidato ao cargo de
Senador e apoiar

-

.nás urnas a

3 de Outubro, o nome do ilus
oife' catarinense 'dr'. Carlos 'Go-
xhE'i de Oliveira, digno candida
to do Partido Trabalhista Bra
sííeíro,
E o fêz não só atendendo à

'solicitação do Diretório udenista
de Joinvile, em favor do digno

Foi a seguinte a
.. ; Florianopolis, 1 de setembro
de 1950

" Exmo. Sr. Dr. Paulo Fontes,
.,' DD. Presidente em exercicio
dR União Democratiéa Nacional
Seccão de Santa Catarina.
.'\. 'comissão Executiva Esta

dual, em reunião extl'aordinari�,
tomou conhecimento do' oficio
datado de hoje; em que V. Ex
cia. comunica: 'que á UDN resol
veu não apresentár candidato
80 cargo de senador e apoiar
.Q�S urnas, � 3.de outubro o

nome do ilustre 'catarinense dr.
Carlos Gomes de' Oliveira, di
gno C'andidato ,do Partido Tra
balhista Brasileiro.

E o fez alem de outras razões
que muito honran) o_nosso c�n
didato, considerando os" objeti
vos

'

comtlns dos demais parti
dos cQligad'os (tau seja, a má
xima atençãe para ,QS proble-

-

mas "fundamentais' da' adminis
b:ação da econoIiüa" de Santa
Ca.tarina, da assi�tência á clas
'sé trabalhadora "dehtto de um

alto espirito de toléra�cia e

c'Oncordia entre os catarinenses'»

filho daquele municipio, mas

, principalmente considerando as
altas qualidades que exornam a

figura do Dr. Carlos Gomes de
Oliveira e à simpatia que o seu

nome despertou entre os parti
dos coligados em torno da can
didatura do preclaro sr. IRINEU
BORNHAUSEN, cum. objetivos
comuns, ou seja, a .maxirna a:-
'tenção para os problemas fun
darnentais da administração, da
economia de Santa Catarina; da

, assistencia às classes trabalha
deras, dentro de U1:n alto espi
rita de tolerancia e concórdia
entre os catarinenses

Saudações Democraticas

Paulo Fontes
Presidente em Exercício

resposta do PTB
Penhorados por esse, alto ges

to da UDN e dos demais parti
dos coligados,' não podiriamos
deixar de corresponder a essa de- ,Oscar José Baoenmonstração de simpatia com

uma atitude 'de idêntica cQrdia- Deu-nós o prazer" de sua

!idade.
' visita. O sr'. Oscar José R,áem,

Assim, ternos o prazerdo 'Co" residente em Morretes, ve

municar a V. Excia. que a co -
Zha 'e tradicional cldade do
visinho estado do Paraná.missão Exec.utiva, após ter ouvi--

do a Direção Nacional do PTB, I hxerce atua�mente O cat'

RE,SOLVEU recomendar tam- go de,CoZetor Federal, para
bem, aos sufragios dos traba- - o qual foi nomeado medi01l
lhistas o nome digno do sr. IRI- t� concurso realizado sob o

'NEU BORNHAUSEN aquele patrocbtio d,o D:A.SP., no

cargo. qual. foi o único aprovado en-
Cumpre-nos ainda informar tre cincoenta e um candida-

a V. Excía. que o mesmo dire- tos.
,

tório resolveu não apresentar No exercicio do cargo deu,
candidato ao cargo de suplente Rauen, testamento de sua ca-

80 senador, f1,.fim-de que pos:sa paciddde moral e aptidão in
a UDN com os demais partidos telectllal, te'ndo despertado a

coligados indicar o respetivo admiração e respeito de to
nome que tambem sufragaremes. dos, pela correção e abnega..
Apresentamç,s a V. Excia. çãó ,com que exerce as suas

protestos do mais e-levado apre- funções.
ço e consíderaç�. Mereceu, agora, o nosso ami-

(As.)Saulo Ramos-Pres. da go e correligionário a hon
ra de ser escolhido para can

Com. Execu. Estadual Rafael didatos ao cargo de deputa-
G; Cruz Lima-Secr. Ger. exer. do -estadual,pela lezenda da

UD.N.
,

Recomendamos a todos os

nossos amigos e' ass;tzantes,
résidentes no Pat"aná a su

fragar, 'nas urnas ,de 3 de
outubro, o nome de' Oscar
Jost Rauen.

ódiss�ia de ...,A
"

,

Conclus�o
cu)enta cburràilcada. Os caminhões
dQ Estad,Q,:/e db mUJ;licipio, trans"
portar,.,Dl' de Turvo e outros lu
gar,es, os"trabalhadores das' estra,..
das, não só para formàr a claque
como tambem para o suculento
repasto, Terminada a pandega vol
taram os tralhadores; antes, porém,
e se movimentarem os caminhões
chefe local recomendQu que vi-

8sserp ao !ir. Neteu. E, numa

ó voz! partida daqueles peitos
e atletas, os vivas foram assim:
JUNÉU! IRIN.EU! I1\INEUI

'

Em Criciqma o fiasco Jlã� foi _

menor. Não ha'Vendo numero Sll
iiciente na praça publica; de' ma
ifestantea, 8,8. não pode falar as

assas falidas e a reunião foi des
oca'da da pra9" para o-salão .de
lna sociedade dançaI;lte. -Embora
ecep�i�nado COJ;kl'� fracasso, o che
�P faiou àquele ,peque�o número
le 'amigos, mas desiludido.

-

.

f

Mas adiante, em 1mbituba, o

que ocorreu foi mais engraçado.
Encontraram os carros da ci

dade com a sua carga politica. Não
havia vivalma pelas ruas. O chau
feur pergunta então ao chefão on
de parar tendo como reposta, on
de o povo estiver reunião e. {ir
risão)" apenas quatro amigos o

receberarÍl! Este o quadl'O pinta
do em cores berrantes pelo o

«O ESTADO» sobre a ·caravana

politica' q�e foi ao sul do Estado.
Após a ,desilusão, anda o che

fãola lIl.onol-ogar 'baixinho, cabe
ça curvada 'P!'lra o,' chão, ante
vendó a sua sepultura politica. E,'
de quando-em�quando, batendq
com pé, vai dizendo: Vão para
os diabos que os carreguem! E,
tal-qual Marió' chorando sobre as

ruinas de Cartago. vive o soba
,de ontem, aJquebrado, em solilo-
quio cón�ihuo a falar' com as som

bras!

Do «Diário .da Tarde»
,

de Fpolis.

RCA Victor
O Radio que satisfaz todos.
Bom, duravel e barato

agente autorizado

'Casa Erl�ta;
,(

'SU:Va; ,.José Maria; filho do sr, José
Maria Fernandes Luiz.
Dia 19, o�"meilino Ivam; filho do

sr. Fermínodol Silva, T" Barras.
, Dia 20, o sI'; Heitor Varella, o sr.
Rubens f i I h o d o sr. Curt
"Wolter, Wilson filho do sr. João
Selerne, o sr, Ernesto Blshop sobro
de Três Barras, à srta. Francisca
Jensura filha do sr.. Francisco e
-María Jenzura de Três Barra, dona
Branca Côrte Mello.

Dia �1, o sr. Gustavo Knoll, dona
Paula esposa do sr. Alfredo WÍI:lrtel
o sr, Pedro Jenzura de Três Bar
ras, Arlindo filho do casal Bruno
Schoreder, de Séreia.
'Via 22, d. Joana esposa do sr,

-Henríque Todt, D. Adjamíre esposa
do.sr, Henrique Passos Jose filho
do sr, Isae Seleme, Raul filho sr.
Artur Burgart, o sr. Dorgelo Cor
deiro de Paula Pereira, DI' Olívía.
esposa do sr, Elpidio Borges.

-

,

-

, <FAZEM ANOS , _,

hoje o sr, Luiz E. 'rák; f), Sra.' D.
, Nnra, esposa do sr, Abraão Mússi;
a srtá. Anita, filtra I do João Fürst;
a sra. d.. Angelina, esposa do sr.

Antonio- 'I'omporoskí: o menino Ar
naldo. filho de d, Maria Helena e

Vitor Tomaschitz; menina Edgard,
filha do sr. Willy Prust; d. Rosa es

posa do sr, Derby Fontana; D. Ema
esposa do sr. Carlos Stange; O' Dr,
Romeu Fereíra,

Dia 16; D. Maria e Mario íílho do
do Br, Ludovico Gevieski; Maria Luí
za, filha do "sr. Artur Bauer; Nelson
ülho do sr. Nelson Schlessel; o [o
vem Osvaldo Leandro; a menina
Zunilda fiíhú do sr, Ernesto Vitt.

Dia 17, o sr.: Pedro 'I'orens; o m.

Hesís filho do sr Antonio Tempo
rosky: srta, Edíth, filha do sr, Willy
Prust; -a snrta, Maria, ülha do sr.

José Damaso da Silveira e a snra.

dna, ,Barbara Wochichosqui.
'

Dia 18, o sr. João Augusto da

xxx

Rifa da- -Eietro No-o pTn local, infriltado -por, e-
lementos pessedistas, apreciou em

agitada, reunião o entendimento
ha vido ,entre as direções estaduais Avisamos os snrs. possui
da UDN e PTB e, segundo di- dores de bilhetes da Eletro
zem, por maioria m8�ifestou-se '

contrario ao mesmo tiO sentido de Novidádes que por motivo

dar liberdade ao deitorado res- da Loteria Federal ainda

peito ós candidaturas ao góverno
I não estar funcionando,

estadual. Assim, somente as urnas ,

ficam os' sorteios des-
de tres (le outub,:o dirão se o,s

�

ses, bilhetes tranferidos para
trabalhistas de Canoinhas estão O mês de Outubro pela Lo

teria Estadual do Rio G. do
'Sul. 2 x.'

Notas
(Corit. da la pagina)

Olivério V. Côrte, Presidente do
PSD de Canoinhas e Sub-Inspe
tor ds Fazenda,

Parabens ao comércio e iudustria
. do' Muuicípio, pois. segundo o ve

lho rimo «enquanto o pau vai e

vem; folga-nos as custas»;.; ,

xxx

O sr. Drâusio Cunha, que Das

horas vagas exerce o cargo de,
Inspetor Escolar Estadual; anda

por aí em" desabrida campanha
politica, «convidando», as proles
soras a votarem no sr. Elpidio
Barbosa para Deputado e "nele
mesmo" para Vereador.

xxx

O sr. capitão Delegado Espe
cial da Policia que aqui chegou
c' rapidamente grangeou a adm.i
ração até dos humens da oposição,
isso pelas iniciais r�vel�ções de
alheiamento à politica, -como ,re

quer o espinhoi;lo cargo, com a'

mesma vertiginosa rapidez" 'está
perdendo os lauréis, e <) cartaz a

politico. E isso porque S. S. tem

Ilco'mpall�ado as �Pxcu[,i'\ões pesse
distas p1elo interior c, segundo di
zem', até distribuindo cédulas e

propaganda pQlitica.
Não negamos ao cidadão o di-

.reito impostergavel de ter sua con
vicção partidária, mas, não pode
mos concordar e ,é mesmo aLltede
mocl'át.ico e condeuavel que ó car

go público e a farda l'wjam 'pos
tos à serviço de um partido. ,

de acordo com o sr. Saulo Hamos,
prestigioso Presidente do PTB C8-

tarinensc, ou se seguirão a orien

tação dos "representantes" do
PSD no Diretól'Ío Municipal do
Partido do Senador -Vargas.

xxx

Determinado' cidadão,: candidato
do PSD 'a Câmara Municipal, certo"
C-convencido do desprestigio da le-

"

Brasileiro!

CANOINHAS "_s. Catarina, 16 de Setembro dé 1950 - N.145
.

Manobras de . Ner'êu
- , ,

contra" o PT8
'

"
(Cont. da la pagina)

ra do Dr. CarlosGomes de Olí-,
veira. Os dirigentes -trabalhis
ÜlS; .entretante., estão firmes e'

coesos e, dispostos a resistir- até,
ao nhh:'l�o capitulando ante as

manobras 'de' Nereu,',
'

.'
"

Dr. Rafael Cruz Lima, tra-"
balhista de projeção, concedeu,
&0 Jornal de' Joinvile a palpí
tante entrevista da qual trans
crevemos alguns tópicos: «Não
me surpreende a agitação cria
da em Santa Catarina pelo Hu
go Ramos e seu irmão Joaquim
Ramos, que sendó amigos de
elementos do PTB €stão rnistí
ficando e até mesmo 'inflllen
ciando certos atítudes.em á se
ccão trabalhista de Santa Ca
.tarina, cremos até que tais ati
tudes não sejam esposadas pe
lo Senador Vargas que não ha
verá de trocar a amizadê dos
�verdadeiros trabalhistas. desde
o' homem simples do campo, até
"os intelectuais responsaveis pela
difusão do trabalhismo em San
ta Catarina. A direção do par
tido em face de certos propa-.
lados pelo pessedísmo, está' em
contrario, recebendo as maiores
manifestações, de .solidsrfedade
de seus correligionários e seus

diretórios, revelando desta for
ma urna perfeita unidade' de
pensamento e de ação, Isto se

justifica porque o espirito opo
sicionista em Santa Catarina tem
o' seu cabimento, devido -ào de
.ssgrado reinante, relativo á
alual admínístracão.» Ao fina
lizar o dr. Cruz Lima Afirmou,
categoricamente:· A CANDIDA
TURA CARLOS GOMES SE
'RA MANTIDA A QUAL.QUER
PR�ÇO.»

,D�f�nd8 a Democra�ia e as nossas mais
caras tradições cristãs, vot�ndo: em ,

Eduardo Gomes
,

o Íiti c e s
genda sob a qual foi registrado,
percorre .a Colonía São B-ernardo
zona atribuída pelo partido a outro
candidato que' está sendo traído pe
lo proprio companheiro - dizendo-se
candidato da UDN. É o cumulo! Mas,
se o ilustre cidadão quízer mesmo
aderir, havemos de recebeIo, porém,
como soldado de üleíra .•. é claro,

xxx

Voce sabia que o estado de Santa
Catarina [a foi governado por 11m
sirio, o sr, José Boabaid, tão sírio
quanto êsses nossos ilustres e esti
mados concidadãos daqui e que o

sr. Albino Bunant pretendeu achín-
,

calhar?
, Cada coisa que acontece .. ,

PARA VEREADOR
,

,
" .�

Agenor Fábio, Ciomes

vidades

./

Louças
I "

por preços

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

Casa Erlita'

Gaitas Apianadas
(Italianas)

Tem parapronta'entrega a firma
- A. GAf{C.fNDO & CU.
Em exposição na Casa ,Bara-

teira, a praça Lauro Müller.
\
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