
nem prevalecerá a pécha de comunistas
,
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CIENTE E LIVRE E POR Tl}::R

CONCIEN'CIA E LIBERDADE

:E QUE ELE DEVE' LIVRAR
SE DAS ALGEMAS DO PSD
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NÃO SOMOS AVENTUREI

ROS; NÃO PRETENDEMOS A

ADlt1INfSTRAÇAO MUNICI

PAL COMO MONOPOLIO;

NOSSO IDEAL É FAZER CA-
I

NOINHAS MAiOR COM JO·

VL�O TA.BALIPA

FRENTE!

A'

WA�jiINGTONE'
,

e tambem extremismo I

,

Ontem, hoje e amanhã é e s;e

rá o squeremista» sedicioso', dis-.
pOfltn,H desbancar o General Pre
sidente, para que voltemos ás
trevas de uma ditadura odiosa,
vingativa, e sigamos ,todos .a fa-

A 24 de Outubro

encerra se e alis
tamento eleitoral

Recebemos e agradecemos o

oferecimento com que fomos
distinguidos da' «Revista Brus

que» que o, jovem jornalista
Ciro Gevaerd fez publicar em

seu torrão natal.
Brusque é' Uma sumula do

que possue a cidade.que lhe -dá
o nome.

Muitos clichés dos principais
predios, farto material de reda
ção emfim um reposítorio do
que é a progressista comuna.

A revista circulou em come-

Regressou á Patris após 17·an05
de exílio, nas terras européas, o
grande brasileiro Washington
Luiz, que fôra Presidente da Re
publica e afastado de seu pôsto
pela revolução de 30" Manteve'
se firme, numa linha exemplar,
como politico, cumprindo as im-·
posições politicas com aquele
despreendimento que aimpren
sa ressalta. Voltou á Pátria.

-,

Sua recepção na capital Fe
deral foi uma verdadeira apoteo
se. Era enorme, a multidão que
Sê comprimia no cáes e nas

principais artérias do Rio para
ovacionar o exilado que regre
ssava. O presidente Washington I

vai residir em S. Paluo,

Coisas
Prezadissirno compadre Se-.I

. bastião, Amado:
Desejo que esta và encontra-

lb,e com sáúde.,.' •.

,

O assunto de'sta ê o, daspróxi-
.

.

mas eleições em novembro. Sei
que muitos amigos não votaram
na ultima vez Aconselho que vo
tem, desta vez, com a oposição.
Votar na oposição, como muita
pensa, não é crime. A gente vo

ta contra, ou a favor, corno quer.
Quem .acha que osque estão ge
vernando fazem tudo pelo povs,
êsse que pensa assim, vota Iii

favor do governe, isto é, com o
P S Q.

.

Qw::rn acha q le isto deve me

lhorar, que 0$ Impostos estão
muito altos, que o povo não es

tá sendo atendido como é preci
so êsse vota na oposição' isto e
com a U D N,
Eu conheço bem você; sei

que você sabe ler e escrever e

sabe o que está direito e o que
está torto,' Isso' .Ihe dà SI. res

ponsabílidade de esclarecer os

amigos e explicar a eles Q que
convem. Todos os brasileiros
são livres e votam em quem
quízerern. Mas todos tem aobr i
gação de re$01ver'e pensar o

que devem fazer.
Qualquer eleitor pode convi

dar. '\1m outro para seu partido,
mas não pode forçar, li cons

ciencia de ninguem. A quem
tiver medo de votar com a opo
sição, você· explique que "0'
VOrO É SECRETO, Quando
o eleitor entra' no quartinho l5e

ereto 'para preparar o 5�U voto.
Só .dá obediencia a sua pro

pria consciencía.' Ninguem tem

que fazer perguntas " depois, a

.saber em quem que ele votou ...
Para isso existe a lei que ga

rante o. sigilo do voto,

Explique isso aí, a todos,
Conte €0mO li UD'N està forte,

que fez varies governadores, que
0.51 Estados de' Minas e da Bala;
dois dos mais importantes.. estão

moração ao '87. aniversario da
fundação daquele recanto cata
rinense,
Aó Ciro os no�sos parabsns e'

Ios nossos agradecimfJlntos.' J

'd I'ai
sendo ,governados por udenistas .

Explique ,que aqui em nosso
Estado ternos 13, deputados .e

que, vamos; fazer um grande .nú-
mere cle Prefeitos.

- '"

Cada vez Iii 'faremos mail for
te. E me escreva, compadre.'
A casa, aqui, está ás suas or

dens,
Abraços iii você e a todos, do

compadre e amigo
.

Antonio Juvevê
(Da «Região Serranas)

�.-.

----

•

Vinhos: <CRUZEIRO»

Champanha: - gMICHIELON»
Sempre na ponta,

.

Sempre na pontinha.

Visita
,

Visitou nos pagando sua as

sinatura' sr. Tenente Edésio
Carneiro de Campos.

SCHELLER
Regressou do Rio de Janeiro

. onde serviu com 'galhardia roa

Aviação Nacional o nosso dis-
'tinto conterraneo jovem An
gelo Scheller, qUI2 velta ao lar
paterno para gozar as delicias
da «cidade menina».
D eu-nos o prazer de sua vi

sita amiga, deleitande-nos com
sua palestra animada.
Cumprimentos.

sr.. Osmar Nascimento
Regressou acompanhado de

sua exma, familía da cidade de
Itajaí, _

onde esteve a passeio e

em gozo de férias o nosso pres
tante amigo sr. .Osmar Nasci
mento honrado gerente do Inco.

estomago.

B'U�tet:' Aguia
Ipuro" é a vida de seu

,

r,.
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CORREIO DO NORTE
. J

De Tres 'Barras

Baile inaugurar do Gremio
das Margaridas

,

Em todas as rodas
.

feminis de
nossa vila, o assunto de maior

interesse, é o' baile ioaug IraI do
- Grémio das Margaridas. Est'e bai

le, que pelo seu .aparato, anima

ção de- SUllS sócias, e principal
mente por ser marco inicial da
vida da novel sociedade, será um

grande baile.
Dia 27, prnxirnq sábado, nos

Salões da S.U. Operari a "
teremos

.

'a satisfação de assistir esta. reu

nião dansante.

Nascimento
Acha-se engalanado o Ia/do sr.

Albino Walkof e sua
.

espesa Da,
Angelica Barbosa Walkof, com o

nascimento do primogénito, que
tomou o nome de Aydio . Person,
00 nossos !"arabens.

Vtajantes
Estão nesta vila, os Srs, Dr

Etel Nogueira de Sá e Sr, Pedro
Valentim Gabriel, procedentes res

pectivarnen e de Curitiba e Rio

Negre,

Aniuersarios.

Aniv-::rsariou·se no dia J 5 p.
passado, a Srta. Yed.a Ferreira,
dileta filha do saudoso' Arthur
Feneira Ribas e Sra. Olga R. F,er
reira. A distinta aOlversarillnte,
ofereceu ás 'iuas inumeras amiza,

des, lauta mesa de doces e ani·
mada dansa nos salões do Cine
Lü"!!ber.
Dia 18: -�Niit<'llicia-se hoje, o

Sr. Orlando Ferreira .. fUllcí011ario
da firma Elias Malalfllud & F03.·
do Brasil Ltda., atualmente resi
dindo em União.

'

Transcorre' taIllbem boje, o ani·

versaria da sra. Dna. Adelina F.
PilI.checo, esqosa do sr. João Pa
checo Sob r., grande industri:ll e

pres!dente do Tres· Barras S. C,
Dia 20: - Tr�nscorrerà a data

aatalicia do Sr. Ernesto Bishop I

Sobro,
Dia 21: aaiversariar·re-ão pSr.

Lenyrc� W. Wendt, Sra. Yvete
Tinel Steio, e�posll. do sr. Huns
Peter Stein, atualmente residindo

.

em Vitoria, Espirita Santo, e o

I'lQSSO amigo sr. Pedro ]enzura.
A todos, g nós'so abraço e pa

. rabens.
..
-,'

Nzlnton
o 'goleiro do t�icolor, �a pOt.!co

chegado ne"tas plagas, teve como

berço, a paisagem encantadora e

c,heia de magia da Ilha de Flo�
rianopoJis. O B agrafado é um g'a
reto ainda, pois conta pouco mais
de 18 anos, mal& como Idade não

é docúrnento, ele joga como gen
te grande, Sua infancia, decorreu
em grande parte na cidade dé Ca

noi!'lhus, onde praticava G futebol
jogando como center forward.
Um aCll.llo, porem, levou-fIt a de
fender o:ultimo reduto do time da

piazada. E desde entãO, é uma

majestade no arcó. Defende com

amor' o Tres Barras, e tem dito a

muitos, que se O Destino oão for

arr.igo urso, ele será empre Tres
Barras. E é para nós, torcedores
uma e�pressão de verdadeira de

voção dO' garoto, pelo alvi ru�ro

negrG. Seu nome por extenso é
Nilton Carlos Gomes Moreira, a·

niversaria·se no dia 20 de março,
solteiro, sem compromissc.
Apezar de ter u:n nome aoalo-"

go ao grande musicista br:asi e.ro
ele não é musico, mas bate bem'
um pandeiro. Tambein é dansari·

no, e seu -esporte favorito, é o

futt;bol. SURS atuações até o mo

m�nto, foram esplendidas, agi
tandó-se no arco que defende,'
e dando mostras da um perfeito
·crak.

A P�ELJiVíINAR DO DOMINGO

Como preliminar do Tres Bar
rss x Ipirang:a, defrontaram-se.
os rapazes que gostam da pe
lota, formando dois quadros. Ven
ceu o Flor de Abobors, por 3 a

1, em virtude da falta de sorte
com que jogaram os rapazes cio

Viajantes da Caixa d'Agua F.e.
Apezar do nome comprido des
te ultimo, não puderam ir alem
'de um uníco ponto, esperdiçsn
do propositalmente um penalty.
Breve, teremos revanche.

Quem vencera? Os floristas, ou

os da Caixa?
.

N. da R.� Deixamos de pu-'
blicar a descrição' do jogo Ipi
Tres Barras, por ter sido f.:.>itr.l
pelo nosso cronista do ultimo
numero.

,

=

Comunlcações
Recebemos &13 seguíntes

:

que
com satisfação demos :publ:icidl.
de. '/.
Lages, 8 de setembro Je 1947
Irmo. Sr. Diretor do
CORREIO DO NORTE. Canoi,
nhas
TenhG o prazes de comuni-.

car :li. V. S. que, n�da data, foi
fundada 12m Lages, Sta. C&tari
RIA,' a ALA MOÇA UDENrSTA IDE LAGES, que conta inicial
mente, com () número aproxi
mado d� 105 membros.
Seu Diretóno ficou assim

constituid4!l: -

Presidente - Renato R. Ra
mos

Vice Presidente-Heraldo Ar
ruda
1. Secretario - Edú Lemos
Tesoureiro - Cesar Andrad®
Orador-Paulo Rupp Bllll:iii

AprQv&ito o ensejo para en

viar as nossas saudações ude
nistAs e' democráticas.

RENATO ãRRUDA
(1. Secretário)

Canoinhas, 17 dt! Setembro
de J 947.
'Exmo. Snr.
Diretor do jornal! «Correio do

Norte�
NESTA

Presado S�nhor.-
De ordem da Diretoria tenho

o maximo pnner de comuni
car-lhe que, em Assemb�eia Ge
ral realisada no dia' 17-8-47, foi

,

eleita a nova Diretoria que re

gerá OI destinos dest� Clube

.

no periodo de ,7.9 47 a 7-9-48,
composta dos seguíntes mi!m-

,

bros que tomaram posse no dia
7 do corrente:
Presidente -Altavir Zaniolo
'Vice-Presidente-Herbert Ritz-
rpann
1. Secretário�Jollé Allage
2. Secretário-dosé' Fernandes
Sobrinho
1 Tezoureiro-Rolf Walter
2, Tezoul'�iro-Osv!lle1o Koch
Oradeir - Rubens Ribeiro, da
Siva.
Col1sult. Juridico-Dr Rivl.'lda
via Ribas Corrêa

.

Con::�elho fiscal:-João seleme,
Carlos Scluamm e Dr. Clemen
te Procopi:il.h.
Cordiais Saudações

José Allage
1. Secretário

Precisam-se de 5 oficiais

de sapateiras "sola4üres"·
Pagam-se bem. Ha urgência

Informações com a firma Irmãos

Tre\f'is�ni Ltda., nE:sta cidade.

·Escandalo que surge
Serão precessàdos os que lesaram os sudítos do "Eixo"

::I" Serão ouvidas .nada menos de 500 pessoas
PORTO ALEGRE, 12
(Meridion�I)- Com reíerencia á
denuncia contra o

.

cel. Py, ex

chefe de policia do Estado e'COl1-
tra delegados, inspetores e íun
clonarios póliciais pelo Prcurador
Geral do Rio. Grande do Sul, sr.

João Bunarnah. vai ter inicio ho
jtt R fase judiciaria do processo
referente. R apreenção dos bens
dos su ..Iítos do "Eixo", para o

qual convergem todas as alencões,
dados os nomes das pessôss ne
le envolvidas.
ccnsi.íerando que os réus são

em numeres de 52 e grande par
te deles residentes em legares
afastados 'de Porto Alegre e ele
vando-se a 158 o numero di! tes
temunhas arroladas pela denuncia,
e de prever-se que serão ouvidas
nada menos de 500 pessôss no
curse 'da instrução, acreditando
se que até chegar ao julgamen
to final tenham transcorndo pe
lo menos dois anos, pois não
haverá comissões capazes de le
varem ti mais rápido termo o jul-
gamento. .

A reportagem do "Diario de
Noticiss " conseguiu, com gran
de esforço, obter a peça base
do inquerito, que foi o relatorio

.

confidencial do então delegtido
da Ordem Politica e Social, sr.

Teobllldo Neumsnn, encaminha-,
do ao chefe de policil:1 d� épocil!,
m,linr Darcy Vi�noli. O rebito
rio S1:rviu de fundamento ás in·

Desastre de cami-
..

'

:

ohão em Oxford

vestigsções da comissão de pro
motores designada para proceder
a diligencias. Em certa .. ltura re

vela o relatorio: Assim, pois, em

parte' por motivos das circunstan
cias aponta das, em parte por mu
tivos inesplicaveis, o fato é que,
à Delegada veio dar muito ma

terlal que absolutamente não ti
nha nada a vêr com f.l finalidade
legal das stndicanciss de respres
são policial.', Tal estado de coisas
não SQ deu somente nesta capital,
como no interior, onde houve

igualmente apreencões desnece
ssarias. de Iii muitas vezes che

garam caixões com material apre
endido, mas nunca se. poude fa
zer a identificação d€: seus donos.
Até aí nada haverla de màior

'

gravidade porque os erros e in

justiças praticados neste ou na

quele C?lSO poderiam ser. facil
mente reparados com a devolu
ção dos objetos que não intere-

ssassern á policia ou cuja 'posse
ou uso estão. assegurado! por lei.
Acontece, todavia, que gran

de parte, senão a maior, por
certo ti mais v� liosa, foi dada
em carga a funcionsrios e por
ernprestirno a estranhos, Houve
gent€ que legou dois e três radies
e deles fizeram nrn só. Outros
simplesmente venderam-nos. Ou
tros vieram reclamas iii devolu
ção de talhéres de prata perten
cenres II conhecida Iarnilhir- suis-:
sa. No Inquérito depuseram 200

.

testemunhas cujos depoimentos
. mostram que as buscas eram íei
tas em desordem, . sendo que du
rante o ano de 1942 chegerarn B

ser praticadas de dia e de noite
e realizadas sem nenhuma cau

tela legal "�o
Finalmente solicita o ensami

nharninto de seu .. relatorio ao Mi·
nisterío Publico para pornover SI

responsabilidade criminal dos cul
pados.

::.::_-,---"'=-=--====-=-=-==:=:====-=:::;---::;-:=--=,,=-,=:;::====

DeFolhas ao Vento A, vice presíden
cía do Estado

�

de S�- Pãulo
Do jornal U;jai

SERRA ALTA, 19 - Na tar

de do diól 16 ultimo, precisamen
te ás 14,30 horas, a populaçãe da

I@calidade. de Oxfil)rd, nest@ Muni· Que é feito áa espalhafmtos8
cípio, foi aballlda por tragico' acon- Comissão de: Abf,stecimento? Por
tecimento. Defronte a escola da- onde andará essa senhor.a? QÚi,m-
quela vila, Ufl1J caminh�(l de mar- do O sr. Leobtirto Leal voltou de
col. Ford, dirigido pelo seu propri- uma grande convenção do Rio,
e'ario sr Nilton ,Bueno Prança e

I
os jamais fi'lcr:uJ1 tanto f"rol

c�nduzindo mais tres passagc:ros, .

que a gente pensava que os ge-
Inácio Biobock. Hugo l\'Iachischi e neros alimenticios iam ficar de
o terceiro de iclentiddide Jesconhe· rasto. Porque fl'iço e �conteço @

cida, rQlim morro abaixo, da altu- mato e elfolo. S. Excia. iria por
ra de mais ou men)s 20 metros, em prática medidas as mais ato-
ficando dois dos pasgageiros e mais micíii.s. As SUI!1S port!jri:1s strepto-
Q rnotori:sta a:nterrados PO panta- micinicllls faritll'll desabllr O céu.'

no, tendo ainda sobre ele", o Cl!- OS preços-nem se fala-btlixa-
minhão. Um deles, o unico que riam a zero, zero, virgula.
nada sofreu, C0rreu para o meio

. da rua e pediu sQcorro, que não
A produção âumentaria com

demomu. pelo fato de alguns ope-
um simples decreto.

rarios achi\lr�m-se trabalhando na

construção de uma casa, mis ime

diações. O sr. Alfredo Thierner,
comarcialite @m Oxford, e o sr.

Alltqnio TremI, prdcitó de Ser
ra Alta, que ali !Se! eocontrav'l a

serviço, imediatamen te, em con

jl1I(to, c."m popular�s, prestaj'�m
auxili �_ Para que puclessem ser re-

tir'lqas I.l� infelizes vitimds, (0\' :�re
ciso fal.er tombar o caminhão, re·'
colhendo-:;e então os feridos. O

,motorista, quasi sem vida, foi re

tirado do p"fr,trHlc" nnôe havia se

enterrado, fic&ndo .'pc-tlIlS com os 46 atlos de existencia fecunda

'!'lés para fora. Sob·a orientação em pról dn Sul do E5Íl-Ido, em

do 'sr. Prefeito, foram Js feridos especial do. Município de Lagu-
transj!lortulos ao hospital do dr; na o nQsso colega �O Albor> /0
Pedro Cominese, onde lhes foram m�'lis antigo jornal de S. Cata-

prestados secorros médicos. rintil comemorou ha dias.

Os, prejuizos rnateri!l.is ocatiiona·
-

Sustentou grandes campanhas
dos pelo, desastre foram. aprecia- poilticas e hoje é um forte ba-

veis, pois além dos danos nCil ca- luarte 'dn N.D.N ..
,minhão perdeu-se a carga, que e· ts>arabens.
ra c<mstituida de generos II men-

ticios, moveis e uma bomba 1o..0xi-

genio. .

Até o momento nãO ri:cebemos
noticias sobre o estado d'�$ feri

dos. QuanJo ao caminhão, fico'u

totalmente danifiCaria, s .. lvando·se

.
apenas '0 motor.

�Democrítcia de canibais» J com

licença do Sr. Qetulio Vt!rgllS
deve ser esta em que iii coríen-'

te -situacionista ao envez de fr.l
zer juz no voto; em lugar de
!abrir estr1::.da5, sai, á!.\

.
vesperms

dllls' eleições, �sustando o pGVO
do interior, arneaçmndo-o de muI·

.

ta e fazendo «fiscalização» ...

O goverdo já teve tempo d�
fazer giguma coisal pel1! popula·
ção rural 1\Jão é agor� ás car

reiras, com rizadinh�s e batid�s
n�s costas, que os prúbllt'm0s vi
tais do municipio hão de ser re

solvidos.,.

Ma:;: os resulti':'ldos ninguem viu.
Somen!� mgonl 8S sábias medi·
das It$tão dando algum resulti'l
do; mC;Jbou-se 3 manl,�Ü!fl n\il

praça .. E o trigo está Vé.lI-tlã0 vai'.

N. da R.-da banha nll0 se

falB.

o I oro

Bitter Aguia
puro, se eu carrega de

cuidar de seu @stomago.

o P. S, 'D,

xilio dos
quer '0 au

co inunistas
A historia começa assim;
O sr. Cirilo Junior, lide!', na

C@m�rll, do ptlrtido mmforitario,
tl:m a pr@ferencia de s�us cor-'

religionarios, segundo noticiam
0$ jornais de S. Paulo. Sua can

didatura, po�em, periga. Não po
de cO[lt�r com os dissidentes do
partido, hoje unidos, lW chefiado
pf!lo sr. Ademsr de Barros.

O sr. Novelli Junior, genro do
presidente Dutra., que' tinha e

t�lvez, tenha, pretensão :ao refe
rido cargQ, 'não ficou satisfeito
com .!lI preterição de qne se tor�
nou vitima. Vinga-se trabalhan
do afoitlimente contra a,c�ndida
tura Cirilo Junior, Este prflcura
meios de se não ver derrotado.

E mi que, a ser verdadeira IJ!

noticia do.; jornais, de nmdlll m!àilJi
te pode duvidar. Na Camera du
rante ti sessão, est€ve o sr, Ciri
lo em conf:ilbulações com 8i ban
cad? comunista, Não se pode por
isso em duvida porqu� <O 010-
brH publicou a fotogrilfia, qUIlIO'
.do o lidr-r majoflhnio em com·

panhi� dos comunidas, deputa
dos Orabois, Crisplm é Amado,

Teria, dÍzem aind2 os jornais, 0,
lIr. Cirilo lhes falado. nm possibi
lidade de, o Piutido Comunista,
auxiliar suo candidatura, prome·
tendo ele, nesse caso. desinieres-

.

S!lr-l'e' dia questão dos mandatos.
Cust:l! crer-se haja isso ,�conte'
cido.

Em visita II seus bondosos
pais e irmãos, �ncontra-se nes
ta cidlllde' R exmlit. Sri>l, d. Tita
Cmsllmajou Amarall, 'virtuosa es

posa do nosso bondoso tlssinan- I

te sr. dr. YIsrio do Amaral advo
·gdúlo de grande nomeada 110 fo·
ro de Soroc&íb!ll, S .. Paulo,

À exma sr:�. d. Tita os uos
sos respeitos.

i ' "Ê"i

Sra. Dr. r�ario
ftmaraI
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Osmar Alves da Silva

Vida! ., . quantas cousas em ti, vide- tu encerras.
És, riso. laqrtma, dor e agonia
O pão .do pobre, lar do abandonado
Venturas, desilusões de cada dia

,

Misérias, fortunas, quão grandes castelos
-

Em cada um se forma um sonho apenas
Até que a morte com ó traiçoeiro golpe
Mude o argumento. QS atores, a cêna.

Vida cheia de aqruros, cheia .de üusõe»
Destinos vários em ti, vida, revélas

..

A cada vivente dás o teu bocado

Mundo tão grande tu representas. vida"
.....S a essencia do destino humano "

Utüca fortuna de um desvetuurado.

Aniversarios

F'·i'ltejou seu natalicio no

dia 22, a exmá. sra, d. Jo- .

RiJa Jdigna, virtuosa .espO'sa
do nO'SSO assinante sr. Hen�
rique TO'dt, l'esidente em Ca·

choeira, neste :\1unicipio.

Faz anos hoje o estimado ,ci
dadão João da Cunha Ramos.
NO dia 2B a exma. sra. d. viuva
M11Jria Correia; o menino Luiz
Carlos, filho dO' 'nosso grande
amigo PalUlino Furtado e_ de d.

Joana Kohler Furtado.
r

.

Dia 29 festejará a passa'
gem de mais um aeiversa
rio natalicio a sra. d. Hele·
na Gouda, digna. esposa dO'
rir. George Gouda dedicado
operado das "Serrarias .Reu·
nidas". A aniversariante qllt� .

é muito estimada, certo se·

rá muit@ cump,rim€lnfada.
'

Nossos parabens.
. - Festejará seu 'natalício no

proxirno dia 27, o benquisto ci-
d ..dãQ sr. Hans J. Comitti. que
será muito cumprimentado,

(
. I

Nascimento
Sonia Maria é o nome de

uma menina que uo dia 23
veiu alegrar o lar fp!iz i do
sr. Adolar W1ese e d. LeO'·
Dor Wiese,
Felicidades.

Visita

Anjinho

Falf'ceu em Ponta Gros
sa, o meninO' liJzio Carnei
ro, fiiho di) sr • .Evaldo Car
:m�iw dt) Paüia fi de sua ex·

ma. e6PQSa d. Judite El1lke.
de Pauln.

O anjinbo c91ltava uóve
meses de idadé e era o u

nico varão da casa .

Pesames á familia.

De MarcUio Dias

Festejará seu natalício no

proximo I dia 27 do COrrtlD'

te o nossl) bO'ndoso assinan-'
te sr. OSlJy, Praxedes,. pes·
soamuitobemquista em Mar
�ilio Dias.

De Papanduva

Noivado

Contratf.lfam casamento !l srta.·
Julieta Mendes, filha do sr. João.
Mendes e de d. Ana Mendes e

o Jovem Eurides Corres.
Plim.'ibens.

Ao Publico
A Cia. União de Seguros Ma·

ritimos e TerreStres, comunicá
á praça e ao comercio em ge-

,

ral, que o sr .. Alfredo R' Sigwalt,
de Porto União, deixou de ser

seu agente geral para aquela
praça,
Em substituição ao Sr. Sig

walt, foi nomeado e sr. Guilher
me Loefler com séde em Cano
inhas,

.

Agradec�ndo a todos os seus

segurados e favorecedores a a

notação da presente comunica
ção, espera continuar recebe1r
sua habitual preferencia.

,Canoinhas,

\
• J

\,

Santa Catarina, 25 .de setembro

uisitc1 dosd Pã=

• m;etor proprtetatlo: SILVIO ALFREDO lllÀ.Y.RR
GERENTE - AgerlGr Gomes Czrc'ula ás qtantas-fezras 'fU;::!JATliR �-' G. Varela

fino I

Papanduva, 21 de setembro 1947.

de 1947 --

. I I
M. 18

GUILHERME LOEPFLER
Sócio e viajante da fabrica de

chacéos "Nelsa S. A."-Blumeriau.

José feroa odes
,

Sobrinho
A mocidade d�� .Canoiuhas

tem na, pessoa "do iutelige»
te moço J o��é Fernandes 80·
briuho, uru ve rdarleiro ami

go, um graude admirador.
Pela sua educação, pelo

reflexo de sua bondade con

seguiu: conquistar desde lo

'go a amizade de toda gen te
bôa.

Dedicado fuucionario do
Bauco Iuco, eumpridor de
seus deveres, tem em cada

coióga um amigo.
Presidente da Ala Moç»

da ,U. D. N, tudo ·tem fei-·
to por esta organisação po.
litica, iucitaudo seus oom-:

pauheiros com o seu entu
srasmo moço.
Dia t: Je Outubro verá

transcorrer seu aniversario.
grande será o uume. o de

paraGens a receber.
.

"Correio do Norte" que
o admira apresenta-lhe, des
de já, os 'seu melnores pa
rabeus.

Festejou seu nataticio no dia
.

21 do corrente o nosso amigo
I 51'. Heitor Varela, Iuncioúario
publico oposentado, residente em

.;: Flortunopólls. '

'Na mesma data a estimada srta.
Deocassina, filha da sra. viuva
Cacínha Alves, .,

Hoje 8S exrnas sras. d, Clara
Scheide, virtuosa esposa do nos, Em goso de . ferias encontra-

80 amigo sr. Rndolfo Scheide: se nesta cidade o distinto jevern
d. Isabel Friedrich. digna esposa Elias Selerne I Neto, funcionario

do industrial sr. Otto Friedrich.
.

bancario, servindo em Caçador.
Amanhã o nosso bondoso I'lS- O jovem Elias deu-nos o pra-

sinante Altino Rosa. pessoa mui- zer de sua visita tomando as

to benquista nos meios sociais. sinatura desta folha.

Nesta data 2-6, festeja seu na- t.
_._ Visitou-nos, Jambem pagando

talicio a prendada senhorita In- suà assinatura o -sr. José Adão

.grtd, dileta filha do sr, Henrique Dias Jnnior, eletrecista . resideii

Soetbel, residente em Marcilio te em Três Barras. Gratos.

mms.
\

- Dia ·27 o prestmntp cidadão

Majorino Nunes, competente bano
cario com funções em Joaçaba;
a menina Sonj&! Vaicy, querids
filhinha do casal Lauro Michel.
Dia,27 fi prendada srta. In

gebord, dileta filha do cllslIl Otto
Ritzmann. .

Dia 30, a estimada serihO'rita
Nilza filha do casal Pedro Bay�rs'
torf;1 la exma. sra, d. Carmem
Otero Varela, virtuosa esposa- do

.

sr .. José Varela, residente em

Cascandura, Rio de 'J aneiro; a

interessante e tnteligente snrta.

Elsa, filhl;l do bonq,oso casaI
Bernardo Metzger, reSIdente em

Marcilio Dias.

Papanduva de ]4 -19 de se-I selhos dos Missionarios. É assim
ternbro viveu horas de grande. chegou o dia do encerramento
entusiasmo, pois já ha muito i desta santa missão tão bem pe
tempo esperava a visita feliz -110 110v6 que agora . conforts-fos
dos Missionarias. Des que eles

I
com mais P.SÜ1S graças e a ben

I -hegaram. E des de o primeiro. ção de Deus voltava feliz aos

1- momento
cativaram os corações I seus afazeres interrompidos, VaI·

deste nóbre povo que trabalha.. vendo (JS olhos para a cruz que
Iucts., sofre, mas nunca desa- nos faz recordar sempre aque
nima, e com fé em Deus pro- la hora bendita, quando, com la-
cura alcançar o alto. E com-

.

grimas nos olhos dissemos um
penetrados pela. fé ;HA santa re- adeus saudoso a esses benerné
ligião corre presuroso para ou- ritos operarios da vinha do Se
vir as palavras dos representan- nhor e que agora seguiram pa
tes daquele que quer só um re- ra'eutras terras continuando sem

banho .. um só pastor. Deixando pre esta bendita missão! Depois
de lado seus. afazeres, vieram de dar vivas á santa religião
todes, grandes e pequenos, ri- catolica, ao santo padre o Papa
C0S e pobres, dia por dia, sem ao Bispo.aos padres e ao povo de
medo da chuva cm do vento,

I Papanduva, que
depois de tantos

contrictos a' capela de São Se- dias chuvosos fé bruscos viu o

bastião, aonde num silencio que' . sol da justiça e da paz em raios

empolgava a todos. ouviram as I fulgidós brilhar no ceudesta re

palavsas do Missionario que co- gião como benção de Deus.:
movido pela boa vontade do po-
vo dirigia a todos aquelas e10- (ass.) Joana Kohler Furtado

quentes palavras que fundo cá
lavam nas consciencias. Corno
era belo quando do alto da ca-

pela da Santo Antonio, via-se

aquela imensidade de carroças .

todas de. tolda devido as chu
vas e se aglomerava' no vasto

campo em frente a capela, de
São Sebastião .isto desde as pri··
meiras horas do dia, Vinham
nélas gente de grandes· distan
cias. Tambem foi comovente

quando na ultima conferencia
destinada ás dor.zelas, abaixo
de chuva intermitente, elas em

grande humerp vieram de pés
descalços na lama fria, quaes 1'0'

.

me iras penitentes, ouvir os con

VERSOSP'R�4
CANTAR

(Lulú Zico e j',tané Julio)
•

Compaq,re. Q coisa tá feia.

Muita gente s'aborrece
Ços v6rsinho pra cantá,
E porque se, vê perdida
Tem vontade de chorá.

,
._ E chora de raiva!

Vamo� -temperá o realejo!
Ha muito homem sabido,
Ou'inda falta ser. ladino
Pra votar na eleição
A favor de seu Jovino.

- Trouxa é 'qu&m não vota.

Tudo no mundo se acaba
. Tudo no mundo tem fim
Só a nossa' a.DN...
Tem seu valor para mim.

.

- Valor né compadre
E nó dia 23
Cantaremos novo hino.
Comemorando a vitoria.
Ou� vai úrir o seu Jovino.

.- Eta churrasco gqrdo I

Vamos 'nós comer.

Nà:5' cantamos de verdade
. Cantamos com galharqia,
Para o nosso amado povo
Que é amante da alegria;
'_ Eta farra bóa! '

Ha doutores na cidade
Que GOf"denàm meu cantar,
Dis-endo que esses versos

São mesmo de arrepiar.
- E arrepia, mesmo!

PreciSOl-se .,de 5 a: 6 opera rios i

para industria de madeira.
E' inutil se apresentar, quel!.

não tiver um pouco de pratica:
Tn,t:lT con) Rolflnd@, BGllmann,

em ,Alto d8S PalmeiraS.
.

4 v. 2':_·

,

Casamento
Com li g�ntil senh0rita Hel

my Pavã@, dileta filha ,do sr.

Leocadio Wendt e de d., Chi
roca 'Wendt

.

e net", da exma.

sra. viuva d. Margarida Pavão, I
consorc'iar-se-á, hoje, o jovem I

. Mario J. Mayer, filho do casal··
Alfredo Mayer, funcionario co

mercial.
Ao novel casal os parabens

do «Dorreio do Norte».

Gasta\l'o h.DoII
Fe!ltejou seu nataliG-to no dia

21, o Í::stimaçlo cidadão Gustavo
�nol, muito conhecido nas ro

das· sociais'e comercíais do n05-

flC municipio,
I

Tarde, embora. enviamos 03
"-

no �;os parabens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COAAEIO DO NORTE
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\.

elo tr"�'
.

'

ouros

Informações nesta redação.

Armazéns próprios - Mercadorias em geral

.
,

I

Embarques diretos a todos os portos
<,

nacionais e do exterior

.

Odilon Bastos· SchroBoer
;

Despachos
TeJ.: "EMBAReADORA"

e embarques
C. Festal, 168.

- -

.

Aparelhamento especializado para embarque

de Caixas Desarmadas

.Jeínvílle -' Rua Piaui,159 - E . SIU Catarina

Ca ta rinenses,
a lista I:zUOS I

Quem, sendo, alistável,
não se fizer eleitor; quem,
sen do eleitor, não for ás
urnas, estará faltando gra
vemente; mais do que pos
sa supor, ao dever para com
a Pátria.

Rua Paula Pereira, 28

Canoinhas - Santa Catarina

,

.

��rLrm�r:��':::�\l.1�.,,-,;::( v- -r "J�::'.K_�":�-:'§_;.��:':.-:�-;,�' r;"'''·�w;-:t.�·�;:i';�,:T'r.l�i;';'';�-''.J:7��t.' ·.�!rf,',�
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•

.Tem os elementos nutritivos do arroz,
integralmente utilizado em sua fabrica
ção. com a a):>undancia de phosphcrtos
do farello e as vitaminas da cuticula.

A farinha "Alegria" é a defesa do
organismo infantil, porque se conserva

sempre fresca. �
,

w -

, j ,.Ii""

!

CorIBio 'do Norte
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Silvio Alfredo Mayer
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MISSA
Co11.Ui·ftiZ

A familis Fernandes Luiz cumprindo supre
ma obrigação, com a saudosa falecida mãe sogra e

avó \
D. Teresa Pedrosa fernandes

manda celebrar no' próximo dia 29 do corrente,
ás 7,30 horas, uma missa . na Matriz Cristo Rei,
em intenção e descanso á sua alma santa e boa.

1�� Para assist irera tão santo ato da nossa santa reli

gião coúvi d ...-se ás pessoas de relações e amizades.
De antemão agradece o comparecimento.

Canoinhas, 25· 9 - 4T.

SILVIO A. MAYER
1-

Cirurgião dentista.

Dentaduras anatómicas, ponte
e pivots darilicos, etc.

Canoinhas, 25-9-47_

Executam-se Monumentos, Mau
soléus, jazigos, Pllac3!t, Pia.s,

Escadarias, etc.

Túmulos de Marmore e

Granito,
Rua Cel: Albuquerque s/no

Canoinhas - Santa Catarina

fa rm a c ia mjveira 1 :��:cíe n::

GUILHERME LOEffLER

C D h
Agente da Iirrna Luiz Michlelon

.

a S ('i. r ro,c II m a n ns. A. - Porto Alegre.

CONSULTAS:-

7,30 - 11 ,3D " das 1,30 - 6 horas

Praça Lauro Müller
I

r-
_Ao _

...

M'armoraria
S. Carlos Ltda,

DE

Koepp � Stange

. CORRBIO DO NORTE
"

__ o "teu - tornei".

Artigos finos em:

Sedas, Lãs, Cassmirll8, ArmarInhos
\

W. Narciso Prochmann

Confecções para;

Homer'Jl� e S�nhora6í.

Praça Lauro MÚller N, 11

Cttnoinhas Santa Catarina

! M -I S S A
'COftuifC2

Atenção
Quer fazer um presente á sua

exrna. filha ou noiva - Procure

Sem demora Q sr. Alfredo Stul

zer, nesta praça, que ele mostra-

'rá lindas variedades como sejam:
AReis com fotografias, medalhões
de prata CClAJ marcasttesv . repro

dução de fotografia para mesa ou

parede.

Tamb�m tem, para pronta en

trega filmes Kodakes.

A família Fernandes Luiz manda. celebrar no dia
28 do corrente, ás 8 horas, na Matriz Cristo-Rei,
uma santa Missa em intenção' a alma de seus sau

dosos chefes casal

FrancisC6 Fernandes:-Teresa Pedrosa Fernandes,
para' o "que coa vida as pessoas ne' suas relações e

amizades para ali comparecerem,

Agradece de todo o coração o compareci-
mento.

.

I �"1IéM'1&&HH _iliíütiliiiii_B*
,

.

� I� l\gora sim, temos
�

00 contas. fI'araras,! 00,''00 �
00' 00
00 A fabrica de camas, de propriedade' 00
�, 'às Renato Augusto Siems, tem para 00

00 pronta entrega camas patentes para' �
00 casai', solteiro e criànças, 00 i

� Moveis esrnaltados 'da "ultima moda.

; Colchões de crina e capim.
I Antes de fazer suas compras,
� faça uma visita á nova fabrica,
00 '

de camas patentes, sita no
00. bairro d'Ag.-ua Verde, Que, .

'00 sairá satísfeíto.. �
� Prtte'ger as industrias locais' é trabalhar 00
; pela grandeza de' Canuinhas·! ;

,

��OO�OOOO���OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�
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CORREiO DO NO�TE
"

Srn:ie�a�e �e rro�utos Ceramicos U�a.
L��,.,.,...:nx_·_.......m.,.....,..__";" _

Telha$. Fr:anc�Z;;i\l5, gohn:l$ e cumleleas.

TgjólCs cheloa. fLU'$ldo5; simples, ch.ap,os,.
tijoJetes para muros, .etc.· .

End. Telegraflco : SOI?ROCELI Caixa' Postal N. 58

CA�&OINHA5

�,S
os modelos

2 - Assentos dianteiros
1 - Assen to 'I'razei ro pata 2 pessoas
1 -. Pneu sobressaleute
1 - .Jogo capota completo [dianteiro e

] - Manivela de a.tTauque
trazsiro)

Rua João Pinto, 18 End. Telegraflco - "OLlVE�RA"
Ftorianolis

D (
, , 1

.

., r �f. ;u�as
OPERARIOS

Medic.O
Operações - Partos.

Doenças de Sen horas.:

Atende Gha11lados a qU6lqllBl' hora

Precisa-se de operados
para destopadores, circulei
ros e serradores.

'

/ Iuutil apresentar-se quem,
D�O for competente:

' !

I 'ln formações com o sr.

João Seleme, nesta cidade.

Tenha um estomago

forte, usando

Bitter Agura puro.

Pró

Sras. Lavadeiras I

Usem o Sabão

"TUPI"

Mar(ilio . Dias
I

tanotnbas 5, Catarina

�=-� ---o-<:-,'_'

Cresciúma
Curitiba

Indaíal Laguna
LagesItuporanga

Brusque Curitibanos Jaragua do S.
Caçador Florianópolis
Canoinhas Gaspar' Joaçaba

Concórdia Ibirama Joinvile

Filial do Rio da Janeiro:

.

Pir'atuba

Mafra

Odeães,

Porto União Taió
Rio de Janeiro Tijucas
R. Negrinho T b

.;.

Rio do Sul
u arao

S. Francisco Urussanga
VideiraS. Joaquim

Filíal de Curitiba:

Depósitos em 3� '77----1947 � Cr$ 254.'281.463,30
•

.,

•
.,

•
.,

•

tlnião Demócrática. Naoional·
Os cqndidatos lÍ Prefeito

e a Vere"dores
Anualmente dezenas de .

&mt�rran&os nossas daqui
se afastam a procura de'

Santa 'Catarina' , cursos secundários. Lá se

vão alguns milhare: de
cruzeirca e com

. eles al-
o

qumos dezenas de' famí
lias a procura de estudos
paro 'seus filhos.

Alem disso é sabido por
todos que centenas de Ca
noinhenses não procuram
cursos seq1t!ndários por fal
ta de recursos.

Somerue a construção
! de um Ginasio erf{ Canoi-

I' i' nhas resolverá a situação.

I
COLABORE, PATRIOTICA

,
MENTE, COM A "ASSO-

Prontaentrega no Rio de jarieiro II g�Ag��O�ZAg.II\JASIO
Informações completas com

"Correio do Norte" vai se antecipar dando aos

seus leitores a chapa completa da U D. N. para o pro
ximo pleito eleitoral que terá Jogar no próximo mês de
Novembro. Sem comeutarios, sf>m, elogios, porque O Di
retorio local, muito breve, Iauçará um substancioso e elo-

\quente manifesto ao eleitorado de Cauoiuhas, dando o

I programa e. descrevendo a personalidade de seus candi

I datos.
Para Prefeito Municioal

. \ .

-

jovino Tabalipa
Para Vereadores

Pelo Distrito da séde: Frederico Jacob Koeh ler -:
proprietariÇ>,' Dr, Clemente Procopiak - medico [apoliti
co), Dr. Ri vadavia Corrêa - advogado, Benedito The
rezio de Carvalho Junior - tabelião, João Janstch -

comerciante, Luiz Eugenio Tack - comerciante, Zacha
rias Muubes de ·Lima -. comerciante e lavrador, Salva
dor Mendes de Queiroz propriétario e lavrador.

Pelo Distrito dE' Papauduva: Ladislau Ostrowski
induatriario, Otavio Pecbebela - lavrador.

Pelo Distrito de Colou i a Viei�a: Vitor Fernandes
de Sousa _.' proprietario. I

Pelo Distrito de Paula Pereira: Juvencio Ribeiro
de Lara - agricultor.

E pelo Distrito de Três Barras: Carlos Sobram -

guarda livro.
.

.
'
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fl· . Daneo In�ustria e Comé,reio �e Santa Catarina S. A. "ljlO') -�- - '_0 ----"""!�----��-. ----
.. ).

: :}
: ,\ MATRIZ: ITAJAI -, "�
: Fundado em 23 de fev�rf':iro, de 1935 A_ End!r�ço Telegráfico "n�Ga" '�<
� -!
� Capital integrralizado • 1l5nOOO.OOO,OO '* .

· �

{j> Fundo de ;·eS8Il"'Va Regai e outras reservas ·Hv�.��OO.OOO"OO, •

': J
'. ����

�

• Total dOI n,ão e:xiiig�vel 30.GOOgÇ?OO,OO :
� ..

Q

(:, FILIAIS e AGENCIAS :
�� .

q " Araranguá
{'
'.\," Blumenau
;.� �.

'Ç'i- 1')

,.

•

OI

•
•

, "

o

•
•

: R. Washington Luiz. 17-A (Terreo) Caixa Postal, 1230 - R. M. Floriano, 177 - ex. Postal,584
· ' '

•
"
..

"

•

•
..
•

: Ac"bam de receber pára aten-

:' der as praças de São Francisco
do Sul, AraquRii, ]oinvHe. Jara,
guá, Campo Alegre, Serra Alta,

• • Mf:ifrl:i e C�l1oip.has:
'

•" Contas de movimento Contas a, prazo

=:•.•·.i
'

w Máquinas de escrever "Re-
:t� A dispósição 2' % mington" ,-:- Pe,rtáteis e Stan-
• Com �viso dé 60 dhs 5 % dart, Cllrros de 2ócms. a 50,8 cms.
: Limitada 3 % Com avi$o de 90 dias 51/2 % Máquinas calculadoras e

(• Particular 4: % Com aviso de 120 dias
' 6 %

�
somadoras I' Remington'

1:
A p:cazó fixo de 1 ano

-

65, �ó : R:and e Monroe, Portáteis, Ma, GUILHERME LOEffLER
1& Limitada �special ,5 % Dep0sitos populares 10,. nUtlis e Elétricas. ,Agente da CompanhIa União d:e
.. • Gnmde estóque de fitas para ' Seguros,,'
: I

-- ........- : '

máquinas de escrever e carbonos. Blumen3u POFto Alegre

I:
C "t 1· -

S t 1

.:�
Fitas l!!meric�mas de superior

• apl a lzaçao emes ra .

'

, .' j'dljua 1 ade, com carretéis de 9
• :

I

\ ': mts. de comprimento.

:.... fibra LIma Confia no cINCO) e I>agu� eom eh eq u�. . ,=.' Joinvile ---, Rua '9 de Março,
536 - Caiu Postal. 4.

� {l � Agente nesta cidade sr.

���...:-=-��.:.;..:,;����� Alfredo Stulzer.
�.

.,

fabricado por / n rou"a faz o�ompm
UC'liIIIIQ Q. Motzfl1J'" lt�a p .1 ��
UGU �u li u UlJl U I GO$TlJMES E TRAJes

e

.,

•

..

1i!lii�!?k.mIlll��Wlí:''l'&�
ZlQ'UAlIDAbE

A Reun�r faz a' roupa.
E o SCHUETZ em

C.;r>inednhass; faz as

encom�ndali.

•

.,

Todà.s 118 semanas novas

A )\1OSTRAS.

•

..

ii

/I
a

•

•

li,

•
f),

•

Agentes exclusivos da '

S. A. Casa Pratt - Rio
de Janeiro

...
'"

..

. \

r.-

i

Pi .tor
JOHANES ROTHERT tem o

prazer de comunicar aos seus

amigos que está trabalhsndo
novamente 'de pintor.
Habilitado como sempre em

- Pinturas em geral, placas, le
treiros, pinturas de mobilias e

todo serviço se relacione com

esta arte.
'

Preços razoáveis.
Cx. postal n. 63 - Canoinhas

S. Catarina.

,)

:: = :r=

VENDE-SE
,Uma propriedade com 3 casas,

2 de moradas e um barracão
que poderá servir para qualquer
industriá, tudo junto em duas
datas, tarnbem podem ser ven

didas €m separado qualquer das
casas.

Não -tern interrnediario. o ne

gocio é para tratar com o pro-
prietarío.· ,

Procurar o sr. Ai'ltonio Darn
broski, nesta cidade ou nesta
redação,

VENDE-SE

uma casa nova cem seis datas na

Estradíl Marcilio Dias, prnximo da
Ceramica. Para ve-r e tratar" com
o proprietario- sr. Ernesto Tscho·
cke.

�(,

BITTER AGUIA,
é um possante estomacal, feio

o to de raizes, medicinais.
,

Assine

Correio· do Norte
o ((teu jorna_lilAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sessão do dia 23, na Assembléa Legislativa, o Deputado Orty l\1achado, reíerínde-se
. ,

ao sr .. dr, Osvaldo de Oliveira e outros antigos republicanos, hoje pessedistas,
\

seguinte largada: "Foram ele,.... que se

a nos, reconhecendo
eles"

U-m verdadeiro
I

E 't i ta
Sem as retumbancias dos

elogios esparramados e da

propaganda feita de enco

manda, quasi desapercebi
damente, determincu o ilus
tre Governador udenista de
Minas Gereis, 1).1'. Milton
Soares de Campos, fosse a

residencia de, verão dos

presidentes do EstadQ, sita
na fazenda do Barreiro, a

18 quilómetros de Belo Bo-'
rizon te, 'transformada em

um abrigo para 150 crian

crianças desamparadas.
Gestos como esse elevam

seus autores ás culminau-
. cias da estima pública e faz
com que se não perca a fé
em nossos destinos, quando
depositamos em mãos dignas
til ilibadas corno a deste va

rão que hoje engrande ce e

Ielicita a terra mineira. ,

Disse o preclaro secretá-'
rio do Interior e Justice,
Dr. Pedro .Aleixo, ao ser

inaugurado.» abrigo, fruto
da sobriedade (j .da, modés
tia daquele governante: -e
um palacio a menos e um

abrigo á mais, onde há
excesso d. palacios. e ce

renais de abrigos para
menores».

Que tais gostam sirvam
de ensinamento aos demais

ocupante-s de aoverno a bem
se capacitarem das suas ,gra·
vos responsabilidades peran
te o povo brasileiro, cansa

do de tanto sofrimento e

obriuado a tantos sacrifícios
na guerra como na' paz.
Não é adquirindo pala,·

cios (como fez O General
Euriao Gaspar D�tl'a., com
pranpo o daR Laraugeiras,

não faz muito, pela « mes

quiu haria> de vinte e cinco
milhões de eruzeirosj qu e

se combate o comunismo,
que se minora as aflições
dos brasileiros, se suavisa a

carestia .e a inflação, sern

pl'� crescentes. e, sobretu do

que se impõe ao apreço e

á estima pública'
(Trauscrito do jornal «NO
VA ERA» de Rio do Sul)

Bencã0 do Padre
f\ ntonío

As pessoas a quem inte
ressar a benção do milagro-
80 Padre Antonio em Rio
Casca, Minas Gerais, e qui
serem viajar até ali, ha ues

ta cidade, um caminhão que
recebe passageiros.
Informações nesta reda

ção.

• •

nUne1.fO
Confirmaram-se as noti

cias de cisão definitiva no

P. S. D. mineiro, onde do
ze deputados estaduais elei
tos pelo referido partido pas
saram a apoiar o Governa
dor udenista sr. Milton Cam
poso Por outro lado, segun
do divulgou a Radio Naeio

ual, o sr. Carlos Luz, ex·
-Ministro da Justicado Pre
sidente Dutra e d€'put,ado fe
deral pelo P. S. D. miTH,;ilO,
acaba de aderir à U. D. N,

•
a

M#iiIj!il4!
l!RIIMij
....
W
�
M!M!Illlj

Moradores da rua Gil, Cos
ta, pretendem samer, do S1",

prefeito, ii, partieu!ares po
dem fêchar a citada. rua co-

. mo o fizeram.

Porque, finalmttnte, nun
ca se ouviu Çlizer quo rua

publica fosse fechada e ttans·
formada em potreiro para
vacas· Pedem providencias •

o P. S. D. é quem faz acõrdos com comunistas
o telegrama ab�ixo foi

transcrito do. diario "A N0-

ticia", de 16 9 47. O bem
feito jornal é pessedish\:
"COMUN)STAS NA CBA;'
PA DE VEREADORmS.
Niteroi, 13 (Asapress) -,

O sr. Mario Guimarães, fa·
lando ontem na Assembléia,

denunciou a' �xistenciã de
comunistas na chapa de ve

leadores do P�D E>m Nova
Iguassú, confirmando assim
a aliáp ça feita para del'ro-

.

tar a QDN no pleito do pro
XiplO dia vinte e oito." .

Tal acordo foi confirma
do pelos jornais do dia 20.

a
('

,heg ramo
,..,

eus erros, e nac
Rno I. Canoínhas, - H. 18Santa Catartna. 25 de setembro d� 1947

REDATGRCzrctda ás aurntasfetrasilERENTE - Agenor Gom(J;g

Diretor propríetarío: SILYIO ALFHEHO lllAJ:'Kil

G. Van;l!a

Domingo, como não pude sai:
de casa por estar atacado de

gripe, foi. Berinjela me visi
tar.
Conversamos, apesar de ser

mos aparteados pela tosse que
me queria arrebentar a caixa
do mecanismo.

:-- A coisa vai mal para pece
dista, seu Manéco. Aquilo é uma

mixórdia, um embrulho, uma

salada. Aceitaramos nossos an-

!igOS politicas, para fortalecerem
s palanques da cerca e agora
stão metendo o páu nos ho
mens.

Ninguém @� chamou aqui:
eles é que vieram meter o na

riz para cheirarem o «glostora s

do cabelo do Governador,
Manda a delicadeza, dissevme

o seu Pepino, que se aceite os

que vem, porque não é delica
do ponhá cachorro na rua, quan
do vem com o dono.
Mas os homens vão 'mal. O·

jornalzínho apela para os' 'cato
licos. esses' sabem que eles são
do «bode>, mas o jornal quer
que os eleitores resem pela vi
tona,
- Quer que resern? Perguntei.
- E mas as vezes não tem tem'

po, Você não sabe a historia do'
sírio que andava de caixa nas

C05t3.S vendendo mercadoria?
- Não sei.;

,

- Pois, é, .. O sirio foi num

negociante ofereceu: seda, alpa
ca, arrecadas, uma porção de
COlS9.S.

Não quero nada. O Sirio o

lhou para os fundos do nego
cio viu lá longe uma casa.

- Quem mora lá, curnpadre?
- O Ansstacio de Paula.
- Terá dinheiro.
- Bast�nte.
-- Vai lá ...
- Não vá porque' tem um

(cão bravio solto no quil1tal.
- Ah! não tem medo, Eu sa

be resa que cachorro não mor

de. E saiu. Daí a pouco voltou
todo rasgado, ferido, escorren

d� s;angue.
- Que é isso, compadre?

.

-- Cachorn.), disse o Sirio,
- Ue! Entãd não re�iiOu?
- Cachorro não deu tempo ...

Assim é que é a coisa,
.

Berinjéla acendeu o palheiro
cuspiu e f0i-se embora.

MANÉCü

ERR.LL\TA·
No artigo "É mentir demais"

sairam algul-1s erros, Por exem

plo, onde se .lê "comurlicaçõ ..s
religiosas" leia-se "convicções
religiosas" e onde está "sa<:;f2-
mentos da religião" leia-se "en
$inamentos da religião".

Berinjéla tem pavor á
trGvoada mas gosta de

.

politica

Impressionou bem o Palmeiras de Blumenau colhendo

em nossos 'gramados duas bellssimes vitórias

Finalmente tivemos domingo
a tão espêrada visita do Pal
meiras S C. de Blurnenau, A
luzida €mbaixada visitante veio
chefiada pelo distinto presiden
te do Palmeiras e déla fez par
te também, um representante
da imprensa' esportiva blumc
nsuense. Numeroso publico a

fluiu ao gramado local afim de
assistir a sensacional luta, E re

almente o prelio foi sensacio
nal. Os .ipíranguístas o iniciaram
com grande impetuosidade, pon
do em polvorosa, por varias ve

zes, o ultimo reduto visitante.
Aos cinco minutos. os nossos

inauguraram (ii marcador mas o

Juiz invalidou o tento, por impe
dimento, Logo em' seguida os

ipiranguístas perderam 'urna pe
nalidade máxima que foi mal

batida. A seguir os palmeiren
ses comandaram a luta e aos

20 minutos, mais a menos, mar

caram o primeiro tento. fruto
de uma pena máxima. Aos trin
ta minutos nová pena máxima
veio beneficiar nossas cores

mas ... por incriveI que pareça,
novamente foi esperdiçado. E.
assim findou a primeira 'fase
com 1 a O pró viaítantes, Na Ia
se derradeira os palmeíronses
iniciaram' com 'amplo dominio
sobre os nossos, sem contudo

conseguirem marcar dada: aso·
berba atuação Arlindo e Bóde.
Ao faltarem' 15 minutos para
findar o embate, o-Ipíranga rea

gi1,l bra.vamente perdendo o ata

que local 2 otimas situações de
marcar. E o prelio findou' sem'
alteração ao marcador. Resul-

Itado justo 80 nQ.sso ver, por-·
quanto os visitantes tiveram
mais presença no grama.do com'
um jogo homogeneo e de pri
meira. Q Ipiranga precisa de
treinos e muitos treinos. Notou
se no final do' prelio, evidente
cansaço nos nossos. E mister
uma r�modelação na' conj�nto
e i$to, temos c<trteza, a direção
tecnica irá providenciar. Os qqQ
dros: Ipinmga: Bode - Arlindo e

Benito, Pacifico '-- Manteiga e

Bompeixe depois Waldemiro,
Pavão-Lazinho·- Lazita- Nel
son e Nader depois Amadeu.'
Palmeiras: .Oscar-Juca e Sch
ramm- Antoninho - Wivli\Ido

dep0is Boia--e Pacheco. Renê
Meirelef;-Micacio - Augusto e

Marzinho. Apitou o Sr. Nen�:u
Rodrigues com agrado.

.

\
,Palmeiras 3- Tres Barras 2

Os tresbarrenses ' aproveita
ram a vinda do Falm®iraa e

acertaram um jogo com o mes-

'"

mo que foi realisado segunda
feira em Tres Barras. Una re

gular publico canoínhense ru,;.·

mou . ao <Estadio Artur F. Ri
bas» na vila de Tres Barras a

fim de assistir a segunda exi

bição dei conjunto blumenauen
se. O prelio em. Três Barras foi
tambem sensacional, mormente
na segunda fase quando deu-se
a' notavel reação dos tresbar
renses. No primeiro tempo o Pal
meiras envolveu completamente
o Tres Barras consignando treis

belíssimos tentos. Na ultima e

tapa, como dissemos, o tricolor
reagiu violentamente marcando
dois tentos e quasi empatando'
a partida. O onze do Três Bar,
ras: 'Newton -, Antenal' e Frede
rico. Gentil-e-Trela e Paezuç-e
Aldo- Barquinho - Bilico -- A
madeu e Mario. O quadro 'blu-
1110DI'lUenSé foi o mesmo .que
deu combate ao Ipiranga, e os

.seus tentos foram marcados por
Mario e Amadeu. No quadro
tresbarre .se destacaram-se'New
ton, Aldo, Trela, Frederico e

Anterior. Apitou com muito in
decisão um membro da iembai-
vada vísttante.e- \

I Domingo dia 28 mais um

'grande classico que decidi
rá o campeão do turno no.

presente campeonato. lpl
ranga e Operario novamen
te em luta num prelio que
promete ser empolgante.

E,tá �mpolgantito a cid.ade o

proximo prelio de doming o

qmmdo o. Ipiranga. 'enfrentará
em nOSS8 cidade o Op�n'ari() de
Mafra, em pro:sseguirIlento �o
campeonato da L,M.D. O alu
dido embate decidirá pratica
mente o campeão do turno. O

Ipiqmga, ao que soubemos, �11-

tá treinando com afinco afim
de fazer boa figura frente ao

famoso Opelrario. Hoj(t será (li

apronto final dos nossós.

Fatos da semana

Amadeu já é ·tresbarrense e

extreou no seu novo clube fren
te ao Palmeiras marcando um

belillisimo tento.'
St:butião estarà a postos

frente ao Operaria domingo.
Lazinho, Arlindo, Pavão e

Bóde jogaram com grande: dei-
teque fr�nte ao Palmeiras.

'

O classico de 'domingo entre

lpiranga e Operaria dev.erá ser

apitado por' Vani, o veterano

craque paranaense-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




