
Jovi1)o Tabalipa é o candidato a Prefeito Municipal pela li.D. N.
Comenta.r-se que s. S. desistiu ou VQe desistir é conversa móle para armar efeito

espalhar a confusão entre os eleitores.

é dever de todo bom Canoinhense!
e

.

Propagar sua candidatura
----------------

Mais uma premente necessidade de
- Canoinhas

na mesma técla para

A «Voz autorísada do P. S. D.� que se publica nesta cida
de. procurou desvirtuar todo sentido da nossa nota sobre o tí
tulo «Os Pessedístas reclamam,s <Nós, não» ... , por isso, veio to
do lampeiro, com clarins e tambores, empunhando a bandeira da
vitória e cantando hinos, pelo muito qUI! o Estado fez por Ca
noinhas. Nada de sólido, nada de concréto, porque cada Município
teve a parte que lhe tocava de acordo com a verba arrecadada.

É preciso, portanto, que se diga, que () Governo do Estado,
não fez favores ao Município, fez ° seu dever. fez a sua obriga
ção. Não 'poderíamos viver eternamente na pasmaceira dos tem-

.

pos da fundação. A indústria cresceu, o comercie também, ou

tras realisações vieram. Depois o regime ditatorial estava sendo
condenado pelos verdadeiros democratas. Era preciso, pois, pre
parar o ambiente: _ fazer crêr ao futuro eleitorado que o Go
verno tudo faria para seu beneficio ...

Mas... o bravo colega, que tanta bordoada deu, porque .es
tava sólíto na arena, conforma-se, agóra, que la atual adminis
tração municipal pouco fez e está fazendo.

É preciso que- SE: diga que o Governo Estadual arrecadan
do- e arrecada de 2 a 3 milhões de cruzeiros por ano do nosso

município, é de dever e justiça que parte desta renda seja
aplicada aqui.

Voltando á administração municipal, diz ela, pela <vóz au

tori ada» que 01;\0 ha dinheiro.
Perguntamos, então, COJ;110 é que no tempo do, falecido Pre

"itp _�linôr fez-se alguma cousa, e os governos anteriores ao

mesmo tsmbem fizeram?
Fala-se no lindo jardim que possuímos, e que é tratado

com certo carinho; salientamos porém, que foi destruido o jar
dirri da Estação, para se construir o que temos agora.

Necessario é que o atual Prefeito, que quer se candidatar

par, (9 proxímo pleito, tenha bôa vontade. considerando o que fi
zeram os outros, aplicando sua ínteligencía e cepacidade que
não I lhe

.

faltam nos servíçes do progresso de Canoinhas, tornsn-
do-á maior, mais salubre, mais higienica. .

Toda gente vê caminhões do E ..tado e do Município, ha

mezrs, carregando terra para determinado legar. Porque o luxo
de 11m britador e o peso esmagador de um compressor? Vamos
macsdamísar as ruas?

. ,

E' lamentável tudo isso!
Não se ataca seriamente nenhum serviço no Município é

tudo feito para remediar. Baita chover dois dias e o aspéto da
cidade transforma-se desoladamente. A lama torna conta de tu

elo. Espera-se o vento e o sól e eles vêm -auxiliar a administra
çio. Que elementos camaradas.

Temos que trabalhar pelo progresso de Canoinhas, na ci
dade. no interior, enfim, em toda parte onde lIe fizer o esforço
administrativo- Mais progresso, menos politica!

Vamos SAir dessa inércia. Mãos á obra! Idealisemos planos Dia 10, a familia Udenista de Canoiuhas, terá a

progressistas. �Vamos trabalhar com calôr, com entusiasmo, com grata satisfação de receber em seu seio, .. visita do grau
carinho. de industrial, banqueiro e politico, PXOlO sr. lrineu Bor

Construção de pontes tortas, roubando a estética da cidade nhausen, que está realisando uma excursão pelo Estado.é condenavel, é Irrisório.
E batendo na mesma técla, soprando cada semana, em ou.

. Serão prestadas, em nosso município, grandes home-
vídos cabeludos, com penacho de saguí, pôde ser que a coisa nagens ao ilustre catariueuse,
endireite.

I An.tec,ipadaments apresentamos nosscs cumprimentos.
Falta até trocar de dirigentes.
01'8, se falta.

11O momento se aproxima e havemos de pôr á testa do mu- Inntamil C�ruzciros gastos'nicipio um dirigente que se esforce, que se dedique aos interes-
ses da comuna.

E' o que a U. D. N. quer e ha de alcançar. inutilmenteEsta técla estarÁ desafinada? Mas está, hein?

Ginasio de Canoinhas

GERENTE: - Agenor Gome's DIRETOR - Silvio Mayer REDATOR - G. Varela
Da Associação Cat(u�inf!nse de Imp,-ensa

!!II

Honrosa visita

E o honrado lavrador pergun- _ Voce sabe que os colonos

O,
· • te com graça e símplícídadet-c- de Timbozinho, 'I'aquarizal e Pi-

S que VI aJam
-E a estrada de Papanduva a nheiros, zonal ricas do munici
Pinhal, na qual gastaram, se-

.

pio, estão fugindo para V.lões
O revdmo, VI'CI'arl'o da Af

.
. gundo Illizem, mais de 30 mil Porto União? Nunca vi tanto

e im de tomar o trsns-atlsn- cruzeiros?
Paroquia cumunica por nos- tieo que viaja para Europa dia O

. descaso, assim, na conserva

12
- que que há? das estradas.

BO iutermcdio, que, por mo- do corrente, vae até (.l Rio � Conforme me disseram a
. de Janeiro o sr. industrial Joa- t d f

Será que a atual administra-
, tivo de forca mai'õl', a reu-. d L

es ra a oi feita, mas não pas- ção na-o consegue com seu go-" quim Fernan es uíz, figura de P'_
•

nião pró Ginásio, - mareado SR nem carroca. or ocasiao
projeção nos meios industriais das eleições as urnas foram

verno uma compressora, porque
para o dia 5 do corrente canoinhenses, a compressão atual é feita a

" " transportadas a lombo de bur- . pata de cavalo, rodas de cami-
nJe� foi adiado para época Acompanha-o sua exma esposa raso nhão e carros,
lUalS oportuna, Boa viagem. É de pasmar.. .'

_

o exmo. sr. lrineu Bornhausen
Presidente da U D N Secção de S. Catarzna.

Transcprreu, a2 do. co�rente O vigesimo ani'l!ersario, do (alecimenfódo Major .J/anoel Tomas vieira, aquele
que foz o h0111.em reto, 1usto, sensato, cumprzdor de todos os deveres, de cidadão, respeztador da soberania
popular nobre a tê para com os vencidos. Foi um dos fuudadores deste Munzcipio que dingiu com carinho.

Granmosa tarde esportiva será levada efeito no proXimo domingo em B,' V, do Toldo com a Feaüza�o do joao do 8, V, do Toldo S, C, I Transporte F, C, de lrigolanm
lf

Não assumiu, não
Apesar do grande rscla

mo feito pelos jornais do
PSD., não assumiu a Vice
Presidencia da Republicá,
'como se preverá o Senador
Nereu Ramos.

O General Dutra esteve

pousas horas fora do Bra
sil, e de acordo com a Cons

.

tituição não devia ser subs
tituido.

Agradecimento
Teodoro Humenhuk e senho

ra, vem por meio deste jornal
agradecer a todas as pessoas
amigas que assistiram li missa
em ação de graças pelas suas

bodas de prata bem como 8S

que enviaram telegramas, car

tões, flores, presentes, mimai,
etc.

Agradecem a Radio Rio Ne
gro pelas suas maviosas irradia
ções.
Ao «Correio do Norte» os

nossos agradecimentos. As rev

dmss Irmãs por terem cantado
8 missa.
Canoinhas, junho de 1947.

Francisco Fernandes J..uís
Festeja seu aniversario

amanhã, dia 6 o honrado
cidadão sr' H'ranciaco Fer
nandes Luiz, inteligencia.ro
busta e moça, dotado de
grande coração, figura proe
minente na sociedaa�
dustrias locais. .",-

_,_

A passagem da._lll.�gpa
data é motivo para receber '1

grandes mauifestaçôes de
sua Iamilis e amigos.

O ilustre aniversariante
é Diretor Gerente das ,Ser
rarias Reunidas Irmãos
Femaudes.
N081505 parabéns.

Dr. J. Ferriche
Olhos, Ouvidos, Nariz e Gar
ganta. Cirurgia Plastica.

HOTEL SCHOLZE

Enlace
Teorá. lugar no dia 21 o enlace

matrimonial do st. Merhy B. Se
leme e srta, Faride Abrão Selerae,
No ato civil serão paraninfos

do jovem Pedro Merhi Seleme o

sr, Carlos Schram, e sua exma, ex

ma esposa. dna. M�rja. da Luz
Scnram, e n. Cerimonia religiosa
o sr. Emiliano A. .Seleme e dna,
Joana Bueno.. Seleme. 41;'
Da Senh@ritaJulita Booos Dequech

no Civil serão testemunhal", o sr.

José Dequech e Sfírihora e no P!Ii
gioso sr, :Socos De'lttech e Se!!hora.
paes d.a noiva.
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Correio
.

do Norte
Semanário Politico

e Noticioso
- Amplo Noticiario sôbre o momento politico nos

âmbitos Nação, Estado e Município;
-_ Completo relato da vida social em toda comuna;
-, Coluna de <Reelamações» a cargo Idos Leitores;
- Coluna dos Esportes confiada a experimentado

Comentarista; .

Noticiário sôbre a vida rural com uma coluna de
informações uteis,

Defensor intransigente das liberdades democráticas,
tudo fará para divulgar noções sobre o Estado, eleição
e representação, voto secreto, direitos e garantias indivi
duais.

Orientação do Dr. Aroldo Carneiro de Carualho

Direção do Dr. Silvio Alfredo .J,layer
Colaboração do iornalista sr. Guilherme . varela

Gerencio do sr. Agenor Gomes

Redação e Gerencia:

RUA VIDAL r{AMOS (Edlfi:Jio Gemes)

CORREIO DO NORTE

. I
i

'Ilh
.

_.

�

-

. -" 1
S Dr.Aroldó Carneiro de Carvalho I :

,

Rdvogado

�fi�ma r.áain T���i�a
1'1de Irmãos Gassner I,
iI! CANOINHASRádios, Baterias, Discos, fi!

A
' .

R 'd' )"cessonos para· a lOS, II ,t:'-=__
-

, .

Meterie! elétrico em geral íf" I

Condensadores, Va/�u!as, i'" � r 111 � P I �Alto falantes, Resisten- 6 li ln li;" li
das, etc.

Completa Olírlne para Canoinhas - Santa Catarina

concerto de Rádios. - --

Canoinbas - Santa Catarina Fabrica de Moveis

Anuncie no

CORREIO DO NOR.TE
;i!t2�====:;::::e;::::::;::::::========::ã;:

. __ o "teu _ [ornel",
Estanislau Wojciechowski
Com negocio de -1ecuios

em geral, Armarinho,
Periumarta, etc. - Lou

ças, Ferragens e generos

alunenticios, etc.

Compra e vende artigos enjanlais
Rua Getulio VargPis N. 3

TI'8VeSSa Pauta Pereira N. 14

CANOINHAS � S. CATARINA

Inventartos, Cobrémças, .contratos � OlItras· CalIsas
Cives, e· Comêrciais, Direito Industrtal e L�gisla�ão
do, Trabalho - HatlIralizacão � Tito los Dedaratc-

rios -- CalIsas Criminais

S. Catari na

1'1II=-

Correio do Norte
Fundado em maio de 1947

EXPEDIENTE
Díretor-propríetarío
Silvio Alfredo Mayer

Redator: G,Hilherme Varela
Gerente. Agenor Gomes

Redação e Administração;
Rua Vidal Ramos (Ed. Gomes),

ASSINATURAS .

.

Ano . . Cr$ 30,00 ft
Semestre. . . . �G{,-� 20,0q_

-x-

-----------,,1'l?r .Numero avulso Cr$0,;4o
Numero atrazado Cr$o,60

-x-

Anuncios de acôrdo com a tabe- '

.

la de preços;�meaià.nte contrato;

-x-

Os originais enviados não serão

devolvidos, mesmo não

publicados.

Escritório:

Rua Senador F. Schrnidt

�CaminhõB8 8Automovo;
Tipo 19,47.

PORD B
-

CHEVROLET I:
I!II
II

II
II

Catarina �1
,..............::;:

Caixa Postal, 13

.._
.

Rua Paula Pereíra, 28
_

I-x-

A Direção não assume ares

ponsabilldade dos conceitos érní

,tidos nos artigos devldamente
assinados.

.

Para os seus t an porte
�������������������,�������������������

de

Volker vonr�th

tem sem pre em exposição
moveis de vime, grupos

estufados, etc.

CONGOLEUNS
Rua Felipe Schmidt

Henrique J. Bastos

.•� .

CANOINHAS - S.
'IJ,�

I·

u e

R E o
.

é um caminhão notavel em todos os seus de

talhes. Seu potente e mundialmente famoso

motor de seis cilindros «GOLD CROWN», frbricado com pre

cisão ínígualavel, oferece, além de outras inúmeras caraterístícos .

1) - 7 mancais fixos no vtrabrequím.
2) --. Sedes substítuíveís nas valvulas de escapamento.
3) - Carburador com dispositivo especial e lacrado para

.

controlar a velocidade.
. 4} - Dupla correia no ventilador.

5) - Vírabrequím endurecido por processo especial.

Desenho especial para MAMOR CARG ..�, proporcio
nando mais espaço útil em menor distancia entre eixos edis':

.

tribuição equilibrada' de peso:
..

. C·O<,NCES-SIONARIOS·.
�

.

.
_, Chasi� reforçado com 7 a 8 travessas.

Ind'.,e' Com.Olsen Ltda.. Rua João Negrão,750 -Curitib-a ;

���������������==.=

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO·NORTE

ESTATUTOS D.A
_

-

,

Sociedade Recreativa· e Esportiva "Serrito"
Capitulo I

Da Sociedade e seus fins

Art. 1. - A «Sociedade Recreativa e Esportiva Berrito> , funda
da a 6 de Abril de 1947, na localidade de Serrito, Município de Ca
noinhss, Estado de Sauttí. Catarina, tem por fim proporciouar ROS seus

associados divertimentos lícitos e a pratica do futebol e outros espor-
tes de caráter amadorismo.

-

Paragrafo primeiro - Para o fim de diversões manterá uma sé
de, onde 01 seus- associados se reúnam num ambiente de cordialidade,
fazendo realizar bailes e domingueiras, alem de um campo para a

pratica. -do futebol.

Capitulo lI-

Dos socios, direitos e deveres

Art. 2. - A. sociedade terá numero ilimitado de sócios, maiores
de 18 anos de idade e que se recomendem pela. sua. idoneidade moral
e sejam admitidos mediante proposta de dois dois socios quites; .

Paragrafo primeiro - Haverá duas categorias de socios 3. dos
fundadoree os que assinaram tt. lIlta da fundação e' contribuintes 08 que
foram propostos e aceitos na f6rma do presente artigo. .

Paragrafo segundo - São direitos dos socios '
- a) frequentar

a séde social compartilhando das diversões promovidas pela socieda
de, - b) praticar o futebol � outros esportes lícitos,

Paragrafo terceiro - São deveres dos sócios .: a) contribuir men
salmente com a mensalidade fixada pela Diretoria; b) aceitar os car

gos de administração para os quais forem eleitos, c) desempenhar as

comissões que lhe forem cometidas pela Diretoria, d) zelar pelo. bom
renome da Sociedade; d) poetar-se no recinto social de modo recomen-

.

davel, tratando com urbanidade os seus censocios, membros das fa
milias e pessoas con vidadas.
t

Do patrimonio da Sociedade'.

Art. 3. - O patrimonio da Sociedade sará conatituido do produto
de joias, mensalidades, donativos, produtos de festas de .carater bene
fieíente,

í Art. 4:. - Em quanto os recursos da Sociedade não permitirem

na aqurstçao de um predio para sua séde, funcionará em predio alu
gado, com as dependeneias uecessarias ao fim social.

Da administração da Socíedade

Art. 5. - A Sociedade sará administrada- por uma Diretoria, e

leita anualmente no Domingo da Pascoa, composta de um presidente,
um vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro-procurador e um

Conselho Fiscal composto da tres membros.
-

Compete a Diretoria: a) administrar a Sociedade ; b) determi
nar os dias de festas; c) manter a .ordem e o acatamento devido
no recinto social ('I' suas depeudencias, d) acatar determinações do Po
der Publico.

Art. 6 - Compete ao Presidente: a) presidir as reuniões-de As
sembless Gerais t) da Diretoria; b) ordenar as despezas ; c) represen
'tar a Sociedade em Juizo e f61's dele, - d) praticar todos os átos
inberentes á" Administração. ,

Art. 7 - Compete ao vice-Presideute: a) tomar parte Das
.

reu

niões da Diretoria; b] substituir o presidente em suas faltas e rm-

psdimeutos.
.

Art. 8 - Compete ao 1. Secretário: til) lavrar as atas e se en

carregar de todo expediente da Sociedade; b) manter guarda do ar-

quivo da Sociedade.
-

Art. 9 - Compete ao 2. Secretário a- auxiliar o 1. Secretário na

(>txecu-ção de suas atribuições e substitui-lo em suas falta$ e impedi-
mentos.

_

Art. 10 - Compete ao 'I'esoursiro-Proeurador : a) promover a

.arrecedaçâo das meusalidades, jóias e outros haveres da, Bociedsde,
tendo-os sob sua guarda, - b) efetuar pagamentos das despesas au-

torisadas pelo Presidente. '

-

,

Art. 11 - Compete ao Conselho Fillcal opinar pela aprovação
. das contas da. Tesouraria e dar parecer quando consultado sobre os

átos da Diretoria.
.

Disposlçõe« gerais
Art. 12 - A Sociedade' terá a duração por tempo indeterminado.
Art. 13 - A Diretoria da Sociedade será eleita anualmente por-

Conclue na ultima pagma,

Sub-Agencia da Internafional Harvesier Export Company
.

-

Caminhõ s Int n ti nal,
"Tralores, Maquinas Agricolas e Motores lndusttiaís

. .

Deposito d ferros em Geral
OFICINA MECANICA

O·
.

\ e
.

am·u
MAQUINAS E MOTORES-

Rua Getulio Vargas - Esquina Paula Per"alta :;_' 16 .

Escritó!,"io e Depósito:
C,aixa Postal, 12
End Telegr. "Sermão" GANOINHAS • Sta. Catarina

.
......,.,.
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CORREIO DO NORTE

•

Congregação
.

Mariana"
Na festa do 25. aniversario da

Congregaçao Mariana falou o

Jovem W. Richter, que pronun
ciou o belo discurse que abaixo
publicamos.

Caro! Pais.
Rev. Padre Diretor, Dis

tintas Filhas' de Mari", e

Presados! Marianos.
SALVE MA.RIA I

25 anosl l ... fruto de abne-
gações... trabalhos esforços .. "
labutas•.. dedicação orações.
Hoje e mão de Deus nos une

nesta solenidade de fraterníza
-ção. E este dia tão intensamen
te idealizado. o epilogo de uma

longa [ornada, daquela mocida
de que foi a base, o alicerce da
sociedade cristã, desta terra de
Santa Cruz.
1.922! •.. Ano de gratas e

gloriosas recordações, poís mar
ca o inicio de uma ardua bata
ha que se .srrnou em defesa do
estandarte martano,
E destes primeiros � destemi-

dos soldados einda alguns
se encontram em nosso meio:
sendo esta hora mais deles do
que nossa.
Sim fundadores marianos, é

vossa por exeíencía a vitoria de
hoje. O Altisslrno vos abençoou,
dando-vos o louro magnifico des
te dil.
Tambern nos vos SIi udamos,

esperando que nunca esqueçais
vossas aspirações hoje cristaliza
das,
Marianos! é uma gloria pau

nos pertencermos 8 esta nobre
falange de bravos que buscam
entusiasmo, heroismo e verda
deira brasilidade nas fontes ine
xaurlveís de Força, Vigor, Mo
ralidade e Nobreza. ,.' a Pratica
de nossa santa religião.
Vede, estes jovens aqui reu

nidos, mocidade esperançosa de
ICanoínhas, rl ancora firme con

tra as ondas insidiosas do mar

da vida.
O inundo debate-se e· vacila

e so véttarã li estabilidade dos
seus progressos e dos seus tri
unfos, quando não só o cerebro
domíuar, mal cérebre e coração
força e luz.
E donde nos virá esta luz,

que valoriza é aperfeiçoa os nGS

Ias atos si não é da aureola que
envolve I fronte pura e imacu
lada [da Senhora do Universo.
Luz divina que nos acalenta,

que n03 vivifica, luz fulgurante
que nos afasta da ígnorancia,
da credolidade, dOI vicios e das
paixões.

Infelb,me!1te, constraaidos e

pe•.-rosos anotamos e h:lmenta
mos a atitude de varias mem

bros da Conaregaçãô que não
louberam velar, nem defender o

estandarte do bem e da verda·
de,
Nos tambem, Mariftnos, não

eltamos isentos de sossobrar nos
escombros da humanidade em

decld�ncilil. Mu, sob o escudo
d'8 excelsa Rainhl'l, temos a c�r
tez! de formar aquele exercito
de.têmido que .. tudo arrota 8

luta, para o cumprimento do de
v'cr de Ma,rltlno.
Unidos num 80 ideal, morchan

do a passos certos e 30 ritl!l0
do hi.nl> madano trilharemos no

vas sendas, dinamizando forças
portentosa! pua com maior cer

teza edificar o dill de amanhã.-
Trabalhai pelo ideal, Merhan-os,

pois agir é o virbo de todos os

capazes.
. Filhos de Mluia; vós que ju
rastes fidelidade li vossa Mãe,
lembrai de que eli jamais vos

esquecerá. Em todas as vossas

necessidades ela estarà a vossa
direita pretege.ndo e g'illando·vos
neste vale de ptanto � de amar

gura.
Ela é B estrela na. qual. os

navegantes sempre confiam. Seu
brilho ofusca as demais, atraindo
assim todolos que par.a o c-eu

erauem seus olhares..
------------------------------------------�------------------------------------------�----------------------------------�------------------------�--------------------------------------------

A todos derrama, graças e ben
çãos especíaís. E sob o fulgor
desta mesma estrela Marianos,
qUI havemos de combater pela
vitoria da fé cristã, pela união
dos povos, pela defesa de nossa

patrla, continuando avançar sem

pre no colher de palmas e vito
rias do triunfante e glorioso exer
cito iniciado pelos nossos ines
quecíveís fundadores.
A vós nossos sinceros agrade.

cimentos pela tão honrosa ini
ciativa.

tenho dito

Sobre o nosso

Kaparecimento
o semanario «Barriga

Verde», que se publica ha
dez anos nesta cidade. di
rigido pelo Ir. Albino Bu
dant, publicou a seguinte
nota. pelo aparecimento, o

que muito agradecsmos r

Imprensa Catarinense
" Correio do Norte fi'

Surgiu à arena jornalísitica, dia
29 de maio transsto,o novo heb
dórnadãrlo local ..Correio do
Norte>. tendo corno Diretor o

sr. Silvio Maíer. Gerente o sr .

Agenor Gomes, e Redator O sr,

Guilherme Varela.
Desfraldando a bandeira udenis
ta, o novel confrade se propõe
batalhar pelo ides! que o empolga.
Nós, do BARRIGA-VERDE,

muito embora no sentido político
estejamos do lado oposto, num

detalhe estamos certos de que
lutaremos unidos com o vibrante
colega, cads' qual porém defen-'
dendo seus pontos de vista de
scôrdo com a própria consciência

.

e da forma que julgar mais cer
ta, rneis aconselhavel. E o detalhe
grandioso e o de incentivar ca.ía
vez mais o progresso de Canoi
nhas.
Ao «Correto do Norte), nossos

votos de prosperídnde.

Pelos Distritos

Tres Barras
Aniversarios:

Dia 23 .; Aniversariou
se o garoto Gerson Jacob,
filho do sr. Frederico Dall
manu, pessoa bastante re

laeionada nesta localidade.
Dia 5 <la Junho - Come
morará mais um natalício,
o sr, Haus Peter Stein, que
atualmente reside etn Vi
toria, Espirito Santo. Por
tão jubiloso acontecimento,
receberá dos amiges que
aqui deixou muitas felici
tações.
Dia 9 - Festejará o seu

natalicio o sr. .J oão Pase
zuk, elemento de incontes
tavel valor do nosso velho
TreF' Barras S. C.

Um jardim para o

nosso lugar
Ha muito que se fala aa

construçâo de um jardim
em 'I'res Barras.
O loca] escolhido seria o

terreno em frente ao Bar
Cruzeiro, onde hoje existe
um cemitério de tóras de
imbuia.
Não deixa duvida, qU(;l

. fi. ideia é das melhores por
aqui surgida, desde que,
tivemos a felicidade de ver

a luz da noite. Sim, porque
tempos atraz não -tínhamos
luz elétrica. Hoje, graças á
uma campanlia dai mais

árduas, vemos o nosso lu

gar iluminado, já prenun
eiaudo progresso no hori-

.
zoute doirado pelos reflexos
de sua iluminação publica.
Temos a. certeza de que os

décanos tresbarrenses. qne
sempre lutaram pelo nosso

bom nome alem-fronteiras,
(Cont. na 5a. 'páglna)
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Valorização do homem �

do campo
, .

Do programa da "União Demo-

cratita Nacional" (U .. D� N ..)
Defesa de saude mediante combate à endemias,,

.

tais con10 Mo malttria, o ã,marelão, e outras ver!lllno-
ses, as mo]estias de cal'áter� social, como seJam a �OOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOO§§§�OOOOOOOO
sifI1iS, tuberculose a lepra: �

-

-00
- Org�nisaQio de a$sistencia para o combate � ·1 O

%'

.

• �efieiente ás molestias agudl\s, quer clinicas, quer lZ:S 00
cirmgieas, medianto a colaboração dOfll governos fe-. 00

.
. ·00

rl.eral, estadual, municipal, e dos �Illpregadore�; I·· Une '. Loucura, Barbaridade.·. .0000- quE'I se proporcione uiveI d<7l vida decente, m3
mediante reajustamento de preços das diversas nti-

BELA ALIANCAlidades - necessarias ao homem do cnmpo _ (la- 00 As Casas
"

.. . 00
vradores) e do;! sall\rios adequados á1S vínias ativi- 00, d e Irmãos Wun�rUch' :Ildadas empreendidas na zona rural ; I MATRIZ: R.ua P. Pereira,2.3 - FILIAL: Est. Marcillo Dias

s/o. M- alimentação sadia e barat.a ; �
__ habitação com as· necessarias condições de , Conc.edem a sua disHqta freguezia, durante todo

m.ez,�h.
. � de Junho, um .abatimento de 10%', sobre toda e qualquer' 00conforto e 19lene; 00 compra a dinheiro(excluindo generos alimenticios)e oferecem.

- legislação de amparo social l\!) homer,n rural,

I
Louças, Ferragens, Presentes, Prataria, Faqueiros dea. 'exemp10 da que, protege o trabal�àdot' lll'bilnO, alpaca, Ma.terial Etetrico, Lampqdas, Lanternas, Pilhas,

tendo em vista o tl'abal!lo agricoll.; Vidros, Aluminio, Serrotes. Baldes, Perfumarias, Material
- educação sadia e alimentar; 'I escolar, e uma infinidade de outros artigos.
- Qrganísação de cooperativas de produção i O II

't ,

�Q�=on=St=lm5o.�===:;:====�-��====�=-====�==?��.

Politicoquecombateu
a oligarquia

E hoje é que se
A

ve ......o

o deputado Cid Ribas botou os manguitos de fóra, na ses
são do dia 13 de maio proximo passado, da Assembleia, dando
uma amostra da sua imitação doentia.

Com a idéia preconcebida de atacar a bancada 'udenísta,
arranjou, como pretesto, uma indicação sugerindo ao governo a

construção de abrigos para os que permanecem na fila a espera
de onibus.

Mas sobre a solução desse grave problema. tantas vezes

pelo «Diário da Tarde>, diário de Florianópolis, tratado, desde o

governo do sr, Nereu Ramos, nada disse.
Disse, sim, uma série de tolices contra a UDN.
Iniciou falando num cartaz de propaganda do candidato 1-

rineu Bornhausen que dz: <Catarínenae, entra na fila para votar
em Irineu Bornhausen. Será a tua ultima fila», para' totalmente
alegar que a, DDN era egoísta, pois tendo a solução para as filas
não as apresentava.

.

Trata-se, como se vê, de uma afirmação revelando ignoran
eia ou má-fé.

Se o sr. Irineu Bornhausen fosse eleito acabaria não só com
a fila do leite, do pão, da carne. do ônibus, etc., dolorosos lega
dOI dos 12 anos de governo do sr. Nereu Ramos, como tambem
acabaria definitivamente com essa fila que envergonha: Santa
Catarina, - A fila dos puxas sacos - da qual o deputado Cid
Ribas é o tipo acabado do «cerra» da mesma,

.

Falou. ainda, como representante do municipio de Xapecó,
Ora, S. S. não tem autoridade para falàr como seu re

presentante, de vez que foi intransigentemente contra a volta
do municipio de Xapecó a comunhão Catarínense.

Em uma das sessões da Assembleia isto afirmou, mas que
havia, porem mudado de idéia.

.

Pudéra S. S. resolveu mudar de ideia em troca da cadeira
de deputado.

Se tivesse um pouco de dignidade não teria aceíto II. indi
cação da 'sua candidatura e continuaria a defender seu ponto de
vista inicial, 'deixando o legar pura outro filho de Xapecó im
buido dos sentimentos de catarínensismo.

XXX
Na sua inconciência referiu-se ao transporte coletivo .na

capital, esquecido de que o responsável unico é o govern, desde
o tempo do sr Nereu Ramos, que nada fez por ser o sr. Celso
Ramos, seu irmão e tio do atual governador. monopolísador do
transporte em Florianopolis e municípios vísinhos. Mas não é só
nos transportes que -os problemas e 03 desmandos do governo
se evidenciam. '

.

Auxiliando a memoria. do sr. Cid Ribas queI'�m08 relem- I
·brar os seguintes fatos:

1) A linha de ónibus do Estreito estava a cargo do Ir. Lu
iz. Valente, o qual foi forçado pelo sr. Nereu Ramos a interrom
per o serviço apezar de ter adquirido 6 onibus novos, para en- r
tregar essa linha ae sr. Celso Ramos;

2) que, o sr. Celso. Ramos, ainda mantem esse serviço o

qual é pessímo, o que não se justifica. por ser o sr. Celso Ra
mos agente de chassis International. Prefere, porem, vende-los
talvez no câmbio negro a utiliza-los como onibus;

3) que durante a guerra não havia gazolina para o trans
porte de géneros de primeira necessidade, mas o sr. Celso Ra
mos mantinha uma frota de 60 caminhões para carregar madei
ra de Urubici. e tinha gazolina a granel, enquanto os demais
motoristas eram obrigados a adquirir o combustivel, no cambio
negro, sob As vistas grossas do governo, _a CoC. $ 6,00 e Cr..$
10,00 o litro;

4:) que, o sr. Nereu Ramos, quando interventor, fez sair o

sr. Cardoso da Agêncía da COiteira da Capital, entregando-a ao

seu irmão Celso;
.

5) que, assim, mantem a família do sr. Nereu Ramos o mo

nopolio do transporte terrestre e maritimo e' do embarque. de
madeira;

6) É o sr. Celso Ramos, assim, concessionario da maioria
das linha� d€ onibus da capital para os inunicipios visinho? e

até Lages;
7) membro da Costeira; .

8) É membro da Delegacia Marítima;
(Co·nclue na 5.a. pagina)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conclusão

Correspondencia de TRES BARRAS

ESPORTES
O TR.ES BARRAS S. C. inaugurou a placa denomina

tiva de sua praça de esportes. - llagnifico o "Estádio

Artu» Ferreirs, Ribas".

Revestiram-se de excepcional
brilhantismo os festividades que
tiveram lugar na praça de des

porte de Tres Barras S. C., no

domingo p. p. dia 11 de 1111'1io;
quando foi inaugurado 8 placa
denominativa daquele estádio.
Na presença dOI convidados,

autoridades e do povo, foi, pelo
Sr. Dr. Lszaro Bastos, presiden
te de Honra do I f.C, descerra
da a bandeira que cobris a· pl:::
ca, e, sob grande salva de psl
mas, surgiu o nome do grande
ex-presidente do tricolor tresbar
rense: ARTHUR FERREIRA Ri
BAS.
Usou da palavra, o orador ofi

ciai nomeado para aquele ato, o
Sr. Dr. Osvaldo de Oliveira
grande amigo que foi do home

nageado, que em frases repletas
de saudade, relembrou DOSe pre
sentes, a fii?;ura do grande bata
lhador e enaltecedor do esporte
tresbarrense.
Terminada a oração, sub aplau,

sos gerais, fez-se ou�ir em se

guida, a palavra do Ilustre cau

sidlco Dr. Lezaro Bastos, que
em nome do Ipiranga e em seu

proprio, agradeceu li honra de
ter descerrado a bandeira que
cobria II placa ha poucos minu
tos Inaugurada, e salientando
também o quanto foi bom e de
dícado o homenageado aos t:$

portes de nossa terra. Pela sua

bela oração, -íoi o Sr. Dr. LfiZ8-
Bastos, muit aplaudido e cum

primentado.
A tarde esqortíva transcorreu

scbrerneneíra brilhante, apezar
de ter sido o programa altera
do em ultima hora, o que, foi,
graças 101 esforços dos abnega-

., . dos esportistas locais, sanado.
Encontraram-se em jogo do

campeonato juvenil da LIFM,
os quadros do Flamengo e Bri
tania, tendo, após urna partida

I equilibrada, vencido o primeiro
pela contagem de 2x1.
Na partida principal, foram

contendores os conjuntos forma
dOI pelos Veteranos e o Bota
fogo, tendo, após uma partida
cheia de lances Interessantes,
8 vitoria sorrido á rapaziada
botsfoguense. que marcou 3
tentos centra 2 dos velhos.
O tricolor tresbarrense, está de

parabens. pois vem dotando sua

praça de desportos, com requisitos
que a pratica do futebol exige,
assim como tambern de outros

esportes.
O formoso conjunto das bllhe-

. terias, encimada pela placa come

morativa, deixou n'agnifica a fa
chada da Praça de Desportes
"Arthur Ferreira Ribas".

, Campeo"ato Sul· Ameri
cano De Baequet,

No proxlmo dia 31, realizar-se
á na Capital Federal, o primeiro
jogo de Basquet, abrindo aSsim à

tabela feita para o sul americano
Damos abaixo, a tabela de

jogos, que fai elaborada pela Co
missao diretora rlo dito certame:

Dia 31-5 - Argentina x Chile
3/6 Uruguay x Perú, Brasil x

�quador. 5/6 Chile x Perú Brasil
x Argl'ntitla 8/6 Uruguay x Equa
dor Brasil x C5ile 12/6,Perú X

Equador Argentina X Urúguay
14/6 Argentina x Equador Brasil
x,Perú 17/6 Equador·x Chile
Brasil ,. Uruguay.
Nota: - Os primeiros jogos

terão inicio ás 20,30 horas, enquan
to os segundos programados pllra
() mesmo dia; come.çarllo ás 21,30
horas. .

.

:.Jogos Realizados No Rio
No Sabado.

.

Fluminense 3 x Canto do Rio 1
Ame�ica 10 x Olaria 2.

Em São Paulo

Portugueza de Desportos 2X

Ipiranga 1.

TENNIS

No" cout" tresbarrense, iniciou
se a temporada tennistica local.
li desusado o interesse desper

tado, pejo primeiro treino realizado
entre simples e duplas, onde se

tem destacado Alexandre, Acildo
na turma dos novos e Zandico e

Lenyro na turma dos Veteranos.
As representantes do sexo fra

gU, tambem tem concorrido para o

reerguimento do reunis em nossa
.

terra, comparecendo aos treinos e

progredindo assombrosamente.

Anh,ersariou em data de 24
deste, a Sra. Da. Anna K. Buskei
esposa do Sr. Andre Buskei. alto
comerciante na praça de Tres Bar
ras.

Festejou seu nstalicio á 25 deste
o Sr. Hans Wasserrnann, funcio
nario do Parque Florestal das Par
doiS, residente em Tres Barras.

O TORNEIO INICIO DA L.
'M. D.

Já pela Za, vez, os clubes fi
liados foram notificados da trans
ferencía do torneio inicio que
a L. M. D. promove todos os

anos, sbríndo assim a tempora
da oiícíal do futebol na serra,
Desta vez.' o torneio, segundo

noticias recebidas da <mater»,
será realizado no proximo do

mingo dia 15, nele participando
os clube Operário, Pery, Ipiran
ga e Três Berras.
O America, de Mafra. não

disputará este ano o campeona
to, por terem diversos elemen
tos que atuaram no quadro ru

bro durante o ano passado,de
sistido da pratica do futebol,
ou bandeado-se para outros ti
mes.

A LIGA INDEPENDENTE TREI
NA SUAS EQUIPES

48 feira treinaram no grama
do do Tres Barra. as equipes
do selecionado da LIFM, para
o 20 encontro frente ao combi
nado canoinhense. No quadro
juvenil, em todas as linhas, hou
ve boa harmonia, precisando
os infantis um pouco mais de
ambientação. Os (pequenos» Ti,
veram Paiaca, Petiça, Vardo,
Lilico, Mandico e outros, bons
defensores. Na proxima 5.a fei
ra, a Liga espera realizar mais
um treino dos dois combinados.

BOTAFOGO X BRITANIA

O ultimo jogo do Turno do
Campeonato da LIFM será rea
lizado entre a. equipes em· epi
grafe, no domingo proximo.

E OS VETERANOS? ..

o Mimosa. F.C., C0mo cogna
minaram o quadro formado pe
los Veteranos, ainda não reali
Z8U ó. seus projetados encon

tro., apezar de terem efetuados
diversos treinos, com muito acer
to nos seus diversos setores. Di
ziam que 8 primeira peleja se

ria ·frente· ao Floresta de. Gal.
Ozorio, mas, por enquanto nada
de positivo sobre a data da par
tida.

OS TREINOS DO TRICOLOR
Sob as ordens do «coaeh,

Schramm, Q tricolor vem trei
nando' com afinco::Em suas du
as equipes, auriem cada di.

. mais, o ácerto e a tecnica, des-

Pelos Distritos

(Cont. da 3a. página)

darão o máximo de seus

esforços, na construção de
um logradouro publico.. on
de, além de embelezar o

centro da localidade, seria
um recanto para se pas
sar horas de lazer. Quem
-sabs se em lançando-se esta

ideia, com um pedido ao

proprietário daquele terrenç,
coUI ti. ajuda material dh
iudustria e comercio locais,
poderíamos ver realizado
este sonho ?
Poderiamos tentar .. _

pertados, pelos contínuos treinos
Observamos boa "costura" na

trio, onde Alexandre, Bilico e

Nereu, fazem bons cotrôles, tudo
como arrematador final o ponta
Acyldo. E por filIar no rapazi
nho da pinta branca, cada dia
torna mais potente o seu "direito
Newton vem demonstrando em

seus treinos, coragem e bom

golpe de vista, princípalmete nos

petardos do ponta direita.
Antenor, o zagueiro tricolor
acha-se 'contundído. esperando-

,
se para breve o seu reapareci
mento nos treinos,
O "menino" Saddock que inte

gra o esquadrão tricolor pela
la'. VeZ neste campeonato, muito
tem dado o que fazer á zaga,
com suas diabruras e chutes
cortados.
Falando mal de mim? .. e o

diz "um esportista tresbarrense

que apitou o jogo dos Selecio
nados juvenis de Tres Barrase
e Canoinhas" ... Nem te ligo.
De parabéns está Nelson, por

ser o primeiro macador do sele
cionado tresbarrense no jogo
contra o combinado de Canoí
nhas- E perdíamos por 2 x O.

Regressou de sua viagem á

capital de S. Paulo, o ilustre
conterraneo sr. Octavio S. Ta

balípa, alto funcionarío da S. B.

Lumber, aonde levara-lhe in
teresses particulares. Apresen
tamos ao distinto Sr. Octavio
os nossos votos de boas vindas.
Encontra-se nesta localidade,

procedente da Capital Federal,
o sr. Pauld Paiva e Exma. Se
nhora. O distinto casal foi re
cebido na gare ferroviaria por
pessôas de nossa Sociedade.

A tradicional festa de
São João Bati sta

É aguardada com grande an

ciedade os festejos de São João,
pela população local. Este ano

contará o programa deste gran
de dia, com inumeros atrativos,
os quais estão sendo elaborados·
com esmero pelos fE:steiros, para
maior brilhantilimo desta mag
na data.

Placard esportivo dos·
Estados

No RIO (Sabado)
Botafogo 4 x Vasco O. Ameri
ca 2 x São Cristovão 1

Campeonato Sul-Americano de
Bllsquat - Chile 42 x Argenti
na 4-1. - Torneio Municipal -

Madureira 1 x Canto do Rio 3

Bangú :; x Olaria 2, Flamengo
2 x Flumiuel'lse 1.
Em SÃO PAULO
Palmeiras 3 x Jllventus O..
Em SANTOS
lpirangl\ 2 x Jabaquara O
PORTO ALEGRE
Renner 4 x Cruzeiro 1

S.SALVADOR
Vitoria 5 x Ipiranga 1.

FORTALEZA;
Fortaleza 5 x S. Paulo (Mara-
nhão) 1 'RECIFE

.

.

America 2 x N'autico O
CURITIBA
Atletico 1 x Juventus O

BELEM DO PARA
Remo 2 x Tuna 1.

Politicoquecombateu
a oligarquia

9) O sr. AderbaI Ramos é dono da Empreza de Navegaçio
Hoepcke;

,

tO) o Ir. Mauro Ramos é Diretor da Marinha Mercante;
11) O Ir. Joaquim Ramos foi presidente do Instituto do Pi

nho, de onde saiu para ser Deputudo Federal, preterindo ele
mentos de valor do PSD;

12) em substituição ao sr, Joaquim Ramos foi nomeado o

sr. Virgilio Gualberto, que é do <cordão dOI puxas sacos» lendo
o seu primeiro ato dar e um horto florestal situado neste Esta
do, o nome de Horto Florestal Joaquim Ramos, pelo fato de nun
ca ter feito nada por Santa Catarina, de onde está afastado ha
quasi 20 anos;

13) E' Delegado do Instituto do Pinho, em Santa Catarina,
o sr, dr. Abelardo Gomes, genro do sr. Celso Ramos;

14.-) foi nomeado para sub-procurador do L A. P. C. o sr.

Nereu Ramos Filho, tirando, assim, o logar de outro pessedísta
de mais merecimento;

15) E' Prefeito de Lages o sr, Vidal Ramos Neto, irmão do
sr. Nereu Ramos e primo do atual governador;

16) Durante OI 12 anos de governo do Ir. Nereu Ramos é
que os problemas de agua, luz, leite e outros apareceram;

17} como pretexto para melhorar a luz de Florianopclís,
adquiriu ha 6 anos um motor, sem concurrencia, recentemente
outro por mais de Cr. $ 1.500.000,00, sem concurrencia tambern
e por intermedio do Ir. Celso Ramos, que ganhou a conversão;

18) Para o serviço de agua e esgoto fez um emprestimo a

Sul America no valor de Cr$36.000.000,OO, lendo intermediário
dessa transação o sr. Joaquim Ramos;

19) Sem concurrência entregou o serviço de agua à Cia.
Almeida Gomes que gastou mais de Cr$I2.000.000,OO, sem nada
fazer, acabando falindo sem que o povo tenha sido esclarecido
desses fatos. -

Poderiamos, termina o «Díarío da Tarde», sr, deputado Cid
Ribas enunciar, até o infinito a serie de descalabros da admi
nistração do Sr. Nereu Ramo•.

E S.S. que se demonstrou defensor das necessidades do po
vo desafiamos a que peça informações sobre os fatoa.acíma ci
tados e os denuncie da tribuna da Assembleia.

Se não o fizer o povo tem o direito de julga-lo mal.

Telegramas aosr ..
Deputado Arold�
de Carneiro Car-

valho
Ao Deputado
Dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho
Assembleia. Constituinte
FLORIANOPOLIS.

Temos prazer cumprimentar
distinto amigo pelo brilhante dis
CUrso pronunciado dia vinte dois
melo assemblele constituinte
Cordeais saudações.
Silvio Mayer; Guilherme Va

reli: Agenor Gomes: [ucy Va
rela; Henrique Voigt: Silvino
Voigt: Elízeu Barcelos: Leonel
Barcelos: Afonso Volgt; Alvinn
·Wagner: Rudolfo Baierl; Alvino
Koch: Teofilo Barcelos; Mieczes
lau Bojarski; Dr. Lazaro Bastos;
Alfredo Pinto TabaJip8: Milton
Zaguini, Osvaldo Koch: José
Maister: Ciro Orlando Bastos:
Zeno Benedito Ribeiro. Seieme
ISlc Seleme. Valfrido Schramm.
Tufj Nader. Osmar Nascimento.
Dr. Rivadavilol Ribas Carrel. Max
SchoIze. Altavir Z11Oiolo. Mille"
Zaniolo. Herbert Ritmaml. Pomo
peu de Oliveira.Alcides Z�niolo.
Henrique Zigmann. Bernardo.
José Vendt. Jonal Vendt: Vicen
te �alut8, Artur Valter. Casimi.,..
ro Sturzer. Constl"ntino A. Za
niolo. V. NArdso Prochmann.
Romeu Ferreirll� Orestes Proco
piack. Jôsé Narciso de Azevedo.
Osni J. Vieira. Alfredo Stulzer
OUo Rítzmann. j. R; de Oliveira.
José Cruz. Arlindo JanJ{Owski
Alvino Zumann. G�nesio de Pau
la e Silva. Zenno C. Zippel.
Urbano Reinnert. Celso 8euer.
Oscar Augustinho Werka. Ro
meu A. Muller. Lanrival Munhões"
Max Elhke. Alfredo Stllngro.· Jo
sé Weigert. Rudolfo I{nop. El
vino Olenik. Jor2e Schitz, Nelzon
Moreira. Luiz de Paula e Silva.
Ascendino Coelho filho. Nelson
Bajertorff. Oscar Prank. LUIz de

Telegrama
recebido

O sr, Benedito Teresio de
Carvalho Junior, . recebeu
de Joinvi!e, o seguinte te

legrama: - O snr. lrineu
Boru hausen Mtal'á nessa oi
dade, no próximo dia 10.
Abraços.

Placido Olimpio.

Marco. Luiz Rosa. Rolf Walier
Pedro Gomes e JOãO Dias.

Por ocasião de sua PO$�' foi en
viadó o seguinte telegrama.

Deputado Dr. Aroldo Carneiro Car
valho.

ASSEM�LEIA CONSTITUINTE

FLORIANOPOLlS

Ao nobre deputado de Canoi
nhu vg que vg temos certeza vg
tão bem representará nosso muni
cípio na Assembleia Constituinte
vg envIamos cordiais cumprimentos
na data de sua posse..

Jose Cruz Veiga, Silvio WlItu·
schnig, Dal'ci WleSe>, Ro!F 'Nalter,
Pompeu Olivera, Osni Vieir�, Hari
Schreiber, Artur Mosér, Joãa Pires
SíIva, Irmãos Bartnik, João Bettega
Junior Narciso Prochrnann, Oadi
Nader Miguel Fernandes, Alvino
Ko.ch, Jose Allnge Olímpio, Jose
Meister, Alfredo Gardndo, Milles
Zaniolo, Alcidio Z&niolo, Alchiio
Primo, Pedro Pereira, Sobrinho,
Altavir Zaniolo, Lonrenço Wittlich.
Pedro Bertão, Modesto Zaniolo,
JOão Seleme, Joaquim de Paula,
Romeu Ferreira, Jose Fernandes
Sobrinho, Oswaldo Koch, . Zeno
RIbeiro, Ciro Bastos, Erico Erzinger
Esmeraldino Almeida� Menote Nu·

nes, LuizWalter, Case!_l)iro Sberge,
Alvim Wa�l'Ier, Paulo Ritzmánn,
dr. Rivadavla Correia, Osmrar Nad·
mento, Antonio Nicollazzi, Jovino
Tabalipa.
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AConstituição Federal

quem fala
Artigo 141 - § 36 - A lei

assegurava. I - o rapido anda
mento dos processos nas repar
tições publicas; - II !i cíencía
aos interessados dos despachos
e das informações a que eles

se refiram; lll a expedição
das certidões requeridas para
defasa de direito: - IV - a

expedíção das certidões reque
ridas para esclarecimento de

negocies administrativos, salvo
se o íníeresse publico impuser
sigilo.
E o paragrafo 37:· - Ê assegu
rado a quem quer que seja o

direito de representar mediam te
petição dirigida aos poderes pu
blicos, contra abusos de autori
dades e promover as responsa
bilidades delas.

E o artigo 38 - Qualquer ci
dadão será parte legitima para
pleitear a acumulação ou a de
claração de nulidade de atos le
sivos ao patrimonio da União,
dos Estados, dos Municípios, das
entidades autarquícas e as so

ciedades de economia mista.

Iniciativas par
ticulares ! " , ,

Em 1944 registraram-se no

quadro urbano 29 construções
e 7 reformas; em 19,t5 22
construções e 2 I reformas e

�

em 1946 5::1 construções e 13
reformas,
Houve portanto em tres anos

105 novai construções.
Sem comentários.. ,

Alistamento Eleitoral
É interesse da UDN intensificar o alistamento eleitoral, no sen

tido de ficarem todos os nossos amigos e simpatizantes habilita
dos a votarem no proximo pleito, por isso na redação do «Cor
reio do Norte» encontra-se pessoa encarregada do serviço.
,

Pua melhor orientação das pessoas maiores de de scito anos,
que estão obrigados por lei, a serem eleitores, devem apresen
tar-se com qualquer dos documentos abaixo mencionados: - car

teira de identidade, carteira militar de identidade, certificado de
reservista, carteira profissional do Mínísterio da Trabalho, certi
dão de batismo anterior a 1889, certidão de idade extraida do

Registro Civil ou outro documento que prove ter o requerente
mais de 18 anos, como por exemplo certidão. de casamento. cer
tidão de nascimento de um filho, documentos esses exigidos no

artigo 26 da lei eleitoral.
.

Alistar-se eleitor não é só dever é obrigação de todo cidadão
-

que sente dentro de si essa flama grandiosa de brasilidade.

Alistae-vos, e convidae os amigos.

ESTATUTOS da Sociedade R�crea-

tiva ·e Esportiva "Serríto"
Conclusão

meio do sufragio secreto e empossada logo após a proclamação do
resultado da eleição. .

Art. 14 - São requisitos essenciais parti ser eleito: a) es

tar quite com a Tesouraria e ter qualidades de administracão.
Art. 15 - A joia de ingresso na Sociedade fica fixada em

Cr$ 10,00 e I mensalidade em Cr$ 2,00.
Art. 1.6 - O soclo que deixar de contribuir com a mensali

dads 'por seis meses consecutivos será eliminado do quadro social
e para ser readmitido t.rá que pagar nova joia e as. mensalida
des atrasadas até a data de sua eliminação.

Art - 17 - Estes estatutos foram aprovados e entrarão em

vigor na data da sua aprovação.
Art. 18 - No caso de dissolução da Sociedade e seu pa

trimonle será entregue' a outra Sociedade porventura existente em.

Serríto e com ídentícos fins, OL{ • Diretoria e Assembiéa . que re

solver a dissolução dará la patrimonio o. destino que 2t maioria
resolver.

Art. 19. - 1\ Diretoria se reunirà mensalmente e Ill.S reuniões
de Assembleias Gerais quando convocadas por dois terços de so

cios quites ou pela Diretoria, exeto a do Domingo da Pascoa pàra
• eleição da Diretoria, posse, IlIproyaçi1o de contas e etc., que se

reunirá anualmente e obrigatoriamente, funcionando com o mínimo
de vinte (20) socios quites.

Ârt .... ·20. - O sa]ão da sociedade poderft. ser cedido
pau, festas pacticlt!n1'6S dos socios, quando requisitados,
respeitado porem os direitos dos demais socios.

Serrito, 6 de Abril de 1947.

PresidelJte - Paulo Panstein
Vice·Presidente - Alcides S. Silveira
1. Secretario - Oscar da Silveira
2. Secretario - Anselmo Chagas .

_rresoureiro-Pl'ocU'l'ador -- João Lescovitch
.fi�miJio Stoeberl
Rodolfo 8toebt1r}
.Antonio . .silveira

Reconbr-ço· tal na 1. via.

Canoinba_, 14 de Abril 'de 1947.
.,

O Tabelião: .

Benedito Terezio de Carvalho Junior.

Donativos para o
I canO:has.

5 de junho de 1947

Hospital' S. Cruz CO r re Io dO Norte
"

e

A Diretoria do Hospital
S. Cruz, vem por nosso in
terrredio, agradecer ao no

bre casal snr. Jorsé Maria
Fernandes e exma. snra, d.
Olinda Fernandes pela liu
da estatua de Nossa Senhc
ra de Fatima oferecida à

Capela 'do Hospital, sendo
interessado na encomenda o

Revmo, Frei Roque, ex-vi

�ario desta Paroquia a quem
se agradece o i u tereasetorna
do.
O sr. Eduardo Schumann

capitalista residente em Be
la Vista do Toldo, ofertou
a quantia de cincoenta Cl"U

zvuos. Agradecimentos.

o eel. Otavio Rauen
felicita o candidato

d'aUDN
De Cucitiba.
Soro Jovino Tabalipa

Canoin has,
Direção Partido deu -m�

grata comunicação da �s

colha de seu nome para fu
turo Prefeito. Felicitando
lhe congratulo-me com os

amigos, esperando cujo ato

traga felicidade sua com

prosperidade nosso futuroso

Muuicipio, continuando co

mo soldado para o bem

publico.
Saudações cordiais.
(Ass.) OTA V 10 RAUEN.

Terreno á venda
Vende-se um terreno com 40

alqueires de terra de cultura,
215 alqueires de mato, hervais,
com madeira suficiente para o

costeio, situado no Rio da Serra

km 100.
Para tratar com o propríeta

rio sr. Jovino Tabalípa.

Tesoura perdida
Perdeu-se uma tesourinha

marca «Sínger» no trajeto da
residencia do Dr. Orestes Pro

,

copiak á do sr. Dito Terezio.

Quem encontrou é favor en

tregar na casa do sr, Dito.

Telegrama' de
;/
/ felicitações
o nosso reqator sr. Guilher

me Varela, . recebeu de Floria·

nopolis ó seguinte telegrama:
«Em m€'u nome e no da secção

.

catarinense da UDN a-presen
to' a você e' demais companhei
ros d0 «Correio do Norte», sin
ceras felicítaç5es. Abraço!!! (ass.)
Dr, Bayer Filho.

Atelier Fotografico
Rua 6 de Dezembro N .. ,6

de Rosalino· Barbosa

�parelhos elétricos, E!smalta

deirAs, etc. Atende-se das

8 ás 11 horas e das 13 ás 22
Com pronta entrega.

Ano I Semanario N. 2

VIDA SOCIAL
Festejou s-u aniversario natali

cio no dia 21 do passado a exma

sra. d. Pearl Procopiak, virtuosa
esposa do sr, dr. Orestes Proco

piak, dinamico industrial e vice.
presidente do Diretorio da UDN.
loca I.
Dia 22 anlvesariaram-se: o sr. dr.
Ovaldo Segundo de Oliveira e

exma. esposa. O casal que e
estimadissirno f.i muito cumpri
mentado,
A esbelta senhorita Paula Ma

ria digna filha do abastado capí ..
talista e industrial sr, Emiliano Se.
leme, festejou a passagem de �seu
aniversario no dia 22 t.endo rece

bido de suas amiguinhas grandes
demonstrações de estima.
Dia 27 aniversariou-se a exrna.

srs. d, Maria Edelberta Fontes
Procopiak, seuhora de sxcelsas
virtudes, esposa do adiantado in
dustrial e comerciante sr. Miguel
Procopiak.
Fez anos dra 28 a senhorinha

Ceci' de Joiuvile Varella aplicada
aluna do Grupo Escolar.

Nascimento

Está em resta o lar do
sr. Carlos Nunes Pires,
digno gerente do Banco do
Comercio, e de sua exma,

esposa, pelo nascimento de
sua filhinha que recebeu o

nome de Tereziuha Maria.
Parabens,

Casamentos

Teve lugar, sabado pas
sado, o enlace matrimonial
dos jovens, João Sacweh e

Maria José Davét, ela. filha
dileta da exma. Viúva Sl'R.

d. Ana Mesias Bley Davet
e do saudoso cidadão Luiz
Davet.

-Com a srta, Dalila Kru
gPt·, filha do falecido Rei
naldo Kruger e da exma

sr a, d. Luísa Kruzer con

sorciou-se o estimado moço
Romão Kava.
Nossos parabéns.

Agradecimen�o
Manoel Leandro Gonçal

ves e sen hora, J ustiniauo
da Silva Quadro e senhora

agr adecem do fundo d'alma
n todas as pessoas que pres
taram seu concurso, no fale
cimento de seu filho e ne·

to Antonio Fernando, mor

to tão tragicamente,
Ao Diretorio da

.

UDN.
aos srs. rnedicos, enfim a

todos I a sua gratidão.

Visitas

Deu-nos o prazer de sua

visita o ilustre amigo sr.

Alzirino Waldomiro de Al

meida, que foi candidato da
VDN. Acompanbavarn no os

81'S. Pedro,·Nicolau e me

nino Ivo Humellhuk.
Gratos_

Enferma·

SDr. Otavio Ta=
balipa

Encontra se enferma a �x'na.

sra. d. Leonor Tubalipa DiI1á

roski, residente em Tres Bílr
raso

Breve restabeleciqlento. é o

que deJejamos,

Falecimento

.Faleceu no dia 29 de
rpaio oa Capital Feder.al,
onde servia no Exercito, o

nosso conterraneo Beruardo
Antonio· Pieczark�, contan
'do' 21 anos Je idade. Era o

falecido, filho do sr. Ludo
vico Pieczarka elemento de
vàlor da, UDN e da exma.

sra' d. Angelina Pieczarka.

Sentidas cOQdolencias.

Regressou dia 31 do mês pas
do, de sua viagem a capital pau
listo o sr. Otavio Tabalipa, fun
cíonarío da Lumber, de Três
Barras e cidadão muito estima
do pelas suas altas qualidades
de espírito e coração.

IX Os que nos visitam
Tivemos o prazer de re

ceber muitas visitas, . antes
e depois da saida desta fo
lha entre eles os que paga
ram SU�B assiuaturas, nossos

grandes amigos srs.: 6-rego-� .

rio Satsala, ds Rio Preti
nho, João Baehwet, desta ci- <

dade, Nelson Scehidmautel,
Francisco B. Ferreira, Olim
pio Ferreira Leite, Rudolfo'
Schumalsen, Emílio Lemk.

Nos Esportes
Finalmente dia 15, o

tradicional inicio

da L, M. D.
Depois de varias . transíeren

elas foi marcada pára o próximo
dia 15 a realização do carnpeo
nato inicio da Liga Mafrense de
Desporto, no qual, ao que tudo
indica, o Iplrangs participarã.«
Em conv�rsfil com um dos ·mais
�:xptossivos paredros ipiranguis
ta o m�smo nos adiantou que
tudo f�rá para a participação do
«Periga Serrano» no inicio, pois
que, conforme nos declarou, OI

ipinmguíst&lS c�lrecem de entrar
em próva o mai:; cedo passiveI
afim de mostrar ti sua produ
ção.-

I,' Fat()g .da Semana
Um grande centro aVElnte dé

Bõa Vista do Erexim, Rio Gran
de do SuJ, està interessado em

corparldar o atRque,ipiranguisht.
Trata·se de Berito - Conbldor
formado �. capaz. Baste conse

guir uma colo.cação em nóssa
cidade e incontinente se tron,

portar� para aqui. Portanto,
quem necessitar de um bom
Contaáor que se habilite .

Tambem um otimo ponteIro,
ex-defensor dos· Aipirantes do
Fluminense do RiQ, reforçará o

Ipiranga no corrente imo. Se-
, guudo nos adiplltar8!!1 o aludido
craque atua com o mesmo de

�embar.ço nu duas pontas.
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