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Dividido o P. s. D." paulista; os comunistas apoiam
o candidato do p� S. D•.em São Paul.o, contra o sw.

.
. :

Noveli' Junior, g�nro do Presidente da Repúbnca.

Os "Democratas"

•

� interessante observar como as datas e os f_tos
pregam peças a todos nós homens. �E:ota, por exemplo, élle
fazer rir ou chorar.

.

Ontem, 29 de outubro de 1947, quando vimo! pas
.

sal' o segundo aniversario da deposição de V,argas e do
I

consequente ressurgimento da 'democracia em toda a Nação,
quando já voltavamos a. acreditar no regime democrático e

,suas esxelencias, quando já haviarses delineado o. presente
artigo, vasado em termos de exaltação ao regime do povo
e pelo povo e de crença. no futuro da Nação sob o impé
rio do Direito e dá Justiça, um vendaval inesperado nos

mudou o rumo e, subitameàte, nos trouxe acs presentes eo-'
mentarios.

.

.

Diga-se de inicio, é Alagoas no Brasil e, em'Santa
Catarina, Canoíahas.. nossa terra natal, -Iá como aqui ha os

que não acreditam na democracia, os que duvidam da' efí
ciencia do Judiciario e- menosprezam as instituiçães,

Sem delongas e rodeios passemos, diretamente, ao,
assunto, Façamos publico o'que ocorre na presente campa
nha politica em Canoínhas,

.

para que se conheçam os ho
mens, se .acredite nas instituições e que a alguem aprovei
te a lição...

o. fato: Na crmpanha político que antecedeu ás e

leições realizadas a 19 de janeiro de 1947, e U.D.N. de C�
noinhas fez inaugurar, nesta cidade, um' serviço d€ altos fa
lantes que roi utilizado na propaganda dos candidates e. do
programa do Partido- Fundamentado e�,'.que iii propaganda

. ,eleit()�.al é livre por tO(�OS �s. 'me�o:s�:--:-,�I �L1!;rrOªAL -:

"o D:ite'fórío local- Tez hí:ota:lar- os altos Falantes que funciona
ramo até 48 hQiías antes do pleito, conforme preceitua a

mesma Lei: fi, I
.

j .'
Na presente campanha a. U.D.N. eanoinh�n�e reinsta

lou o serviço de alto falantes para a propaganda dos seus

candidatos. Esse, como e publico � .notor ío, vinha funcío
naado regularmente tecendo' cornentaríos sobre as .candida
turas vitoriosas de JOVINO TABALIPA e dos Vereadores
da U.D.N. \

Atê .ai tudo muito bem, entretanto, �is que, «rumor
suspeito quebra a <doce harmonia da cesta», a Policia local,
que ainda vive os anos da ditadura nefanda. intima o .sr.

r' Benedito 'I'erêzío de' Carvalho Júnior, Presidente da'U,D.N.
canoínhanse e candidato a Vereador pelo glorioso partido,

r

para comparecer á Delegacia e, c:verbãlrhente», intprdita o '
\

funcitmamentc Q@ serviço d,e. altos falanies. ESitavamcs em r

oito de oubbro de 194.7. O Presidente da U.D.N. canoi
nhense ,pendera á autoridade Policial que só poderia co

nhecer da interdição á' vista de, uma ordem escrita ou da '

autuação com'o infratores da -Lei.
A ord�m de interdição partida da Policia local, foi re

petida ao Dr. Rivadavia R.. Corre:. (t ao· Deputado de Ca-
Doinhas; Dt. Aroldo Carvalho.'

.

. A serviç® do povo.e da democracía o IiIerviço de al-
to'! falantes cúutinuou a transmitir, pojs, a autoridade poli
cial se negava, terminantemente, ii transmitir' a or�m de
interdição por esCrito'..

" . Sabado 25 do corrente, ás 16 horas, aproximada-
mente, quan?o_e Presidente da U. D, N. Canoinhense via
java pelo interior do Municipio em Companhia' dos Urso 'Ri
vadavia R. Corrêa e Silvio Alfredo Mayer; quaJildo o Sr. Jo
vino Tabalipa, candidàto do povo, p�rcorria o interior .e o

deputado udenista de Canoinhasl estava em preparativos
para fazer uma viagem ao Distrito de paula Pereira, Alta
miro Ricar,do da Silva, o abnegado" correligionario, locutor
do serviçQ de alto' falantes, tra.nsmitia seu programa diário, 7

quando é convidado 8 cQmparecer à Delegacia' de Policia,
ontie é autuad<!l em flagr,nte. .

. A. atitude ds Autoridade policial, que achamos -,ilegal
e 'arbltrána, cauzou revolta a os gemocratas sinceros. Te:legra-
�as de protesto �ão ttansmitidos à direção do Partido e à .

Impret1s� de Frortanc'polis!' ,

. .

'. .
.

,
..

Apenas segunda feir1'l, dia 2'7 de outubro, o Diretório
Muntçlpal da V.D.N. tomou ptovidenéia de ,ordem legal e,
por seu adyogado, Di. Rivadavia Ribas Corrêas; encaminhou

. �o �.�, .Juiz de\ Direito da Co;;narca um pedid� de justifica·
ção JudiCial com o qual ptetende fundamentar outro d@ MAN.
DATO DE SEGURANÇA. Teivos parR nós que 'o funciona.
me'ntQ .qo serv�ç� de J�lante da V.D.N. é perfeitamen'te qegal.

, A Portarfa MInistraI número '12539 de 7 de outubro
de 01947, re�ula iii matéria concedendo. 90 dias d� prazo,para

..

'. que os serviços de alto falante do Brasil 'se sub'Jrdinem � ao .

que ,ele preceitua. Refere-se .. tá! Portaria Ministerial ao ser-

viçps de alto falante meramente cometCiais,
,,_.

Admitindo-se, apenas para argumentar, que os altos
falantes da U. D. N, Canoinh�nse _estivessem enquadrados
nos dlspositivos da Portaria, teriamos 90 di�s de prazo pa
ra: a� reg1:llariz'ação ao registro. Ent.retanto, os alto falantes

o Povo escoiheu, O Diretório aprovou e o eleitora-
,

.

do e�egerá .J (> V I N O T A B A L I P A _:_

'.'0 Prefeito que Canoiinhas necessita".
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ROSETA'ND.OA com-emoração' do dia dos
mortos se/irá segunda feira
Como noticiam os jornais da

Capital Federal -foram transfe
ridos os atos liturgicos do dia
de Finados.'

,

Diz - um telegrama da Asa

press que: - coincidindo (3, "Dia
de Finados' com €) domingo e,
considerando que a liturgia não
permite que essa comemoração
seja feita nesse dia, isto é, do
mingo, as autoridades eclesias
ticas' transferiram-as comemo-·

rações para segunda feira.

.

É público e
r
notório que Sr. Prefeito, os, intrigantes

o Sr. Prefeito' Municipal, prcfissienais e' os \!lOSSOS
por traz dos bastidores, di- presados leitores à leitura
rig9 e orienta a "Esquadrias da"Declaração" que publi
Santa Cruz S. A.'\ da qual eamos à pagina quarta, na

sua Exma. esposa é acionis- qual todos os canoíuheuses
ta e Diretora Comercial. É poderão conhecer a verdade
obvio que o '�r. Prefeito. sôbre os operários que fo
Municipal não poderia figu- mm, suspensos por tã'rem
rar. como Di reterComercial assistido ás pregações dos
de uma. firma, , , ,_ Revmos, Padres Missionâ-

•
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Quem desejar se 'strome;;' .'

-x- "

. ter a uma prová, que pro- ] L t 1 t IIDa OI"" V C"
amen ave meu e, .a e-

cure o or.
.

nveno . oro 1 -', d 'L' t ft P fei
.

h c ,
c araçao o sr. .f'.JS €l ano

e na r,8 eitura e avara. W 11>1 ki bli dde eucontrs-lo, ou no €IS' "ru ;ew$ 1 p� lC� a no

c 't" d "E drias' Barriga-Verde", veio a luz
l'lL�l'lO

.,'

a squa n&.E.,?U com um pequeno erro ti.
no interior do· Município, f' .,.. 'f'caçando votos... pogra I:CO, uo: Hlslgm, ican-
I"

.

'. te pastel de Imprensa', um,Je posto, couduzimos o "I d
. � .1( ..

. JtpSO e re\lsao ..•

-x-
O P.. S, D. canoinhense

que usa e abmsa do dinhei
ro do� povo, alem de se u

tilizar da ·camíbhonet� da
PrefeittlrtA .para excursõelS
politicas, não guta _

vinte
c�ntavos em telegra�as; a

'carretaodo prejuízos ao Te-
légrafo Nacionai, "honesta·
m@nte'�, prefere a .Estação
'Radio Transmissora da Po
licia, onde a taxa' Ilê bem I

lnais búiüa. .' .. " -

, .

Cois:::.s do P. S. D.

u" <,

. .

Festejará am�nã à: passagem
de seu aniv.er�ai:io natalício o

sr. Constantíno me Paula Bueno.
- No dia 29 a menina Leo

no:r de Jesus, filhinha do sr.

Manuel Barcelos _'
- Dia 3 de novembro é de

,
festas para a menina Carlí Ma
ria, estimada .filhinha do nosso

,

assinante sr. Marcílio Müller,

REGIS'TRO DE' CAND!DATOS
A U.D.N. de Canoinhas, a 25 do corrente. pelu 10 horas,

encaminh-ou ao Dr. ;Juiz Ehtitorãl desta Zona o pedido de regis
t:ro dos seus candidatos ,ás proximas, eleições: pára prefeito Mu-
cipal Jovina Tabalipa; Para Ve-

.

readores: Dr. Rivadavia' .Riba!!l
. ba' "1'111 C'anol l'Dh�as Ltdlll,.Correa , Benedito .Terézio de, .n II u Da

Carvalho Junior, Dr. Clemente

Procopiak, Frederico Jacob Koh
ler, João Jantseh, Luiz Eugenio
Tack. Zacarias lVIunhoz de Li
ma, Salvador Mendes de Quei
r.oz, Henrique Martins Haas, Ota
vio Pechebela, Carlos Schramm,.
Vitor Fernandes de Souzaj Ju

ve�cio Ribeiro d.ê· Lara.

Pgr ato do MiniSltro da Via
ção. e 01)ras Públicas, foi apro
vado, a 29 de S'�tembro pre
têrito, o local, sito à rua Paula
Pereira, em· Canoinhas, neste
Estaào, cHide se localizará a' ins
talação do listúdio, tia torre e

d0 transmissor daquela rádio- �

emissora àointerior catarinense� -x-.,

Porque será, que o P. S. D.
e o "'I3arriga-Verdi»" tem tanto
pavor à, propaganda dos candi-'
datos udenistas? Estão impli
cando com os nossos cartazes,
não suportam o nosso serviço

.

de alto falantes J se pudessem.
fechar o "Correio do Norte", ja.
o teriam fechado... eóisas dos.'
democratas .. '{

._

. Sensacio:�'al!'
N'ada de conchavos com os . comnistas

E,m todo,$. os circufos pOnUCC5 nacionais
: causóu 5ens�ção a ncHeia de que o P.R.P�,
'em s. pau�Q, pu.bBcamente, 'retirou, o 'apoio
qlH havia .hip'o.-i:'Wi'cado· ao Sr•. 'Cirilo Junior,
candidato dQ P. S� '0., sob o fundamento de
qu� o mesmo efitâ �poiado pelos comunistas!'

,. ,

o "Ba�riga � Verde", que tan-'
to ·gosta dll.s'respostas, 1ue irá di·
zer da àitadura e do" hones'to fUII
ci€IÍnàrio" da Prefeitura que traba
lha ap"enlls qu�tfo dias por sema'
na e percebe os vencimentos do
mes InteJrQ? O'povo está <). espera .

da· U, D, N. nio se dl1:'3t>inam à propaganéla' çomercial mas,
exclusivamente, à, pJiopaganda politica e, como tal, podem,
ou não, 'estar subordfmmdos a ela. (

,

- �, (,' O Poder Judiciário, desde que requerido o Manda-
to' de Segur:ança, ha de profedr a. sua.' decisão .:mostrando
!lO. POv? com querp., a razão: se a U. D. N. está desrespeitaI)
do a Lei, ou, �e a autoridade pblicial, �árbitrariamente, dis
cricionáriamente, exorbita nas suas funções, prejudicando e
tolhendo' a 'propaganda cfe can'didatos apresentado!; por um

'

.. partido Ide amplitude Naci0n�1 e registradQ devidament�,

Tenha um estornàgo
forte, �usando

.

B,Her AgUla

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A candidatura de Jovino Tabalipa é já vitoriosa, porque
, ,

dade, .no inferior, toda gente, o conhece como homem de

"PElOS L�RE§
e' ([)�e§ ..�
IS'MÀLIA

Alphonsus Gldllilarlies

Quando Ismalia Jnloquece!J, E, no desvario seu,

pôs-se na' torre a sonhar.,. Na torre pôs-se -a cantar ... '

Viu, uma lua no ceu, Estava perto' do céu,
-

Viu outra lua no mar, Estava longe, do mar ...

No senlio em que se perdeu,
Banhou-se tôda em luar, ..
Queriá subir ao céu.
Queria decer ao mar ...

A
" rJ

unversanes
Fas anos hoje o menino Rui,

filho do sr. Elias Sloboda, íun
cionario da R. V. P. S. c. .

Festeja hoje seu aniversario li

exrna. SUl. d. Adelina Bartmck,
:

virtuosa esposa' do sr, Narciso
Bartnik,

Amanhã o n0580 amigo sr. Ar
mando Gonçalves, atualmente re

sidindo em Florianopolis.
O sr. Guilherme Bossow abas

tado lavrador residente em Tim-
bozinho. -, )

Gustavo Brandes nosso assinan
te e correlígíonarío festejará, 8-

manhã, li passagem de mais um

ano de existencia. Por esse mo-l
tivo será muito \ cumprimentado.
, Mais um ano de vicia marca

rá arrranhã () distinte jovem Gus
tavo Brandes Filho, que irá re

ceber inúmeros parabens.
Dia 4 festejarão seus aniver

sarias: a exrna. srs. d. Helique
ria digna esposa do sr: Oregorio
Matioski, residentes em Papan
duva.
A galante senhorita- Valdina

digna filha do nosso bondoso a·

migo sr. Rodolfo Bayerl.
A menina, Olga estimada filha

do sr. Carlos BnmdeI.

O sr. P,�dro Sfair nosso ami·
go e correligionario residente em

Papanduva.
A menina Arléte de Jes11s, que

rida filhinha. do n05$0 bôndoso 3-

migo Antonio Ma_ron Becil, qll;e·
vlil.i receber muitos parabens.
Dia 5 festejará iii passagem de .

mais um aniversario o sr, Ante·
nor de Almeida honrado .gerem·
te do Banco Inco de Mafra.

I

/

,

O nosso bondoso assiOl'lI1te e

ümigo sr. Henrique Bootz resi
dente em em Caviuna, aoinemo
rará no dia 5 mais um ano de
feliz existencia.

Festejarão seus aniversarios no,
dia 5 a. menina· M!>lria Dolores,
querida filha, do casal Wi!ly Bal
lock e 6 menino Luiz Gastão es
timado filhinho do casal Artur
Schwind.

.

.

As asas, que Deus lhe deu.
Ruflaram de par em par ...
Sua Alma subiu ao céu.
Seu corpo deceu ao mar ...

veio alegrar o lar felis do distin
to casal Reinaldo Fernandes de
Souza e de sua exrna, €sposa d.
Mecedes P. de Souza, residentes
em Prudentopolis,
Parabens.

festli'jBrá seu natalicio no pro·
xim'l dis 1 de Novembro a pren
tada srta. Ainime, dileta filha da
f!xma. viuva d. Maria Corrêa; Hélio, um aspirante .que dia

Dia 2 comemorará mais um.
a di!! vem ITJ'«slrandp qualidades

, de "cra_,k velho (?)".�no de SUfi existencia o jovem I ,

João Furtado.,
,

Um punhado de jovens canoi·'
nhenses, t!1is' como, ' Bompeixe,resi· R' k Z S. lec e, aguini" eleme, Piélio
e o popular Ciro, pretendem do-

. tar nossa cidi:lde de uma cancha
de B'lilsket-ball e VoIei�ball. Es
p�ra·se que tôda mocidade local
coopere com essa relevant(t ini

Neiva Aparedd!!l é o 110me ,ciativ@. Na próxima semana, vol-
'

de. uma roubusta menina que taremos com melhores detalhes.·

Os aniversariantes . são
dQ!Ílt�s em Papanduva..

.

A, todos @s nossos para�éns.
Nascimento

Noives
. Contratou casamento dia 21-9

47 com \ srta, OIadia Bueno fi
lha' do casal sra. Paulina sr. Ma
noel Bueno. o sr, Antonio
Krzesinski, Industrial residente
na vila de Valões.

'

Nossos parabens.

Casamenta
Realizou se dia 25. na flore

cente localidade de Felipe Sch
midt, o enlace matrimonial do jo
vem Avelino Silva com a distinta
snta. Eugenia Pitwak, aconte
cimento. social que bastante mo

vimentou a sociedade local.
.

Parabéns.

,Bodas de Praia
E' sempre motivo de satisfação

uma data que recorde a mo
cidade. essa quadra íelís, enga
lanada, perfumada, cheia dos rrlais
belos encantos; Correio do Nor·
te, está sentindo essa vibração
ao noticiar t'l passagem do vigé·
ssimo quinto aniversári@, ao que
chamamos "Bodas de Práta" do

,

distinto casal Oustavo Radke e

Dona. A9d Papst Radke.
Dia 4 de l\Jovembro, portanto

é de festa em Paula Pereira on·

de reside o estimado casal.
Nossos paraberis.

Baile
A novel Socied�de Recrentiva

.

"Igu8ssú" h'vou a 'deito, dim 25,
em F€'lipe Schm!dt, sua séde, um
animadíssilT.o baile, que, tn,l1scor'
reu maravilhoso. I .

.

À8 ,dl'mça� prolo-ngaram-se [Ité'
as primeiras horas da manha
dentrfl do m!ilximo respeito e bri
lhantismo.

Esportes
Conclusão da 4a. p'agina

"

•
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n Dívaír ZaDiolo
Carual bo

Festejará, dia 1 de Novembro,
a passag�m de' mais um Ielis
arnverssarro, a' ex-na. sra. d, Di
vair Z. de Carvalho virtuosa es·

pOSGl do sr. dr. Arolde Carneiro
de Carvalho, ilustre deputado á
Assernbléa Legislativa e, desta ..

cado procer da' U; D. N. A ani
versariante que é dama de rele
vo na nossa alta sociedade terá
nesse dia a prova de quanto é
estimada ao receber as felicita
ções das pessoas de suas, rela
ções,
"CQrreio do 'Norte" mui respei
tosarnente apresenta seus para
bens,

lJ' .',
. ,ISIfas

"Correio do Norte" recebeu,
as visitas dos Srs. Samuel Me
deiros, residente em Curitiba e

bastante relacionado nesta cida
de, e Pedro' À: Seleme, abasta
do comerciant€ nesta cidade on

de conta com vasto circulo de
relações' � amizades;
Gratos.

uma. casa de morada, co

berta, de telhas, com uma

data, toda bem cercada, com
ranchos, etc. !Situada em

Marcílio Dias.
, Para V6.l' e tratar com o

Isr. �oão l1'eJipe Pirmao!3:

--+'"'- 9," .

.

".

_Notíciaç d� P(j=

·pandlJua
A fidalga sociedade "Hi

píca Recreativa Papandu.
vellse" ófflreceu, dia 25, aos
Bens itiumeros assoeiados

'.

um grandios(} baile que ter·
minou altas honis da· nJa

,

drugl'lda -em meio da maior
anirl1ação.

Festa EscoLjf
Grandel �mB�ro

'

do
'

pes
soas de_ilta Vila fOl'f.iffi as

sistir III belissima festa es

colar realisada em S, To·
más, org:�oi'sada pela Süci�·
dade locta I.

O programa foi bem de·
senvolvido constando de can
tes,.e recitativos p@108 aluo
nos.

Fi !J da a festa Toram a·

pl'eciados 'go-stO'sos churras·
cos e finas bebídas.

/

Política Construtiva?
Tendo 05. dois jamais desta' ci

dade se referido ,á Congregação
Mariana, em artigos de fundo po
litíco, vem ia mesma, por sua' Di
retoria, esclarecer o seguinte:-
A Corigregação Mariana, stnà,o Iuma assseciação . religiosa, esta,

.

. Carlos Nunes Pires.
Comemorou dia 27 do corrente

a passagem de seu natalício, o es

timado cidadão Carlos Nunes' Pi

res, honrado gerente do Bance Na
cional do Comercio.

S,., S. foi alvo de grandes ma

niíestações de regosíjo por parte
de seu e amigos.

Tarde, embora, apresentamos-lhe, .

pelo muito qlle merece (IS .nessos

psrabens.

Sr. EsrneraldiDo
.de !1Imeida

Trouxe-nos suas despedidas,
'por ter sido transferido para Cu
ritiba, o distinto cidadão sr, Es
meraldino de Almeida que, pres
tava, seus serviços profissionais
no Banco lnco desta _C,idl!l@e.

Pela -sua educação e prda bondlil'
de, deixou no nosso mdo' social
'grande roda de amigos e admi·
mdores.

Desejamos ao nobre amigo
e assinante as maiorEls prosped·.
dades no seu novo "habHaf'

,

Visita'
Deu nos o prazer de- SUI!I visita,

,o abastado agricúltor de .3. Leo-.
cadia sr. ESlefano, Dube-na, peso
sôa muito estimada nessa loéalida
de.

"

Dia do funCioná=
rIO. póbHco ..

As repartIções publrcas estive
ram fechadas, dia 28, atendendo
ao "Dià do F'_lOcionário 'Publico"..

É claro que toda a gente que ..

reconhece o valôr dessa classe
cheia de responsabilidade e acar

retada dê· trabalhos, acompanhou
�s comem'orações c8m mUlta Sim'

patia.

f IN liDOS
Como nos anos, anteriores, a

Igreja'Catolica corner:-:orará na for·
I �

ma do costume, II. passagem do
Dia. dGS t<inados c�[� missa;; na

Matrjs e proci$s�o ao Cemiterio.

como 11 propria Igreja, fora e ací
ma .des partidos políticos.

Disse e Papa Leão XIII:
«Querer empenhar a Igreja fias
lutas de partidos, e pretender ser-.

vi rse de seu apoie
:

para triunfar
com mais facilidade dos adversa
rias, é abusar indiscretamente da

Religião. « - Disse mais Leão;
XIU: - «Dos diver.sos. regimes
políticos, desde que sejam aptos
iI proporcionar o bem dos cida
dãos, a Igreja não reprova ne

I:1hÍ!1:n. Julga a Igreja que não lhe

compete preferir esta ou aquela
forma de governo,> - Ê esta a

atitude da Igreja.
Nas ultimas eleições presiden

ciais, o episcopado brasileiro achou,
d gnos os mais candsdadatos, dos
partidos P.S.D. e U.D,N., e nem

até hoje condenou qualquer um

desses partidos.
.

Para as próximas eleições rllU-·
nícipais feram já apresentados pe
los diretórios dos dois partidos.

, acima citados, os candidatos a

prefeitos e. vereadores.

Tanto no P.S.D. quanto na U. '

D.N., (há católicos, indiferentes, -

ateus e maçons,' mesmo po�que,
.' a verdade é, que estes partidos

mão cogitam da convicção religiosa
dos seus membros.

A Igreja sempre co-nbateu, e

sempre cernbaterá' a maçonaria.
Não foi, porem, :ii maçonarla,"T'"
sociedade internacional, - que
esc@lhell: os candidatos, e sim o.:

partidos po�itiCO$.
A Co�gregação Muiana não s'e,

\lolidariza com ,organizações p0li
ticas, permitt[, entretanto que seus

aS$ociaçios militem em partidos
que não coatrastem com as exi

gencias superiores do bcm comum

e da conci�ncia catCillicll.

Tendo a Congregaçã-o Mariana
se mauttdo em atitude reservad(a,
zelando pela conservação de seu

(bom nome, nunca se manifestou
'em materia politica.

- No jorn_sl <Barriga-Verde>- de
\ 19 do corrente, ,o sr. dr.' Fernan
do Osvaldo Gil!. Oliveira, em seu

'EIti'go «Politica Construtiva" re·

feriu·se aliá� ,em termas elogiosos·
ao �nr. Presidente desta Congre·
gação, entretanto sem a aprelva.
Ção ou conhecimento deste. Pede.

.

a Cemg'regar,;:ão Mariana, que, do
ravant�,' nãQ' seja usado u nome

da associação, ou de :seus mem

�ros, cOD?o �ais, em qualquer ar· ('
t!go de finalidade polítiC�. Aqui!,
fica e pedido,

.

í,
. .'

Diz o' articulista 'do '«Correio \
do Norte", snr. José, Antonio de·
SçJUza, n'o jornal I do dia 23 do'
corrente re,spondendo 'ao artig,o
dI) snr. dr. Fernando Osvaldo de

Oliveira: - É notorio· o alesc.en·
tentamento dos crmgregados ma

rianas, com a posiç,ã-o de !'�u pre.
sidente» Tal afirmativa. _e as que
seguem ao tOpIC:) acima transcri.
1o, carecem de qU,lsquer ftl[Jda�
mentos, :T1€ltko pelo qual aqui
1.111çal1:Jos nosso formal ,desm�n-

CQn�clú9 na 6a. pagina'
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Festa de São Judas Tadeu em

Rio dos Poços, no dia 9 de Novembro

Os Festeiros e as Festeiras, abaixo têm o prazer de

convidar V. S. e Exms. Família para assistirem a grande
festa de São Judas Tadeu, que se realizará no dia 9 de

Novembro de '1947, com o seguinte. programa:
I

Santas Missas as 8 e 10 hOnlS.e prrhneira

"
-'

'. conlunhã4.)�

Em seguiqa haverá churreacada, �ei�ã� de I

prendas, betequlm, rifas, jogos, etc.

Aproveitamos o ensejo em solicitar uma prenda para o leilão,

cujo produto reverterá em beneficio da capela desta localidade.

Centando com vossa honrosa presença, antecipamos nossos

sinceros agradecimentos.
.

OS fESTEIROS

José Zaniolo e Angelo. Zaniolo
Modesto Zaruolo e Dona Julio. B. Zaniolo
Constantino Zanioio é Dona Paulina Zeni Zaniolo
Fortunato Moss e Dona. Claudia Zoniolo Moss

.

João Fontana Junior e Dona, Ondina M. Fontana
Pedro Berton e Dona Rosa Serrato Berton
Olidir Olímpio Pereira e Dona,Diciolina C. Pereira
Milles Luiz Zaruolo Filho e Sotiia Maria Zaniolo '

Adilson Zaniol,J e Rss: Zaniolo
Osny J. Vieira (e Edite Woehl
Osvaldo Rogerio de Oltvesra e Eioisa H. Carvalho
Paulo Roberto Costa e Odinaci Costa
Luiz Cesar Zaniolo e Diva Maria Carvalho
Osvaldo Vitorino de Oliveira e Lilia M. de Oliveira
José Klempeus e Ana Maria Klempeus
'Siguifrid� Wítlich e Alice Witlich _

Industrias. Rcunidas Irlcolin S. li Jl1sti{à Eleitora!
Entrega de Titulos

,

o Do�for Belísario Rarnds da

Costa, Juiz Eleitoral da 88. zona
do Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.

.

C.onvocação· de fi ssembléia Geral Extraordinária

Veu de-se uma proprieda
de com 3531 m2, com casa

bem construida de madeira,
paiol' etc, com m ais de cem

pés de frutas, sito na en
t rada de 'I'rês Barras, todo
cercado de im buia.

. Tratar com José Beo da,
em Três Barras. 8 x 2

Convida-se os srs. sciouistas a reunirem-se em

Assembléia Geral Extraordinária, às 14 horas do dia 31

do corrente, no escritorio da Sociedade, afim de delibe-
rarem sôbre o seguinte :

. fAZ SABER:
1.) Que, 0S Eleitores residentes no

L Distrito deverão procurar seus

títulos até déz (10) dias antes das
.

eleições, no cartório eleitoral des
tn .cidade, das (9) as onze ('11).
horas e das quatorze (14) ás de
zeseis (16) horas, todos os dias

uteis, exceto aos sabidos, CUjLl
expediente é somente pela ma

nhã: •

2.) Que os eleitores residentes
nos demais distritos, deverão pro
curar seus titulas 110 Cartorio de
Paz da Séde dos respectivos dis
tritos no -mesrno horário acima
mencionado. DADO e

'

passado
nésta cidade de Canoinhas, aos
trinta (30) de Setembro de mil
novecentos e quarenta e sete.Eu,

Rubens R. Silva, Escrivão que
o escrevi, dato, confiro, subscrevo
e assino.-

Canoinhas, 30 de setembro de
1947.
Belisario Ramos' da Costa.

I uiz eleitoral da 88. zona.-

"ORDEM DO DIA"
I •

.

1') - Ássuutos de interêsse social:

Canoinhas, 11 'de Outubro de 1.947.

LEOP(H..JlO FAll,GA�("rER

Diretor � Gerfute

===_=-, ::.-:-:::. ...::_.:. .. _;:,___.::-..::.:._.....:::.--------_-�

do Norte Pintor
O .: "teu jornal'' JOHANES ROTHERT tem o

prazer de comunicar aos SE'US

amigos que está trabalhando
novamente de pintor..
Habilitado como sempre em

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

todo serviço que SG: relacione com

esta arte.
Preços razoaveis. L

.

Cx. postal n. 63 -- Canoinhas
S. Catarina.

puro, se euearrega de

cuidar de seu estomazo.

Marrnoraria '

S· Carlos Ltda,
DE

_�'n"" 5 •. -r"'!" 'if--::"6.. _p'-' i."

Marcenaria
de Ovidio. Brmassolli

Rua M.."51. Deodoro

Moveis rusttros coloniais
para pronta enfrega

flc�ita ql1alqtl\'P enromenda
referente ao ramo

F\.' _:a urna \.d$i�a,
antes do rtJ�J.tal.,

Está à Venda
I

Koepp eli: Stn.nge
Executam-se Monumentos, Mau

soléus, jazigos, Placas, Pias,

/Escadarias, etc.

Túmulos de
.

Marmore e

Granito
Rua CeI. Albuquerque s)n.

o .

Canoinhas -·Santa Catarina

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •

s
•

.... '., ..
'.

•

.,\ .-

· '

-
. }-h'._.';S'

•

•

o rádio que
V. esperava!·•

•

, (

•
.

_',

•

• • • • •

-:l!t=
T--

-- ..
-

• • • • • • • • v.• •• • • •

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

• •

•

Experimente-o! Fi ará .surp reso ante a sensibilidade fora

do com.um, a perfeita seletividade e outras características

dêste Philco 431. E tudo isso por um preço que só a for-

, midável produção Philco permite oferecer I

Ouvl-lo é adquiri-lo I

l�
"" "1

.� PHILCO �

• DE FAMA ,� . MUNDIAL PelA 'I
�, QUALIDADe Iv
� e

Conces.lonárlos exclusivos nesta cidade,

/
�. �, • '. ' � .•

! -.:.'_� ". , .•

B. JORDAN Ic CIA.
Prara Herefllo luz, 42 )l: •• �'�"'" KAVlO- P.LCo.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Socie�a�e úe rro�utos Ceramicos U�a. 4 mu�a fazo�õmem

ti

................ " e "" " .. .;' IA A fabrica de camas, de propriedade

f
.

.

:...
1lí; de Renato Augusto Siems, tem para lil

�� Janeo Inüustria. e Comércio �e Santa Catarina S�. A. 1� I prontaca��t���te��::s c�:��:��S para I·
�:

n�_ )
.. j 00 Moveis esrnaltàdos da ultima moda. �

: MATRIZ ITA]AI
: 00

C 1 h
00

:. :..: 00 .o C ões de crina e capim. � \

Fundado em 23 de fevereiro de 1935 -- E.nd!reço Telegráfico ':INGO" 00
Capital integralizado • '. 45 -00 000 0-

1
'

Antes de fazer suas compras, 00
�....... • ,-: 00 faça' uma visita á nova fabrica 00.Fundo de reserva legal e outras reservas 15.600.000,00 : 00 �

Tot�1 do não exigivel a 30.600.1000,00 : � de camas patentes, sita no �
• FILIAIS e AGENCIAS :, � bairro d'Agua Verde, Que �
:

.,.

:�
00 sairá satisfeito. 00

Araranguá Cresciúma Indaial Laguna Porto União Taió,
. : � 00

Blumenau Curitiba
-Ituporanga Lages Rio de Janeiro T"

: 00 Proteger as industrias locais é trabalhar 00
Brusque Curitibanos ,1]UCaS • � I d"l ft

•

h'
W

FI
' ,

I' Jaragua do S, Mafra
R. Negrinho' • �

.

' pe a gran eza �e '�amnn ' as .
,
�Caçador

. orranopo IS Rio do Sul :

Tubarão : 2:m �

Canoínhas Gaspar Joaçaba Orleães S Urussanga" 00
" ,. �

Concórdia Ibirama Joinvile Píratuba
.Francisco

VI'deira .= ���OOOOOOOOOO�����OOOOOOOOfi�OOOOOO�
S. Joaquim '"

Filial do Rio de Janeiro: Filial. de Curitiba: :
to

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

.
'

Telhas Francezas, goivas te cumletras,

Tijólos cheios, fu�ados, simph�s, duplos,\

, tijoletes para muros, etc.

End. 'Te'!agrafico: SOPROCEU Caixa Postal N. 58

CANOINHAS Santa Catarina

.Equipamento Standart comum a todos os'

2 - Assentos dianteiros
1 _ Assento Traseiro "para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente
1 _' .•Jogo capota completo (dianteiro €:I trazeiro]
] _ Manivela de arranque

Pronta entrega no Rio de janeiro
.

Informações completas, com

OLIVJEIBll Bt UIA.
Rua João Pinto, 18 End. Telegráfico - "OLIVEIRA"

Florianolis

Dr. Cubas OPERARIOS·

Medico

Operações - Partos.

Doencds de Senhoras. ,-

, .

Atende chamados a q1:l.�lqller hora

Precisa-se de .operarios
para destopadores, circulei
ros :e serradores.
Iuutil apresentar-se quem

não .Ior competente,

I lo formações I com o sr.

João Selerne, nesta cidade.

t
U
: Contas de movimento
·

--....._

• A disposição 2 %.
•
•

COS:rldM�S E TRAJES
OE LÃ e'OE UNHO

Todas as semanas novas

AMOSTRAS .

I
.

Sras. Lavadeiras
Usem o Sabão.

"TUPI"
mt;lhor e :mais economico

FabrIcado por

Hü�I�� & Metl��r Urra"
[Viarcilio D-ias \

Canotnhas - S. Catarina

. Depósitos em 31-7--1947 - Cr$ 254.'281.46330,

TAXAS
.

E DEPÓS:rTOS::
..

..

�
•

•

•
"

..

..

..

"
•
•

:� Despachos e embarques

�l Tel.: "[MBAReADORA" -:-. C,· Postal, 168

f Capitplização Sem�stral.
.

B Aparelhamento especializado para embB:rque
� ftbra urna Conta 00 «INCO, e pagb� 'eorrr cheqlI�, :l' de Caixas Desarmadas

������ Joinville - Rua�a�ffi9 - �.�. �atari�

Com avise de 60 dias
Com aviso de 90 dias
Com aviso de 120 dias
A prazo fixo de 1 ano

Depssitos populares

5%
51/2 %
6%
6%
5%

Limitada 3%•
."
•
•

...
..

Particular\ .

4%
Limitada. especial 5%

.Contas a prazo

• -Im j .

Casa Prochm ao"
I J Hotel Central'

Artigos finos em:

Sedas, Lãs, Casem iras, ArmarInhos
(

. W. Narciso Prochmann

Jaraguá 'do Sul
Santa Catarina

Proprteterlo: - flmaro Mar
.

fins jíos Santos
.

Acaba de passar por' u
ma reforma geral .estaudo
em coedições higienicas, pa-,
ra receber os srs viajantes.

E o melhor de Jaraguá.
Vende-se um Terreno
Vende-se um com 20 metros

de frente por 17 'e meie de fun
dos, sito na Praça Lauro Mül
ler, ao lado do cartório do sr.

Agenor Vieira Côrte.
Tratar com o sr. Antonio San

. .tana.

Confecções para;

H mens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11
! '

. Canoinhas - Sailta Catarina

Bitter'Aguia
puro, é a, vida

I

de seu

estomago.

=;:::::z; ....

Armazens próprios - Mercadorias em geral
,

Embarques' diretos ai todos os portos
,.
"

l\

•
·

.

..

nacionais e do exterior

O�ilon Bástos SChrOBOef

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r�ova Vitoria
"

da UDN
Fala·se agora, numa reforma do ensino secuudá

rio. Diz-se qU9 o curso será de seis anos e que,' termi
nado êste o ingresso ás faculdades se dará mediante exa

me vestibular,' ficando' assim extinto o segundo ciclo gi
nasial. Acreditámos que as liuhas mestras dessa propa-
lada reforma estejam

....

certas,
.• ,"

E acreditamo-lo porque o atual primeiro -eíclo �i
Basial, - constituido d@ quatro séries com um programa
extenso e com a matéria mal ordenada Dão, pode of'ere
'ceI' ao estudante 'al, oportunidade de firmar' COI) hecimento
básicos de que necessita.

Isso quanto ao estudante, porque, quanto aos pro
Iessôres, ..• Santo Deus! é i.ecessário um verdadeiro ma

labarismo para dar cumprimento _ás exigências regula
mentares, e harrnonisar isso com o aproveitameuto das
classes!'

,

Por exemplo : - o programa de português, que, (h,
via ser paralelo com o de latim, ou vice-versa, constitu-

o
€tJ.Il um verdadeiro coutrasenso, e só uma éombiuação dos

professôres de ambas as cadeiras é que pode resolver e8'
SI:! desencontro

'

E os programas das outras cadeiras também an

dam á matl'(_�ca. Ha programas que são urna verdadeira

aberração. E por isto q l18 confiamos na nova .reforma,
que se diz, vem 'por aí. PI!)!' serem assim os programas
ginasiais, é que nossa; mocidade sente enorme dificuldade
quando ingressa nos cursos superiores..

Segundo as noticias que circulam, permanecerão
apenas as. matérias básicas, que então irãe ser estudadas
mais profundamente. 11:: já que a educação do, povo é
o maior problema de uma nação, é justo que estejamos,
cá com n01'iSOSi botões, prevendo melhorias para o ensino,
com uma nova 'reforma, que, oxalá, seja, mais acertada

que_a monstruosa reforma Capanema, que tantos malefi
cios tem trazido aos estudantes, em detrimento da edu-

I \ '

cação nacional. '

'

Enfim, é' mais unia promessa, mais uma esperan
ça, vejamos o resultado ...

Penrose. -

Di
'�

ln o
A comemoração, dos fiei.s de·

fu.ntos é/ o complemento lógico e

natural clill' festa de Todos 08

Santos.
'

,
Rezemüs, pois, durante o rtJê:;

de Novembro pelos fieis 'defun·
tos, pelos nossos irmãos' da Igre·
jtl padecente do Purgdório!

'

Pe. Adalbé:rto de P. Nunes,SDS

livic, pois para .elas já expirou o

tempo de r::eredmentos, élpelam
,elas para ós ,,(cus iriTIãos da I·
greja rnilitsote, que, com suas

orações e seus sacrifícios pojem
apre$sar-lhets o tempu de expia·
ção e d:i,·ihes n descan�u eter,
no' como mernb�'05 da Igreja
triunfante no céu,

. ,

Ambas a$ solenidaMs religio
sas atestam luminosamente o

dogma consolador e Qelo da Co'
munhão dos Santos. A Igreja mi
litante da t�rta, a Igreja pade
cente do purgatório e a Igreja
triunfante do céu são a' mesma

Igreja de Nosso Senhor Jesus
Cristo est.'lbeledda em três dife
rentes estados.

E dogma de fé a existen,cia
. do purgatorio. Entre o céu e a

terr�l, isto é, _ entre os lTl@tnbros
da Igreja triunfante do céu dos
nossos jrmãos que já gozam dt<;
Visão beatífica, e os membros da
Igrej:" militante da terra, de to�
dos nós que ainda vivemos e

lutamos contra os inimigos visÍ'
veis e invisíveis da nossa salva
ção et�rnl'J. há um lugar interme
diana, chamado purgatório, por
que é' aí que as almas são pu
rificadas «purgadas», por, um

fogo mistClrioso, mas réal, ólntes
que sejam admitidas na presen
ça de DíZUS" que é um S�r ilifi
nitamente puro e santo,

, "

Isso vem lembrar a todos os

fi@is vivos a existéncia dêsse
lugar, de expiação e de purificil'
ção, onde, os membros padecen·
tes de ,Cristo sofrem e se Pllri·
ficam antes que chegue a felid- ,

dade· @terna,
" I

. Como eSS11lS almas nada po·
dem fazer em seu socorro e a-

Colegas que nos
,

visitaiD
Temos o grato prazer de re,

gistrar al visit8 do nosso colega
<PMlilná Norte» diàrío matutino
polítiCO e noticioso que se ,pu·
blica na progressistlil cidade de
Londrina, Norte do Paraná.

É seu diretor o conh'ecido mé"
dico e· jorn-8lista dr. Jovino Al
ves da Rocha Loures, qwe por
,muito tempo manejou fi pena
em dete'S3 de albs interesses
nacionais, na cidade de Joinville.
Par'&oá-Norte tem C(I1110 gteren

te o sr. dr. Anibal A: da Rocha
Loures Sobrinho.

Gratos pela visita.

Jm"nal de Antonina
'

Honra 11 nüssa' mesa 'de tra
balhos, o valente colega Jornal
de Antonina, orgão consagrado'
á difusão cultural e ti defesa dos
interes ..es do municipio de An·
tonina, no visinho Estado do Pa-
raná.

. . .

E seu diretor o conhecido e

culto jornalista sr. João da Cruz
L.eite. O numero que i nos visita
e o 699.

Oratos. pela visdta.

---- ...

TODO O ELE�TOR É CON
CIENTE E ,LIVRE E POR TER
CONCIENCIA E LIBERDADE
E QUE ELE DEVE LIVRAI{
SE DAS ALGEMAS DO P :S.D
QUE E UM REFLEXO DA DI
TADURA. PARA O GOVEHNO
DE CANOINHAS COM JOVlNO
TABALIPA

Depois das eleições muui
cipaisuo Estado do Rio" on

de a. ODN derrotou frazo
rosament e o bloco do PSO
PCB, realizaram-se identicas
eleições na Paraíba, Os pri
meiros resultados chegados
desse Estado 'sáo os mais

expressivos pois euquauto
'a U'DN veu1ceu fo].gadameD
t(' em 19 muuicipios, o PSD

apenas \;enceu em dois.

Declaração
EUGENIO BAHOLSKf, abai

xo assinado, a bem da verdade
vem 3 público declarar o seguinte:

10 É brasileiro," conta, q anos

de idade e é filho da Viuvá Ro
sa Baholski, residindo nesta ci
dadEit, zona suburbana, Campo
d'AgLlhi Verde;

/' ,

20 • Até 9 de outubro de 1947
trabalhou na firnn "Esquadrias
Santa Cnn SI [\", desta ciclClde;
neSSd data dirigiu-se aos seus

patroes solicitando cli"pl"n a do
trablilho narg assistir às S ,N) A::'
MISSõES r.a Igreja [Vb:rír;z,

,

pe
dido ao ,qual sem; pntrõe$ nào
responderam nem Sim, nem n:lo;
çila 10 de outubro, quando o �ig'
tchio se dirigi�..... à MAtriz a-fim·de
pí.esenciar à "conferencia, dós
MoçDs", foi abordado pelo Sr.
João Hl1!l1s-ên, Diretor-Gerente da
aludida firma, que lhe perguntou:
"Canja vai o serviço ?" ao que
o signatário respondeu que igno·
rava de vez que não tinhi'l id'O
trrlb:.lhl'lr parti assistir às SBrltss

,

Missões. tendo então, o Sr. João
Hnn:;;>"n dito que o' signdário e

Sf'l1S compi'l1lheiros, de acôrdo
COI1' a lei, estavam suspensos por
cinco diAS; depois da Conferên
eia já mendonad� ti) signatário e

seus companheiros se dirigirarn
à Fabrica-para pedir a conta
tendo o gerente da mesma soU·
citado que se dirigissem 1140 Sr.
João 11nnsen; Do Sr, João Han
S€11 ouviram: "que é nnl abuso
isso de operlilrlos deixa�em o ser-'
viço para, nr:sistir ás Missõps,
Dois essa fedia é tndos os nnn<', '

"que cl1ega aos openHios irem
à Igreja mos domingos";

3° - Segunda feirm di!.. 13, pe
la ma!1hã� o signátEÍrío fd à Fa ..

brica de esquudrias SanÜl Cruz
S/A, pretendenqn trabnlhiif, quan
do, em cOfl'lpanin de '3utros treis

operarios que não CiJmpdreCeram
ao trabnlho nos mesmos dias e

para assist!n"1l1 ás missões, foi
chamado ao tscritório, tendo o

Gerente declarado que I) signa
tário e seus comrsnheiros, que
sEio josé Niespongin$ki, ,rt'!\iden·
te na "Estação, '!Bngre", Alfred6
Bechel, residente no Ct1mpo d'

Aglla VerdE" estavam suspensos
por cinco di�s, sendo que o ope-

,

,j

'"AlurJ1',Q'.JO O 1",;0';"" J
.

<,":1 _<4:. 'bU lpiranga
X Operárir

Conforme telegrama recebido
do grêmio alvi-negro, a partida
marcada psra domingo passado
foi adiada, devido o máu tempo.
Assim, irr.preterivelmente, essa

pugna levar seé à efeito no se

gundo domingo de novembro.
I

ConviteDecerto, an�lávamos <::;'1" ,

tos quando pl�ognosticflmos, I
J'neelltüm8Ú te, que as e!�ll" I

- ,.' ,

'I Con vido os meus armeos
coes muuic.pais n o paiz con- e-

•

J f'
','

t p, pe>::soas de suas Exmaiil.':3a�rarHnn ele untivamonte o

'd" 1 d' d 1.1'] 'I Famílias para assistirem o1 .ea renova 01" 'e. .Gamlr-,1
"

d .baile q ue farei realizar na
1,0 bonws, corn o a V8UtO

de novas e mais sinceras noite de 15 de Novembro
diretrizes politicas em to'ÍI,) entraute,' nos salões da 80·

o território patrio. As vito- éiedade de Bela Vista do

rias alcançadas pela U D ��- Toldo, comemorativo ao a,·

nos Estados do Rio Parai- niversario de minha filha

ba, mostram-nos o inicio de Juraci.
,

urna gloriosa jornada demo- B' V' t d Told ')7" era IS a o o (AO, _

crática que terminará. Hão de Outubro de 1947.
teu hamos duvidas, C01'l1 a

completa renovacão do go- João Corrêa Sobrin bo.
vemo que nos levou ás por
tas da ruina e dos seus des
moralizados costumes poli
tÍC05.

Domingo não haverá [o
ga pelo campeonato
D

. ,. \
dornrngo por s r Ola e

Finados, não haverá )ôgo pelo
campeonato daL. M. D. Assim
sendo, tôdos os "Ians" do espor
'te serrano passarão mais um do
mingo "em branco".

Hoje, grande treino

O grêmio dos calções azues
levará à deito hoje à tarde em

sua cancha, um rigoroso treino.
Por tal motivo, pede-se o com
parecimenta de tôdos os "players".
Assim, tôdos estão convidados

e devem comparecer ao campo,
pois, últirnanente, os treinos fo·
rarn "sofríveis' por falta de com

ponentes.
Espera-se, entretanto, para ho

je um- graride treino!

,/

Fatos da semana

, Pelo que se noticia, brevemen
te será iniciada 111 construção da
arquibancada. Fazemos votos que
se realize a velha aspiração dos
desportistas locais.

Conclue na 3a. pagina

FARINHA INTEGRAL DE ARROZ

•

Tem os elementos nutritivos do arroz,
integralmente uliljEado em sua fabrica- ,

ção, com a abundancia de phosphatos
do fareilo e as vitaminas da cuticula.

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

sempre fresca.,

)
fario Lauro Kacheski, que os

acompanhou nas Misõ�s, foi
perdoado. Revoltados co;n fi

conduta de seus p�trões, o sigo
müário, José Niesponginski e Al
fredo Bechel, pediram a conta,
abandonando I'l firma. O signa·
tário, 8té ,8 presente data não
recebeu 8 sua Carteira Profissio'
rlf'll da firma "Esquaàri0s Santa
Cruz S/A", recebeu, entrehmto,_
o orden�do a que tinha direito;
participou tais ocurrencims ao Sr.
Inspetor do Ministério do Traba
lho e 130 Dr. Promotor Público
da Comarca. _

.

- DeClaro mais que, autot:izo o

jornal "CORREIO DO NORTE"
a fazer 3 publicação da presente.
Canoinhas, 26 de outubro de 1947

Eugenio Baholski

Testemunhas:
Leonardo Endler
José Meister

Confirmo as declar�ções de
meu filho Eugenio B"holski

,Rosa Baholski.

Con:iimo as' declarações de
Eugenio Baholski, meu antigo
companheiro d(� trab�lho na "Es·'
ql.Hidrias \S1;)l1ta Cruz S. A,"

José Nie�ponginsnki'

,

Tod<is as firmas fOl':lm

reconhecidas,

/

Cocip�rath'd d�
I?rcduiores de iYlã=
te Canoinhas I9tda. \

Por equivoco demos, noticia
'que na nwnião havida ta 13 de
outubro,foi eleita a nova dirdoria,
quando a. ordem do dia foi de·
liberar sobre o desligamento des
ta coooer�tiva da fed@raçâo das

_ Cooperativa') dé Produtores de
Ml'lte «Par8ná·S. Catarina «Ltda.
e rer-Hendar o ato d a Direto.
ria, associando se á federação ):-'das Cooperativas de' �dutores
de Mate «Santa Catarina» Ltda,
recentemente fnndada. \

'====

Chaufeur
habiliitado

Oferece seus serviços
Informações uesta

Reda!'ã9� ,

'Vende-se
Uma Carroça J1' 18, nova,

t)1'()pria para lavoura.
Para tratl-'l' com

Alfredo Stnlu-r. '3:x 1
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'

NOINHAS!
/

o voto é absolutamente, livre e secreto.' O Govêruo não tem candidatos, A Constituição Estadual assegura a. autonomia de Municipio.
\

Não erre pela terceira vês acompanhando os homens que prometem mas não cumprem; que .ameaçam e oprimem para se manterem no poder;
'que até hoje ua?a fizeram pe�o povo.

.

concicntcmente, fazei como
dores e operários, comerciantes e industriais

, '

VOTAI, EM JOVINO TABÀLIPA',

novembro,

colhei o' teu Vereador

todos os lavra;"
do -Municipio :'

para Prefeito' e es-=

da U. D. N.

À 23 de

entre
I

'

cs candidatos

'Política
Cone!. 3a. da pagina

tindo, protestando por esta intro
missão. em assuntos de ordem in
terna da Congregação Mariana,
ainda mais, sendo, como no, !'1rli: ..

sente caso, este «descontentamen
to> um produto "exclusivo de fan
tasia do signatario do dito .artigo,
A Congregação Mariana tem

sua di reter ia e seus estatutos, os

quais regem esta congregação. E
os marianos têm bastante CGlõ.U'

preensão para evitar, mesmo num

possivel caso concreto, fazer co

rnentarios desaíresos, principal
meate a não-congregados, sobre a

pessoa de qualquer mcrnbro da

con:regação.
Os congregados marianos clarão

seus votes, cumprindo seu dever
de cidadãos, ao candidato que jul
garem mais dign0" sem qualquer
coação. Sendo O voto livre e se

creto, cada um poderá e deverá
vetar segundo a sua convicção. '"

Não é concebtvel, que alguem
creia, realmente, fosse o sr. Es
tefaao..vrubie"vski escolhido pela'
maçonaria para o cargo ii que é
candidato. Todos sabem que si o

presidente da Congreg ição Maria

na, como bom Cidadão, aceitou a

candidatura, foi 'tão somente com
o elevado ideal de cooperar para
o ecgrandecírnento de nosso rnu

nicipio. Quem o conhece qult fa-

ça um juizo imparcial.
'

Quanto a presunção do articu

lista, de que o sr. Presidente dei
xe os congregados em má situa

ção, adiantamos que, o sr. 'Este·
fano Wrüblewski, aceitando a can

didatura, não alterou, de forma

alguma, a harmonia existente na

, Congregação visto qlle este fato
nãoteressa em absoluto a vida ni
da mesma, cujo objetivo é reli

gilllso e não poliiico.
Não compreendemos como :uma

pessoa extranha á Congregação

,

1aboraíorio Brüggnmann
, FLORIANOPOLIS - Sta. Catarina

Construtiva?
I

I

é u�l:o::: :.��:�:J
to de raizes medicinais. I·

Rno I. Canoiubas, -- Santa Cafr.rina, 30 de outubro' d�- 1947 H. 23

Diretor propríetaríor SILVIO ALFREDO MAYER

, Czrcula ás çumtas-tetras REDATOR - G. Varela

VERSOS P'RA
CANTA'R

. Por falar em bóde, contou-me
um velho amigo, que essa gen-
te

-

que é da, maçonaria, anda , .'

contra mão. Uma vez morreu - Isso não é possivel seU',
um 1 aI' e quando chegou a meia Berinjéla.

��������- c�����������������

:1.1:111 l 1 �:fL��:���:�:
'Iill tum_ 'j L�i��EÚRiT�:

possa fazer tais àfirmações, de
monstrando assim ignorar, que o

atual Presidente já foi reeleito por
tres vezes consecutivas ne cargo
que está) exercendo, prova de que
conta C0m a admiração, simpatia
e respeito de todos os congrega·
dos mariau.os. .

'

Protestamos, outrossim, pela
tentativa de armar intrigas poli- ...

ticas n') seio' da Congregação,
. GERENTE - AgerlOr Gomes

pOIS em, nessas reuniões, e nas

atividades marianas em geral não

se trata de politica, ser.do o ob

jetivo da congregação, frizamos
bem mais elevado.
Finalizando, julgamos oportuno

na qualidade, não só de congre
gados marianos, más.· tarnbem,
e principalmente, de católicos e

brasileiros, chamar a atenção dos
srs. jornalistas, poliiicos, para os

abusos que se vem repetindo.
da exploração dos sentimentos
religiosos de nosso povo, com o

fim
.

exclusivo de propaganda.
Lembramo-nos, 8 propósrto, do
fariseu do templo, alardeando
SUHS boas qualidades t2 procu
rando sacar-à luz do dia os de-

- feitos de seu próximo.
Canoinhas, 2.4 de Outubro de a

1947.
Pe. Frei Vito Berscheui -'

Diretor da Congregação MAriana
Istefano VVrublewski - Pre

sidente da Congregação
-

Mariana
Werner Walfrido Richter

Secretário
Waslau Gapski

Tesoureíro
Marcelino Rubel

Instrutor
, Francisco Maciél de Souza ,

Conselheiro
Eqor: J. Voiqt
Conselheiro
Sahd Seleme
Conselheiro

Zeno C. Zippe!
Conselheiro

Mario J. Mayer
Conselheiro

o BeriojéIa s-rte
de (Una

(Lulú Zico e Manl Julio)

O peéta tá sobrando
Nesta terra brasileira
Ha gente que fala certo
E outra que diz asneira!

- E diz mesmo.·
\

,Pois até o seu doutô
,

Vusos andou espalhando
Na certeza de que o outro
A eleição está ganhando.
- Mas ganha ...

Meu compadre, meu amigo,
Escuta, ligeiro, vem cá
Anda gente por aí
Bancando e tamanduá.

- Tenha medo alo abraço!

Bater papo, sem estudo,
Falando bobagem á· tôa, �

É mesmo que tomar banho
Na beirada da lagôa.
- 'Quem é que toma banho?

Laboraíorio BrUggemann

Andavárnos preocupados em

dias di semana que hoje finda,
V31n05 explicar, que fim d12 sema
na para nós é quinta feira, mas ...
como iamos dizendo, preocupa
dos com a carestia da vida,

.

esbarramo-nos com o seu Berin
jéla de roupa clara, tamanco fran
queado, varinha de vime na mão,
barba feita' e cabêlo cortado pe-
lo figurino do Eliseu.:

'

- Vamos levantar � moral?
convidá -nos ele, apertando-nos
mão.

' '

- Dá de sê ... foi a nossa ló
gica resposta.'

E Mo continuo entrámos no

Bar do Mendes, Ali 60 pé da Es-
tação. _

Uma rama seu Mendes. A ra

ma veio. Berinjela que é a ex

pressão máxima da oratoria co-

Do lado da U. D. N. '

Vai tudo muito direito,
Vamos ganhar a eleição
Fica o povo satisfeito.
- E fica... ora se fica.

Diga lá o que quízer
Nessa corrida ligeira
U. D. N. vae na frente
Ganhando sua carreira,

- E' ganha, mesmo.
rneçou; .

- Manéco, você conhece aque
le senhor que tem um ombro
mais arriado do que o outro?
-- Não conheço, não. Pois o

homem é das Arabías. É o tal
"el sordo"· espécie de predio que
por falta de base, fica penso, caí
não caí.:

'

Escreve regularmente; dá li
cões aos analfabetos e recebe
"lambadas" dos que aprenderam
IiI IH nas escoJ.j;ls antigas. E' um

genêro de literatura que muita

gente gosta. Repara nos defeitos
alheios é como camelo. - Dizem
queesse bicho anda sempre de
pescoço levantado porque só en

xerga 8S corcovas no seu serne

lhante, cada um deles pensa que
não .tem. Seu Manéco deixàrnos
de lado os camelos.: Recebi uma

carta camarada que no fim dizia
assim: - Domingo venha junto
comer um churrasco de Cabrito,
que vou fazer, não é Só o P.S D.
que come cabríto nós tambem
temos barriga..

- Vai entrar no 'bóde hein,
Berinjela!
- E' preciso aderir.

Muita gente vai chorar
No final da eleição
Porque, certo o P. S. D.
VaI, ficar de contra-mão.

- Encostado no barraneo.
I

O papo do P. S. D.
Nem posso considerar
Dá duas cuias pra, mate
Uma bola de chutá .. ,

- Ehl papo grande.

Declaração -

o abaixo assinado, Estefano Wl'ublevski, pela
presente vem protestar pelo uzo de seu nome e quali
dade de Presidente da Congregacão �aria�a, em artigos
de fundos políticos nos jornais desta cidade, como .seja
Barriga-V,erde. e Correio do Norte.

'

Canoin has, 24 de Outubro de 1947.

Estefuno �rubh�wsl{i

noite o "coisa ruim" veiu, ás'
escondidas dos que estavam no

guardamento, 'tirou o corpo e

encheu o caixão de- tijolo que
brado.

- Está duvidando ...

li:: encerramos a palestra por
que já era tarde., ,Mais uma

raj:na e sa'imos para os nossos

afazeres.
'

Manéco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




