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Quais os

Roendo
ofende

Essa manchete \

que «Barriga
Verde» estampou em sua edi
ção do dia 5, veiu demonstrar,
mais uma vez, que o pessoal
que escreve no jornal que só
diz verdades e que só vive pe
la união dos canoínhenses, a sua

desorientação, o seu desrespeito
à mais alta Autoridade da Co
marca.

Leiam com atenção: ..Tendo
c i r c u I a do pelo interior
do Municipio boatos tenderr
ciosos espalhac;los por ele
mentos - irresponsaveis. in
teressados unicamente em·

estabelecer a confusão no

seio do povo, de que teria.
assumido o governo do Mu
nicípio pessoa extranha aos

quadros do P.S.D, cumpri
mos o dever de esclarecer,

.

(escrevem. os do «Barriga»)
aos nossos leitores que con
tinua como Prefeito Munici.
-pai de Canoin'has •. para cu-
jo cargo fôra legitimamen
te eleito pela vontade so

berana' de seus. ilustres pa
res, o sr. dr. Osvaldo de
Oliveira.
Causou indignação tal man

chéte e acerbas censur as de

pessôas de bom senso, porque
se a noticia foi' espalhada, por
nós e por outros interessados,
deu motivo a brilhante senten

ça do M.M. Juiz da Comarca,
considerando legitima a eleição
mas inelegível o candidato, Ló

go se o candidato sr. dr. Osval-

,* do de Oliveira era inelegivel,
nula nos parece a eleição. Es
tá com a palavra o colendo Tri
bunal Regional, e lá será re

solvido o caso dentro . de pou
cos dias.
Mas chamar de irresponsaveis

os que alardearam a luminósa
sentença, dada sob os moldes
democraticos em que vivemos,
ofende vivamente, seriamente.
a mais' alta Autoridade da Co
marca, que é o Exmo. Sr. Dr.

'Cerqueira Cintra, pessôa digna
de respeito como cidadão e Ma

gistrado.
Não venham depois peniten

ciarem-se, como de costume.
Podemos assegurar aos nos

sos leitores, o que foi dito em

nossa edição passado é uma ver-

Circula às 5as feiras

BRASIL

dade: O MJVI. Juiz da Comarca lo no cabresto como foi feito du
sr. dr. Cerqueira Cintra anulou rante 15 anos de malfadada Di
a eleição do Prefeito sr. dr. Os- tadura, ditar leis aos" juriscon
valdo de Olíveira, porque S. sul tos e fazer toda sórte de ban
Excia. não poderia ser eleito vis- dalheiras, sem que lhe fosse da
to ter ocupado o cargo de Pre- do o direito de recorrer aos po
feito determinado tempo e se deres competentes.
nula foi a eleição, diante da A mamata acabou-se. Agora
sentença, qualquer udenista ou é obedecer ao lema antigo:
não, pode not.iciar o acontecido, «Dura lex, sedlex»,

que foi fruto da nossa «eterna O «Barriga» está desorientado,
vigilancia» ao respeito ás leis não sabendo para que «clube»
em vigôr, nesse regime sadio torcer .insulta, ofende e deprime
que veiu ensinar o povo que não só o bom. povo de nossa

os governos não são absolutos. terra como as Autoridades, 'que,
Acima da politiquice da roça, iluminadas' pela Lei, escrevem

está a Justiça que cumpre o sentenças que desmancham carn

que a Lei determina, daí a raí- balachos e condenam bandalheí-
va incontida dos politiqueiros raso

.

que se julgam senhores de Sen- Os «elementos irresponsaveis»
zala ou capatazes de fazenda. estão por cima, falaram a ver-

O tempo mudou. Obedecer o dade não inventaram «boatos
imperio da Lei é obrigação, dôa tedenciosos». .

a quem doer. Pesames á' grei do 'P.S.:O� e

. O' sr. dr .. Osvaldo de Oliveira que. se acautelem para o futuro.
quê merecê o H'S'peito--de todos" -,.,..�> • � '"".,' "

nós canoinhenses não é Prefei
to Municipal de \ .anoinhas dis
se o M. M. Juiz da Comarca.
Mas.. a raiva dos «albinos»

é para embaralhar os espiritos,
confundir alhos com bugalhos,
pretender impôr sua autorida
de e prestigio ao povo, trazê-

recebe sempre os' lindos modelos
dos afamados

.

E' F E' C E

Beringela
'

regressçu. alegre
bôde solto em rebanho

Seu
como
Estamos com o espirito so

cegado. Seu Beringéla o mais
ilustre dos jornalistas anonimos
regressou aos nossos pagos, Veiu

alegre, lépido, transpirando saú
de por todos os póros. Verboso
como o Dr. Orty quando faz
discurso político no interior do

município prometendo mundos
e fundos e .no final só pode dar
o mundo, porque não ha verba
na caixa- do partido.
Logo que tivemos ciencia do

regresso do velho companheiro
de lutas jornalísticas e politi
cas fomos visita-lo. Seu famoso
barbaquá estava em festas. Cor
tinas de chitão nas portas e ja
nélas, o radio funcionando, a

cachorrada já agora gorda, la�
ticando alegre, sacudindo a có-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::- "

5i CONVITE ii" "" H

55 O Clube ,de Caça, Tiro e Pesca «Major is
i: Tomaz Vieira» i:" "

ii tem a grata satisfação de convidar os senhores socíos e ii
i:' excelentissimas famílias, bem como ao povo em geral, para ii
55 participarem dos festejos que serão levados à efeito dornin- 55
i5 go próximo, dia 13 de Novembro, no Stand da SOCIE- 5i
:: DADE RECREATIVA «SAO BERNARDO» de Marcilio Dias. ::

55 Constará do programa. diversas provas de Tiro ao' Alvo, ca- 55
ii bendo aos vencedores muitos premios. . ii
:: Haverá suculenta churrascada com um bem montado serviço de bar -::
ii Animará a festa um ótimo conjunto musical . ':i
;: Onibu8 partirá da Praça Lauro Müller para o local de hora em hora, ii
:: começando às 9 horas ::
iS

.

A DIRETORIA ii
" -
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elementos
,

./

irresponseveis?
o· proprio figado, de raiva, «Barriga Verde»

o M. M. Juiz de Comarca

la- como candidato a cargo pu
blico quando vê superiores pe-
la frente, flores em garrafas
atoradas a fôgo com figuras de
malandros do cinema coladas
com simetria, 'uma garrafa de
rama sobre a mesa entre re

vistas e jornais. Uma belezinha
de barbaquá. .Não foi preciso
bater palmas. O velho heroi de
tantas lutas, nos viu de longe
e batendo com as mãos nas co

xas,
.

alegre como corvo quando
vê carniça gritou:
- Manéco de meus afétos,

salveI
'

- Ó meu grande amigo que
é que há? ,

- Entre, entre, vamos co

mer uma rama, para depois' sor
ver um chimarrão.
Entramos. Bebemos um tra

go depois do apêrto de mão e

do abraço de praxe. «Seu» Be
ringéla descreveu toda a viagem
a S. Paulo, ao Rio, ao Rio Gran-

-

de do Sul, ao Paraná, dizendo
'ter falado com todos os maio
-

rais da politica, brasileira e dei-
xado em bôa . situação a_./situa

,

ção do candidato à sucessão do
-General Dutra. «Seu>: Beríngéla
falava pelos cotovêlos e atê pelo
isqueiro quando riscava fogo;
porque comprou um isqueiro

.

novo, cromado, até parece ouro.

Por mais tentassemos indagar
da viDgem «seu» Beringela não

-

atendia, estava completamente
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Com um grande cliché do ....�<é·"oo<j''fUndo era urti imp'osi . j...fi}j.

inclito brigadeiro Eduardo' oe- Poucos foram os quê�©ipôsíta�"_�-i<:�t?�;�mes, o nosso colega « Paraná
ram esperanças nos- 'r�@J\ltadã§�'"

'

Norte», que se publica em Lon-, de tentativa conciliatoria uma I
drina estampou o brilhante ar-

vez que o sr. Nereu Ramos se
tigo que abaixo se vai lêr. mostrava irredutivel na susten-
A União Democratica Nacional, tação da sua propria candída

que é hoje o partidomajôritario tura, que as demais partes de
do País, deu mais uma longa maneira alguma podiam acei
e notavel prova do seu espiri- taro Contudo, para que não 1>€._-to de abnegação e sacrificio, sasse sobre a U.D.N,. a responadmitindo, ao lado do P.R, as sabilidade da ruptura da aliançalongas conversações mantidas interpartidaria, que se julgou nepelo P.S.D. Se!11 sinceridade nem cessaria à defesa da democracia
objetivo, porque-esta facção ou-

.

contra as forças demagogicastra coisa não fez, desde o ini-
em irrupção, houve um largocio, senão negociar um acordo

que de acordo só tinha o.norne

Si111boJo de 1
•

o

digni

Continua na 2. pagina

Clube Esportivo Paysandú
o simpático e velho clube Pay

sandú, fundado em 1918, na for
mosa cidade de Brusque, neste Es
tado, teve a delicadeza de enviar
ao, redator desta folha, velho fã
do Clube um convite para assistir
as festi vidades da inauguração ofi
cial da suntuosa séde social que
se realizarão nos dias 12, 13, l4
.e 15 de Novembro. O programa
é bastante desenvolvido destacan
do-se: Preito de saudade e grati ..
dão alvo Renaux e socios fale
cidos. -' Inauguração . da série,
Baile, Alvorada, Concentração,
Desfile, Banquete, Ceremonias.
Partidas de futebol entre diver-

sos clubes. Tarde desportiva, Bai
le e dia 15 um grande programa
c i v i c o dedicado á grande
data da proclamação' da' Repu
blica, Danças ao ar livre.

Espiritualmente presente ãto
das as manifestações do velho
clube, o redator desta folha agra
dece o delicado convite, desejan
do que tudo corra bem como 6
de costume naquela terra de gen
te bôa e tão cavalheiresca.

Representará o nosso compa
nheiro na Festa máxima do Pay
sandú o seu grande amigo Ayres
Gevaerd.

.

Dia de Roy Barbosa
o Juizo de Direito' da Co

marca e a Camsra de Verea
dores promoveram dia 5 uma

sessão em homenagem a Ruy
Barbosa, tendo usado a palavra
o. sr. dr. João Colodel, -'�

,A -asststeneia 'foi 'd�l1';dtlUt�.
Nem escolas, nem o povo. Mais
ou menos, 15 pessoas assistiram
a sessão.
- Ocupou o microfone da

Radio Canoinhas, o sr. dr. João
Colodel, que pronunciou bela
conferencia sobre o imortal bra
sileiro.

Balancete errado
Quem se deu ao trabalho de

somar o balancête da Prefeitura,
'publicado no dia 5 do corrente,
no oficioso "B a r ri ga-Ve rde",
jornal que não erra, verá que
'as somas das duas primeiras
colunas não estão certas..
Esta tudo errado!
E lá estão as assinaturas do

dr. Osvaldo de Oliveira e do
contador j\lbino Budandt.

obcecado, falava, falavá sempre,
até parecia deputado quando
quer obstruir o serviço dos outros
que têm mais inteligencia, cri
têrio .e honestidade;
Cansado de tanto falar so

bre motivos politicos, quando
1tOS explicou que o candidato
vem e vem democraticamente
amparada nas forças arma

das de cacete, de faca e de
pistala. O Getulio desistiu. O
Adhemar tombem, O Nerêu
está passando mal; O Lutrion
vaipro barro. O Walter Jobin
que é o laçador de cavalos
acha que não dá de' apoiar
ningaem porque numa corri
da dessa importancia e dç
muitos metros, quem deve re

solver é o partido nacional
de mais valor.
- Qualéo partido demais im
portancia? perguntamos nós.
-- Pelo que ouvi nas conver
sações é a U. f). N.

- Será possivel?!... dissemos
admiradissimos.
- É, rlisse:spu' Bering/La. Ex-

Telefone . Secreto
,

M. 37.8216
o sr Nereu Ramos na oca

sião que regressava ao Rio, em
Porto Alegre, falando aos, jor
nalistas, disse 'o «Diario de No
ticias» daquela capital, manifes-

<, teu-se ',acabFUl1hado com a cen

sura de que. .estava sendo, vi
tima, por iníciativa do Prof.
Pereira Lira, afirmando que o

seu telefone secreto n? 37-8216
era severamente vigiado.
Não disse porém, o sr. Ne

reu que quando no poder, aqui
no Estado, fez censurar muitos
telefones e correspondencias.
Quem com ferro feré com fer
ro é ferido, diz o velho adágio.
Chegou a vez do sr. Nereu:

Milhar�s de alemães en

viados para a URSS
o jornal licenciado pelo

comando brítáníco, o «Sozial De
mokra», acusou os russos de es

tarem transferindo para o ter

ríterio soví etico milhares e mi
lhares' 1(Ie presíoneíros feito na

Alemanha Oriental. O jornal,
que é, porta-voz do Partido So
cialista, afirmou que os prisio
neiros principiaram a seguir
'para Russia na sexta-feira pas
sada, quando um grupo de seis
centos abandonou o campo de
concentração de Zwickauer, sob
a guarda de soldados sovieticos
fortemente armados.
Segundo esta fonte de infor

mações, mais seiscentos politícos
detidos seguiram para a Rússia.
Anteriormente; o «Social De
mokrat» estimara em vinte e

treis mil alemães o numero de
detidos nos campos de concen

tração da Republíca da Alema
nha Oriental.

•

plicar-lhe-ti depois. Perguntei
ao General: Porque aquelas
visitas á América do Norte?
Foi o Canrobrrt, foi o Bri

gadeiro e depois foi V. Excia.
-- Ahlmeu Beringéla nós esta
mos fazendo exame de ad
missão.
Rindo, deixamos o b e lo

barbaquá de seu Beringéla..

. MANECO

....

.... -

----------------------------------------------------------------------.�--��--�------�--------------------------=------------------------

Assim como o rio corre para o·mar, o Café MARLY em sua casa nao deve Faltar
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
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ADVOGADO
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Aroldo C. de Carvalho
D-r. Saulo Carvdlho

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105

Dr.
DENTISTA

Sylvio Mayer

SE1\1:ANABfO DE MAIOR TIIlAGEM E CIRCULAÇÃO 'DO NORTE CATARINENSE

Atende diariamente dai' 7,30 ás 'n horas 1,30 às 6 horas

PrOCM Couro Muller
cANUi VHAS

MÉDICO

Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura de Hemorrhóídes sem operação

.

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Avenida

(Iube de Caça, Tiro e Pesca «Major Tomaz Vieira D

EDITAL
" ..

De ordem do senhor Presidente e para 1conhecimento dos
interessados torno publico a abertura da temporada de caca de
POMBOS DE IMIGRAÇÃO ,(Pomba Preta ou Pombo de Saleiro)
a partir de 10 de Novembro do corrente ano.

Canoinhas, 15 de Outubro de. 1949
Selsme Isaac Selerne

Secretario
Nota: Advertimos aos nossos associados a necessidade de

,

providenciarem a Iegalísação de seus portes de armas de acordo
- com o Edital expedido e publicado pe1a Delegacia Especial de Po-
licia.

'

]87-1

Vendem,"!!s.e
Uma oficina de sapataria com

2 (duas) rriaquinas, sendo uma

«Sínger» esquerda e outra mar

ca «Burrucha» e demais uten
silios.

.

- Um lóte de terra com 15

(quinze) alqueires, situado no

quilometro 100 da estrada de
ferro Rio Negro - Bento Gon
calves,
- Um outro lote de terra no

Km. 110, com ] 3 (treze) alquei
res e 3 (tres) quartas, com 2
(duas) casas de moradas, e mais
outro terreno com ] 52 a lquei
res. no mesmo legar e ainda
um outro terreno em Rancho
Grande com 110 alqueires, com
uma casa ,de morada, tudo por
preço de ocasião.
A tratar com o sr. Ernesto

Fernandes, nesta cidade. 173�1

David Novaski
Grande fmpóril I Comereial

(Antiga Casa Humenhuk & Cia)
.-' Rua Paula Pereira

A casa comercial que mais
barato vende, nesta cidade,
e que melhor serve; á sua

, freguazia
Os, preços de mercadorias
de primeira necessidade pa
ra casas de familias são

supremamente arrazadores.

...Tem em�estoque:
Sêdas. tecidos de toQf:I especre,
"armarinho. roupas feitas para no ,

mens, ••nhoras • crtanç as, Cal
çados, louças. ap,arelh,)$ para
cosinha e tantear outras ,coisas
que :;convidamos aos � consumi
dores para uma visita, sem com

promisso 'na casa que vende
mais _barato em [Canoinhas, a

casa de

'Dsvld NOVdSki

Pêso certo - Medida exata

Faça. do Correio do Nor
-, te o seu jornal.
�;"

"

�!

T Aluminio
.• '�:':'. "Baterias e peC2S avulsas pOF

: .• ;. preços ao -alCance de todos na

T Casa Erlita
i
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': Banco lndústrie e Comércio de' Std. Catarina S/A
.,

\ .� Matriz: fTAJ I:. í Fundado em 23 - 3 -' 35 'iii
e � 5

== Enderêço telegráfico: « I N C O» ==-

� \ �,

� Capital integralizado Cr$ 15.000.000,00' =
CANOINHAS � Fundo de reserva lega! e outras reservas em 31-12-48 Cr$ 22.343:244.40 �
........_. __ _- � Total do não exigivel .. ' Cr$-37.343.244,4,0, �= ./ .=

= =

_-= Filiais, ES'critorios e Agencias em: �
=� Araranguá - Blumemu -\)3raço do Norte - Brusque - Caçador - Can'oinhas - Cam- ==.

� bírela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - ('uritibanos - Campos No- _

_ ....: vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul �
$ Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União =
.

.

- Rio de' Janeiro --,- Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa- ,

quím .
- Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira . .::::!E..., ta. Catarina ==

.

=

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

�
Travessa do Ouvidor, 17 - A [terreo] Rua, Monsenhor Celso, 50 �

� f
.
Caixa Postal, ] 239 Caixa Postal, 584 �

� Telegramas: "R I O I N C O" Telegramas: "I N C O" �
� �'
c:' Taxas oe Deposilos

'

�
� �

I
�

ª CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: ==

"= A Disposição 2%a. a. Com aviso rIe fiO dias 5%a. a. :::::'"'
e Limitada 3%a. a. " " "90" . 5'12%a. a. g
-=:;; Particular 4%a. a. " " "120" 6%a. a.' ª
:: Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a. I-= "! ". 1 ano 6'Í2%a. a. =-
''5:: ;;;;;;!'

� DEPOSITOS POPULARES 5% 'ii)
� Depósitos especiais a prazo e c/avíso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a. liiit
�.

'
'

I(APITAlIZA(ÃO SEMESTRAL
8>_.

Agencia nesta......cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira ii
= (Com .casa forte subterranea) :

� Abra uma conta no h'INCO"� e pague com chequei i
I'iIII1111Iilllllllll!iIlIllIIllIIlIII1111llImllllllllllllllllllllllll1I11111111111111111111l�IIIIWllllllm"llIllllmllll�lml�IIIIIIIII�IIIIImllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllIlIlIlIIUlllllllijlllll1"IÚUU�IIII1IlIlIlWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

A.i.4Uf�
João Pessôa.· 68
Curitiba

Desapareceu dia 3 de Outu-·
bro de 1949 de Três Barras, um
cachorro brazino grande, vea

deiro, chama-se TIGRE, quem
der noticias será bem gratificado.
LYSANDRO TABALIPA. 182-1

Vendem-se

CORREIO no NflRTE
Fund.do em 29 de m .. io de 1947 Venrle-sf' um terreno com 75

alqueires com casa e demais
bemfei+or-ias, a 18 quilometros
distante np Três Barras e a 4

d,a Estscão Ferroviaria de Bugre.
Bôa Terra, bôas casas: 180-1

Os interessados podem p�dir
ínf'ormacões á viuva d. MARIA
GURCZAKO�KY, em Barro
preto - l�l1gre - R. V. P. S. C.

Dois terrenos: Um no quilo
metro 100 da estrada Rio Negro
- Bento Gonçalves com 250
alqueires; outro em Rio das An
tas a 1.500 metros da Estação,
com 60 alqueires de -terras de
c ui t u r a e 40 alqueires de
erval com. 1.000 arvores, (mais
ou menos).
Para ver e tratar com Q sr .

Jovlno Tabalipa
na séde do do distrito de Pa-
panduva.

'

181-2

EXPEDIENTE
Direto,. o,oo,i"t.,io

,
S'ilvi'o AlfredO MAy.r

R�dato,: Guilherme Varei.
Red ..cio e Administ'ação,

Rua '.ul .. p,.,ci,a, � �

Impres,o n .. ImD,,,no'a Ouro
Vud� Ltd.. '

ASSINA TURAS

Ano • • . .• Cr$ 40,00
Semest,e . .

-

r$ 9500
'

-x-

n que é bom é um tesouro
Beba! pois, o C a f é

J

«OURO»

. "

Simbolo de dignida-
de e, civismo

Conclusão
riosa tradição de luta pela li
berdade e pela justiça, como a

sua insuspeição perante todos
os brasileiros de qualquer côr
politica, com o seu prestigio
pessoal nascido de Uma .reta e

brava cotrduta de írrespreensí
civismo que é uma luminosa
aureola - o Brigadeiro Eduar- ,

do Gomes não tem quern o so

sobreleve em titulos ás prefe
rencias da D.D.N. e aos sutra
gios da Nação.
A sorte está lançada. A U.D.N.

marchará para a batalha sob a

egide de Eduardo Gomes. E o

povo o leva rá ao triunfo, para
o S(>IJ bem e para salvação, da
Democracia,' oue Q!5 mais hor
rorosos inim'ig'os ameaçam, pon
do em perigo, não 'apenas a

Republicá, mas o próprio Brasil.

, -

NUni�'o e vulso C,$ 1,00
Num�ro atrilz"do C,$ 2,00

I Anuhcio, o .. acôrdc .eem a t.beia doi
"reços.

,
I
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SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

de dignidade
. .

'C1V1SmO
•

Continuação da, 1 a pagina

período de tolerancia, de pacien
cia mesmo, á espéra de que
se iluminassem de sabedoria e

patriotismo os mentores do par
tído �que se proclarr.a ainda ma
joritario, não obstante a eviden
cià de que está grandemente
superado pelos acontecimentos,
Não houve remedia. Ha no P.S.D.
como que uma conjura contra
a Nação. Quando todas as ou

trás correntes se dispunham a

,uma conciliação que somasse os

sufrágios democraticos, só ele
emperrou, com injustificavel ar
rogancia, na sua exígencía ini
cial, de que jamais arredou pé:
.acordo, unicamente em torno

. do nome do sr. Nereu Ramos.
K assim chegamos ao rompi
mente, que f a l.a n d'o na

Camara dos Deputados, o sr.

Prado, Kelly declarou consuma

do, ao dar por encerradas as

negociações e dissolvida a co
missão ínterpartidaria.
Tem a U. D. N., pois as mãos

livres para agir, com a sua ban-

Louçás
por preços

,rea ú'zi d i 5S fm os'
.

Casa Er,'ita
Casa Brasil

deira e com o seu ímpeto, na

obra que é a sua missão, em

pról da Republicá e da Demo
cracia. Nada de arranjos ou

conchavos. É. agora o apelo ao

povo e ás urnas o caminho uni
co a trilhar, após o insucesso
imposto pelo P.S.D. aos esfor
ços despendidos, em pról da
conciliação. E, para esse apelo,
ha um símbolo de dignidade
e civismo, já cultuado pela von
tade popular; em manifestações
que enobressern o Brasil: Eduar- -,

do Gomes.
O nome do Brigadeiro está

no coração da· mocidade e na

boca do povo. Fora e acima
dos partidos, � Nação o aclama
como seu candidato. E a União
Democratíca Nacional, repetin
do no Brasil o que aconteceu
em São Paulo, não tem outra

, coisa a fazer senão adotar como
sua a candidatura que nasceu
espontanea e vitoriosa nas mas

- sas, que são o fator decisivo
nos prelios eleitorais.
Tem o partido muitos gran

des nomes, que poderia lançar
á campanha com plena certeza
de exito. Nenhuma outra cor

rente partidaria' Ipossui tão bela

constelação de estadistas e par
lamentÁres dignos da investi
dura de ,supremo magistrado
da Nação. Mas com, a sua glo-

Conclue na 3. pagina

- Libanêsa

Vultoso roubo em uma casa comer

'cial de Teuney ,

Em dias da semana passada
foi assaltada a casa comercial de
propriedade do Sr. José Sczygiel,
situada no povoado de Taunay,
.a alguns quilômetros desta cidade.

O sr. José costumava guardar
em uma caixa de madeira, não
só as ferias de seus negócios,
como de sociedades, igreja, etc.
e nsese dia deveria ter, ali dez
contos de reis, mais 0U menos.

Sua Senhora levantando-sei
muito cêdo nada notou de anor

mal, minutos depois, voltando ao

local do negocio, viu a janela a

berta, e como é intuitivo, percor
reu com fapido olhar o reGint0
notando a falta da caixa. Alar
mou í:I. casa. Seu ooarido com·

'pareceu; olhou pela janela aberta
dotando a impressão dos pés do
ladrão na terra molhada . pela
chuva' que caíra á noite, seguindo
,a trajetoria daque1es pés, foi _ en

contrar um fulano, de quem não
sanemos o nome, ensilhando o ca

'Valo atraz da igreja,daquela lo
calidade. O meliante mais que de
Rressa "meteu o cavalo no ca-

minho" e desapareceu na curva

da estrada. \

Dada a queixa á policia; esta
'comunicou-se com as policias vi
sinhas e tal individuo foi preso
'para averiguações, em S. )Vfateu,s
do Sul visto .não ter' 'sido encon
trada nem a caixa nem os "mangos".

O Snr. José Sczygiel que ne

cessitava fazer pagamentos no co

mercio, está se vendo abarbado.
-----� ---_._--

e Versos
(LULÚ ZICO e

P'ra Cantar Vai subir o preço do café
. o café, safra de 1951, já che

gou a cotação de 1.318 cruzeiros

por saca e, como tudo indica,
irá á mais.

Nessa historia do café, o go
verno brasileiro foi um "otário".
Sabendo que os estoques

mundiais estavam esgotados e

que as. colheitas não eram boas,
o governo consentiu na venda
de 5 milhões' de sacos aos Es
tados Unidos.
Havendo falta, os americanos

ditaram preços e dentro de um

mês, subiu o produto de cerca

de 200%.
Quando perdeu: o Brasil! E é

por essase por outras que sem

pre andamos de -Tanga.

T SSES 1
.

B�ON()UITES 1

JULIO MANE)

- Vamos afinar o cavaco. - Tá bão que tá danadol,

Outra vez o 'P.S.D.
Aqui na nossa Comarca
Levou mais uma lambada
Daquelas de. deixar marca.

- Foi de amargar!

A U.D.N. prostestou
Contra suposta eleição;
O Tribunal aceitando,
Mandou por em discussão.
- Na Democracia é assim ...

'-

Depois de correr caminho,
Depois da prova provada."
Caiu por terra argumentos
A coisa Ici anulada.
- Oba! Muita gente amarelou!

Agóra é só :esperar
( Que venh� ;confirmação;
Dr. Rival vai p'r'o trono
Sem haver nova eleição.
- Sinal dos tempos.

Assim o dr. Osvaldo
'Vai p'ra casa déscançar,
Tá velhinho, tá cançado,
Deixe seu Riva mandar,
- Se o «Barriga» quizer...

Çom Justiça não se brinca,
E já um velho ditado
Quem se mete contra éla
ACaba sendo espetado.

Com espêto de" aço.

- O «A'\) é o governador
eleito, sr. Adherbal Ramos,
moço rico, e que vive enfer

mo, no Rio, mas frequen-
tando diversões.

'

- O «B» chama-se Bôabaíd,
e é o presidente da Assembléia,
no exercício do cargo de go-
vernador.

.

- O «C» é o Celso Ramos,
.Irmão do vice-presidente da

Republica, tio do governador,
e que é o fiscal dos negócios' da '

máquina administrativa.

,
.

A casa comercial preferida pelo povo por que,
d� fáto, vende barato sem temer concorrencla,
,.. . . Ali" na casa «8rclsil .- L.ibaAisa»;' '�f'" .

.

"',

Encontram-se I

Completo sortimento de tecidos, {oupàs, armarinho, bijoute
ria - Calçados, louças e aparelhos para cozinha - Ferragens,
Ferramentas em geral, para lavoura e profissionais.

Generos alimentícios de toda a espécie, desde as con

servas até os produtos coloniais.

Preços por preços procurem
a Casa Btasll-Libaoêsa

que não teme rival e vende de verdade, barato,

Procurem a

Casa Brasil -, Libsnêse
de Feres Coury & Sobrinhos

Rua Paula Pereira

(Defronte á Eadio Canoinhas)

Os .Ou.tr o s e Fatima
Recorte dum Jornal pro

,,; '/estante de Salisbury (At-ri'-
ca inglesa): -�, \ •

«No dia' 21
�

de Feuereiro
uma estatua de Nossa'Se
nhora da Fatima chegará a

Satisbury e'durante 4 dias os
catolicos prestarão home-
nagem a essa imagem ...
Muitos se a d m i r a r ã o

de tanta
\
ate n c

ã

o dispen
sada a uma e s ta tua. A
Igreja catolica 'ensina que; as
.imagéns til' fesus Cristo, da
Virgem bemaita e dos san

tos em geral devem ser hon
raaus, não em si proprias,
mas peto que re-presentam.
Poucos cristãos haverá que
não tratem um crucifixo com

todo o respeito.
Mas porquefaria uma es

tatuo touo esse 'caminho de
Portugal até a Rhoaesia
(Africu ingteza), e porque se

tornuria tão- famosa a pe
quena aldeia da Fatima? ..

É uma estranha e Linl/o his
toria que aconteceu precisa-

, mente no ano da revolução
russa.

(segue o relato d(js 6 apa
rições)

Para os -catolicos, a men

sagem da Fatima é muito, ceras.

significatiua. A insistencia XAVIER, MONTEIRO

'na oração e penitencio para
reparação do peco ao é um. 'OS problemas da nossa
brado constante. Mas para '. .'.
os que se encontram tora aa Cidade' precisam ser di-
Igreja há outro astieto da I d d b t'dhistoria que pode impressio- vu ga os e e a I os

nar mais. A devoção, o fer- Um grande orgão da imprensa
vor religioso ...e a· força espi- paulista está cada vez mais se

,ri,tz.tt,ll ·aessus três crianças 'i'dentifícando çom os assuntos

camponezas é em si me$mo do interior, trazendo-os ao co

umu coisa notavel. Os pro- nhecimento do público da Ca

dig;(ls soiures não podem pital tã'O' dependente' do esfor
tamb61ff ser .postos de parte ço daqueles que trabalham ria

de animo Leve... agricultura, na pecuária e no

Francisco morreu pouco de·
'

comércio que florece em toqo
pois com a influencia espanho- o «hinterlan(h paulista.
la, mas mEsmo quando se en- Esse jornal é o «Diario de S.
contrava demasiado rloente pa- Pau�o>:, Registre-se entre as

ra poder articular as palavras. suas mais decisivas campanhas
do Rosario, dizia-as mental- a da Aviação, a Campanha da
mente. Morreu com um soniso Criança, a Mecanização da La-

Prefiram
sempre

CAIE OURO
gostoso até a ultima gota
Faça do Correio do, Nor

te o ·seu· jornal.

nos labioso Não tinha ainda

corripletadó 11 'ftfh'bS:: - �.....

Jacinta foi atacada tambem

pela influencia da qual proveiu
a sua morte mas foi conso

lada por uma promessa de
Nossa Senhora de que a leva
ria para o Céu. Longe dos seus,
um hospital de Lisboa, demons- ,

trou paciencia e submissão, pa
ra estranhar numa creatura tão

jovem, E a sua oração ardente
foi recompensada' por frequen
_tES visões. Antes da morte fez
varias predições que se cum-

priram á letra. "-

Foi-lhes (aos falecidos e á
'sobrevivente Lucia) prometido
que se o mundo fosse consagra
do ao Coração Imaculado de
Maria, e se o povo fizesse a

Comunhão Reparadora no prí
meíro Sabado de cada mez, a

Rússia se converteria e have
ria, paz no mundo.
. É para incitar- o�' catolicos a

consagrarem-se a este ideal que
a estatua de Nossa Senhora da
Fatima se. encontra em viagem
por todo mundo ...

A' historia dá' Fatima

.pode ser ignoraria:
não pode ser rejeitada!» ...
Assim falam protestantes sin-

Amor. impossivet
� rci�LadQ .de, _J_oin v.i,le� fQ' aha

lada com a triste noticia do sui
cidio de uma mocinha de 16 anos;

que se enforcou, por motivo de
amor. A infeliz garota, Dorilde de

•

Oliveira, não podendo resistir aos

sofrimentos de um amor impossi- r
I

•

vel, pOIS O homem que ela ama-

va era casado, pôs termo à vida,
de modo trágico, enforca ndo-se
num galho de _�rvore.

é candidato mas
i pÓde ser, .

'o sr. General Canróbert da
Costa, Ministro da Guerra, decla
rou' que não é candidato, mas

está pronto a servir o Brasil em

qualquer posto.

Hão

� studantes e o Bri9éJdeiro
Continuá a campanha dos estu

dantes a favor da candidatura do

Brigadeiro Eduardo Gomes.

Sr. Adernar adiou a

, ViaJem,
o sr. Ademar de Barros

adiou sua viajem a Santa

Catarina, para 'quando ho
rizontes ficarem mais claros, ..

Crise Itajaí �em
Em Itajaí, descontentes com o

PSD, acabam de deixar o mo-
,

ribundo partido nereuzista cer- f

ca de 41 pessoas, tqdas elas
elementos de projeçã\) em Ilho

ta, representando, por isso, cen
tenàs de pessol:is.

voura, a da Produção· em geral,
estas últimas tomadas sgGra a

sério pelo governo.
É lógica, pois, a situação aI:.

cançada"'pelo «Diario de S, Pau-
. lo» nas simpatias do' povo de
todas as lcidades do nosso In

terior, onde sua ciryulação e

prefel'encil:l'são caçia vezma'iores.
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Aniversarios
Fez anos dia 5, �a senhorita

-Maria Lêoni de Oliveira que foi
muito cumprimentada.

.

,.-

FAZEM ANOS

Hoje, dia' 10 o abastado co

merciante e industrial sr. Miguel
Procopiak, vice 'presidente da Ca
mara

. Municipal: Chefe de família
exemplar. Coração aberto para a

pobreza local o sr. Miguel. Pro
copiak é muito estimado, por isso,
vai receber mnitos parabens aos

quais juntamos os nOSSOd.

- Festeja, tambem, seu natalicío
no dia' de hoje o sr. Koehler pes
soa muito estimada em Marcilio
Dias.

I

•
I

.

- E de festas o dia de hoje para
a distinta snta. Irrnengarda Schol
ze, por motivo de seu aniversario.
- Mais um ano dê feliz' exis

teneia marca hoje a distinta <se
nhorita Dóra Ligia, filha do casal
Dr. Clemente Procopiak.
Amanhã, dia, 11, o [ovem E

duardo filho do sr. Pedro A. Se
leme. residente em Curitiba; o

menino Sidney, f1lho do sr. Odi
lon B. Schroeder, nosso assinante
residente em Joinville; a exma.

sra. d. Helma, virtuosa esposa do
nosso amigo sr. Wiegando Wiese;
o menino Carlos, filho do sr.

Henrique Passos.chonrado Comer
ciante residente em Felipe Schmidt;
o nosso distinto amigo sr. Carlos
Mühlbauer.

'

Dia 12, o menino Haroldo filho
do casal Guilherme Mohr, residen
te em Piedade.

Dia 13, a exma. sra. d. Auro
ra, digna esposa do sr. Rodolfo
Jablonsky, residente em Três Bar
r8S; Ó nosso bondoso assinante sr.«

. Rodolfo Schumaker; . a iateres- ,.

.sarite -garõta Ivõne, dilêta filha
do sr. WiJJy Gorseltz.

...... Dia, 14, a galante menina Car
mem Lucia querida filha do casal
dr; Aroldo 'C. de Carvalho; a bêla
menina Terezinha de Jesus que
rida filha do sr. João' Fürst, re

sidente em Salseiro.

Dia, 15, a distinta snta. Elenn
dileta filha do sr. Frederico Dal
mann, residente em Três Barras
e fiuo ornamento da sociedade
dalí; o ilustre médico sr. dr. Cle
mente Procopiak, atualmentere -

Sra. d. Maria Gallotti
Em visita a pessoas de sua

amisade encontra-se nesta cida
de, hospedada na casa da fami
lia Benedito Terézio, à exma.
sra. d. Maria Gallotti, exma,

esposa do ilustre sr. dr. José 'do
Patrocínio GaÍlútti, que' residiu,
por muitos anos entre rrós,
A exma. dama que conta com

grande circulo de amizades, con
_quistado pelo seu boníssimo co

ração e alta cultura de que é
possuidora, tem sido multe vi
sitada.

Respeitosos cumprimentos.

Sr. Isidoro Kretzer
Em companhia de sua exma.

esposa deu-nos o prazer de sua

visita o sr. Isidoro Kretzer,
comerciante em Lança j

Gratos.

Enfermos
Encontram-se enfermas," tendo

sido muito visita-Ias as exmas,

sras. d, Ana, esposa do sr. Emílio '

Schultz e ·d.� Maria, esposa do sr.

Alfredo Schultz.
. Breve restabelecimento.

. Lindíssimas
Rendas

Fitas, Linhas, Toalhas riscadas na

Casa Erlitc1
Feri�as. Espinhu Manchas. l

Ulceras e Reum�tismo I

"ELIXIR DE HUfiUflRr·'

Faça. do" Correio do' Nor
te o seu jomal,

sidindo em Curitiba, onde abriu'
seu consultorio. Muito estimado
entre nós porque aqui deixou
sulcos profundos de humanitarismo.
Dia 16, o talentoso contador

sr. -Valerio Silva, 'que conta oom

grande circulo de amisades; o tra

vêsso garôto João, filho de João
Scheller, ex-proprietário da Cer-
-veiaria Guarany.

.

í

Atençã.o
e

\

Vacinem seus animais contra todas as doenças infecciosas,

A_Garcindo e:Cia_

/ pronta I

;
; .

\
'

Colosso de'
cimento armado

jAs obras do. gigantesco Estádio
Municipal do Rio de Janeiro -

a maior praça de desportos do
mundo - estão ,na sua fase final,
com 2.000 operários trabalhando
dia e noite .li fim de entregá-lo
pronto muito antes do inicio da
Copa do Mundo.
As cadeiras cativas estão> con

cluidas e as arquibancadas em via
de

'

conclusão.
A capacidade dessa praça de

desportos será paua 155 mil pessoas:
35.000 em pé; 90.000 arquibanca
das e 30.000 cadeiras cativas.

O perímetro do estádio é de
1.800 metros e sua altura máxima
32 metros. O campo terá as di
mensões olímpicas: 1l0x75 metros,
com sistema de drenagem.

'

As 30.000 cadeiras cativas são

dispostas em 25 filas ao redor de
todo o campo e cobertas pelas
arquibancadas. A trás destas filas

encontram-se os camarotes para
5 pessoas.

O acesso a esta parte do está
dio é feito por meio de 8 rampas
de 5 metros de largura. e 1,10 de
declividade. Os espectadores destes
locais são servidos por bares, res
taurantes e instalações sanitárias,
distribuidas numa faixa de 30 me

tros de largura,' 20 redor de todo
estádio.

'

Na primeira fila, á altura de 7
metros acima do campo, estão lo
calizadas as cabines da imprensa.

Precisa:se . de
.

'

, OperallOS
Necessito de bons operarios

para construção, de 'estrada de
ferro, nem .que . não tenham

d tíca.v
I

gran e pra lCa. ,,'< ,.., ,

Para
-

tratar" <com Eleuterío
de Lara Cardoso em Rio das An
tas - Bento Gonçalves - Rio
Grande do Sul. Correspondencia

. par-a a c'aix�.'pQ5ttal, 165 no
,

·TO. Bátalliãõ térroviáriã. "19"3:"1

Faça do CORREIO 00\
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Arrancou das mãos p'es- ,(amara dos Vereadores
.

(
sedlstes a orienta��o Encontra-se novamente reu-

. nida a Camara de Vereadores
politica deste municipio.

Por estar vago o cargo de
Presidente houve nova eleicão
sendo eleitos Presidente o sr.

Alvaro Machado e Vice Presi
, dente o sr. Miguel Procopiak e

reeleitos os secretarios.

ea.r:J,a- da- ctta.n�a.
As bondosas senhoras agui

Uma bomba de bicicleta, bran- residentes 'deram inicio á gran
ca, (materia plástica) marca de campanha. de construirem

«Humber», no trecho entre a .

uma casa para agasalhar as cri
Matriz e a Preíeítura.. Gratifi- anças pobres, e abandonadas,

��-5e 11 q_q�� -: ..B:� e�g.t:",€,:��� na ,,,-,_GtJWa,r 4�.;> çrianças que vivem

Impressora Ouro Verde Udá'. "hô Iêo dá sorte e Uma grande
obra de caridade, porque ha

pais .

e ha mâis, que deixam
NORTE O seu Jornal os filhos á solta como se fos

sem animais inuteis á grandeza
do dia de amanhã.

É preciso, porém, que tão

grandiosa idéa pão fique somen

te no entusiasmo das primeiras'
horas, tão grande- e nobre en

preeridirnento necessita de mui
ta energia, trabalho e vivacidade.

Pomos as colunas á disposi
ção das nobres sehoras para o

que fôr preciso,

Aos poucos, o panorama poli
tko vai tomando rumos deíenidos.
A missão dos tres cbefes fra

cassou na escolha do candidato
comum 6. sucessão do General
Dutra, pelo que este arrebatou
das mãos pessedistas a orientação
e entregou-a ao sr. Adroaldo Mes

quita da Costa. Ainda não se

pôde prever que o novo coorde
nador seja mais feliz que o sr.

Nereu Ramos" mas tem·se, essa
esperança.

(aixa Federaf
A Caixa Economica Federal,

está funcionando no predio Nico
lazzi, proximo à casa comercial
do sr. Alfredo Mayer & Filhos e

não corno dissemos em o nosso

ultimo numero, ser no predio do
sr. Pedro A. Seleme.

Engano de redação e nada mais.

. Alô sro Pedro Didek!
Encontra-se nest'a redação

uma,' carta, que foi pósta na

caixa post-al deste jornal, ende
reçada ao senhor. Queira vir
busca-Ia.

Perdéu-se
/

V
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I�os O ctu DE �Ô� AZULAPA OEVllJO
. .AO AR� foIll FE5TR4,TDSf:GRA O I=leMAMêN"
TO TeM UMA CO$2 �'Ol..,eí.o ESCLJ�A
E O SOL BIZILf.lA MaIS F02TS.

i�"'7I'
(A (:I ora sob o patrocinio de JOÃO SELEME

. VOCÊ <ABIA que a oficina João SELEME, dispõe
de peças e acessorios Ford e ChevroJet?

VOCÊ SABIA que alem' de possuir oficilla e ferraria, deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de correias de lona

para industrias, a organização' <lo sr. João SELE.ME vende ma-

quinas agricolas?
.

VOCÊ SABIA que as loias, oficinas e escritorio J JAD SELEME
ficam nesta cidade à 'Rua Paula Pereira, 16?

QULlIJOO CI-IEGA O

MOMENTO De FAZ.EI<..
o CA�U�OI' o SIC�O
Oll seo» TRABALHA
re.ê6 DIAS seM PAeAR. -

E PRJ:)CJlJz. UM �/O
.

tlPRDVEiT4VEL DE: 800
.a 1.200 MtTfCDS OE

COMP�/MC:NíO.

-------------_.__ .

___--..-__C._... ._

Ou r.eA CRISE RE
SOL VII?A.' aesco-:

Colonos
Criàdores
têm sempre um grande estóque de produtos veterinários

Procurem a referida firma, ou seus agentes:
Em Agua Verde. Michél Seleme

Bela Vista do Toldo Waldemir'1 V-Jaz (

Valões Alípio Artigas
Rodeio Grande .Amadeu Veiga
Timbózinho �João Reinert
Três Barras Leocádio Uhlir
Santa Cecília Irmãos Fernandes
Rio Claro Sebastião 'Becker

Todos os agentes têm �vacinas em est>óque, para
129-P entrÉ:ga.
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/ e falar em leite torne uma

chícara do exelente €afé Ouro

Despedida
Eleuterio de Lára Cardoso por.

interrnedio deste jornal despe
de-se de seus grandes e bons

amigos bem como das firmas
atacadistas que forneciam fran
camente á firma Irmãos Lara,
que dela agora retirou-se o

abaixo assinado por motivo de

mudança.
Merecem meu agradecimento

as acreditadas firmas Fuk, Stein,
Casa' Branca, desta cidade. Mar
celino Ruthes de I .olcnia Vieira .

Despeço-me, tambem, rios meus

amigos de Rio Novo e a todos

aqui declarados e aos demais

amigos ofereço meus prestimos
no 1 ° Btl. Fêrroviario em Rio
das Antas, Bento Gonçalves, Rio
Grande do Sul, éorrespondencia
para a caixa postal nO ] 85.

Canoinhas. 8 de Novembro
de 1949 193-1

Eleuterio de Lara Cardoso.
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tAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


