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-

Eis a resposta à manchete do «Barriga-Verde», filho dá ditadura que se
,
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,rEl SORDO�"
/

Se e objetivo de «EI Sordo» quando alça voo nas suas

'pasquiaadas for Al. cidadela do ridiculo, o, funcionário relapso, o

adventicic.. poderá regressar à sua base para reabastecer o tan

que de tolices, proclamando: «missão cumprida» ...
\

; Oral seu eSordo», tire o cavalo da chuva. É menosprezar
IA inteligência dos canoinhenses querer fazer crer que a U. ·D. N.
é aliada das comunistas, quando todo o Brasil sabe que o P.S,D.
está de braços dados com os vermelhos soldados de Prestes. A
firmar que 'está tudo em ordem, que o Municipio é um mar de
rosas, que será um céu aberto isso continuar assim, é esbofetear
as faces dos operaríos e lavraderes que tanto sofrem em conse-

quencia do descaso da atual administração dó Municipio. Ro'eetand4ll.Que dirá voce, «,EI Sordo», da alta do custo de vida e da 1(:/ 'VI'

inércia do seu do seu amado P. S. D. em face dela? Que dirá Apenas o "Barriga Verde" não
voce <ia estrada de Papanduva? .Das ruas de Canoinhas? se, apercebe do ridículo @ITl que

Poderá VOCI'! ·chamar «democratas> aos filhos da ditadura está' caindo toda vez que vem a

que clamam por leis de segurança, cassação de mandatai e in- público; "Eles" ten: necessidade
terdíção d� alto falantes?,

.

de "torcei" o .que escrevemos
«Obra prima de geverno» ... Talvez esteja tudo em' or- para encontrar assunto que "em-

ã.m e seja um, céu aberto continuarem as coisas como vãs, mas cha" as suas seis paginas
para voce que vive à tripas forra como aproveítador da 'situação., -dos domingos. Para o número

Voce ja pensou por acaso ROS operarios que lutam deses-
I

do ultimo domingo se viram abri
peradamente pela vida? Nos lavra�ores que desejam vir à eída- gados a deturpar o sentido de
de trazer seus produtos e sofrem miserias nas «boas e 'sempre uma frase nossa. que eles en
censervadas> estradas; municipais? Nos que desejam plantar e tenderam perfeitamente . visando
não conseguem sementes EY'fiem encontram o menor

.

apoio êlos conseguir matéria para as suas

poderei municipais? Nos que veern as suas plantações devoradas, coluninhas. Sãbern eles e toda Ca
por aves daninhas e não pedem mata-las dada a dificuldade e o noinhas o sabe, que na campa
«cerimonial» necessário para 'possuírem uma espingarda de chum- nha de 19 de J'@rieiroproc;eres
.bo?, -,

" .
, J

pessedistas em propaganda, pata
Ora seu <Sordo>, tire I

o cavalo da chuva, repito. Os lavradores impressionar (J eleitorado exibiam
e operarias, comercicnzes e industriais. os democratas sinceros um cheque- d� cem mil cruzeiros
de -Canotrduis, sabem o ql,l.e querem. Se escolheram JOVINO doados ao Hospital e a seguir ex-

. TABAL1PA para seu ca71didtito à' Prefeito é porque o sabem ca- plicavam' acs.íncsutos. "isto aqui"
paz ·de fazer alguma coisa. por esse obaruionado Muniçipio, por nós "çon��gH.j,mos para o Hospi
essa esquecida gente go interior. tal". E., ou n�n.A2Izer ,propaganda

. '. Eis porque'ã Vttórtd' de,'Ji5VinQ"\.Iiâb'alipa '''Sêrá ?t,.. vitória'
'

com�dinhéir���-del:�iti:§�ítal?'?'Não'
do proprio povo, dos 6olorios,' do$,<operariO$. comeroiiuites e in· afirmamos absolutamente, qUI
dustrtsüs de todo o ·Município. Eis porque todos trabalham e se houvessem consumido dinheiro

empenham pela VITORIA DE JOVINO TABALIPA.' do Hospital em propaganda, en

tretanto, o "Barrtga-Verde", "en-
, tupido", tem necessidade de ex

> piorar, deturpar e inverter para
=== "encher" 8S suas coluninhas dos

domingos e ... ' das., qU@fÜ1S. O
que .podemos afirmar e é eviden
te 80S olhos de todos é que se

o Centro .Municipal da L. B. A.'
hOUVeSi& entregue o dinhetro ao

Hospital logo que 6 recebeu. co-

mo devia; não teria causado ao

sifuação do p. S'D'
. Hospital o prejuízo que causou,

pois; os CEM MIL CRUZELROS
I .

depositados <2111 t: de dezembro
de 1.946, num estabelecimento

Séria divergencia entre o chefe da Nação e a direção do bancado, aos juros de 6%, até,
PSD prende a atenção do país a ponto de relegar para plano 13 de setembro de �I947, teriam

inferier a situação critica em que nes encontramos neste me-
rendido CR.$ 4,687,40 .. '.'

mento.' xxx

De um lado está' o sr, general Dutra, Presidente da Re- Achamos sintornátice �'Bllrriga-
pública que, como bom soldado, comanda CI combate ao cornu- Verde" circular duas vezes por
nísmo, e, do outro lado, está uma parte do PSD presidida pelo semana até as eleições. Eviden
sr. Nereu Ramos que para alcançar la eleição do vice-presidente temente; é uma prova de fraque
do Estade de São Paulo opõe-se ao genro �o general Dutra e,

za e: desespêro. Poderá circular,
,

" segundo as noticias estamp�dar; pela imprensa va.i contar com o I2stej'am certos os nossos leitores,
apoio dos comunistas II! outras correntes politicas de relações até diariamente, com 3 ·ou 4 e

inamistosas com o' sr,' Presidente da �epublica. . dições, nlildll! (> s&lvaráe ao P.S.D.
Não é de hoje a existertcia de estremEcimentos entre o da fn.gorosa derrotl!ll de 23 ce

Chefé da Nação e � PSD, que; em parte, terp, assumido posição' novembro, pois o povO querJO·
de luta e que s6- agora defr:agla em I circ4nstancias dramaticas VINO TABALIPA.
pára o propl'io pessedismo' COm o caso da vice-gQvernança de xxx

São Paulo.
' E h2l tambem� aquela história,'

Pernambuco, onde o PSD tem contado com o apoio 'dOI Qe um g�to lanudo; bem alimeh-

comunistas, t.em sido um pômo dé discordia e escandalos.' S. Pau-' ,tado, muito gordo e, bonito;. co.:

lo, onde duas candidaturas do PSD se degladiam, dá-nos agora lecado num c@lxão, em complil;
. mais um testemur�ho da desorganização e' desmantelamento. do nhüa '.de 21 inocentes ratinhos foi

PSD, creando, tanto um como outro, para o Gel;leral Dutra, mais por <eles ([omesHcado ... ·CoiSas
1,lma situação dificílima num momt;nto em que todos d�v�fíllm dos felinos... xxx

'

ccmjugar esfoFçoS n.o s{tntido de eneontrar solução para a grave: PROMESSAS, PROMESSAS
crise em"qae se debate o pevo brasileiro. '

E PROMESSAS', Eis o passado"
,

Medidas radicais, ánte o extremado da luta entre os pes- ,o presente e o futuro do P.S D.

sediltal, .,starão sendo objeto de estudol ·para 'qq.e resulte, me- xxx

. lhor caminho em 'beneficio do país, na pesspa do sr: Gen4tral
.. Interessante" os nossos colegas

�"Eurieo Gaspar Dutra, cuja atuação a frente do governo é emba- do';,"Barriga-yerde" nada mais

.� raçada pel(\) PSD, e, enquanto são aguardadas, li UDN permane-, disseram a respeito dos .operarios ,

Cct unida, vigilante e clamando uma diretriz nacional qUê permi- da '�Esquadria's" do Sr. 'Pr�feito,

�a. ali�iar li �ngustio�a situação <le crise reinant� com graves pre- . su�p�nsos .P9rque f�ram (IUV�� os

JUIZOS para o pOV0.
.

.'
Mtsslcnal1rtos. E nte olJte�, ,n�-

Assim assiste a nação inteira a 'mais outra séria dilsi-' d." ao povo s'Ôbr� o funClOnárto
dencia entre �s pessedistas, exatamente, neste instante em que, da Prefeitura qu� trab!llha 4 di�

o eleitoraGlo se prepara para dar aos munici;.Íos catarinenses, ba-
' as P?r s'l'ffiana. Atnd� não .se pro- ,

se do progresso e vida do 'Estado, o gqverno que melhor possa:' nunct�rart;l opt8ln�0 J!!11l1.a �tlldura
atendér aos 'seus justos reclamos, p governo formado por homen�' ,OLl pel�, demo�fácla. e�t�rao Iii es·

escolhidos' demoeraticamente, legitimas aspirações populares e nào: per! d�, 1� �� n���rJll\lr;,Q, ou. e&-

dePartido.' tarso, �,�tu,p�dos ? "

,

Transçrite de d�.jab c6�(it na 2a. Pc/"(l,

Diretor propríetarto: SILVIO ALFREDO M.A.YER

GERENTE - Aoenor Gomes Ctrad« ás quzntas.rezras ' REOATIR - G. Varela
------------------------�------------------,------------------------------------�

- ,

'-(

•

"CID - O CAMPEADOR"

Dram,áfica

...l.

r

1
'

o povo escolheu, o Diretório aprovou
e o eleitorado,de todo O' município

.,

elegerá - Jovíne Tabalípa, o "Preíeí-
. to que Caneinhas necessita"

o sr. Jovino
. Tabalipa, continua percorrendo o interior

do Municipío. A despeito elo máu tempo e das estradas quasi
íntransitaveis o «CANDIDATO DO POVO», ultiraamente, visitou

as localidades de Encruzilhada, Bar
reiros, Barra Mansa, Serra das Mor
tes, Rio dos Poços, Rio Pretinho,
Pinheiros,

.

Rio dos Pardos, Felipe
.Schmidt, Pacíencia, Rio

-

d'Areia e

percorreu os Distrito de Colonía
Vieira e Paula Pereira, recebendo
em todo o Municipio .manifestações
de solidariedade. Os lavradores e

operarios de todo o Municip� es

tão eO,tusiasmados. CQm o caridída-
, 't� da tf.n.N:::....:

. "

...H '

, (
.

,
Nas proximaà edições, «Cor

reio do Norte» dará detalhes sobre
as excursões do Sr. Jovino Tabalipa
e dos nossos íncansaveís candidatos
a Vereadores que percorrem o inte
rior quasí diariamente" noticiando
também, sobre os meraoraveís co

mieios de Serra das Mortes El Paula
Pereira,

.. ,

U L T J M' A H O R A
O «Diário da Noite r Ido Rio de Janeiro divulga que tambem,

o sr. Nereu Ramos é contrario à cassação dos mandatos cemunistas,
acentuando-se as divergências UlJ seio do PSD, quanto a maneira de
encarar o projeto Ivo de, Aquino.

-x ,

Noticias chegadas de, São Paulo dã� contá de eaergíco tele
grama de protesto que teria sido passado pelo Presidente Outra ao

Presidente do PSD P,aulista, ,conden"ndo () acordo feito com os

c()mu�istas.

-x'-

'Aguarda-se para qualquer momento a completa derrÓtada
do PSD 'Na'cional, em consequencia da luta entre :as alas queremists,
que fez acôrdos com ,os comunistas e Dutrista que está pr;estigiando
., Presidente da República contra as manobras do Sr. Nereu Ramos.

.
""'::x-

, O Sr, Roberto Simonsen' acaba de romper c@ro a Comis!!ão
EX.ecutiva do PSD �!lulista, sCDb a ale�açãQ, de que não IJIoderá, pac
tuar com os comuoistól..s' que estão apoIando o candidato do PSD.

-x-

Em virtude da demiss�o d� Sr' Costa Neto do c�rgo de
Ministro da Justiça, o sr. Cinlo' Júnior, &ider da maioria na Gamara
e canrlldato a Vice Gove:rnador de Sã. Paulo pelo PSD calÍl apoio
dos comunistas, ttlegraficamenté rcnund,Gu á liderança do. PSD na'

Camara dos J?eputadQs� ,

uma

gem

x_O

Cindiu-se o PSD d� Pernámbqco q'uando da votação de
moção de cQngra�ulações com as Forças .Ar.madas ' pela \palls�.
do 29 de outubro.,

.

":a

- x

Os comupistas e queremi9tas em São 'Paulo,' visando pertur
bar a livre lílanifestação da ,vontade popular, tem estal;>erecido pânico
em todll) 'o Estado aO fazerem ,a propaganda do· candidato pessec;Jista
Sr. GirHo Junior. Os noticiários 'das estações de radio dão conta das
'·.d,esord€ns haVidas em RibeirãO Preto, Jabaquara e São Paulo (Capit�l)
tudo< J;!:videnciandCJ os acc5rdoli do PSD com o. comunistas.

'

,
.

,
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;,,0 P. S .. D� como partido
I

Sobrinho, depui'h:"ldo pes$ed�$'hll

!f- -

nao existe,
-

nao, passaJil"
de uma ficção",

(Do Correio' da Manhã :- Rio 1). F.)

o' P. S. D., que na AssembléÍiJ Estadual Constituinte sempre votou contra os interesses dos lavradores, opereries, professores municipais
,

.

e magistratura, eqore, na votação da Léí Organic'u Munícípul votou contra o projeto da.

U. D. N." que ga,l"",Qntia o nborio de Natal aos Eunoíon ér-íoe rnuztfcípcda,
Será essa' Q "obra prima de governo a. que: se I'efere "El. Bor-do" ?

"PElOS !L4RES
I! ......

§ �
O sono de um

•

anjo
Luis Guimarães Junior

estrela

sinqela.

Tão serena, tão lucida, tão béla.
Como dos anjos a cabeça amada,
Repousa na cambraia perfumada,
Eu vélo absorto o casto sono déla.

E rogo a. Deus, emquqnto a estrela brilha
Deus que proteje a planta e a flor obscura
E nos indica. do futuro a trilha,

Deus, por quem toda a Creaçõo S6 humiliu:
,

Que tenha pena dessa creatura,
Desse botõo de flor - que é minha filha.

Aniversarias
Fazem anos :

- Hoje a exma. sr�. d. Este-'

fania, esposa
' do sr. Oriomar

\ Scheidt: a.,distintól srta . Julieta
Rauen, dIgna filha do sr, Coro
nel Otavio Xavier Rauen, residen
tes em' Curitiba; o estimado
cidadão Carlos [a nkoski; o sr.

Lauro Pinto, muito cotado no

nosso meio social; o distinto as
sinante sr, Leonel Barcelos ele
mente destacado nos meios sociais
e comerciais. "-

- No dia 7, a exrna. sra, d.
Maria Kawa, digna, esposa do
nosso assinante sr. José Kawa:

,

a gracil menina Nilza, que·
rida fi hinha dei ca,;�l Davine Da-.
maso da Silveira.
-- Dia 8 festejará a passagem

de m ris um aniversario II exrna.

esposa do er. He-ctlio D. da Sil
veira, comerciante nesta cidade.
Na mesma data colherá -rnais

uma flor a ?;rl1çil menina Marli,
estin:ada filhinha' d') casal Éudo·
Vic0 Bóra.

Nesse dia é tarnbern de festa,>

muitos serão os parabens a rece

-ber. '
_

_,_ Dora Ligia é a Iie da
filhinha' do il�stl'e'cai.iia! [h.
Clemente Procopiak. Dadas
as amizades que .eontam os

seus bondosos papás, abra
ços; parabens, flores e doces
não lhe faltarão.
É, aniversariante dia. 10,

em Colónia Vieira, o estima
agricultor sr. Emílio Gutter
ville, que por essse motivo
será muito curuprimeutado.

- Dia 12 vetá passar
rrais um ai- Ú de- existencia .

o travesso fo�a,l'()to 'Armai'"
querido fillúu uo do nosso

bondoso favorecedor sr,
Anis Cador, residente em

I-Pacieucia, (Estação).
.A todos, os uossos .siuoeros
parabens.

.

- festejfl hoje Sf'l: aniversa
rto r13h:;licio, o pre"Lnte cidadão
sr. TertolicHkl,Le:c:p._lro de Souziil
muito estimgdo em Paula Perei
rSl onde reside.
Abastacl0 lavreJdor, éhefe honra�
do de rlLt'ner(}s,í familL:l recebe
fJ, no dLl de hojf: 3S manife�t{l
ÇÕl:S a que tem dil':',"ilo pela sua

bondade, pelo seu gr!.'.nde cora
C80.
';Corr,,�io do Norte", envia daqui
os seu" mais sinceros parebens:

Perdeu-se
Uma cart�irinha mmrron com

dualõ chaves de caixa do Correio.
Quem encóntrou é favor en

tregar á srta. Lidia Nepp�l, na
Cia Exportadora dos Serrado-

I
res rua Paula Pereira.

'
'
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:Quando elo, dorme, como dorme a

Nos vapores da tímida alvorada,
E a sua doce fronte extasiada,
Mais perfeita que um Iirio, e tão

para li srta. Dorotéa, digna filha
do sr. Bernardo Gapskl e exma:

�sposa; a travessa menina Mam,
- ,querida filhinha do bondoso cOlsal

Narciso fi:' Rute Prochmann; e a

interessante Lou(oes, no seu pri
I

meiro ano, quenda filha do Gls"i
Ervino e Sibila Wiese, residentes
f em ,Marcili9 Dias,

Dia 9 festt':jará seu natal a ex'

ma.,5ra. d. Jpan'l., virtuosa espo
sa ào 1l0iSv !l,migo sr. Pau!ino \F.,
de Mélo, residente em Papancluva, . F;ahi!cirnento

""
Dia 9 é de festas pua o� .sr.

J 'MC' Faleceu dia, 3, ás 19 e mei",ose I,. osta,
Ernfr cd Marzall cOflhelcido e ee- hora.s, O venenmdo ;,mcião !!Ir.

tim'lIdo jovem de nos�a sociedade, 'Andre Cornelsen, na..- avançada
festejará seu nat�licio no dia 9. I idade de 82 anos. O extint�

C®memorara', talnbem, nes�e dt'u

I
�r& grandemente estimado, ehe-"

'fe de numero"" f"'ml·II·" .o' um"seu anive.sario O' sr. Honorato B. '" ,..".. .. '" ..

Pacheco, estimado fazendeiro. das personllllidade/.!l marcantes

O cGohecido comerciante de da sociedade calloinhense.

nossa praça sr. Miguel Procopiak, Era pai do nosso�correligiQ-
fesfejará dia 10, a data natalícia, nario sr. Licinio Cornelsen.,

motivo para ser muitO', cumpri- Paz á sua alma.

mentado. A' exma familia as cemdo-
, Nesse mesmo dia será' muito l('tncias do,;' que trabalham no

cumpÍ"imtentadQ o sr. M�x Koehler, «Cckreio cio Norte�'

por motivo de seu u"taticio. o a

niversarhnte conta C,)!ll largo cir
culo de amisades em Marciho

Dias, (Ilude resiçk
A distinta ':-;enhoriía h:r,cngar,

da Schob.e fc:stej"rá dia lÜ, a 'pas
sligem de seu Ih:.LdJicio. Conti\udo
com largo circulo de relações,

Escolhidos democraticamente, em Convenções nas quais IA

vontade soberana do povo foi consultada ai D.D.N. apresenta ao

eleitorado de Canoinhas os seguintes nomes:-
�D'". Rivf'Ula"féiÍtv, Rr Cor-rêa; advogado em o nosso

.fôre e pessea muito conhecida nos meios csmerciais, com com

petencia e cultura para desempenhar com galhardia, o cargo de
Vereador Municipal.

-, '

Sr. BevH'dUo T. de Carvalho. conhecido e hon
rado Tabelião que atende sempre com bondade todos que o pro
curam, presidente do Diretoria Municipal da U.D,N. é outro,
candidato que estamos certos, � toda gente está, tudo fará em

beneficio do povo e da terra canoinhense.
Dr. e.le.l'Iten.te- A_-;rqeQIJi.ttlC., cujo nome é uma ban

de ira desfraldada aos ventos de nossa terra, muito fará, pela
sua cultura e pelo seu caráter, em pról de progresso municipal:

8",. :Ij'IN!tieri,.co Jtfi.(�()'V:P If:.okler. antigo habitante de
Canoinhas, capitalista, honrado comerciante que foi, tendo ocu

pado muitos cargos oublicos, favorecendo no que poude o à�sen:-
volvímento der flOSSO -Municipio,

. ,t·

S,,'. João .'1antsch. honrado comerciante em Marci
lio Dias, pessoa ccnhecidissima e conhecedora das necessidades
do povo, dos colonos e da coletividade.

,

S,', LU§,if:; E�f,ge'8âo T�tch. comerciante amigo e ge
neroso. Homem popular, conhece todo o Município nas suas ne

cessidades amigo do colono, do lavrador.
Sfl', Za�ftri�as 1�Ku,nh,()� de Linllo" o conhecido <Za

ca>, homem de bem, homem trabalhador, conhecedor de todos
os recantos da terrà canoinhense, corno Vereador muito terà

que fazer em. beneficio do povo em geral. .

S�· ,SalmNün' lWe1redes, de !!ruelro;;:; Agricultor CQ

nhecidissimo, honrado e trabalhador, chefe de família, vivendo
entre o povo. póde, por isso, prestar grandes serviços a Canoinhas,

"

Ajh'. IKenriqu.e .i.1I:,u·lhu. hUUIS. agricultor radicado
em Papanduva, sabedor das necessidades do peva. Homem capaz
pela sua honrades de muito Iaser em pról do distrito de Papan
duva,

Sr. Otavio Pechebela moçe inteligente, agricultor,
amigo de sua te.rra. e de seu povo é um elemento que, grandes
serviços prestará ao distrito que vai representar.

ffh·, Carles Sch,$"al�i,m contador ilustre, cidadão, de
esclarecida V;S&O, representará, estamos certo$, (om grand," com
petencia o distrito de Três Barras, que tanto nee:essitill de auxi-,
lia dos poderes publicos.

§'4'. Vitor Fernandes de 8Mfl�a proprietario em

Colonia Vieira, que por muito tempo ocupou o cargo de es,crivão
do lleglstro Civil, prestando grandes serviços ao povo e ao Mu

úicipio, apresentado pela vontade li�Jre dos eleitores de Colonila
Vieira, tudo !ará, em beneiicio da nossa comuna e do dis'trit9
onde reside.

'

S�· . .Juvencio Bibeir8 de Lara co,nhecido agri
cultor, residenté, em Paula Pereira, escolhido pua v�reador por
esse irnporta�te distrito, dada a spa capacidade de trabalho mui':'
to propugnará em pról de seu distrito.

,

Eis aí, el@ifores de Canoinhas os nom�s apontados pela

lU.
D. N. de nossa terra, esc.olhidos democraticamente, na certeza

que tão probos e hÓ\ilrados c}dadãos constituem penhor seguro
"da realização de um ge·verno honesto, em I condições dI!! atender ás
lIlecessidacles inadiaveis de nosso povo. \de nossa gente.

A's urna;;, PUi1O. ern 23 de Novembro com a legenda glo
riosa da, U. D. N. -� partidl!l politico do Povo Brasileiro!

v. S .. Radio?Dese,ia
Não perca, tempo

Dirija-se a ,Casa der. Lourenço Buba

'que tem para. pronta entrega R,adi
os pa;rá. fuuz e 13d�eri(l. de diversos tipos,
e ma.rcas a, preços reduzidos

Rua pWJ!ula Pereh·,a 40 Canoinhas

Vitoria' da De-
, .

mocracra.

Integra da sentença do M. M.
Juiz de Direito da Comarca
que concedeu à UDN o, impe
trado Mandado de Segurança
que assegura o funcionamento
dos alto-falantes inaugura

dos; pelo Diretório

"Vistos de,
,

,A União Democrática Nacío
nal interpôs neste Juízo um

MANDADO .DE SEGURANÇA
contra o ato do Sr. Delegado Es

pecial' de Policia deite Municí
pio, que interditou o serviço de
altos- falantes que vinha man

tendo nesta Cidade, para pro
paganda de seus candidates ao

proximo pleito.
Ouvida a autoridade ccactora,

alegou SS. que assim, procedera
obedecendo IA instruções da Che
fia de Serviço de Censura da
Secretária de Segurança do Es

tado, de acordo com a Portaria
n. 12.539, de 11 de Setembro
do cerrente- ano, do Sr. Minis
tro da Justiça.
Funcionou no feito o Dr. Pro- •

, meter Público da Comarca, qUI!
opinou pele deferimento do pe-
dido. '

Isto posto:
«E' livre SI manifestação de

pensamento, sem que dependa
Gle censura, saiuo quanto a espeta
cuias e .diversões púólica-s», res

pondendo cada um, nos casos e

mt fónna :que a lei preceitwilr,
pelos abllsos q�le comet�r.» Esse
o § 5. de artigo 141 da Cons
tituição federal, e nele se en"

quadra perfeitament� ti propa·
gmndhl politica.
A Portaria Ministerial referindo·
se á prop8gpnda por m€lio de
altos falantes, de Plirtido cujo
registro tenha sido C21S�iildo pelo'
Superior -Tribunal Eleitoral, vi
sou evidentemente o Partido Co
munisb Bnlsileiro, cujo fecha
mento vinha . de St'lf dewdlldo
Dá ti referida Portarim, publica
da no Dlario Ofícj,�l dlI União
de 7 de Outllbro último, o pra
'zo de 90 dias pêilra o registro de
altos fajrll1tes já instalados, in·
c1uindo assim a impetnmte, que
já, havia iniciado !'l sua /propa
ganda' em data anterior.
Por outro' lado, na lilmpli:ude

,
do preceito, Constitucion!!l, e 081

'rltalidlAde de regimen democrà
tico em que estamos vivendo,
aiígura-se-no$ que �

c Port�ria
'em questão não visou m propl>
ganda de Pp.1rtidos" Politicas re-

gistrados - que deve ser livre
por todos os meios, mormente
nàs vesperas dos prélios eleito
rais - mas tão somente a regu·
lamtmtíiçi6 -de serviços\de alto·
falantes de carater comercieI ou
'qu� se destinem a espetáculos e

divi.rsões públicds. ,

A SecretarÍIl de Segurança do
Conclue na ult�ma pagina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ViajanteInsinceridade e oportunismo' do PSD,
o sr. José Amarico denuncia a manobra "pessedis
ta li: "O sr. Cirilo Junior e seus, emiqo« não poderão

votar contra os seus eliedos de hoje"
Rio 29 :_ (Pelo telefone) r-r-r triotica da paz 'e ii restauração

'

Procurado pela imprensa o se- republicana, reatando suas rei

nador José Americo fez inte- ponsabilidades de 15 de novem

teressantes considerações em bro de i889".
torno do movimento de 29 de Voltando a falar sobre a cas

outubro, que depôs ha dois a- sação dos mandatos, o represen
nos o ex-ditador, permitindo a tante da, Paraiba, afirmou:
realização das eleições de 2 de "A respeito da cassação, fun-
dezembro. darnentei meu voto de maneira
"O 29 de outubro - disse o tão clara e incisiva que não

sr, José Américo - -teve a vir- comporta mais nenhuma' infer-_:
tude de dar uma solução pa- pretação, salvo as tendenciosas
cifica, mantendo IA .tradição de dos que procurara perverter o

outros movimentos nacionais, a' , seu sentido. É um grito de ad
um grave problema politico. Se vertencia, indicando a forma
não se . tivesse verificado a "in- mais conveniente de defender,

tervenção das classes armadas e prestigiar a democracia lã cc

já dominadas pelo mesmo pen- meçar pelo acatamento de sua

sarnento, unanimeme te, naqus- lei fuudarnental. Convoquei to
le transe, teriamos certamente dos os bons brasileiros para a

silio precipitados numa guerra formação do bloco anti-comu
civil. Estava organizada, com tal nista, em' luta aberta, ao invés
extensão, a resistencia eontra a de um apelo para formulas ou

ditadura, que o ultimo golpe do soluções que, desacreditando a

sr. Getulio Vargas no' íateresse . nossa sinceridade republicana,
desesperado de se manter no diminuem Iil autoridade moral e

poder, seria respondido com _a politica de que tanto necessita

reação armada. E não ,e deu mos para esse grande embate
a luta porque essa reação uniu que já tem para cenarío o mun

num só impulso todas as forças do inteir&.",
de terra, mar, e ar e assim a- E, apontando a insinceridade

giram com a preocupação pa- daqueles que se batem pela CIlS-

saeãe e estendem a 'mão aos

comunistas em conchavos inde
corosos, o sr. José Americo
continua:
"O que parece inconcebível ê
ver como os que- estão anulan
do os mandatos comunistas se

acham ao> mesmo tempo elegen
do outros comunistas ou sendo

por eles eleitos, Sem forças mo

raís não haverá força politica, o
que redundará em descrédito da
propria democracia, admitindo
se essas transações contradíto
rias; e, pesso mesmo dizer, de
sonestas, Não se compreende
uma tão flagrante diversidade
de tratamento S€} não por inte
ress,es' excusos. E verdade que
ha da p3rte dos comunistas urna.

especie de masorquismo que os

inclina preferentemente para os

seus, algozes, como aconteceu
em 1945 em relação ao sr. Ge
tulio Vargas, e está acontecen�
dã agora em relação ao P. S. D.

partido que tornou a iniciativa
do seu aniquil3mento. Confesso
que julgava que da parte dos
democratas houvesse outta éti
,ça, mas tudo é oportunismo O
melh0r, portanto, é ficar fiel
aos pril1clpios, num plano, su
perior que nos coloca aeima
das paixões e dos interesliH�s
temporarios. Quando mais não
seja, para que nos sintamoi! btm
com a nossa consciencia"
Nesta altura o senador faz urria

pau�a para denunciar 8 mano

b1-a "pessedista�' de .retardar
o pronunciamento do Congresso
sobre a questão:
"Acredito que o projeto não

será votado mais este ano, co

mo tambem acredito que o sr.

Cirilo e seu. amigos na Cama
ra não poderão votar contra os

seus aliadqs de hoje".
Terminando a sua entrevista

o sr. José Americo declarou:

'�Não seria humanamente pos
sivel, por mais que procuremos'
julgar Oi' homens fora de seus

sentimentos üaturais: Estou, pe
rante todo eS8:e quadro, numa po
siçio de observador, cheio da
mais ii:ltensa curiosidade. Faço
menos um trabalho de psicolo
gia politica do que de psicolo
gia humana, nummoménto sin

gular da nossa evolução. Tudo
sv: inVerte. Era {acil a previsão
dos acontG1cimentos, mas� pre-'
sentemente, �stá tudo destituido
de logica. Sio tais ai reviravol

tas, que deixei de fazer calculos

que excedam de umá quinzena.
Seria tudo isso muitQ intere$
&1!1:p.te se áS valores se estíve;;
sem revolucionando e Oli acon

tecimentos se precipitando ao

ritmo de certas leis que nos fm-

ROSETANDO
Conclusão

"Barriga-Verde" deve sair
de uma entaladela em que
se meteu: ha pouco tempo,
e disso. toda Canoinhas é

testemunha, os colegas afir
mavam que o atual Gover
no Municipal nada ou qua
si nath" poderia faz�,r COtO

a, "in::;ilznific3nte" receita de

quasi S.8JTEOEN'l'08 MIL
CHUZEIROS. Pois bem,
com a mesma l'6lceita, o Go
ver M1P1icipal jà nos seus

ultimos estertores, prestes a

I!\xalar o del'radejro suspi ro,
ai1uncia o 'inicio <ia realiz.a
ções das quais nunca se lem
brou. Ou concluiruos que
o Sr. Prefeito ,se "continu
as��" por mais alguns anos

ac&b�ria aprendendo ;t diri

gir o; Municipio, ou nos o

corre' a.quela receita médica:'
,"Marmelada na hora da

mort@, ajuda a morrer .. ."',
Por falar em Paula Pe-
.,.

drem a 0 em promes!Sas o

P. S: D" pod®rá o "Barri
ga-Verde", atraveZ as suas

coluninhas, dizer aos lavra·
dores d9 pl'ospero Distrito

,

quando irão rec�bEn' a im

por.taoeia dor; danos que ao"

üeram quando � pass'agem
'. dof'l gafan botolil por Já '?

CaDE:l uma explicação aos

]]08S0S leitores: (na campa
nha qtie pricedeu' ás eh-Ji

ções, de 19 de ja!Jeirõ, cer

tos propagandistas do PSD,.
"h ""do""onestos, 19nos 'e que
cumprem tudo quanto pro
met€lm", au unciaraaí àos la
vradores de Pat,lla Pereira
que a ,Prefeitura indl"'niza
-ria os que houvesst'\lll sofri
do pl'ejuiz08 [JaE> suas lavou-
ras. Chegaram a promf;'ter
indenizaqõ,\s de v.inte e trin
ta mil cruzeiros .. � ,S� já
receberam as; "indenizações"
prometidas l1lara caçar vo

to�,' que o digam os colonos
de Paula P(lreira ..•

X;,

Juizo Eleitoral 'da S_ zona
-,

COi\llARCA DE CA,NOINHAS

EDITAL
Procedente de S. Mateu�

do Sul, Paraná, esteve nes-
•

ta cidade, tendo pago sua

assinatura, o sr. Fernando
Drehne eomerciante naquela
localidade;

o Doutor Belisario Ramos da acordo com fi Resolução n 1.741
0)8t8, Juiz Eleitoral da 8. zona, de 24 de Julho 'último, do Egre
Canoinhas, Santa Catarina, na' gio Tribunal Regional Eleitoral
forma da lei, etc.' do Estado, puplicada no Díario
FAZ SABER: I Que os 8310 Oficial de lodo corrente, não

eleitores desta zona foram dis- havendo portanto ressalvas para,
tribuidos em 32 secções para as eleitores de outros municiplos ou

eleições de ,23 de Novembro Estados votarem em Canoinhas,
próximo, sendo seis na Cidade ou vice-versa,
e 85 demais nas mesmas loca VII. Que o eleitor que deixar
lidades do interior, onde já.fun- de votar, Sem causa justificada,
cionsrarn nas eleições passadas. será'punido com a pena de multa
II, Que as listas contendo os dE'Cr,lQO,OO aCr.l.000,OO, de acor- .

nomes dos eleitores assim distri- do. com o .artigo 123,n.2 Lei Eleí-
. buidos, vão ser afixadas á Iren- toral,
te dos ediíicios onde funciona VII. QU? constituem infrações
rão as respetivas mesas recep- eleitorais, punidas com prisão e

toras de votos, com a necessa- multai- a( Votar ou tentar votar
. rla antecedencia, para que cada 'mais de uma vez: ou em lugar
eleitor residente nas SUf1S -pro- " de outrem; b) Oíerecer ou entre-

xirnidades, verifique se não es- gar aos eleitores cédulas de su-

tà errado ou não foi omitido o fragio5, onde funciona a mesa re

seu nome.
, ceptors, ou em suas proximida-

III. Que o eleitor somente po- des, dentro de um ráío de 100
dera votar no distrito em que metros; c) Violar ou tentar violar
estiver inscrito, correspondente o sigilo do voto; d) Praticar ou

ao seu domicilio, e na secção permitir qualquer irregularidade'
onde estiver incluído o seu no que determine anular-se a vota
me, de acordo corr: os artigos cão, e) Promover desordens que
10 e 11 das instruções do Egré' 'prejudique os trabalhos €Ieitorais.
gio Tribunal Superior Eleitoral, V I I I. Que desde 48 horas an-

baixadas com a Resolução 'n. tes até 24 horas depois da elei- v==============
2179, de ::l6 de Agosto do cor- ,ção, não se permitirá propaganda
rente ano. politica mediante radio-difusão em

IV Que em secção díversa- comícios ou reuniões politicas.
'da' de seu domicilio, 9 eleitor .Dado e passado nesta cidad€ de (

somente poderá votar mediante Canoinhas. aos trinta dias do rnes

ressalva previamente concedida de Outubro de 1947. Eu, Rubens
por este Juizo, até 15 dias an- ,R. Silva, escrivão o datilcgrafei.
tes das eleições (8 de Novembro Behsario Ramos da Costa. juiz
Provando Motivo Justo, de acor- Eleitoral ca 88. zona.

do com o §1' do artigo lOdas Ins
truções citadas. As ressalvas po
derão ser pedidas por telegrama
com firma reconhecida. V. Que
os eleitores foram distribuidos
rHJS elr-ícões passadas e na pro
xirna, de acordo com a residen
da que declararam ao requererem
�u@ inscrição; e grande numer_o
dec18rou tão f!;omente o distrito,
mas não:a locaiídade (Pinheiros
Santa L@t'lcadía,'São João dos Ca
valheiros, Arigolnl'id a, etc. (onde
residiam, provindo dl!!í o fato dft
não estarem iuc1uidof, nas seccões
das referidas localidades, proxi.
mas as SUIlS residenci8s, mas sim
n[l Cidade ou nas Vilils. PoderÃO,' Ijtodavia, tais eleitor:�t;' reclamsr
até o dia lO de novembro, por
si ou por delegado, de partido;
vEtrbalmente, por escrito ou por
telegrama, a este Juizo, para que
sltja san�dH 3 irregularidade, in-
,cluindo·s� o seu nome em seção
mili� proxima de sua moradía ou
'cujos meios de transporte estejam
mais mo seu alcance. Não se tra

ta, no caso da ressalva a qm'! se

refere o iten� IV deste edital, mas C J' lJ'l'de corrigir a distrj;mição anterior O Doutor B�lisario Ramo! da osta, UlZ 1'..1 eIto-

por vezes imperfllta, por impre·' ral dll. 8a. zona do E�tado de Santa Catarina, na forma
videncia do proorio eleitor" ao ,da Lei, etc .

...:...
.

dechrar fi sua residencia. Faz saber que foram registrados para os cargos
, VI. Que tnlbmdo-se' d€t eleições dQl Prefeito e 'Vered.dores do MuniCípio d8 Canoinhas
municipais, o el@itor somente po· .

df'rá votSf nomunicipio onde tem nas eleições de 23 de nov�mbro proximo, os seguIntes
o seu d(lmicilio eleitoral, de candidatos: _

..
,

Sr. Egidio Pereira
Deuuos c prazer de sua

visita o sr. Egídio Pereira,
solicitador residente em Ser
ra Alta, onde. é bastante
estimado. , I

' -

/ Élerriento de � grande va

lor naa fileiras �a U. D. N.
Gratos pela. visita.

Um fogão a.I, esmaltado,
branco floriado, muito bonito,
pelo preço de Cr.$ 2.200,OO,(cloi�
mil e: duzentos cruzeiros). .Pa
ra vêr e 'tratar no: casa do sr.

João Seleme.

\

uma casa de morada, co

berta de telhas, com uma
, data, toda bem cercada, com
ranchos, etc. situada em

Marcílio Dias,
Para ver e tratar com o

sr, João Felipe Pirmann.Sr. Josê Fernandes
Sobrinho

Por ter sido transferido
para Concordia, onde vai

pr�star_:. s",;rviço3 no, Banco
loco, trouxe-nos suas de'spe
didas o estimado jovem Jo'
sé Fernandes Sobrinho, que
tam be� agladeceu as rÉlf.
reneuts já feitas por esta
foUla.

Canoinhense!

para vereador vóta em

Rivadavia
..

R. Corrêa

candid.ato pela UDN

Juizo Eleitoral da 83_ Zona

EDITAL
Registro\ de .Candidatos

1') Pela União Democratica Nacional .

P:lra'P!'üfeito �ul)ieipal: JOVl�O TABALIPA; Para Ve
readon'l'l: R.i,adavia Ribas Oorrêa, Benedito Terezio d� Car
valho Junior, Clemente Procopiak, Fredérico Jacob Kob·

l�r, Luiz �ug6nio Tack, Zacarias Munhões de Lima, Sal
vador ..Mendes de Q�eiroz, João Jaotsch, Henrique Mar
tin Baas, Octavio Pecheb@la" Carlos Schramm, Vitor Fer
des de Souza e Juvencio Ribfúro de Lara;

c'

sinam a acompanhar essas trans
formações. Tudo, gorem, se pro
cessa no cãos e marcha para o

descor.hecido. E ililso acontece
em grande parte ppla falta g,en
sivel de um ci?ntro regulador
ou, pelo menos, das �rande,; de,
cisões que são cap!wes até de
deter o rumo da historia."
A uma pergunta, cÍo reporter 2") Pelo Partido, Social Democrático: '

"\acerca de um partido que e&ta':'
Par� Pr_feito Municipal: OTAVIO S. TABALIPA:ria sendo organizado pelo sr.

Otavio Mangabeira, com o fIm Para -Vereadores: Oliv@l'Ío V. Côrte, Alva,ro Soares
de apoiàr o presidente dlll Re- Machado, Dr. Osvaldo de Oliveira, Pau!o Fischer, Pedro
publica, o sr. José Americo re- Batista de Bástos Vergilio Trevi8anC Estefauo Wru
darguÍ\I com vivacidade:

'

bleW8 ki, Francisco'Alves Pereira, Dr. Jóão Colodel, E,mi-
"Não tenhç ainda conhecimen,'

lio Marques Tinel,� Severo d AlmeillMo, Argemiro Borge.sto desse partido. Ao contrario
loque o. sr. Otavio Mangll.beira Vieira, e �ligu91 Procopiak. DADO 6 pafS�ado nesta �l-
semp>re me diz, com constancia dade de Oan'óinbas aos vinte e sete de outubro de mil '

cada vez mais vlr@mente, é que, . nov:ece�tos e, quat'e�ta � sete.' Eu, Rubens R. àa Silva.
o seu partido é a U. p. N, E, Escrivão o escreVI _

assim o creiQ."
Do "_Estado de São Paulo" de

30-10--47.

Belisaria Ramos da Costa.
Juiz EI@itoral da 8a. Zoua
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CORREIO DO NORTE

. Socieúa�e �e Pro�utos· Ceramicos lt�a. A rou�a faz o�omem
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,
. MATRIZ: ITAJAI . _:. �� I Colchõ.es ,de crina e capim.

Fundado em 23 de fevereiro' de 1935 -- Endereço Telegráfico "INGO" .< 00
• :5 00' Antes de fazer suas compras,' Capital integralizado • 15.000.0,00,00

·l
m:2 f lstta

á f brl
.

IFundp de reserva legal e outras reservas 15.600.0,00,00'�" 00 aça uma VISI a a nova a rica.
.

TetaS do não exigivel. 30.600.000,00 00 de camas patentes, sita no

FILIAIS e' AGENCIAS' "00 bairro d'Agua Verde, Que
-

:� 00 sairá satisfeito. � I

Araranguá Cresciúma Indaial Laguna Porto União. Taió : � 00
Blurnenau Curitiba Ituporanga Lages Rio de Janeiro TiJ'ucas

.: 00 Proteger as industrias l�cais é trabalhar IBrusque . cFulrit�ba�osl' Jaragua do S. Mafra
R. Negrinho T b

- .= �" 'pela grandeza de Canoinhas! '

Caçador orianopo IS . Rio do Sul
u arao

t::Xhl
.

Canoínhas Gaspar Joaçaba Orleães S. Francisco Urussanga • 00
.

�
Concórdia Ibirama Joínvíle Piratuba S. Joaquim Videira : ooOOOO��if�OOOO��OO�OOOOOO�

Filial do R.io de Janeiro: Filial de Curitiba: .

:
R. Washington Luiz, l?-A (Terreo) Caixa Postal, 1230 - R. M. Floriano, 177 _. Cx. Postal,584' ••• ,

• Armazens próprios - Mercadorias em geral

, Telhas Francezas, goivas e cumlelrae.:

.Tijólos cheios, furàdos, simples, duplos,
.

tijoletes para 'muros, etc.

End. Telegraflco : SOPROCELI Caixa Postal N. 58

CANOINHAS Santa Catarina

Equipamento .Standart comum a todos es modelos
2 - Assentos dianteiros
1 - Assento .T'raseiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente
1 - Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro]
1 - Manivela de arranque.

Pronta entrega no Rio de Ianelro
Informações completas com'

OLIVEIBil Bt Ulll.
Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OLIVEIRA"

Florianolis

"

Dr."Cubas OPERARIOS
Precisa-se de operarios

para destopadores, circulei-
1'OS e serradores.
Iuutil apresentar-se quem

não for competente.

I ln formações com· o sr.

João Selemo nesta cidade.

Medico

Operações - Partos.
] )oenç<ls de Senhoras.

Atende chamados a qualquer hora

.

COiTUMU E "fWH'
OI! LA E OE .LiNHO

A Renner faz a roupa.
s o SCH�ETZ em

Canoinhas f�z as

encomendas.

Todas as semanas novas

.AMOSTRAS.

Sras. Lavadeiras
Usem o Sabão·

"TUPI"
melhor e mais ecoDomico

I'abrlrade por

(anoinhas - s. Catarina

Depósitos em 31-7-1947 - Cr$· 254.281.463,3�. li

B

ii· O�iJon Bastos Schroetlef
:� . Despachos e' embarques

h Tel.: "EMBAReADORA" "-:- C. Postal, 168
.

,< l:.�1
Aparelhamento especializado f

para embarque
,

1 de Caixas Desarmadas
"

m����........ ·� .. ·u ..... ·�.B Jsínvílle -
'W

/�" .. �

�
�:.:.: Com aviso de 60 dias 5 %

Com aviso de 90 dias 51/2 %

I·
Particular i % Com aviso de 120 dias 6 %: A prazo fixo de 1 ano 6 %

: I L,inii�da. especial 5 % Depesítos populares 5 %

�'.�....................�.....--�--..........-

-------,
.....----..........--..........�

.

l
..:: ':

Capitalização .semestral.

� �bra urna Conta no «INCa). e' �aglI� �om cheqlI�:

TAXAS E DEPÓSiTOS:
Contas de movimento

---- ----

A disposição 2%

3%Limitada

Contas a prazo

Prochmann,Casa Está à Venda
'VE\I,de-,8e uma pt opri-da

de com ·3531 m2, com casa

bem ccust ruida de madeira,
paiol etc, com mais de c-m

pés de frutas, sito na en

trada de Três Barras, todo
cercado de imbuia.
Tratar com José Benda,

em Três Barras. 8 x 3

. Artigos tinos em:

Sedas, Lãs, Dasemlras, Armartnhos

W. Narciso Prochrnann
�

Confecções para:
!

Homens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11

Canoinhas - Santa Catarina
TODO O ELE,TOR É CON

CIENTE E LIVRE E POR TER
CONCIENCIA E LIBERDADE
E QUE ELE DEVE 'LIVRAR
SE DAS ALGEMAS DO·P.S.D
QUE E UM REFLEXO DA DI
TADURA. PARA O GOVERNO
DE CANOINHAS COM JOVINO
TABALIPA.

9IP9liRçw;>OO��OOOOOOOOOO

Hitter Aguia
puro, é a vida de seu

estomago.

l\gora s i-rn, temos

contos "OI?OfRS!

•

•
• Embarques diretos á todos os portos

nacionais e do exterior

Rua Piauí, 159 -� • S. Catarina

,
,

.
'

. I
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Tem os elementos nutritivos do arrOE,
integralmente utilizado em sua fabrica-

. cão, com a ubundcnckr de phosphatos
do fmello e as vitaminas da cuticula.

A farinha "Alegria" é a defesa do
orçcmísmo infantil. porque se conserva

sempre fresca.

puro, se encarrega de

cuidar de seu estomaao.]

: ",n!! S iI! i Si 'Mre =z.c:

Marmoraria
S. Carlos Ltda,

DE

Koepp Bt Stange
Executam-se Monumentos, Mau

scléus, Jazigos, Placas, Pias,
Escadarias, etc.

Túmulos de Marmore e'

Granito
Rua CeI. Albuquerque sfn ..

Canoinhas.- Santa Catarina

íntor

S fi !\I 1° ( ·�d � 1 i H h
.

l"U, (huU U=

rneobuk I

.
.

VERSOS'P'RA
. ,

CAN'TAR
(Lulú Zico e Mané Julio)

Faltou poéta na zona,
Não queremos falar mal;
Mandaram então buscar
Versinhos na Capital.

.

- Foram longe!

jOHANES ROTHERT tem o
,

orazer de comunicar aos seus

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

- Pinturas em geral, píneas, le
treiros, pinturas de mobilias li!

todo serviço que se relacione com

esta arte.

. Preços razoaveis. -

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

.
Procedente de Curitibanos on

de reside e conta com largo dr
culo de amizades, acha-se nesta

cidade, em visita .ã sua Iarnilia,
revendo, também velhos conheci-
dos o industrial sr, Nicolau Hume
nhuk, que nos deu o prazer de

..
sua visita.
Gratos .

Mas os versos que vieram,
Não tinham bom sentimento,
Porque dá para afirmar
Tá faltando pensamento.

-Não tão de acôrdo.

Mandem vir mais dez poétas,
Com gaita com violão.
Que nós daqui daremos conta.,
Dessa tõla pretefção.

- Vaidosos!

Tenha um estomago

forte, usando

Bittsr Aguia puro.

Conforme noticiámos 3S co- Imemorações do dia de Finados
foram transferidas p .u'a o dia 3, �
por ser domingo Q cii<J. 2 apesar I
da chuva da vespera o POVO!
acorreu

-

ao -ternpío para SU;:I8 I

orações e levou muitas flores ao I
Campo Santo, -tendo o comercio
cerrada SUWj p' .rtas naquele dia.

• • •• ••

'$
•

•

.r ,

•

!;."
•

•

s

..'

•

•

•

• • • • •

... " ....

/

• • • •

.A ssi ne
<;

Correio
.

do Norle A U. D. N. vai navegmdo"
Com a enchente da Maré,
Coitado do P. S. D.
Não nada ÇJ nem toma pé.

- Tá 'no vacuo.

o tal. de' mcücmuuio
Tá, com muita pretensõo
Já tem um papo tamanho
Que quasi arrasta no chão ..

� E ronca COT,TiO areoplano.

Coitado de quem se ilude
Chega até perder a linha
Contando com ovo mole
"No bandulho da galinha!

..

- Essa vez é nossa compadre

e II)
,

4l

.::::..-----_-::::::.=======

•• • •

o rádio que
v. esperava!

•• •

de Ovidio Bonasselli
ROa M.�l. Deodcro

Moveis rusttros coloniais
para pronta entrega

flc�ita qualquer �nCOmendâ
referente ao remo

F,a
..
d:l uma. visita,

an�es do ��atal.

Ouvl-Io é edquiri-Ia I '

.
.

Itlarcen'iriaUit l'. J la. l\.o.

• • • • •• o

..:.�
_._-_ •.._---�-

• • •

.
Experimente-o! Ficará surpreso ante a sensibilidade fora

do comum" a perfeita seletividade e outras características

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

midável produção .

?hilco permite oferecer I·

Conces.ionários exclusivos nesta cidade,
\ .

'.�' H. "' JORDAN " CIA.

(

Pra�a Herefllo -Luz, 42 IlAVJU - P...a....

• •

.J
,

•
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"

n;"í sabem ""1.1'"", ... 1 (5 ..!� setembro de 1946 fOR pre-Os-·i:&tn.Qranfes pasquin�iros do "BARRIGA ..VEFH,"lEH � ..,.� u- .... <;;;..,. � u

mulgad� uma CONSTITUiÇÃO' FEDER,AL; por isso aíudem Ia Dacreh')$�Lei da t,Utadura. Nã:t) conside ..

ram nem aJUSTiÇA ELElfORAL, pois, e'ncarr�gadcs da. publicação de �m Editã;, deixaran'l de r.n:übU ..

car em destaque o nome do Sr. JOVINO TABAla PA, detr.arpan�o o or�gina! que receberam. ,'Amanhã,
ja o. sabemos, hão de dizer' que foi um "'t.mpso de, revisão".

Vitória da

Dentorrarla
Conclusão da 3�. .pag.

Estado 'através de seu Depar-
'tamento de Censura' de Diver-.
sões Públicas,' não andou certa,
pertanto, nas instruções que deu
ao sr. Delegado, par� que au

tuasse os locutores e, conse

quentemente,
.

interditassse �s
irradiações da União Dernocrá
tica Nacional.
A livre manifestação do pen

samento a crítica sã e

eons�ru-'Itiva exercidas pelos Partidos
de Oposição, sempre constitui
rara aberturas de arejamento
e as garantias máximas da PlJ
reza dos regimes democráticos.
Mas, por outro lado, aos go

veraos legitimamente nomeados
ou eleitos, déve-se reconhecer

tambem, não só o dever, mas

e direito de governar.
�

, .

Assim é que, no caso, a um-

\ca restrição que opomos á im

petrante, é que, não sendo a Ci
dade "terra de ninguern", deve-.
ria ela ter comunicado o local"
e .horário e O' assunto das irra

diações .á Delegacia de Polícia,
e solicitado da Prefeitura Mu

ninal Ia necessária licença - que,
dada a natureza, não lhe pode
ria ser negada - para instalar na
vía pública, em postes de ilumi:
nação pública, seus altos falan

.tes.
I I. Afirma O Sr. Delegado, na

resposta que deu .á impetrante.
que sua ação não visou somente

Il. propaganda política, ma� tam

bem os serviços de altos-talantes
do Cinema local e do Club Re

creativo Canoinhense, - o que é
realmente de conhecimento deste

Juizo.
E isto atesta que SS. agíu no ca

so, de inteira boa fé, cumprindo
ordeas de seus superiores, pois,
duran te ri nossa gest:'i€l nesta Co

marca, jamais cometeu arbitrarieda
des no exercício das suas funções
e mormente em assuntos de natu
r�za politica, jamais demopstrou

espírito faccios0 ou partidarismo.
Diante_ de exposto: com funda
mento no artigo 319 dti: Código de
Pr®éesso Civíl, julgo precedente O

pedido e mando que se expeça ime-
diatamente ma n da d o de
segurança em favlDr da imp.e�ran
te transtr.itindo-se por OfiCIO �

inteiro teor desta sentença ao Sr.
Delegado Especial de F'oIÍc!a des
te MUl'Iicipio, ciente o Dr. Promo·
tor Publico. Cust;lS, "ex-lege". Pu
blique·se, regístre se e- intime-s�.

Canoinhas, quatrfi) de Novembro
de 1947.

Belisário Ramos da Costa

Juiz de Direito

BITTER AGUIA,
é um' pos�anté estomácal, fei

to de raizes medicinais.

Sntam Diva,Tavares
Colherá, amanhã, mais uma

,perfum�da violeta no precioso
jardim de sua existericia, a

prendada senhorita Di, a 'I'ava
nós, fino ornamento da socieda
de três-barrense fi! filha dileta
do, noss � amigo e correligíona
rio si. Ricardo Tavares.
Por tão festiva data nossos

parabéns.

,

.

Aéreo _Clube de Tres Barras
Recebemos da Comissão en

carregada da fundação do «Ae
reo Club de Tres Barras» gen-:
til convite datado do dia 40, pa
ra comparecermos lÍl reunião da
fundação desse Clube, com ini
cio ás 20 horas, do dia 14 do
corrente nos salões do Cine
Lumber, uma das maiores as

pirações da gente de 1'1OSSa ter-
ra.

Gratos pelo convite.

Laberatorio Brüggemann
fLORIANOPOUS - Sta. Catarina:

Canotnbas, - Santa Catarina, (ii de novembro de 1947fino I'

o TEMPO E'

JOsH((j Eleitoral'
Entrega de Títulos

o Doutor �el.isario Ramos da
Costa, Juiz Eleitonll €la 8a. zona

do Estado dE\ Santa Catarina, na
f0rm� dm I�i, etc.

fAZ SABER:
1.) Que os' Eleit(Jres reiidentes no

1. Distrito deverfll) procunÍlr 51WS

títulos até dez (10) dias antes das
eleições, no cartorio eleitoral des
ta cidade, délS (9) ás onze (11)
horas e das quatorze (14) ás de
zeseis (lá) horus, todos os diAS
uteis, exceto AOS' sabádos, cuj,)
expediênte é !omente pel@ ma

nhã: ,i

2.) Que os �leitores rti'sidentes
nos demais distritos, deverão pro
curar seus titu!os no C�rtorio de
Paz d II Séde dos respectivos dis
tritos no mesmo horário acima
mencionado. DADO e p,assado
nésta cidltlde de Canoinh8s, aos

trinta (30) de Setembro de mil
novecentos e quarenta e sete.Eu,
Rubens R. Silva, Escrivão qlle

o escrevi, dato, confiro, subscrevo
e gl.ssino.-'

,

Canoinhas, 30 de setembro de
1947.

. ,

Belismrio Rêlmos da Costa.
r uiz eleitoral da 8@. zona,-

m"etor pl{)pddal'io: SILVIO ALJ,'REOO MAYJ';:R

GERENTE -:- Agenor, Gom,ês Clrcuía ás CZ{tmtils feiras
-----------=-�� ����--�------�-----=----

REDATOR - G. Varela

\ ..

��)'�
\I .. ��

Domingo, provavelmente Ipiranga x Pcrí
Uma pugna de grande in te

resse, pois, ambos não desejam
os dois pp. '

Portanto, se o tempo' permi
tir, Ipiranga x Pery' enfrentar
se-ão na (baixada» em conti

nuação ao Campeonato da L. M,
D. :8, pois, mais um encontro

O Berinjela não foi visto du
rante a semana. Tempo de pes- '

ca anda o homem, segundo nos

informam por conta do Clube
de Caça e Pesca, de rêde as cos-

.

ta ai pelo rio, a pescar traíra,
ele diz "taraira", e não está er
rado, cada um fala como sabe.
It chuva, porem, atrasou-lhe

o serviço. Nao deu mais de pes
car .. Er'O dias santos é perigoso
e com medo do castigo resolveu
sair á luz da lanterna furta fo

go. Encontramo-lo á noite. Bar

ro, lama, agua era '''diluvio'' nes
te pedacinho de mundo que nos

so Se nhor nos deu.
- Manéco! foi a sua excla

mação.
- Que é que ha Beringéla?
.� Você jà viu disso, .. 'rama,

ganhafoto, i,ms::;àrinho e outros

animais da Creação e da má

creação. Vamos até o Bar do .

Cordeiro o Constante lá está, o
Ze Polaco tambem, e ambos são

ao meu vêr, gente bôa, gente
que tem coracão, gente que sa

be a sêde que a humanidade
tem. Cobram caro, mas servem

á freguesia muito .bern. Fomos

até lá, Noite escura, pavorosa!
Luar! Cad ê luar ...

- Mas, Berinjêla, em tUa Ne

gro ha luz todo o dia.
- Ha, rapaz, por falar em

luar, pois a Estação de lá, que
todos apreciamos, irradiou, al

gumas peças dedicadas ao Be

rinjéla do "Correio do Norte",
eu estou com a antêna estraga
da, tambem com setenta e pou
cos anos ...

cadê a'ntena, que,r0 dizer, cadê

tempo de subir 1\0 telhado pana
concerta-la. Ma� ficQ muito obri

g ....do à" R�dio RNegro e ao meu

amigo que, tais "paginas me de
dicou" Parou de falar. Come
mos uma rama, pois «comer ra

ma" é de, gente, educada. Ora
se é ... em inglês chama-se WlS

que.

Laboratorio Brtiggemann
. fLORIANbpOLIS - Stâ. Cat3rina

, Seu Manéco precisamos falar
sobre as pragas que estão per
seguindo os nossos la vradcres,
Ha pouco tempo foram os ga

fanhotos que rapara!,!? o trigo,
o centeio, o feijão, e o Governo
nada quiz , fazer beneficiando a

nQssa gente. Prometeu ... isso
de promessa é bt steira, não faz

I bem a ninguem.' Agora. nova
praga, quando as sementes es

tão amadurando, passaras de to
do tamanho devoram tudo.

:E: uma tristesa; mas Governo
é governo, seu, Manéco, fincar
a púa do imposto ele finca, e

quando arranca tira tode o san

gue. A U. D. N. vem prestando
0S melhores serviços aos colo
nos. O P. S. D. criticou terem
sido colados reclames, propagan- _

das dos candidatos da U. D. N.
nas arvores, nas cêrcas aí pejo
mato, para.,tlliipanta'r passarinhos!

- Viu seu Manéco como l'ie

faz bem sem: barulho, eles arro
tam faserem tudo, porque são·

do governo não fasem nada, nem
espantar derreirinhol> aprende
ram e o bicharedo vai devoran-.
do tudo aí pela lavoura ...
Nem o colóno pode usar es

pingarda para atirar na passari
nhada, porque é proibido armas

em casa e se apquirir gasta di
nheiro muito e teWlpO bastante

para registrar a. <pica-pau».
Seu Berinjéla est8va inspira

do, Falava como doutor gover
nist'a em c@micio politico pro
metendo um negro, um cachim

bo,' estradas, arados � semen

te para os eleitores.
- Finalmente, seu Manéco,

para _eles vai tudo de hmçante
a oaíxo e dentro de pouco a

cousa muda ... Ora se muda.

Vendo o malabarismo de Pa

blo, Anastacio, El Sordo, assis
tiremos de camarote 0$ seus

fracassos.
Manéco

QUER� MANDA _ � _

de- grande sensação em nossos,

gramados.
O conjunto do «Perigo Ser

rano» ainda não està formado
devendo realizar hoje um rigo
roso treino C0m a participação
de todos os «players-
A ctn'uJtru,cão da Oancha
Conforme fomos amplamente

informados, a construção da can
cha para Baskett-ball e Volei

ball, já està assegurada. O Local
escolhido pelos bravos jovens,
canoinhenses foi o«EstàdioAlinor
Vieira Corte».
Contudo, a guapa rapaziada

lócal agradeee ao nosso amigo
Alois Ludovico pelo seu nobre
gesto deixando a nossa disposi- '�
ção um terreno para aquele fim.
Batalhemos, pois, pela sua e",

diíícação, para adiquirirrno-Ia o

mais breve possível, porem, não
esmorecer para não desmerecer".

A." campu'Illú;r, de Evela•.
eio Vieira todo' .o nosso

apoio.
. FATOS DA SEl'4ANA
- Quinta feira passada, este

ve �m visita' á nossa cidacle o

conhecido Aldo Pacheco, que
hoje atua como centro-avante
do GinasiQ «Barão de Antonina»
da vizinha cidade de Mafra.
'De volta, depois; de urna p�

quena excursão à Lapa,' o nos

so prezado amigo desportista Ci
'ro, que tem feito tudo' para a

edificação da cancha de Baskett
Ball e volei-ball.
No treino de quinta-feira pas

sada, os "crack�" mostraram-se
mais interressados, realizando
se, assim, u:n pr(Sparo regular.
Ainda nêsse mês Curit;ba hos

pedará dois grand.�s clubes: o
. '?A

Internacional de Pôrto Alegre e

a Portuguesá de Desportos de
São Paulo, ambos devendo rea

lizar três partidas com. os me

lhores clubes da '�Cidade Sorriso'

Rifa de Sapato
A rifa do sapato corrida dia

1', ganhou o n: 20 pertencente
ao sr, Fernando Sub.
A senhorita Olga Sukmanoski

agradece aos que compraram bi
Ihetes�

f,l(ôN:içd ,�A'P'WA'li,
_�p,R' !,X(El�N.�jA .

�·JU�JCR EXISTIU It:fuRl

tomr�a tASPA,

QUEDA DOS 'CI- ,�
•

lHOS E DEMAIS �
, �,

AFECÇOlS, DO ! f
,

,�

COURO CABELUDO.

PA R A F E R I DA 5,_
E C Z E M A 's,
'I'NFLAMAÇOES,
C O C E' r I( A S I

F-RIEIIAS,
ESPINHAS, ElC.
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