
Não tem autoridade e não possue credenciais para' pleitear o Govêrno -fio Munioipio,
,

.

as

.

c�/amitosliJs "estradas munlcipeis" e as esburacadas e abandonadas ruas deste cide
.

, ,.

'I .

populações do -interior,
reduzio o Municipio ao abandono e agora á' ultima hora, para iludir os if!.gênuos" inicia o

o GENERAL DUTRA,c em 'enérgico telegrama, dersuncia á Nação >:) acõrde
formação. de blóc�s politicos contra o seu governo, g�r'ados no seio daquete
chefe o sr. Nere'", Raay1o$!

os comunistas e

que tem -eeme

o DBputaao nO Canoinhas
'{Barriga-Verde» todo se' inflama quando perguntamos

sôbre o <honesto" -funcionário da Prefeitura que, ganhando cerno

mensalista, ali só comparece" � trabalha quatro dias pôr semana,
ao envez de, cinco e meio como seus colegas., Sim, porque os

outnos não hão de Ver com, bons olhos tal complacencia dos
1

su

períeres.
Defende-se, o acusado, sem por as orelhas de fóra. Diz

"que não é sujeito ao expediente mas que é apenas obrigado ai
manter em ordem os serviços pelos quais é remunerado pelo

. poder público". E ... mais ... tem sido até elogiado pela eiedica
'ção e cempetencia com que exerce o cargo. Elogio em bqca pro-
pria é vitupério,

,.

,

Acha por isso, do alto de suas tamancas" que. o honraalo
Deputado por Canoiuhas que teve atuação brilhante entre seus

pares, cujos discursos foram, elogiados pela imprensa adversária,
veio a sua terra- .natal à caça de votos. Por esse «crime» inju
riam e ofendem o Deputado conterraneo. Entretanto, e seu tra
balho nesta cidade e na Assembléia mostram- a sua devoção à
causa pública.

Conforme já divulgamos, o discurso do, nosso Deputado
sôbre a Alfabetização de 'Adultos provocou 0 inicio da Patriótica
Campanha neste Estado, Igual repercussão no

' Município e no

Estado alcançou 0 se.u trabalho pleiteando o restabelecimen.to do
busto do saudoso Vitor Konder numa das praças desta CIdade,
busto esse violentamente arrancado QO seu pedestal e consumido

pelos «salvadores» de 1930. Ainda 'na fase' Constituinte apre
seatou uma indicação pleiteando o prolongamento da RAMAL
MARCILIO DIAS - CANOINHAS até til. Estrada de Ferro Rio

Negro-Bento Gonçalves, a-fim-de que se concretizasse a velha

aspiração do Município que hoje poderia ser importante entron-
.

camento ferroviário não fosse' a displicencia de certos' dirigentes
posteriores a 30; �sabem todos que o projeto do Ministro Vitor
Konder era iniciar em Canoinhas a ferrovia para o Sul, tendo
sido construido o Ramal Marcillo Dias-Canoinhas com essa in

tenção.
'

Alem disso, apresentou diversas �toeodas ao Projeto de
Constituição defendendo-as, brilhanternente, em plenarío. Pug-
1'10\1 p'e�a isenção .qe ,iI:np�stõs i ás carroças dos pequenos lavra-
dores e' tornou parte,; em;';�in���I+Q�" dtZ�bate�",��Qlpre .tendo em

.

. . ,

d
.

. j' 'i ,'ii;" '- " "�-',, '" 'd,� ",VIsta os Interesses o �ov:o." '�",,'v" >l',' t'" ,,-:",;",. ",•. _: ,>":,,,
. ".

;,'O DéPutaáo eíeito" pela '�bi)it :de�C�ú()inri�s" (rl'fêSfflÕ""'cbn':''''j'tra os prognostícos dos adversários), como todos' os outros depu
.

tados po-de afastar-se da Assembléia até sessenta sessões consecu
tivas. Para aqui veio. por suá conta, com prejuízo da percepção
das diárias. E um mandatario do povo to nunca um funcionário
público.

.

,.
.

,

Saiba o jornalista dai Prefeitura q:1E' varies deputados
pessedistas, presentemente estão em seus Municípios

.

e se 6 da
qui ainda não apareceu é r>0rque não vê com bons olhos a can

,

didatura pessedísts para Prefeito e anda arredio de alguns pro-
ceres que não lhe são simpáticos,

'

J

-

Que dirá o "jornalista prefeitura!" sôbre o sr. Nereu Ra-.
mos que, Vice PresiEilente da 'Rl?pública ve.io a Santa Catarina

! "caçar votos" para seu s()brinho? Que dirà ele de uma viagem
feita a Lages e que custou aos cófres d@ Estado a bagatela de
CINCO MIL CR"QZEIROS?

E5se� fatos são c0:muns na vida política dos pessedistas,
mas ficam na sombra, cálam-se os jornais .do PSD.

,

O D�putado de Canóil"lhas, trabalhando pelo candidato
dtb povo, SI'. Jovino Tabalipa està trabalhando· com :r,nais efieien
cia para o nosso Municipio do q.ue SI estivesse em Florial'lópo
lis apresentando os melhores projet0s para serem s<iloQtados pe- ,

lo ,resto' da mentalidade ditatorial que eitá no P.S.D. e hoje.é'
maioria na Assembléia estadual.

Não é necessário, pois, defeslOl" para o ilustre filho de Ca
noinhas; quanto mais o injuriam e imultam, mais aumtntam o

seu cartaz de homem de b{l:rrl, de Idealista, de sincero e desprendido.
.

O que se percebe -em tudo isso é o desespero que c�u-;
sa ás enfraquecidas hostes pessedistas a presença 'qo ilustre De
putado Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho em nosso Municipio.

O Povo' que julgulf.
/

Desprezada
Nereu

Q opinião de'
Ramos

Rio, '2 (l).T.) - o "Diário da Noite" eserf'v'.e que
o plane. subversivo engendl'ltdo pela aliança qU�['8ll1()-CO
munista-pessl:Hlista está desfazendo';'se em ,face da ação.
enérgica do Presidente Uutra, que aceitou o desafio dos
seus maioI8s inimigos e detratores, e assumiu a chefia

política, separando o joio do ,trigo: O me�mo jornal con
tinua, dizendo que "desta vez, desprElzando a 0pinião de
Ner�u Ramos, que duas vezes tórpodeoll os entendimen
tos com a UDN iniciados pt-do próprio Presidente
da Republica, o Geüeral Du'tra coínduz pes8ó:a,}mente as

"demarches" no s;ntido de realizar um govêruo de COD"

graçarr:ento político, no qual par·ticipf(m, com responsa
bilidadGls !111. administração, os grupos partidários. Na pa
lesMa mau'ti�a p.elo st'. Juraei Magalbães, com o Prest-,·
dente Dutra fói resolvida :a, reestauração política do Go
vêrno coni a coopera(jão da UDN, db PST, do PR e da:
Ala Dutri�ta' do PSD".

'
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Fracassadas as manobras do sr ..

Nereu l
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Jovino Tabalipa
o candidato a Pre

feito pela UDN
-\

Percebe-se, nas entrelinhas do

orgão da Prejeitur a o deseje que
seu diretor tem, de atacar de ri

jo, I' candidato a Prefeito pela

u. D. N. sr. jovine Tabalipa, E
Se pudesse ja leria feito. Tranca
do, porem, pela consaguinidade
dos. candidatos· irmãos Tabalipa,
- .cala-se ruminando á socapa, coo
fsrenciando éom seus' fans as ex

curall, dando �eu palpite e consi:'
derandG uma desgraça para'Canoi
nhas :lo ·vitori ... da U. D. N. Mas,
desgraça porque? Por aCU0 do la
do dt: cá nãf!l ha homens cDmpeten
t",s e capazes de administrar o Mu·

nicípio, aplicando com honestidade
suas renda�?
Temos muita genté bôa, muitos

cidadãos honrados. Não é somen

te no P. S. D. qu� se encontra a

fina flor do Município.
'

E!-'Itre ta'ntO$ nomes escoJi',idos
pela U. D. N. 'destacaremos a fi

gura inconfundilit>[ de JovinQ Ta·
balioa Incarnando tfJdos os ,predi
carl�s do !:JQme::n bom, do cidadão
hQ�esto e honrado, conhecedor de
tCidos os prClblttmas municipais e

amig0 do povo, ielll "pêso" de' gra
finagem, fiem vaidade ,morbida e

tôla, sem orglJlho da sua, persGna-
!idade. .'

, ,

\

Eleito, será o' homem dinami
co, por ser l\Ifeito til qualquer es
pede de: trabalho�

. E, ternos esperançlll, que a 23
d� Novembro, .dia das eleições
municipais, a m�ioria do eleito
rrldo o escolh€rá com, entusias-',
mo, para o mais �Ito cargo do
Municipio que é o de prEifeito
\na c@rtleza que trabalharam por
umB 'Ciíinoinhas maiGr, o que
quer dizer pelo bem, estar de
SQU povo.

BITTER AGUIA,
é um possante estomacal, fei

to de raizes medicinais.
.

Rio, 4 (DT) - O «Diário d-a Noite» estampa a 'entrevis
ta de precer pessedista da intimidade do Presidente Dutra o qual

I declarou que apesar do sr: Nersu ter-se preparado para torpe
dear entendimentos politicos, usande a arma da cassação dos
mandatos, aquele Presidente prevenido das manobras do Vice
presidente, tomou a si diretamente os assuntos pelítícos.

O sr, Nereu não logrará éxito de vez qUE: seus métodos estão
desmoralizados porque mandando votar contra cassação, tem,
nos Estados, apoiado a união com os comunistas, formando blo
cos contrários ao general Dutra, que vem sendo atacado.

Dentro de 72 'h0ras, diz o entrevistado, surgirão defini
ções sobre as directivas politicas do, País.

I�ma� --', '.

I Fotografando I",' RoseiandoI Altivo, alegre, igual, sin-
cero e honesto, é o para- !raios d!.1S ofensas, injurias '

-

O .Díretor do «Boletim da
� calunias dos irresponsa-
veis pasquineiros. Conhe- Prefeitura- que se arvorou «()-

ciclo e estimado, por todos, rientador da opinião pública»,'
1 dos d

' diz que o cargo de I «CONTA-
. 1 .'

os l?� �VJ,:ges aos ti versá-i 'J)OR» é função- «têcníca-espe-rios imorais -níio q atíngesn iI\\'-
� cializada», Esta é boa .. , e vêm

e estão servindo para tor- á, mo.iifie�r:ll. Lei Trabalhista cre-

II';
na-lo maior no

conceito. "\:l?S iI"seus conterraneos, ' ada pelo seu padrinho Ditador.
, "Segundo a opinião do cHONES-

. '.

TO FUNCIONARIO" o tal que
trabalha apenas quatro dias por
semana, qualquer Contador, Tor
neiro, Afiador, etc., por desem
penhar função técnica não está

.'

sujeito a herarío, não tendo .

portanto, obrigações a cumprir.
perante os seus patrões. O que,
tambem nãli s'e concebe é que

O cheque de CEM MIL· CRU- a . �organizada» Prefeitura Ma-'

ZEIROS doad0 pela L.B.A ao ni@ipal não tenha um Regula
Ho�pital Sànta Cruz, na cam- mento Int�rno e que as funções
panha que proce_deu ás eleições ·de SlZbli; auxiJiares mensalistas

passadas serviu de instrumento

I
possam ser desempesh_adas em

a pegs�distas indec�l'ltes q,ue Q' hOI'�rios arbitraqos segundo �,
exibiam e alardeavam que a vontade de cada um e em di�s
doação fôra "conseguida" graças julgados oportunp8 pelos pro-
ao prestigio deles e que, se prios funcionár:ios. )
vencessem as eleições o Hospi- O «honestQ funcionário'> ce,m
tal receberia'novas doações. E;s- tinue explorando 05 cofres pú
ta a verdade conhecida de todos. blicos, se quizer, mas que pro-
Nem este jornal e nenhum, cure se justificar de maneira

procer udenista jamais afirmou mais conveniente... pois o' 23
que este ou aquele pessedista

.

de novembro t!li!tá aí ii talve:z;
GASTASSE dinheiro do Hogpi- acabe essa mamata .. '.

'

tal em propaganda política. O PIADA DO DIA: «O P'SD ICUM-:
que h6u,,�, na campl'Jl'1.ha passa- PRE O QUE PROMETE». E
da e está havendo na presente, xemplifiGando: Agua e esgotos
em

.,

torno da d()ação da L. B, A. em Canoinh4s; Grupo Escolar
é exploração torpe, indecente," em Felipe Schmidt; «indeniza
indecorosa, de parte do eBarri- ÇÕES», aos lavradores de Paula
ga-Verde» que lut�va com di- Pereira que sofreram prejuizlOs:ficuldad� para «lotar» as suas com Cl�. gafânh()tQ_S; Grupo Esco
colunas 60S domingcs, e que lar nas 'Vilas de Colonia Vieira,

, agora se desespera e descabala PlJipandu.va It Paula Pereira; A-p,ar.a «enchep' as das quartas. gência Postal em Maréilio :qia!'l;Ap'enas os colegas não perce- carg� de Professoras \Municibem o ridic!llo em que i-ncQt·- pais a 217 senhoritas d® inte
rem quan€l.o se apegam a uma . fior do Municij»io; auxil io de
frase nossa por eles '�torcida»
PARA SERVIR DE PASTO AS Concl/na Ultima pago
SUAS EXPLORAÇOES. :

O que �e' evidencia (;a:d� vez

mais é a' situação ele desE'spêro
de tertos pessedistas apavoraj/
dos' com 11 derrota. «Barriga
'Verde>

'

é à espelho dessa 81-'

tuaçio. Sem argumentos para a

·campanha, semanalntente' "en
tupido» com a verdade,' arre;'
benta-s� em feroz ginal;tica pa
ra: defender o patrão.

o cheque, do
Hospital

Entretsnto, os cllnoinhenses·
todos conhecem! a ver,dad61 e o

"folhetim :fiadsta" não consegui:.
rá_ esconde-la. O que o ducezi
nho d@ "Barriga - Verde" está
conseguindo é quasi' 0, imp(>lsivel:
DESMORALIZAR-SE AEND1A

MAIS PERANTE A, OfINIAo.
PUBLICA .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



À, vitoria da U. D. N.

que o eleitorado se

está consubstanciada pela 'franqueza com

manifesta.: JOVINO',TABALIP,À
Prefeifoserá \ /

portanto o

.Poéta, eu tenho um corc:ção que é cheio
De exquisiias mudanças) repentinas, ..
Amo o esplendor dos cousas crtstaiinas
E O riso dos hipócritas odeio.

Nesta vida de máçuas csscssmes
O bem supremo que preciso e anseio
E' tu, é o teu amor de que proveio,
A glória com que tanto me iescinas.

Mas, eu não sou um misero avarento
Que nunca esquece as suas arcas de ouro

E só a� vê-las é que canta e ri.

vivo ao sabor de meu temperomeruo,
E, tendo em ti riquissimo tesouro,
Choro as moédas falsas Que perdi!

. .

, Aniversários
Fes anos dia 8 o menino Jo

sé Nivaldo filho do casal Nível
de e Anita Almeida, residentes
em Papanduva.
Ois 10 fi exrna. sra, Geórgia,

digna esposa do sr. Francisco
Tabelioa.
Fes anos ontem 11 dtstints srta,

Ecil dignli filha ao sr. José Grl
ttens, residente em Sereia,

Dia 14 a graciosa me

nina Terezínha de Jesus, estima
,

da filha do sr. João Fürst.
.

DiQ 15, ,8 senhorita Elen Dal
lrnann, aplicada aluna do Grupo
Escolar General Osorio de Três
Barras, e dileta filha do sr. Fre
derico Dalmann,

Na mesma data (15) festejará
seu natalicio o filhinho do casal
Pedro e Ana Klucheski

LI}..UDIONOR A. BRASIL

Dia 18, comemorara seu natali
cio o sr. Esmeraldino de Almei
da residente em Curitiba.
Dia 18 é de festas para a sra.

d. Argina Hoepner, virtuosa es

posa do sr. Willi Hoepener, re

sldente em M. Dias; :.l. menina
Maria [osé, dileta filha do casal
Paulíno Furtado.

Lares em Festas
Está em festa o lar .do sr. Dr.

jonas Amorim, e de sua exrna.

esposa, residentes em Floriano.
polis, pelo nascunento de :

seu

prirnogenito que tomou o nOPle

de Mario Augusto.

- Antonio Ovande é o nome

de um robusto garoto que veio
alegrar o lar do sr. Osmario Da
vet e de d. ELlite N. Davet, re

sidentes em Colonia Vieira.
felicidades a Todos.

CINE OPERA��IO
Sábado, dia 15 Feriado Naclonalás 2,4,6 e a,30 horas

Domingo, dia 16 ás 2.. 4, e 6 tiaras
Todos aqueles que não tiveram 'oportunidade de ir a, U

rucania e Rio Casca, poderão ver Oi Milagres de Nossa Senhora
,

das Graças e ouvir a voz do Padre Antonio.no filme "Milagres
da Fé", onde o virtuoso sacerdote com suas proprias palavras,
ensina através do filme, detalhadamente, como r�zar a novena

II! ver e ouvir os �m;ínamentos do mesmo.

Entradas: Cr, $ 5,00

, Ipiranga Futebol Clube, - Canoinhas
Conoi!')hils, 15 de outubro de

1947. -
ILMO. SNR.'

PRESADO SENHOR
Pelo presente fevo ao conhe

cimento de V. S. que em MSPnl
bléia Gertll Ordinaria rl!alízada
á 5 do corrente mez, foi eleita e

empossada' a Dir�toria que, re
gtrá os destinos dêste Clube,
no ano social de 5 - 1 -1947 á
5 -10 - 194:7, cúja constituição é
a seguinte:
Presidente de Honr3: Carlos

Nunes Pires
Presidente: Dr. Tarcizi�) SthfHcf·

fer
Vice Presidente: Dr, Rubem

Moritz dH Costa.
'

l' Secretario: R,lU! Pereir,
Roeder.

2 Secr�tario: Tufy N,�der
l' Tesoureiró: Carlos Romais
2' Teitloureiro: Narciso B,�rtinik
Orador: Dr. Belisario Ramo:s

da Costa
Conselho Fi"cal: Ney Mach;:

do, l.genor Côrte e José Aldge.,
,

Con�E'lho Técnico: Oadi Nader,
Henrique Bartinik, Osvaldo So-'
ire;;, Ec1t1ardo de Almeida � Emi
Iio Lemke.

'

A ntecipamos os 3gradecimeo
tos pdas atenções que forem
dispensadas li eSJe Club�, com
a m&is elevada estimH e distin
ta consideração, firmo-me mui.

Cordeolmente.
T iRCIZIO SCHEfFER .•

Presidente.

•

Cancinhas!

Canoinhas, H. 25Hno'I' Sánfa Cafif-ina, 13 de 'novembro d� 1947

CmCTTld\ AS 5. as-FEIRAS

Versos e

re-versos

Foram e estão seu do es

palhados pelo Muuicipio 24
versiuhos de 7 silabas, viu
dos de B'lorianopohs, pelo
correio remetido por O. Ma
chado. Sabemos, agora, que
Dão tendo o sr. Drx ,Ol'ti,
tempo para verse jar, por

motivo de coustantes

viagens por varias localida
des do Pais, eueomeudou a

"escrita"aos srs Adão Gomes
e deputado Nunes Varela,
dai o pseudonimo GOME�
VAU,ELA,
Os-autores pertencem a As
sembléia.Legislativa-Gomea é
cronista imparcial, do PSD
e Nunes Varela .lider dclR
promessas e erros do Gover
no

rPELOS !.JãRES
e JaJ O (D"_"e§ ,�.

ando...
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Em prél da
nova igreja

em Três Barras
Divertido festival foi leva- '

do a efeito no dia 8 de 00-

vernuro, áR 20 horas nos �R,'

loas do Clube Recreativo,
em' beneficio da nova igreja,
que obteve ruidoso sucesso.
Agradecemos o convite

que nus foi enviado.

Clube CanoinhtUlSe

Concurso para eleição
da "Rainha" do Clube

A Diretoria dei, Clube' Canoi
nhense avisa aos Srs. Sócios que
em reunião realizada no dia 17
do mês de Outubro ultimá, resol
veu promover um Concurso Da
ra eleição da "RAINíiA" do Clu
be, para o fino de 1948, cujn e

leição obedecerá as seguintes
normas:

1-) Todo o sócio poderá Ad
quirir quantos votos desejar, que
serão vendidos ao preço de Cr.$
1,00 {Um cruzeiro) por unidade.
2') O sócio escreverá no logar

,
indicado o nome da Senhorita na

qual deseja votar.
'

3') Os votos depois de preen
chido!'>, deverão ser colocados na

Urna existente na séde social do
Clube,
4·) Um:;) comissão préviarnen

te nomeada, fará semanalmente
uma ou duas apurações. sendo
que, os resultados serão publica
dos peb Imprensa lQc:!I1.

5') A apuracão final será feita
no b�!il? de 31 ele Dezembro do
corrente nno, pelas ,2 horas da
nl:'oldrw::adl'l.
6') A coroação da Rainha se

rá feih� Ingo após serem procJa
màdGs os resl)ltados finais.

.7") Alem da R�inha, serão e·

l.eit@s 4 (quatro) DAMAS DE
HONRA, cuja eleição recairá
8utom1')tic<llmentt nas 4 S€.nhori
tas mais votadas, depois da Rainha.
NOTA: Os in1Pressados que

desejarem cooperar com iii Dire
toria para maior brilhantismo do
presente concurso, poderão des
de jd, procur�r () T(,�ouff'ifO do
Clube, u. Rolf Walter, qlJf:' se
enc�rreglilrá da vt�n(irJ e distri
buição (a quem de!ttjar ajudr\r),
dos votos, devidamente, rul)rica
dos pelo· sr. Presidente.

Canoinl_13s, novembro de. 1947.
A. ZanioI0 Presidente
JOSé AlIage • Secrf?tario

BITTER AGUIA,
é um possante estomacal, feio

" to de raizes medicinais.

Paulo Alvín{ Wagner Pre
sidente da. Mesa Receptora
da Ila seecão Eleitoral desta
Sa. Zonatflauoiuhas) etc.
No uso das faculdades que
lhe conferem � leaislacãoElei
toral Vigeute e respectivas

, instruções para as eleições de
23 do correute.uomeia os

eleitores Kurt Woltel'e g�ron
Jose Woiat para Secretarios
da aludida Mesa Receptora
que vai ser .inalalada no

t4dificio da: E�cola .restadual
da localida.de de Taunai, de
Tendo os nomeados compare-

'

,cerem no referido local às
7 horas do dia supra refe·
ridG..
OaDoinhas, de 6 NO\1',embro
de 1947

. \

Paulo Alvim Wng�wr
Presid8nt�

,

�if·!OIi!f;!..d'·'f:'(}: ii

Perdeu·se'
uma chapa de
caminhão

n. tM04-79 no

trajeto da'firma
S-eleme Da.rr�aso
á Prefeitura.
Para entregar na firma

acima r@f�rida.

Clube Canoinhense
,E"D I T A L

Pejo presente, pedimos o obsé
quio da atenção, dos senhores
sócios .deste Clube, para os se

guíntes artigos dos nossos Esta-
tutos: -

'

Art. 12 § 6, - Não s@ fazer
acompanhar de pessôas residen
tes neste Município, estranhas ao

quadro social.-
. A rt. 17 - Será eltmtnado o

sócio: § 1') - Que desrespeitar a
Diretoria ou qualquer de seu 'i '

Membros no exercíeis de suas

íuncões:
§ 2') - Que por qualquer for,

ma, concorrer para o descrédito
da Sociedade:

§ 3') - Que no recinto social,
fJE�ACATAR OU OfENDt R
qualquer sócio, Iarnilia ou coo

víd:�dO,' ou que, assumir GESTO
ou ATITUDES indecorosasi=-

Art. 20 - Os visitantes pre
vistos no § 4 do art. 11 (diz
respeito a direito dos sócios), a

:im ' de obterem INGRESSO aos

bailes e divertimentos promovidos
pelo Clube, pagarão a tua de
Cr$10,OO (Déis Cruzeiros), pªr8
ser-lhes fornecido o CARTAO
DE INGRESSO cabendo a cada
sócio apresentante a responsa
billdade pela má conduta do vi
sitante;

§ UNICO - Os vísltantes só
mente obterão INGRESSO pre
visto no art. 20, desde que sua

perrnanencia nesta cidade, não
exceda a 90 (noventa) dias, e em

caso contrario o mesmo visitante
procersrã propor 'se sócio efetivo.
Art. 53 - E' expressamente

proibido no recinto social qual
quer discussão POLITICA OU
RELIGIOSA. -

, Outrossim, comunicámos aos

Snrs. sócios que acham-se a sua

disposiç30, com o atual arrenda
tario do Clube, na séde Sudal,
as cornp�tentes formulas para
'propôr nóvos iÓCÍOS. Bem como,
apelamos par� que procl,lrem
munir-se da CARTEIRA SOCIAL,
também á sua disposição na sé-
de do Clube. - Parti 'tal, !ieve
rão apresentar 2 (duas) fotogra
fíliiS tamanho 3 x 4. -"

ClInoinhas, Novembro de 1947
A. Zoníolo - PresiJente.

José A18ge -- Secretário.

NAO SOMOS AVENTUREI

ROS; NAO PRETENDEMOS Ã

'ADMINJSTRAÇAO MUNICI

PAL COJ\.10 MDNOPOLIO;

NOSSO IDEAL É FAZER GA- /

NOINHAS MAIOR COM .TO.

V.lNO TA�ALIPA' At

FRENTE!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

.

Socie�a�e �e rro�utos Cerarnicos lt�a. A rou�a faz o�omem

D C b OPERARIOS mell10r e mais economico'

. r.. u. as· .Preeisa-se

"

de operários . ..

fábrfcado por
:

MecUco ;::". ds��:!.Jao���·s. circulei- I H��I�e & Metl�er Urra,
Operações - Partos. Iuutil apresentar-se quem

. . �
Doenças de Senhoras. '

'não for competente,. MarciIio Dias )]\
,.

1"" tomos �
,

I Informações com o sr. �
.".

gorõ' S· n1,. 'f&,.. ",'" 00Atenae chamados a qualquer hora João Seleme, nesta cidade. Canoinhas S. Cafario&, m .

00
•

; :iirWVjl\[ :T"";':� � ... ::. , '�'7"K,;- _...,:_
.• ' 00 CGI11.0S 6a.eafa,s! 00

- '00 00

m������������a� Afb" d' 'dd �
.......................... " •••••••"" ., " '''''''\.. 0 e

,""''''': � a rica oe camas, e propn6 a e �
:-.v, � de Renato Augusto Sierns, tem para fi

f:1, Hanco In�ustria e Comércio
.

�e Santa Catarina S. n. l:�r.: prontaca:�tf���te��::s cA:��:�S, para �f <,
Moveis esrnaltados da ultima moda. 00

.

; '��� 00 ) 00
w

MATRIZ: ITAJAI
,. Colchões de crina e capim. �

: Fundado em, 23 de fevereiro de 193.5 -- Endereço. Telegráfico "INCO" : 00 00
..

00 Antes de fazer suas compras, 00: Capital integralizado • 15.000.000,00

;'!:-i 00 faça urna visita á nova fabrtca .�
: Fundo de r'eserva legal e eutroas reservas jl?��.?O;.OOQ"oo : �
: Total do não exigivel 30.600.000,00 de camas patentes, ríta no 00
• r bairro d'Agua Verde, que �FILIAIS ,e AGENCIAS

:i
00 sairá- satisfeito. 00

Aràranguá ' Crsscíúma Indaial Laguna Porto União Taió :
�

,00
Blumenau

'

Curitiba Ituporanga Lages Ri(;) de Ja,neir0 Tijuc�s :
" Proteger as industrias locais. é trabálhar 00

���:���r C;I�!!:��;�liS Jaragua doS. Mafra RIU:e:�l��� Tubarão : '00 ' ,pela �!and�za d� CantH�has!. �
Canoinhas Gaspar' 'Joaçaba Orleães S.Frucisco .Urussanga : ��WW�s:::92���\��www���s::z;!���Concórdia, Ibirama Jeínvile Píratuba S. Jê,aquim. Videira til OO�����:O:;:uÀS�.:mIZ:S�������

Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba:

/ -

Telhas Francezt.i�,' goivas e cumlelrae,

Tijólos cheios, furados, simples, duplos,
tijoletes para mures, etc.

End. Telegrafico: SOPROCELI Caixa Postal N. 58

CANOINHAS Santa 'Catarina

Equipamento' Standart comum a todos os modelos
. , 2 - Âssentos dianteiros

1 '_ Assento 'I'razeirc para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente

'

1 - Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro]
1 - Manivela de arranque

Pronta entrega no Rio dejaneiro, ,

Informações completas c;om

OLIVITIIBil Bt «J11l.
Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OLIVEIRA"

- Floriano!is ,-

)

C�IS E T�IfS
1I,t.A f � IlINHO

,
.'

A Renner faz a roapa .

E o SCHUETZ em

Canoinnas faz as
, ,

enecmendas,

Todas as semanas novas

AMOSTRAS,

Sras. Lavadeiras
Usem o ,Sabão

"TUPI�'

.r ti! .�! fl ttt., 19ttB

Casa Prochmann

, , '"e· JÇ''Q'' ";$1' "�'I, ,j

Está à Venda
Vende-se uma proprieda

de com 3531 m2, com casa

bem construída de madeira,
paiol etc, com mais de CAm

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 finos em:

Sedas, Lãs, Casomiras, A.rmarinhos'

W. Narciso Prochmann

Confecções, para:
Homens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11
"

'Canoinhas ---: Santa Catarina
TODO O - ELEITOR Ê 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.

Bitter Aguia
puro, é a "ida .de seu

estomago.

"

•
.. I

R. Washington Luiz. 17-A (Ter!eo) Caixa p'ostal, 1230 - R. M. Floriano, 177 - �x.Postal,584 : Armazens próprios _ Mercadorias em geral
e

Depósitos em 31-7-1947 - Cr$ 254.281.463,30 : Embarques diretos a todos, os portos

� TAXAs . E DEPÓSITOS:
J.,

li· ..

.

nacionais' e do exterior ..

!;.� ��:�:�!:S
de movimento

:�: g�: :�;;;; ;:;razo 51/� �: �.),. O�ilon Bastos SchrnB�Br
� . Com aviso de 120 dias 6 010 S

�:;:
Particular 4 % A prazo fixo de 1 ano 6

%·i
Despachos e embarques

w
Limitada especial 5 % Depesítes populares 5 % : ,

l Tel.: "EMBAReADORA" -:-"' C. PostáI, 168

�� Capit(llizaç(io Bemeatre.l.
. �l Aparelhamento. especializado.· para embarque

. f: fibra lima Conta 00 ciNCO, � llagl.I� eom cheqLI�. :� de Caixas Desarmadas
,

-

������C�����·J.�Vll�-RuaPi��1�9-E,S_CatarinaAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. '
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A V I S:':-)O ,I.nimais'
á venda

Vendem-se do1s bezer

ros de raça "Jersey"
um de treis mese s

e outro de dois e

medos meses .

Para tratar com e sr.

Carlos Gassuer na Estrada

do Campo do Trigo.',

.:

• • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .'i'T 'Jj":t1 ,,"� .. if -r y 'yvj' "t� r-..
.. , �
-

ti• •
/

• •
.i«,

• •
•

• p .. N'"
\."

.,.J",
•

• •

O rádioe

que
•

.. •

v. esperava!• ..

•

I
•

• •

.

• • • • • • ,. • •

/

FARINlIA INTEGRAL DE ARROZ

"AI�I�t�I�IA"
•

Tem os elementos nuirltivos do arIoz;.
inteorcrlmento utilizado em sua fabrica
cõo, com a abundancia de phosphatas
do farello e as vita�as da cuticula.

A farinha "Alegria" é a defeso do

orçtmísmo infantil, porque se conserva

sempre fresca.

PintorBittel" Aguia
puro, se encarrega de

cuidar de seu. estomago.
JOHANES ROTHERT tem o

prazer de comunicar aos seus

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

.

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

todo serviço que se'relacíone com

esta arte.

Preços razoaveís.
»: Cx. 'postal' n. 63 - Canoinhas
S. Catarina.'

m .. :::u:::

Marmoraria
S. Carlos Ltdao

DE·

Koepp & Stange
Executam-se Monumentos, Mau

I

soléus, Jazigos, Placas, Pias,
Escadarias, etc.

Túmulos de Marmore e

Granito
Rua CeI. Albuquerque 5/11.

/

Canoinhas - Santa Catarina

Tenha um estomago

forte, usando·

Bitter Agura puro.
/

Vende;:rse ,

Um fogão a.I, esmaltado,
branco flertado, muito bonito,
pelo preço de Cr,$ 2.200,OO,(ciois
mil e duzentos cruzeiros]. Pa
ra vêr E! tratar na casa do sr,

JOã0 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 Purnau a.

Vande-se' uma
motocicleta

Vende-se, uma, marca Durkop
3, 3 H P em perfeito estado.
Tratar com o sr. Oady Nader.

2-1

Assine

Correio do Norte
o "teu jornal"

Marcenaria
de Ovidio Bon�ss911i

RUa Mal. Deocloro

Moveis rustírcs coloniais
para pronta entrega

flc�ifa qualquer encomenda
, .

referente ao ramo.

Fa
'.
a uma visita,

antes do Natal.

o sr. Lourenço Buba tor
na publico, que ficam tsr
minantemeute proibidas as

caçadas e passagens em $�UIS.
terrenos sitos 'em Bela Vis-.
ta. do Toldo e no campo
d'Agua Verde, Sendo que
Dão se responsabiliea o�.ue

'poderá suceder aos trans

gressores.

Salão
" MODERNO "

Rua Paula Pereira, 23

J.?ERlVi1\NENTE
J.?ENTE1\DOS

[\ll\NICORB

VENDE-SE

Por preço de
.. -

ccasiae uma,

bicicleta \ marca

"WANDERER "

em perfeito -estado.

Ver e tratar no Banco'
"INCO" Besta cidads.

V .. S. Deseja um Radio?,
Não perca \ tempo

Dirija-se Q Ca.sa. de Lourenço Buha

. que tem para pronta entrega Radias
para lsuz e Bdter§{l de diversos tipos

e marcas Q preços reduzidos
.

I

Rua Pall.da Pem'eira 40 ., Canoinhas

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 s6 a for-
.

midâvel produção Philco permite \
oferecer I

,,::r ,�
'.� PHILCO �

li OE FAMA 1" MUNOIAL PELA .'1
�, QUALlOADE ,�
� �

Ouvi-lo é adquiri-lo I

H. JORDAN 'a 'CIA.
Conces.lonárlos exclusivos nesta' .cidade,.•

Pra�a Hercllio Luz, 42
I

....VIU- ....C..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

COlftO GGDtCireigQAD
1Jflrd�'9 SC2 ,�xpficCl
o "bravio" coléga, disco

_

voa

dor da Prefeitura Municipal e' de-:
.

fensor apaixonado doP S. D.,'res.
peitando á' Ruslôia pelo jque mere- Se diario fosse esse jornal, não
ce, trouxe em sua primeira colu- nos causaria inveja, 11135 que é
na da edição de domingo as cele- prova de fraquesa e desespero.já
bres "Alfinetadas" 'i! como sub-tr- foi dito e confirmámos. A maioria

/ tulo: "Mais uma "gafe", dernons- ,do eleitorado está com a \D.D N..,
,

trau-ío C0lTHj a Prefeitura trabalha porque mui.ta gente senti,u,o "pib',
com afinco na melhorra das estra- das grosserras q'le lhe fOI assaca-

das vicinais, I , das durante alguns anos.

'Ql,lal é a obrigação desses se

nhores governaroltes si-tão cumprir
religiosamente suas obrigações ra·
ra com o povo?

,

O que se vem fazendo, .porém,
. é no atual momento urna "isca ""

para pe'gar eleitores. Erraram tan

to, abandonaram suas obrigações,
p$liticaram aberta e escandalosa
mente, pracuraram cercear as li
berdades individuais, perseguiram,
removeram pobres professores de

mitiram empregados, p.orque !TIa
nifestarám idéias favoraveis 11

U. D. N. e essa gente fala em

Democracia, que respeita, qqe dá
o direito de cada um pensar como

quer .. , Andam, porem, em fracos'

maqótes pelas ruas da c.dade; pe
lu estrada" cercande colonos, la

vradores, o eleitor enfim, indagan
do em qUl!!m vão votar, obrigando
a receber cedulas de P. S. O. usan
do da palavra Governo, e, de pro ..

cessos ioutrss, como a celebre sen

tença de que "se a U,D.N. vencer

não governará por que d Governo
nao quer".

A chapa udenista vencerá pois
assim quer o eleitorado, e gover
nará debaixo da égide da Lei p5Jr
que ainda ha juises na Brasil.

E ... e:::.traclas não é favor faze
Ias ou cosetva las é obrigação da·

Ias ãO 'pov� em conC!liçõe�, porque
é ele quem àS paga; assim cr:mo

paga funcionarias que n:id CUII."

!'Irem sItas obrigações!

Só tens estradas bôal(l onde exis·
ttm serrarias porque sãet os ser

radores que sus'tentam � conser

va.

Digam qu� nã0 é. Desafiámos
ao "disco voador".

"fiíulo errado
"A inveja matou Caim", d,rveria

ter morrido de raiV'a essa. per�o·
nageQ'l biblica e lendaria, porque
a hi.3toria hem contada deveria ser

assim ,"C�im cem inv�ja mat':u

Abel" e expulso
.

da casa, paterna
casou se, lá para os la�fos d€> ori,'
ente onde constituiu' familia, toda

EDITAL
o presid8nt� da lIa. Sec

ç.ão delta zona. ,eleitoral DO'

uso das atribuições ,ara as,

eleições do dia 23, de NOVti-
,

ll1bro de 1947, nomeia' para
senTirem ,como seel'etal'ios
desta Secção os eleitoI'es '1:.1'8.
Osvaldo Koch e

,

Adolar
Wiese os qnais ficam desd\l
já convocados pata compa
recerem no edifício (lo G,l'U
po Escolar de Tancay, às 'J
boras da manhã. do dia 23
de Ilovembro do corrente
auo.-

Canoinbas 8 de'novembro
de 1�)47

IPaulo Alvim Waguer
presidente da lIa S€l'cçaõ
'Eleitoral

gente sabe disso menos o "disce
voador",

Dinheiro do
Hospital

Já provámos de como o P.S.D .

aproveitou. se de um cheque de,
IOO contes para elevar ao setimo
céo o governo do-Estado, na cam

panha pró Aderbal. prejudicando
as finanças desse estabelecimento
de Caridade.

Promessas ' "dig ..

r-:

'nas de credito"
Uma' fabrica de tecidos em Ca

noinhas P Ha dinheiro murto. Fal
ta tempo, E or'ganisar uma fabri
ca não é' faser a escri ta' da Pre
feitura.
A fabrica sai, mas o distrito de

de Felipe Schmidt não sai, os �u'
pes Escolares de Colônia Vieira,
Papanduva, Pvula Pereira não s,ae:n
e para terminar; - já no dia 24,
após abrir d primeira urna, verão

os "bravios" colégas li) pêsor da
derrota' pessedrsta,

EDITAL
Frederi(?'o Rodolfo Sebeide,
PresidtJnte dn Mesa Recepto·
ra da 2a. secção eleitoral

,
desta 8a. Zona (Cauoinbas)
etc.-

'

No uso das facllld1:ldes qU.e
lhe confm'em a Legislação
Eleitoral vigente e respectiva
insl fUGões pnra �s eleiçoes
de 23 do eonnete, nomeia. os
p)eitúres Nelso'n Scbeidman'
'tel p Valfl'irlo Schr'am para
Spcl'(i1tal'ios da all\dida Mpzà
Rec('ptora que vai ser insta·
lada l1'Jdificio da Soci�dad("

BeueficienteOperaria � Praça
Lauro Müler, desta cidade,

\dev'eudo os 'nome�dos com·

p�recerfJm no refendo loca! J

às 7 horas, do dia supra refe
rido,-

,

Cano,iuhas, 6 d-e Ncvem�ro
1947
Frederico Rodolfo Scbeide

Pr�l!;ideute.-

Animais 4esaparecilias
Desapareceu uma egua

baia, com marca D uo quei
xo, Um cavalo tostado
malaC'ara e 1 potranca zai
na. Gratifica-se a qúem
in'formar o paradeiro' dos
mesmos ao Bur, ANGELI
NO NEVleS TJf!8ta cidade.

Aniversario
Fas �tnQS dia 14, o sr. ,Rodai·

, (
fo §._chumakêr, residen�e. t.m �D.r
ra urande, niste mUnlClplO.

'

Abaliuo O Ipiranga por 2 x 1
.

,

Operario x ·ltnranga
'L()ol: Campo do Ipiranga,
jufz: Vaniéex-preparador UQ Perí)
Rendél:' c-. $ �)OO,OO
Plarnrd: l' temio 1 x O Ipiranga.
Ooal de Claro (Penalty) �lÜ:; 20
minutos.

,

final: 2 x 1 Operarlo
Ooals de Menezes e Tobias aos
12 e 37 minutes respectivamente.

Quadros: '

,
OPERARIO: .Miro, Cordeiro e

Machado; Nino, Fischer e Ciri
neu; Reinaldo, Zezo, Ivo, Tobias
e Menezes.

.

IPlRANOA: Bóde, Sebastião
(Benito) e Arlindo; Benito, (Wal·
dorniro), Mafltdg!1 e Claro; Wal
demito (Sebastião), Lazinho, Pa
vão (Lazits). 1\I<:.I5Oon e Lazita
(Pavão). "

Fase inicial :

Nesta €tapa .e Ipiranga em

pregou-se à luta com sfínco �

fibra.
'

Exactamente !lOS 18 minutos
o Ioiranga vai ao ataque por in
termédio de Lazita e êsse centra,
formando um verdadeiro "bolo" ...
ouve se o estrilar o apito ... penaltyl

I n c li m b i do Claro para a

cobrança da falta máxima. Com
um' forte "tiro" no canto esquer
do, abre a contl'lgem sensaêioll&ll�
mente.

'

Porém, aos ,30 minutos, o grê
mio dos calções a:wes foram per
dendo 'sensívell1}ente 'o domínio
da pelota, tornando se, assim, u

ma luta de igual·para igual fi·
cando int�cto o placard até o fi
nal desta dapa.

, 'FASE FINAL
o lpirangll deu o ponta pé inI

cial e ,ambos 0 .. quadros reagiram
e' aos 20 minutos, Manteiga come

te um toque' de mão. Meneses com

um forte pelotaço, igualou o mar

cl.}dor, 1 ,x I.

l'Jessa altura Q--1piranga jogava
melhor, porém, sem resultado ai- i

'

gum. ,

O Alvi-r.ei71"o pôs-se à .luta em

busca da vitória.e aos 37 minu

t<H. Zez,o da linha média entregou
ó couro para Ivo e ês�e deixou
para Tobias, çolocando o cspet:acu
larmente às redes de Bóde.

2 x 1 o Operado ve�cia, O Ipi·
ranga quiz reagir, mas era: tarde,
nada conseg,uiu.

por falta ele preparo, por falta de
Um competente 'técnico. Se êle
pod"! resolver a "situação em que
estamos,

Em suma: Na minha OplnlaO,
é Iamentavel que II "mascara" de

alguns dos vencidos, fez-se sentir
muito nO placard.

Cotação por elemento, de
O a 10 pontos:

. No Ipiranga: Bode - 7,
_ Sebastião -2- Arlindo -8"

'Benito- 4 '.Mantej�a
• 7, -', Claro - 9 . .' Walde
miro - 5 -' Lázinho - 4 _,

, ,

Pavão· 3 -; Nelson . 8 -;
e Lazita - 8 -; No operário;
Miro - 5 -; Cordeiro', 8
Machado - ti -; Nino ,- 8 -;
Ficher - 5 '.; Ciriueu - 4'
Reinaldo - 3 -; Zezo - 4 -,

Ivo· 4 .; Tobias -5-;
e Meneses -6-. Como
vimos, a Estréia de Claro
foi um verdadeiro sucesso.

Claro foi o esteio da defesa,
Demostroú qualidades crake
assim como Arlindo que
muito fez e ainda mais
Nelson e Lazita ataque, fir
mes e seguros.

(

o Berinjéla, deu
para propagan
dista e é do outro

mundo
Diante de tanto papel prega-

. do por essas paredes afóra, na,
cidade e no interior e ,vendo
edições sobre edições extras 'de
jornais que cada ves mais se

afundam no ridículo por deses
peiro de causa, Beringéla, o meu

poderoso auxiliar', meteu-se no

embrulho e atirou-se de corpo
e alma na propaganda. Debaixo
do braço- esquerdo uma tonela
da de pape-l e,e. todas as côres
com clichés e letras garrafais, na .

mão direita uma lata de cóla
e um pincél e toca a correr

pela cidade colocando em Ioga
res vistosos, os cartazes da
U.D.N.

Encontrámo-no! �efronte, da I

casa do 'Miguelzinho Schulka e

foi a conta;
- Boa Noite, Beringéla l

- Olá leu 'Manéco. Estou
'cansado de tanto pregar carta
ses da nossa gente. Mas ... va-

Concl. na 6a. pago

Nascimento \

, Movimento Discipli�'ar.
A disciplina é a moral de um

jogador, Domin�o a disciplina não

existiu. Em ambos, os lados ela
f0i ignorada. Via-se sómltnte em \

purrOes, p.onta pé .. e nada mais.

Um caso, porém, não deixo
de anotú:

Lazita foi ola ataque, depois :le

passá r PQr vários, Miro joga se

cOQtra êle fortemente C"nl os pés,
deixando o quáse que sem 'sentidos,

Não foj um nçm dois casos, más
muitos.

M07.)iménto Técnico_

Edinir é o nome da linda me

nina que veio alegrar (J Irar do
casal Rodolfo e Rosa Schurnaker,
residentes em Barra' Grande. '

Parabens.

IVER50S· piRA
CANTAR

(Lulú Zico e Mané Julio)

, i

Tá chegando a hera d. onça beber água!
Afina o cavaco compadre!

Toda a cidade snrd,
TodO o mato está cOlJtente,
Está na porta a eleição
Prlll fechar o tempo quente.

I ,

- Tempinho de amargar. '

#

A vitoria ;da U. D. N.
Está bem concretizada
Pois o povo alvoroçou·se
Para ganhar' a parada.,
- A Paradinha está em casa.Em 'técnica a Operario' foi

superi0r ao "Ipiranga. Jogavam
n:als em conjuoto, driblavam Nove dias estão f,dtando
menos, mais ('coordenação na' ,Para' li tal tompetição,
distribuição da pelota., Ao passo. U. D. N. tá por cim8
que no IpiraDga, via se' sómente , Vai ganhar 8 eleição!
'jogadas indh,irluais, "aJascara" e �

,excesso de cansaçq. \
Tude isso - Finca as pUllil, iompadre!

t

,
i

CllJh,rina anda correndo
Por estes matos sem fim.
Despertando os eleitores
Que pra nós já deu o sim.
- A Catarina tem fama.

Promessas de faser Grupos
Já €aiu n'é novidade
Não' cuidaram' C0m carinho
Da nos�8 felicidlilde.
- Esqueceram-se da verba!

Agora vão eles vê r,
Ar força que o põvo tem,
Votando nos candidates
QU0 ganhartlm o seu, Amem.
- É... essa tá no papo da

U. :D. N.'
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o Sr. Noveli Junior, Candidato a Vice {�overnador
Paule pelo Partido Social Progressista .está vencendo espetacu
larmente por mais de 72.000 votos. ao candidato pcssedista Cirilo
Junior . apoiado pelos comunistas 'de Prestes e ,Oueremisías de
,Nereu.

..,....
(N'otícia__ desagradavel para os pessedistas locais) .

A Diretoria' da Sociedade Benefi'cie::te Opera,ria
convidá 08 senhores associados para a Asspmblei:l ,Ch';L'H1

/.
para 8. El(�jção da Nova Diretoria a renJizar-se 00 dia ;-)0
do corrente ás 14 horas em $ua séde social.

, ,

com o
III

comunismo
o. Pf'e§�dente Dut�a em energioo

telegrama que endereçou ao iPz-e e Lderrte da
Comi�são Executiva do.P. S. D. Paulista,
denunc�ou o vergonhoso' acôrdo en

tre pessediistas e comunistas.

Eis o telegrama:
«Lacerda Vergueiro, Presidente interino, Comissão

Executiva PSD':- São Paulo - Acuse telegrama em

que V. Excia. ao assumir presidencia temperaria dessa
ilustre Comissão Executiva, manifesta solidariedade ao

meu govêrno na presente campanha eleitoral que dí-,
vide em São Paulo o PSD. As palavras de V. Excia.

exprimem alta consideração ql-te agradeço. deplo.
rando entj'etanto que na td;ual c�nlpanlu�
estejam se verifica,ndo injustos trttaques ao
gover_no gerar que s€ eotocou. equ:idistante.
entre as alas em que se cindiu a secção estadual dessa
organização partídaria. () lJ_lU! desf>jo lUlnentar
COlHO bll'€tsilei'l·o. é que €'Juluanto o PSD. ne
pl�no .Fedej·(41 t�m '"urna atitude (Ie def'eea
do regime.pleiteando e tQplaudindo o fe
cht;l!men,tifJi do PA.RTIDO C01PffU.N'ESTA. e

firmeniente. '1'1,0 Senailo. tlli:l�oíf.uul0 a cass�r.·

ção ele 'inahdatos. ao meSllfHP te'lnpo esteja
no iÚq-lbito'estn,dual se ass(pcia'Hulo na 'l'nes

'IHa. CfJl/lnpanhff, eom. elementos cU,ja or-ien»
f;ação e cuj(f, ideologia não se cO'lupadece.
nem com o programa do mesmo partido nem com as

. suas reiteradas; e patrióticas demonstrações. Tenhamos
centudo certeza de que o nobre povo paulista, preser
vado de alheias influências 1ft manifestará, nas proxi
mas eleições, tendo unicamente atenção aos superiores
interesses do grande Estado bandeirante e do Brasil.
seu progresso e grandeza. Ag'radeço e

! retribue :a V:'
Excia., protestos de elevado apreço.'

.

(as) GENERAL OUTRA
'Presidente da República

,

.

«O Jornal», do Rio de Janeiro, edição de 31.10-47
divulgou: <ReveZa·se' agora que. na. icse das negocia
ções o sr. Cirilo Junior em companhia do Sr, Nereú
Ramos, esteve em longa conieréncta com o sr, Luiz·
CarZos Prestes. Desse entendimento que foi man.tido em

segredo é que teria resultado o apoiO do lider comu-
, nista à candidatura do sr. Cirilo Junior (PSD) a Vice
Governador de São Paulo.»

Re,presentante� pessedistas e comunistas que
.

fir
maram um acordo, juntos subscreveram úm manifesto
ao povo, ent're eles os SiSo PeÇf,ro Pomar e Milton Cai

. res' de Brito, común.tstas e Vergueir0 ae. Lorenq. e Ce-
sar Costa do PSD. "

'

�
.... /

O P.S.D. ESTA LIGADO

'AOS COMUNISTA$,!
Aléirta Católicos!

Socied. BeDei.·Operaria .. Canoinhas I

l\ssembleia· Geral para d �l�içdo
d� nOVd Dir�,tcria

I

Canoinbas,l 12 de Novembro de 1947_

A DIRETORIA

de São

flnb I' N. 25Canoinhas, --, Santa Catuina,' 13 de novernbre d� 1!)47

Frio, desengraçado, inerte, i
nexpressivo, frouxo, insensível, ru-
de, cruel.

'

Frívolo, que não tem importsn
cia, que não tem valor, vão, íu
til, leviano, voluve],

. Palhaço, bôbo, saltimbanco, ar-
Iequirn.

'

E quem quiser se dar ao tra
balho de copiar sinonimes dos
dicionarios terá serviço para al
guns mêses.
Seria um bom exercício para

matar charadas e palavras cru

zadas.

, -

,

CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

Diretor-proprietário: SILVIO A. l\IAVER
Gerente: - AGENOR GOMES Re-dator: - (i. VARELA

��........�--------�------................-----------....--........--....------........------.......

o Berinjél�
Conclusão

Caricaturando ..

mos "comer rama" primeiro.
entramos e o Miguelzinho que
muito nos conhece encheu um

liso com todas as honras do es

tilo. O Beringéla começou: -
Você não leu a: maluquiça da
"Busina do Capeta" condenando
a nossa propaganda nas pare
des externas da Cooperativa.

U�! .... A Cooperativa não é

logar para politica, dis ele, como'
porém, pregaram- propaganda
de sua gente, óizendo desaforos
de todo mundo? Só querem elei
tores concientes. sabidos, gran
finos, amigos de Sociedades se

cretas ohde o "coisa ruim" apa-
rece à meia noite em visitá' aos Como se cuida
seus correligionarios.
i Eleitor que não é deles, não

tem valôr..
O Beringéla trancou o disco

da .lingua sorveu um trago de
dois dedos, com tanto prazer,
que até lhe correu agua pelos,
'olhos, como cabrito que morre

pita s-er assado e comido . .- ..

- O que mais Berinjêla ?
- Agora, deu-lhes na telha

goiva dos miolos, a promessa
"bacana" de transformarem. o

.

lindo recanto Canoinhensa de

Felipe Schmidt, num paraíso.
Querem transforma-lo em dis

trito, dando Grupo Escolar, cam
po de Aviação para pousar o

aVIa0 "Canoinhense", predio
proprio para Correios e Tele

grafo tantas cousa seu Manéco,
só para ganharem a eleição na

quela secção. Depois... não li

gari;í:o a situação dos homens de

lá, que a a"'os -esperam algum Conclusão
.'

melhoramento, porque quem es- MEIO MILHÃO DE CRUZEI
pera desespera e is;so acontecerá. ROS ao Ginasio de Cll-noinhas

O mesmo está �contecen<il.o etc. etc. etc. -

nos· logares, o-nde v2i haver O -«Barriga-Verdlit» dos jor
secções, darão tudo Ilt maÍs um' . nalistas mirins é de opinião que
cachimbo. Mais dão..... o Sr. 'Presidente- da Cooperati
Não se lembra d@ que fizeram va de Mate, fique dIariamente,

comigo? Lembro-me, sim.'., postado ti frente d� séçle. des�
Pois se eu e a filharada vota !!la orgadizaçio, ,'a-fim-de impé

semos nO General, dar-me- iam, dir, ditatorialmente, «barriga
um encosto, até hoje estotÍ eé:i�;<�- verdementu, que os pessedis
rendo. Ganhei foi uma ... fruta tas e udenislas lá afixem a pro'

'\.
do. carrfil do Olsen, pag�nda elos seus candidatos.

1s$o não está certo. Bebeu, A implicancia dos pasquineiros
mais u'rn trag0 estalando a lingua com a nossa propagand8, tem

corpo rn�tréca de seml1na santa. uma unica explicação_.. «e a

Lembrou-se da propaganda le- invejlil matoü Caim 1, " Apepas
vl!lntou-se e já -id! saindo porta quem não passe pela Coopéra
fóra quando indagou do MigueJ- ÚVL� hà múito tempo ppcierá i_'
zinho: gnorar que a «borrada» seja de

Quanto e a despesa? cartazes de propag�1i1da dos irs..

Parti a nossa gerlten ada cus- Jovino e, .'. Otavio Tabalip,a...
. ta, respondeu o Schulka. ;:

- VoltarEr.i noutra ocasião Por que motivo «B'arríg3-:
com mais sêde" e despediu-se. Verde" não vem a públieo €S-.

Manécfj clarecendo sôbre o rrietodo de

ADELlO

da instruçp:o
Colonia . duarani pertencente

30 distrito de Papanduva é
um povoado de grande' lavoura
e bastante plàntação. possue co'

rnercio regular.
Existia :ali uma escola munici

pal com a frequencía de seten
ta alunos, não se sabe porque,
foi fechada faz mais de um ano,
ficando essas crianças S� ln es

cola, 80 léo do 'analfabetismo .

Agora, parece, que os "maio
ritarios" prometeram manter a �s·

cola.
Mais uma promessa.1 O povo

de Guartmi, merece. 70 crian·
ç@s reciRmam.

Iflsetanflo '

VENDE-SE
Uma./casa de moradia .com.

todas as suas dependeacías
inclusive mobíliario e o terre
na .respectivo com a, area de 2

alqueires, situada. no lugar
Rio d' Areia, a· margem da.
Estrada Dona. Francisca. Mag-

.
nifica colocação para �egoeio
ou industriá. Inclue-se na ven

da plantacõis e uma vaca de
leite, inclusive aves domesticas.
Motivo da venda: Mudança do
proprietario.»

. Tratar com' José Areadatchuk
em Rio d'Areia.

Se interessa alguern comprar
uma Ferraria, vende-se também.

Clube' Caneinhense
A Diretoria do Clube Ca�oi

nhense, por misso intermedie,
convida aos senhores associa-
11l0s e exmas, farnilia para as;

slstírem e grande baile que fa-'
rá realizar sabado proximo dia

,

15. de novembro e que será a

brilhantado por excelente .Jass
bando

Churrascô
Realiza-se domingo, na'coli

na da velha matriz um. chur
rasco �e gado e de carneiro
sob os cuídadado do sr, Rodôl
fo Knopp e em beneficio da

Igreja. ,

Convida-se o povo em g�ral.

Bicicleta
Vende-se unia bicicleta equi

pada marca "Minerva" p'or pre
ço modico.

jnformações com Irmãos
GassnEtr.

vaS�TA
Visitou la nossa redação te.

do pago pssinatura o Sr JOlié
Aredartclkulk residente em �ie
d; Areia, Gtlltos.

.. """",.' .". ::! 'ff.+'iI"......·q;;.: ·i'��"7.�
. ,

, \

ação da UDN em Celon.ia vrei-
r� \

.

, Os colegas, cumprindQ o ele
mentf!1f dever dflil informar os

seus leitores, "deviam dar publi
cidade ao trdegrama do Exmo.
Sr. Presidente da Republica ao

Sr. Verguein?, Presidente in
terino da Comissão Exécutiva
do PSD de ,São Paulo . , Será
receio de que @ povo fique co

nhecendo a· verdade sobre os

aCt'l'doq com o ex..tinto Partido
Comunista?

PAR'A FERIDAS,
E ,C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R 1 E _I R AS,
�iE.lti!-f A S I E TC.

I
.1

COURO CaBELUDO.
"ro iii' t,ei:'�'� �'i �A R

Pç, R if��,�:� �'N (,I,A
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