
Conforme divulgámos em nossa' última edição o Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral, apreciando o recurso ínterpôsto pela Ano 3
Câmara Municipal de Canoinhas da decisão do Meretíssimo Juiz
Eleitoral desta Zona que declarou ínelegivel para o cargo de Pre-
feito o Dr. Osvaldo de Oliveira; confirmou a 'decisão da primei-
ra instância determinando o afastamento do atual Prefeito e a

.. eleição de novo pelos senhores Vereadores,

Segundo noticias ainda não confirmadas; a declaração da

inelegi.bilidade do ilustre politico baiano aqui radicado, foi mani
festação unânime do Tribunal e a deliberação de determinar a

realização de novas, eleições foi tomada pelo voto de desempate
do Presidente dessa Côrte de Justiça Eleitoral.

Até aqui uma grande vitória da UDN pela demonstração Diretor-proprietário:
convincente de que acima da vontade, e dos desejos dos M - A - \

J - O - R .. I - T - A.: R - I - O - S está a LEI. É o 'primado do Di- Redator: GUILHERME VARELA

reito e da Justiça característico dos regimes democráticos. Entre- CANOINHAS SANTA CATARINA BRASIL
tanto ainda não é tudo

"

-----------------------------------------------------------------------�------------�

Da decisão na parte referente à realização de 'novas elei-

ções, a UDN de Santa Catarina recorreu ao Tribunal Superior
Eleitoral, pleiteando a observância da lei e a posse do Dr. Riva
davia Ribas Corrêa (segundo colocado em ordem de votação
quando da eleição .procedida pela Câmara para preencher o car-

go de Prefeito) no cargo eletivo vago com o falecimento do sau- Não obstante ruminar-se aí pe-
doso Otávio Tabalida, r

los cafés que os dirigentes do PSD
,E muita razãoassiste à secçãd catarinense da UDN� Com local .estão firmes, firmissimos. co

efeito, tendo sido declarado inelegível o cidadão que obteve maior
mo se de cal e pedra fossem cons

número de votos e estabelecendo a Lei Eleitoral, como estabele- truidos, parecera quem se méte a

ce, que não devem ser computados os votos dadosla cidadãos ine-
I observar que a coisa anda de mal

legiveis, é obvio que deverá ser empossado no cargo o candida-
a peior.

to elegível que houver obtido maior votação. Para falar claramente o deputa-
E o preceito legal é sábio. Não fosse assim e a maneira do 'Orti, julga-se com direito 'de

mais facil de anular-se uma eleição, direta ou indireta, seria vo- mandar e ser obedecido, porque .

tar-se em pessoa inelegível. E um simples voto de eleitor menos os demais proceres são funcioua-
avisado bastaria para provocar a renovação de um pleito. rios publicas e como tais, falta-lhes

Um exemplo elucidará melhor.
,

o direito de espernear, A Demo-
cracia do dr. Orti, é assim. Ora"

Figuremos o pleito de 1950 com dois candidatos legalmen-
te registrados para disputar a Presidência da República: Milton os que lutaram, pelo P.S.D. e hão

C N I
.

I P''''D Ad it de lutar, não lia duvida, queremampos pela UDl e Pinto A eIXO pe o t-'. rm amos que o
ter liberdade de, Lensar, de agir.candidato pessedista obtenha dois milhões e quinhentos mil vo- P

tos; que o udenista mineiro atinja a casa dos dois milhões e qua- Porque essa wesquinha -perse-
trocentos mil e que uma tercei.ra pessoa, não registrada como guição aos srs, drs. Fernando de

candidato por nenhum dos partidos, o BRIGADEIRO, por exem- Oliveira e Tarciso Schaeffer ê Ao

plo, obtenha vinte votos ou cinco milhões deles. Não tendo sido sr. Osvaldo Soares que vive para

registrado candidato o her<?i de Copcabana e sendo íncomputa- o seu Grupo i'
,

E I I t ...
veis ou em branco os votos dados a cidadãos nessas condições, t\ explicação ,é translucida: O

e voa r asería o caso de renovação da eleição! ou' de proclamar-se eleito sr. ?r. Fernand? desej� ser �e-
'

. I

•
o candidato dentre os registrados que tivesse obtido maior votação? putàdq no, proxrmo pleito, ,aSSHl1

, ""
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- porque=a sua �lanUe aeprsaçao (e "B' .

g 1 d 't
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d filei I des 'd .

hã I

'can rc a Ó regis Ta o que- iouvesse o ,I o maior numero' e vo os.
ser deputado federalnão dá certo;

erm: e a eser; ou as. I eiras aque a esgraça a· connc ao que
, de honra do jornalismo cabo- dá bem no finzinho da coluna ver-

Mutatis mutandi, êsse, exatamente êsse, é o caso de Ca- naufragou,' fala-se que ,existem 60 -

� elo, mas não desertou não. O tebral.,

noinhas que tanta celeuma está provocando. <, candidatos para a chapa pessedis-
,

fdi' nosso colega depois de suas via- Seu Beringela voltará é a pro-,

Comnôe-se a nossa Câmara Municipal de treze vereado- t.a e era, portanto, o lagar de ., .

t dv .c: d d d ' gens para apaziguamen o as, messa. Suas promessas são cum-
res. Vago o cargo de Prefeito com o falecimento do sr. Otávio eputa o esta ual e 'seu. desavém t

'

tíd'

M 'esavenças en re os par I os po- pridas e não como as de politi-
Tabalipa a Câmara procedeu, pelo sistema indireto à eleição de "' as... o dr. Fernando quer, liticos, no' embrulhado caso da cos tapeadores. Com êle é no
novo chefe do executivo municipal. Nos. dois escrutiníos então tambem, prestar seus serviços a sucessão presidencial, meteu:" duro.
realizados o resultado foi o mesmo: SETE a CINCO. Sete votos Canoinhas.

se a ditar um livre sobre me-

para 0 Dr. Osvaldo de Oliveira e cinco dados ao Dr. Rivadavia
' O' dr. Tareiso que nunca foi todos politicas. E lá em seu mo-

Ribas Corrêa. O Dr. Osvaldo de Oliveira, que exerceu o cargo chegado ao sr; Orti, pouco liga as desto barbaquá, a meca dos
de Prefeito nos 'seis .mezes anteriores à verificação da vaga era suas palavras cruzadas, faz a sua politiqueiros de campanário, on
inelegivel para o cargo. Essa inelegibilidade foi decretada em obrigação dentro do Departamen- de sua palavra é ouvida como

duas instâncias' da Justiça Eleitoral: pelo meretíssimo Juiz da to de Estradas. O sr. Osvaldo Soa- profecia, está êle 'com um da
Zona e" pela unanimidade dos membras do Tribunal Regional res, verdadeiro educador, todo se tilografo, e algumas secretarias
Eleitoral. Logo, os sete votos 'da maioria pessedista são incompu- consagra aos seus afazeres no Gru- jovens e bonitas, concebendo o,

taveis, são considerados em branco, devendo prevalecer os vo- po Escolar, não ligando politica. livro que segundo noticias vai
tos dados ao cidadão elegivel. Não ha como fugir a isso. Eis por-

Outro rebelde, merece pois segun- ser do outro mundo.
que, com. absoluta SERENIDA..DE E .CONFIANÇA aguardamos o do a doutrina. üptiniana, uma re-

pronunciamento do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, da Ca- moçãozinha com alta de posto. O '-S Diante disso, seu Beringéla,
pital da República. dr. HarJldo Ferreira, que pensa pediu-nos fosse ínrerpete de

como entende faz mal ao sr. Orti. desculpas, aos leitores desta fo-

que quer obriga-lo a éalçar pela lha, afirmando que quando vol-

Mentl·ras da seman·:.Ji
sua fôrma, logo ... se 'não o obede- tal' á labuta vai ser de] amar

U ce procure novo rumo, novo Cen- gar, de fazer sair faisca, uma

Eu não disse que o dr. Tar- tro de Saúde. O P. S. D. precisa verdadeira bomba atomica nas

cisio seria transferido�-' de coesão e cafla um puxando a esquadras politicas desta terra

seu talante não dá... onde a cadeia é um problema,
Que lástima! Mas como fracas- t tApenas nenhnm mal póde ser a pon e um eorema e o cargo

sou o baile do Canoiuhense... P ffeito aos 8rs. dr. Osvaldo e Mi- de re eito uma ineognita,
Com o inicio do Ano Novo su-

b' -

d N guel Procopiak. O velho está muito lampeiro,lU a cotaçao o ereu... C I 4
.

E d O b
onc ue na ,a. pagma. regressou de sua viagem com osa o rty tam em... . �

\
.

--_.

pneus v'ulcanisados, sem rugas
A. balsl? sôb'rc o, I,=ti.o,Timbó '�Oi ,�" D T

A

B nas faces, senhor' de uma denta-
mUlto bem constIUlda ... e nao ' e res arras dura artistica com dentes fluores-
naufragou, não ... vai muito bem,
b d

Com a gentil senhorita Agla- ce)1tes, disposto a fazer figura rias
o figa o. Conto na 4a pago

cy, dileta filha do sr. João B. proximas eleições que dizem ser

Paçheco e de sua exma, esposa efetuadas a 3 de Outubro, da
d. Zilàa Pacheco, consorciou-se ta queremista, mas que segundo
dia 31 de Dezembro o estima- o boletim meteorologico fornecido
do jovem Jos� Sauke, filho da pelo Ministerio da Agricultura,
e:){ma. viuva d. Ana Sauke. terá logar DO dia 1 'de Outubro,
_ 'Consolidaram seus sonhos domingo, conforme marca a lei

ele'itlilra1,unindo-se pelo matrimonio o

distinto jovem Contador Emi- Em se falando em,Justiça Elei
liano Uoa, filho do sr; José' Emi- toraI os «grossos» do peéssedismo
1iano Uba e de sua 'digna es-

posa d. Happe 'Selern€ Ub:a e

a prendada senhorita Maria da
Conceição, dileta filhà do casal
Ciriaco J<'elicio de Souza-Elza
Bockert de Souza:
Aos jovens nubentes VOt0S de

felicidades extensivps seus di

gnos pais.

SILVIO A. MAYER
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Circula às 5as feiras

Complicações nas

hostes pessedistas
Cadeia Publica _de

Canoinhas
Segundo ouvimos dizer vai sado o temporal, sêcas as

ter solução o caso· da ca- estradas, o "Governo Mu
deia pública de Canoinhas, nicipal", terá a honra de re
mesmo porque não fica bem, ceber a visita do ilustre Co
dizer-se em letras de forma, mandante da Policia Militar.
com tintas azul e vermelha que traz credenciais afim de
que temos tudo, que o Go- transferir a cadeia publica
verno dá tudo e afinal o para o quartel em constru

que vemos é éssa vergo- ção, onde está projetado o

nheira: umas escondidas co- aquartelamento de uma com

mo a Cadeia; outras a vis- panhia isolada da Policia·
ta como a ponte e ainda - Militar. �

outras que estão sempre de- É o maior presente d�
pendendo de solução.

,

1950 do Estado ao Munici-
Fala-se, porém, que pas- pio.

As festas à
São Silvestre

Transcorreram animadissimos
os festejos promovidos em ho

menagem ao transcurso da pas
sagem do ano de 1949. Em to

dos QS lares essa comemoração
tradicional teve largas e�pansões
de entusiasmo, Alegres bailes fo

ra� improvisados,!=m casas p.:r
ticulares. Nos clubes, então, fo
ram além de todas as expecta
tivas os festejos.
A nota principal foi a eleição

para a rainha do fidalgo Clube
Canoinhense, Muita cabala, mui
to eptusiasmo, e afinal eleita a

distinta senhorita Carmem Schei-
/ de, dileta filha do casal Rodol
fo Schelde e professora laureada

pelo Conservatorio de musica
do Paraná, que foi muito feli

citada, tendo recebida custoso
,brinde. Muitas outras distintas
senhoritas foram votadas, obten
do algumas o honroso titulo de

princezas.
Foram eleitas Princezêls as

distintas senhoritas: Emi Ma

chado, 'Dirce Carvalho, Rotraud
Seleme e Ilma sc�roe1er, que

Rua Eugenio Souza
Viaduto

A :!:'ua Eugenio Souza, rua
movimentada, n11nca

.
mere

ceu os olhares da Prefeitu'
ra, com as ultimas chuvas
transformou tudo, principal
ment� na' volta do viaduto,
tem tanto barro que está
impedindo o transito.
A e,ngenharia prefeitural

precisa dar um geitinho ...

Aluminio!
Baterias e peç2S 'avulsas por

preços ao alcanCe de todos na

Casa Erlifa
..

,

ta,mbem foram alvas de gran
des manifestações de apreço.-

'-'

• •

MANÉCO

Os ',que Viajam
Regressou de sua viagem de lua

mel acompanhado de sua exma. es

posa o nosso amigo sr. Altamiro Ri.
cardo da Silva. _

.- Viajaram até Curitiba os srs.

dr. Aroído C. de Carvalho e Altavír
Zaníolo,
Esteve nesta cidade procedente

de Felipe Schmidt o nosso agente
e amigo, sr. Augusto Brruhardt.

Pelo" despesto
,

"

Dia 6, com inicio ao en

tardecer, terá lagar, no clu
be Operário, a fpsta de a

niversario do bolão "Demo-
,

crata", constando de churras
co e em séguida disputa do

..

torneio entre os associados,
com lindos e custosospremias.

Baila de despedida
Realizar-se-á, sabado, na

séde da S. B. ,Óperária um

grandio:;;o baile de despedi
das promovido pelos jovens
que vão prestar seuS servi

ços ás\ classes armadas, cu
jo embarque está marcado
para a proxima semana.

Ha grarlde animação.

Casa Criançada
Completando' a noticia da nossa

ultima pagina noticiamos que se tra·
ta da Assembleia Geral para eleição
da nova diretoria a realizar-se, ás
15 horas do dia 10, conforme deter
minação estatual.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



('.

CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR' TIRAGEM, E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE
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Joaquim Lopes David
Acompanhou, em meio de

1931, sua esposa a Coimbra
afim de consultar um medico
especialista, pois ela estava pres
tes a ser mãe, e sofria de gra
ve doença do coração ... Diversos
medicas consultados lhe haviam
aconselhado a pratica do abor

to, como unico remedio que a

podia salvar da morte ...

O especialista, depois de exa

minar cuidadosamente a, enfer
ma, mandou-a dirigir-se ao me

dico que lhe tinha recomenda
do com uma carta em que ex

punha o seu modo de pensar,
perfilhando em absoluto a opi
nião dos seus colegas.
Perante este parecer, o me

dico assistente pronunciou a sen

tença ...sentença irrevogavel, sem
apelação: «É preciso .que sua

esposa se recolha sem demora
ao Hospital, para lhe ser 'Pro
vocado o aborto; do contrario,
terei de lhe passar a certidão
de obito» ...

/ ': No jorna! «Voz de Fatima» o

marido da doente conta-nos o

seguinte:
«A isto respondi eu: pois se

é essa a opinião de V. Exia e.
do seu Exmo Colega, não é á
minha. Não consinto em tal ma
tar um inocente! Nunca!
Ralhou comigo, chamando-me

assassino de minha mulher (e
não se lembrando que queria
cometer o mesmo crime num

inocente) ... Vendo país, que a

mêdiciria só salvaria a minha
mulher a troco dum crime, re
cusei-a e saí para me dirigir.;
a. quem? ..A Virgem de Fatima.

Orava quasi continuamente e

comungava todas as vezes que
me erapossivel.Puzde parte todos

I os medicamentos para simples
mente dar á doente,· como' re
medio, Agua do -Santuárío de
Fatima. No dia 18 de janeiro
deste ano (1939) acabei .urna
Novena a Nossa Senhora de
Fatima ... e no dia 19 de madru

gada ... um parto felicissimo da

va-rne mais uma filhinha que
oito dias depois foi batizada com

o nome de Maria do Rosario de
.

Fatíma-.;
.

Escreve o Dr. João Amorim,
exdiretor. clinicó da Casa Ma
ternal São Paulo «O que succe

de em Araxá não nos dá ape
nas uma idea palida do, que se

passa pelo nosso Brasil... só na

Capital de São Paulo são pra
tícados'cerca dequinhentos abor
tos criminosos diariamente!. ..
Na semana de Obstetricia e

Ginecologia realizada em Sal
vador no mez de julho do ano

corrente entre os maiores ex

poentes da especialidade no Bra
sil chegaram a esta conclusão que
«não ha no momento, in�i

cação para interrupção de gra- "

videz, com fins terapeuticos» ...

Os meios terapeuticos de que
dispomos, quando empregados
oportunamente, afastam em de
finitivo esta contígencia odiosa

dalescolha entre duas.vidasigual
mente.preciosas. Acabemos, pois,
em definitivo com esta historia
de aborto terapeutico; toda a

interrupcão da gravidez é cri-
� .

mmosa».. ;'

Telegrama ao Dom Alexandre
Gonçalves Amaral.Bispo de Ube
raba a respeito do caso de Ara
xá:
A Sociedade Medica de São

Lucas, fundada em 1922 e con

gregando .os medicas catolicos
do Rio de Janeiro, apresenta
a Vossa Excia. as expressões de
inteiro apoio e completa solida
riedade pela elevada e condi-

gna atitude assumida em defe
za da moral profissional e dos

principios cristãos no exercicio
medicina. R e s p e i tos a s sauda '"'

ções ... professor Henrique Tan
ner de Abreu, presidente, e' .Pro
fessor Joaquim Moreira da Fon
seca, Secretario-geral»

XAVIER MONTEIRO.

/

p'ra Cantar
(LULÚ ZICO e JULIO MANÉ)

- Vamos dizer ao povo que o Trlbunal é quem julga. - Ba
ter papo é bobagem.
É mil homem de cultura
O sr. dr. Osvaldo; �

Tanto entende de micróbio.
Como misturar o caldo.
- Tá falando dificil.

'

Mas se falando em politica
Mesmo vindo da Bahia,
Nós temos que atend€f
A voz da Democracia.
- Eleicão falsa não vale.

.".,_

O Albino pobrezinho
. Faz força como uma mula,
Apezar de, saber tudo
O Tribunal sempre anula.

Ma se o Riva vai...

Vamos ter outro Prefeito
Mesmo não sendo doutor,
Mas de acordo com a Lei
O Ríva-é governador.
- A vigilanci.a é um fáto.

-Udenista � bicho· bom
E duma bondade sem fim,

.., Quando a coisa tá errada
'Banca de' fáto o ruim.
-- Den,t�o da Lei, compadre:

Os juizes daComarca
Dessa- terra bem, fadada,
Provaram por A· 'e:à. .

Que a coisa foi anulada. \,

- Prôste noia; .•.compadre.

Vida Longa
�

f' '.

Sem Velhice
Um dos desejos de todo o

homem é viver muito: sem en

velhecer. Buscando a realização
desse sonho não descansam os

cientistas em suas pesquisas
dando à humanidade

.

a doce
ilusão de que, um dia será pos
sivel, com regras de higiene ou

medicações seguras, uma vida

longa, sem cabelos embranqué
cidos à arterias esclerosadas.Não
vale aqui 'perquirir porque se
encurta a vida ou porque che

ga a velhice, tida por um dos
nossos escritores como a pior
de

.

tôdas as-doenças. Mas é cu

rioso saber, por exemplo se no

Brasil, mesmo com achaques da
velhice, são muitos os homens
que alcançam uma vida longa.
E mais ainda; se, em nossa ter
ra per,corre o homem na vida,
caminho maior que o alcança
do por nossos irmãos dos de
mais paises americanos. Em 1940,
acusou o Recenseamento a exis

tencia, no Brasil, de 67 650 ho
mens e de 104 021 mulheres de
80 anos e mais. Agora, de dez
anos decorridos, qual será a si

tuação? É o que nos dirá o Re
censeamento a realizar-se em

juiho de 1950, permitindo, ain-

.
.

Felidtacões recebidas
,

.

'Lindà's'''Iolhinhãl: �cã'sà dás·ta
semiras de Estefáno Bedetrichuk
e Casa Erlita;

.- .

Cartões de Bôas- Festas: da So
ciedade São José Ltda., de São
José dos Pinhais; Carlos Schramm
e exma. família de Três' Barras;
Wilson, Sons & Cia. Ltda., por
intermedio de seu representante
nesta praça sr. Henrique J. Bastos;
Dr. Aroido Carneiro de Carvalho
e exma. sra., desta cidade; Wal
demiro José Carlsson, de Joinville;
Joaquim de Paula Vieira e exma.

familia e Henrique J. Bastos, am
bos desta cidade.

Visitas
I ,

Encontram-se nesta cidade em

visita ao casal Jair Côrte as dis
tintas senhoritas professora Stéla
Cberem e estudante Sônia Bar
bato, procedentes de Florianopo
lis, que /oos deram a honra de
suas visitas.

da, uma comparação com ou

tros países americanos, dado que
todos vãó por mãos á obra de
bem' pesquisar Pllra bem saber

\

e melhor 'prover,
'

.

AGENCIA MUNICIPAL DE"
CANOINHAS

.

Canoinhas, Dezembro de 1949

Estude sem sair de casa Nas h.oras' vagas
------------�------------

Cursos a Dornlcülo
Comercio - Bancaria - Agricola - Oficial de Farmácia -

Radio-Elementar - Modista - Taquigrafia - Propaganda - Jorna
lismo - Arte de Falar em Público - Arte de Fazer Versos -

Radiestesia, etc.

Peça Prospecto do Curso Desejado
N o m e . __ .. . __ . .... .... . . __ . __ . ---- .. ---'------- ...---- -- .. --- ......

R u a __ .. .. __.. _ .. .. ._ __ .. __

;_---
.. -- ------ ----.. ---

Localidade ------- ,-
.. -- -- : ---- --- -- ----- ..

Estado
/

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

Associação Educacional de São Paulo

Caixa Postal, 589 SÃO PAULO

,�

Mentirás três vezes antes
do galo cantar

Essa sentença foi proferida por
Jesus, sabendo' que Pedro na ho
ra H negaria que fosse seu disci
pulo. Apertado pelos investigado
res pretorianos, Pedro quis tapea
los \ e negou a sua convivenoia
com o Divino Mestre.
Aqui em Canoinhas tambem

existe um Pedro que p r o I� u r a

encobrir e negar as verdades,
mesmo vindo elas da Justiça, que
sempre foi a coisa mais séria que
tivemos para defender os oprimi
dos ,e condenar os faltósos.

O <<110SS0 Pedre= já negou -duas
vezes e está se preparando para
negar a terceira.
A anulação da. eleição do Pre

feito Municipal de nosso Munici
pio, foi feita ilegal e acintosamen
te ás determinações das "Leis em

vigôr. A bancada udenista lavrou
o seu protesto muito bem funda
mentado, que mereceu o est\udodo M. M. Juiz da Comarca e de
seu substituto legal o M. M. Juiz
da Comarca de Mafra que, em
substanciosas e bem judiciosas
sentenças deram ganho de causa.

á U. D. N. considerando inelegi
vcl o ilustre sr. dr. Osxaldo de
Oliveira -que substituio durante
alguns mêses o falecido .Prefeito
eleito pelo P. S. D. em memora

vel eleição aqui procedida, falan
do-se a verdade, com todes os

requisitos legais, também pudêra,
ambos os partidos tinham

. advo
gados com olhos de lince, a obser
var à eleição, em seus minimos
detalhes.

Agora, vamos falar no verda
deiro assunto dessa despretenciosa
cronica. O nosso coléga que se

publica aos domingos já 'duas ve
zes mordeu o cotovêlo, de raiva,
querendo desfazer aquilo que ho
mens de responsabilidade julga
ram. A eleição foi nula e seu

«Barriga» quer tapear que não.
E terá que mentir três vezes.

Esperemos mais alguns dias, ses

senta dias no máximo e então o

«venerandos colega que 600 vezes

transitou de mão em mão, aqui
pelo Município, no doloroso espa
ço de 12 anos, sofrendo como Ti
radentes, dirá a ultima palavra,
de acôrdo com o julgamento do
Tribunal Superior Eleitoral.
Mentirá a terceira vêz i'! Quem

sabe lá! Du!s vitorias a U. D. N.
de Caüoinhas pode contar e .

sem foguêtés nem cerveja, no sêco .

a terceira que desembrulhará êsse
.

embrulhado novêlo de fios que. '"\
os pessedistas Ide S. Catarina
massarocaram para seu beneficio,
então mostrará como deve ser

interpretada a Lei Eleitoral nes-

te caro Brasil.
Tapear é bobagem dos aulicos

e Czares do «Major Otario».
A maioria procedendo nova

eleição de Prefeito não está cer

to, isso é saltar cerca
.

antes do
touro bufar.

Os nossos leitotes que nos man

dem seus palpites, respondendo
essa pergunta; «O Barriga men

tirá ou não a terceira vêz ê»
ZÉ DA SERRA

Ainda o Aumento do Imposto
: Damos a seguir a declaração
de 'voto, dada pelo líder da bari
cada udenista na Assembleia,
quando da votáção do aumen
to do imposto sobre vendas, e
consignações:.

A Bancada da União Demo
cratica Nacional cumpre .o de
ver de declarar que votou con

tra o projeto n .. 140-49 que ma

[ora o i.mposto de vendas e con

signações, e, isto porque tal ma
joração contraria principio ex

presso da Constituição Federal,
sobre ainda ser de repercursão
ruinosa na vida economica do Es
tado, que por suas classes produ
toras, sofre' crise manifesta.

Cumpre, ainda, assinalar que,
o 'imposto em objeto foi majo
rado, por iniciativa do Governo

do Estado, não ha dois meses,
não se justificando sob qualquer"
aspecto, legal e material, mais
um aumento, que vem sangrar
o povo catarinense.
A ssim, ratificando os parece

res dos ilustres companheiros
da bancada nas Comissões de
Constituição, Legíslação e Jus- �

tiça, e de Finanças e bem como

os termos dos discursos pronun
ciados a respeito, pelos 'depu
tados udenistas em plenario,
em consonancia C0m manifes
tações expressas de orgãos e

classes produtoras, a represen
tação udenista faz a presente
declaração de voto.
S.s. em 15 de Dezembro de

1949.
asso Joãa José de Souza Cabral.

._

I

Bailes
Foram alem da expectativa os

bailes promovidos pelos Clube Ca
noinhense e S. B. Operaria, ten

do as danças se prolongado até,
o alvorecer do dia 1', com muita
alegria.

Moinho Poço Grande
Bela Vista do Sul

Municipio de Mafra
Vende-se o mesmo, com força

e capacidade de 70. PS.
A tratar em Canoinhas com o

Gerente da Empresa Serrana - ou

com o Proprietario Arthur Ahre
nes. Rio Negro. 216·4

Sr. Isidoro Kretzer
Arompanhado de sua exma. Ia

milia transferiu sua residencia pa
ra a rua Paula Pereira, nesta ci
dade o nosso prestante amigo

c

sr,

Isidoro Kretzer, ex cornerciante
em Lança, que aqui pretende se

estabelecer.
Cumprimentos.

. D(. Orty Machado
Está nesta cidade o sr. dr. Or

ty Machado, deputado pessedista
� por este município, na Assembléia
Legislativa.

VENDE-SE
,

.

A conhecida e bem afregueza
da Pensão e Bar CAXIAS, sita
_á Rua Paula Pereira, em Cauoi
nhas.

Preço a combinar com o pro-
prietario Snr. 217-10

Amaro M. dos Santos

Casa Erlita
recebe sempre os lindos modelos

dos afamados

E' F E C E
Oqueé bomé um tesouro
Beba pois, o C a f é

«OURO»
. MEDiÇÕES

Terrenos legitimos ou devolutos

DR. JOSÉ_..R. de OLIVEIRA

Engenheiro Agronomo
Carteira do C.\R. E. A - 812 ._ D Ba, Re�)ã9

Tratar na Farmácia Oliveil-a

215 - 5
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CORREIO DO NORTE - SEMANAR to DE MAlOR' TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE .

",

--------------_._-------------------------------
/
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� Banco Indústri�e Comércio de Sta. Catarina SIA
..== Matriz: tTAJAi Fundado em' 23 - 3 - 35
' -

�. Capital integralizado
Enderêço telegráfico:' «I N C O»

Cr$ 15.000.000,00

-

.-=: Fundo de. reserva legal e outras reservas em 31-12-48 í Cr$ 22.343.244.40 ==

':::_ Total' do não exigivel Cr$ 37.343.244,40
e

-=.l Filiais, Escritorios e Agencias em: =

-=
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam-

,-

_.

�. birela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- -

�. vos � Floríanópolís - 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-
__

== 'quim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira =.

� 1" ::::-
.s

� Filial do Rio de. Janeiro: Filial de, Curitiba: ==
_.
Travessa \ do Ouvidor, 17 - A [térreo] Rua MO.nsenhór Celso, 50 :_'"

. Caixa Postal, 1239 "'�"Caixa Postal, 584 �
==

T 1 "R I O I N C O" T" "I N C O" ==. Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas -

.

1,30 às 61i��'âs=='

.

e egraLnas: elegrê,3mas: =--=

v-

.

Praça Couro t-tuiter
= Taxas de Dep-oatto's CANOINHAS Sta. Catarina,

,'�
,

CONTAS DE MOVIMENTO, CONTAS A PRAZO: � -'-,..._------------------.,----

..::::.. 'A Disposição
"

; 2%a. a. Com aviso
.
�e 1)0 dias

.

5%a. 8. == M É O I C_O_
� Limitada

.

3%8. a. " " "90 ':" 5%%a. a. ,�
@:Particular 4%a. a. " " "120" 6%a. a.

.

� Limitada Especial 5%a: B:. Prazo fixo 6 mêses
. 6%a. 'a. .J=

�
" ". 1 ano 6Y2%a. a.

� . DEPOSrrOs POPULARES 5% �
-:: Depósitos especíaisa prazo e c/aviso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a.": g_

.� Agencia'. nesta cidade(A:!!�LI�����ül!��!::!�aL Rua Major. Vieira �
--,.' (Com casa forte subterranea): .�
=� Abra· uma conta no "INCO", e pague com 'l:cbequel
.=

...
"

�. r���_:,
_
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\ �. '. �-- ,

Associação Rural de· Canoi n has Relojoari�;}P_rogresso,'
,

Avisa aos senhores socios que em sua sêde social tem .' �e
.

para,]rQpta entrega 'as seguintes mercadorias:
" o. ; Leonidas Baêk·

1�·iJ:..·A!RA1\jTÉ FARPADO; 'ENCHADAS, FOKÉS;�F6icINSJsA- _ R�a ;(iidài·�.Ram�s ';'i�5 "" . .'

PIM, MACHAQf)S, PA., C0R:TAD�IR�S, ADVB,O, RQT?IÃ'X'OX :' !b�ftqht��:��'- COi�;�iór.·, ?
EM PÓ, RODJATOX LIQUIbO, PULVERIZADÕRES�' ;Ç-.e.R1;tA::-. C'�n'cerfo� de r.... logio·· ii--,. J·OJ:·a·s·PATOX, 'DEBULHADORES DE MILHO, SERINGAS e grande "" '"

sortimento de VACINAS,. (para animais vacum,' cavalar e suínos). etc. sob [garàntta. 199-1
-Avisa tambem os que fizeram encomenda 'dê arame que

!iX-, .

venham retira-los para desocuparto-armazern pára podermós co- ·cnD.RI1.·IO\.:,I.·;.'�D··Oo: N'IO·8,.,T.f1locar. sementes desta colheita. tiali li" II lÃ
'. Outrossim avisa aos que estão em atrazo com suas contri-' ',joC .

. Fundado em 29 'iie: maio de 1947
buições que venham saldar seus débitos, para que possamos Ie-.
char o, balanço em 31/12/49.'" . '. .

WALMOR A. FURTADO
'-".-" .

.

Encarregado do Expediente
", .. ','" . ,', :. '.

-
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.. ..
•• lia
a,. am
•• 8111

Po' Atenção'
.

A tenção �j
- -

ii>
.

Para" o Natal! ii
ii Oferece o. ii

liBAR GU.L4RANY!1
- - -
.. ..
- «

55 (M Â R Z A L ,L) . ::
•• foi !li

i� C{)ocolales, Pralinés, Bomboniéres, En- i�
ii teJie_s· de Pin{)eirin{)os,' Cindas pacotes ii

. �i
-

de Corornelcs, Bombons, e/e! ii
ii Papais Noel de C{)ocola1e� -de . todos os ii'
ii tàman{)os, bem acondicionados!

.

i�
i� Cindos jJrtigos para presentes de !VotaI ii ".
d "
H _

Si Tudo muito mais lindo! Tudo muito mais barafo! ii
- "

i5 d�o qu"e antes 55
" -

n Faça uma visi'ta -ao
'.BAR .GUARALVY,i�

ii do MARZALL, à Rua Paula Pereira e se certifi- i5
:: quem da verdade! 5:
" .-
u "
.. . ..
.fllGI••••••III••IiI 11.9.tl•• IB'D••••••••• II.l'I •••• III 811 •• �IIII •• II••••••••••••••• II .. (,k�
.CIl.I\.tI••••••a•.II.u••••••• 15Ia•• III.:iII••••• "._.•••• tl1U••• , ,.••••• .,••••••••• � i8••••• II!••••• IIII ••••••

,Radio Rudy,
-

de

H. A. Hinke.
Rua Vidal Ramos, 15

Concertos de' radios em g.eral,
serviços de amplificadores, en

rolamento de transformadores;
etc. 200-1

TOSSES 1 BRONOUlfES?

VlllHU [HEDSOHDO

Lindíssimas·

Rendas,
- Fitas, Linhas, Toalhas riscadas na

Cas.a Erlita Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

Diretdr- Jl)loprietario '

Silvio Alfredo Mayer
Redator: Guil��t,me V.arela
Red"ção " �dmi",straçaol

lIu9 Paul .. Pueira� 23

Imp�esso nA 'Iri,'prenora Ouro
;

Ve'r'd� Ltda.
.

-

>
.

ASSINA TURAS
í'

Ano ;' ...• CrS' '40,00
'Semi:stre •.•. Cr$ 2500

.,l ,

'Numero' avulso ,Cr$ 1,00
Numero atràza.d<,! Cr$ 2,00
·'A'nunc!iol de acô�do c::6m a tabela de

preços.
>.'. .

.-
�

o PRIMê!l70 [Jt:;"q,A,,' I7A eSCAPA
.

(Í)vANtJ('l PI'" rA,?t')�(lê al<4NCO
OOOêRA $,,; r4t;' .'

• MUI iAS @V€'/)AS }4 ,.,01 TE t1
,

I ':;.<; TA € I./MA .�A81A P�E -

I
� Ai.lC4b. �Mé, 14/' L./MA CA
MAPA 0$ T/Nh'l 8RANÉA l?�.

'fJINARIA e (').é;vF!CI!iAl;!:

J .

\
".

I

� 1 .. 2b
__�()P.aIlAc"",

Após 'a" pintura tome rUma
chícara do saboroso

"Café� OU RO"

-. �, ,

::::::::::::::::::::::::::�;�:::::::;:::::::::::: :; :::::::::::;::::::::::=::::�::=:::::'::::::::::e!
:5i�-

'

.. :�: ii
i� -Precisa-se- �i
" -

3 3

i� Opereríos para trabalhar na construção de ;!
.. ..
- -

ii· estrada de ferro "no Rio Grande' dó S,ul. ii'
� *
� c

�� Pága-se bem,:-' TRATAR COM:' r'· �!
ii Et�PREZA :<FUl:K» �

.Ó» , li
�� á .Rua Caetano Costa, 4 - nesta cidade 201 ...6 i�-

\ -
.,..II!I•••9.e III.IIl••••" �".fI:.lI•• I8" z: •••••••••• 1II ••••••••• 11 .. " •••••• 11 .
••• IiM •••• a.ItW••••••••• a:lII •• OII.:J .a.e!lloa"' •• i;I"•• It e••• a a•• !Io •• a •••GClc. �••••••II••••••••••••••�.JII.III.

Indicador Profissional
DENTISTA

i». Sylvio Mayer

Clínica Especialisada <tas Doenças do. AParelha
..
Digestivo ,.

-....___

ano-retaes e. da, Cura de Hemorrhóides sem operação
.

\

Varizes e Ulceras da perna sua cura. garantida '

"

1)i. . -1he�ded, de .

"

At-a;�
Avenid.a João Pessõa· 68 -

ÇuriUba

Faça do CORREIO DO. NORTE o' seu j6rnal ,�,

S.
A·
B
I
A
?
..

(Agora sob o patrocini�" de JOÃO SELEME .

VOCÊ SABIA que à oficina JOÃO SELEME, dispõe
de peças e acessarias Ford e Chevrolet? _

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficiaa e
.

ferraria, deposito de
ferros,! radias «Indiana» e completo sortimento ode correias de .lona·
parà :Índ'ustl'.ias, a organização 0'0 I sr. JOÃO SELEME vende JIla-

quinas agrícolas? j

VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOÃO SELEME
,ficam nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16?

"

Conclusão
em ."Convicção" é o que não é·
decidido nem declarado ... é tu
do o que é incolor, imlefinido,
vago, indeterQilnado, indiferen.,
te , .. em "lVfor�ll" não é de..Deus,
nem do diabo" l

Mas ist� é 'Só para enganar
os ignorantes.
Poist neste ponto, túda acre·

I ança sabe que todo aquele que
não é de Deus, é irremediavel
mente do diabo.

Daí o ridiculo e descabido
desses "neutrismos" que andam

. por aí, lembrando aquela ane-

dota:
\

São Pedro, de binoculo, O1ha
v� atentamente pàra uns' gru-

pos amoti�ad6s' quando' No�so
Senhor lhe pergunta: .

-- Pedro, que estás enxergan-
do?..

.

.,
- Se�hor, um .montão de for

migas que �stão decretando que-
Vós não existís.... ·

,
.

Onde �stão os home.ns �e uma
• '?so cor ....

Onde os cristãos fieis ao seu

juramento de batismo? ..

Onde os catolicOs. que ,sem

desconto cUlriprem a lei do seu'
Divino Salvador? ..

'.
A muitos a.transigf-ncia, a to

lE�rancia a convEmiencia, a ga
nan'Cià, a cobardia; a especula-·
ção, o comodi$mo, o vicio os

colocou entre �os '(neutros"... '

.

.

.x. M. I
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Aniversários
FAZEM ANOS:

'Hoje dia 5, as exmas. sras. d.
Estelita, digna esposa. do sr.

Waldemiro Elias e d. Margarí
"da, virtuosa esposa do sr. Alva-

-

ro Torrens, residentes em Lon
drina; a simpática menina Edni
Terezinha, filha do casal Arnol
do Moritz.
Dia 6, a exma, sra.: d. Etelvi

na, digna esposa 'do nosso ami
go sr. Alfono Wiese; a senhori
nha Edeltrudes, querida filha do
casal Rodolfo Hengst; o nosso

assinante sr. Antonio José dos
Santos, residente em Salseiru; o
sr. Reinaldo Fernandes de Sou
za; motorista em Prudentopolís;
a menina Mariazinha Tereza, fi
lha do industrial José Maria
Fernandes Luiz, residente em

Apucarana; o sr. Carlos Spiess,
proprietario e abastado lavrador
neste Municipio.
Dia 8, as exmas. sras. d. Ama

lia; digna esposa do comerciante
sr. Jorge Stoerbel e d. Nadir,
virtuosa esposa do sr. Albino
Koehler; a snta, Eleonor, pren
dada filha do sr.iMiguel Skíba;
a srta. Jandira, filha' dileta .do
sr. Henrique Passos, todos, de
Felipe Schmidt; a snta. Vérà

\ Maria, filha do sr. Renê Sabbagh;
residente em Ponta Grossa; o

garoto Wilson, filho do casal
Maria Helena e Vitor Tomaschtz;
a gracil menina Marly, querida
filha do casalMaria e Waldemar
Kreis; a sra. d. Abdulia, digna
esposa do sargento Levi Cava
lheiro.

I

Dia 9, a senhora d. Frida,
digna esposa do sr. Ricardo Kreis,
abastado comerciante em Mar
cilío Dias; a distinta snta. Salua
e 'O jovem Sady, filhos do' sr,
Isaac Seleme; .o menino Marcos
Cezar, filho do casal Dr. Celso
Raeun; a distinta snta. Nadir,
dileta filha do sr. Ricardo Ta
vares, de Três Barras; a exma.

sra. d. Ada, digna esposa do
sr. Ataide Emidio.
Dia 10, o sr. Noel Nepomuceno

Pinto adiantado lavrador neste

Municipio; o sr. Luiz Pacheco
dos Reis competente e honra
do coletor Federal, figura des
tacada do nosso meio social; a

inteligente menina Iára, queri
da filha do casal Antonio San
tana; � exma. sra. d. Maria Go
mes, dígna esposa do sr. Age-,
nOT Gomes, senhora muito esti
mada pelo seu bondoso coração;
o sr. Antonio Boreck, nosso as

sinant�d residente em, P�lador;
'o sr. :Alfredo Scholz, residente
em Curitiba. ,.,

Dia 11 o nosso bondoso ami
go sr. Adolar Wiese, figura de,
importancia em os meios comer
ciais e sociais; o menino Argi
leu, filho do casal Aleixo Bre':'

,

ny; a exma. sra. d. Natália vir
tuosa esposa do sr. Pedro Ivo
Ga11otti; o sr. Elpi'dio Borges;
nosso amigo residente em Pau-
la Pereira.

-

, A todos :Õ.ã.<:sos parab.ens.

Lo u cas
,

por preços ),
� ,reduzidissimos
Ca,sa E'rlita

Consorcio
Terá, lugar a 21 do corrente

mês; o enlace matrimonial da dis

ii,ntf-senhorita Emilia Ruthes, dig
na tilha do sr. Nicolau Ruthes
Primo, residente em Rio Novo,
com o jovem Vitor, Duffeck, re-

sidente em Taquaral.
'

Felicidades.

Pastorpeorge Weger vem
por este meio agradecer aos
seus amigos os votos de fe
licidade enviados pela pas
sagem do. Natal e Ano Bom,
como também agradece as

felicitações enviadas pela pas
sagem de; seu natalicio ocor

rido dia 1, almejando ven

turas a todos no decorrer
de

\
1950. 219 �j.1

,-

Casa da Criança
Terá' logar, I dia 10, terça feira,

a Assembléia Geral dos associa
dos da "Casa da Criança", para
a qual são convidados todos os

socios e demais interessados.

A Nova Eleição
Agitou-se, 'novamente, o situa

cionismo municipal, ante a pos
sibilidade de proceder à 110va e

.leição indireta para preencher o

cargo de Prefeito.

Depois do vexame a que foi
submetido o ilustre dr. .Osvaldo
de Oliveira, vitima da propria pre
cipitação e da perfídia ou igno
rância dos seus companheiros, se
rá muito dificil ao PSD conseguir
outro correligionário que se dis
ponha ao sacrificio de se deixar
eleger para deixar o cargo a to

que de caixa em cumprimento,
talvez, a uma decisão irreconrivel
do Tribunal Superior Eleitot'al.

° golpe- tramado contra o dr.
Osvaldo, si é flue foi golpe, vi
sando incompatibilisa-lo e aos seus

filhos para o pleito de 1950, quan
do não poderão disputar o cargo
de Prefeito, pôde sair pela cula
tra, atingindo seus .proprios auto

res, bastando para isso que seja,'
empossado no cargo, mais uma

vez vago, o ilustre vereador ude
nista dr. Hivadavia Corrêa.

Essa a contingência a que se

sujeitou o 'pessedismo canoinhen
se, por suas proprias mãos.

)
De resto, lamentamos que um

homem da estatura do Dr. Osval-:
do de Oliveira, de envergadura na

história politica do Municipio e

de projeção no Estado, se tenha
sujeitado ao vexame por que pas
sou de ser eleito indevidamente,
conforme foi previamente adver
tido pelo� seus leais adversários
de hoje e' correligiouârioà do tra

dicional PRC; e de deixar a PJ'e
feitura por determinação da Jus- <

- tiça Eleitoral.

° que se constata, mais uma

vez, é que o PSD de Canoinhas
constitui-se de alas imissiveis, co
mo a água e o azeite, que se en

tredevoram. E será muito dificil

\

(
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. Quando voce precisar de

carimbos de borracha faça
suas encomendas na Impres
sora "Ouro Verde" Ltda.

o Govemador Aderbal •

assumiu
Numa noticia toda .enfeitada se, até corre agua da bôca de

de Taróís multicôres, afim de, quem tem feme.
iluminar a escuridão da politica Os amigos das classes pobres
governamental do nosso Estado, divertem-se enquanto os pobres
nessa angustiosa etapa de não

_ ,ouvindo bôa musica', pegam du
se saber 'quem manda lá no pa- ma sanfona de quatro baixos,
lacio da praça 15, de Floriano- um pandeiro e um violão ra

polis, o 1'10SS0 coléga dominguei- chado. vão, tambem, fazer uma

1'0 -faz ciente 'ao publico de nos-. farrazinha para� ser epilogada
so formoso rincão que o sr. dr. com 24 horas de cadeia, (aqui
Aderbal Ramos da Silva, que, na nossa não, porque de tão
por quatro vezes pediu licença nojenta que é o sr. Tenente De

para tratamento 'de saude, al- legado não gosta de prender sem
-terada, pelo esforço que tem, culpa formada).
feito de enveredar .a nJI\U para Mas o pobre já tem praga
melhores rumos, porque em 'desde quando Adão foi expul
mãos alheias, tem navegado ao 80 do -Paraizo: Comerás o pão
sabor das aguas encrespadas do

-

amassado. com o suór ,:':de teu

nereusismo, assumiu alo de rosto e Caim que fez a sujeira,
Janeiro as funções do cargo foi se divertir lá para' o lado

para o qual fora «eleito pela
vontade soberana da maioria do
altivo eleitorado barriga-verde».
A frase é velhà mas- é bo�i

ta, dá até, para- que 9 cidadão
se envaideça e dê' três pulos
,de. contente.

E o colega fala em protetor
das classes desprotegidas que
encontraram em S. Excia. o

«pai dos nossos filhos». (Uma
oval) Que nos perdoem: essa é

forte, fortíssima. Os cidadãos

que formam na grande falange
dos necessitados estão pingando
por «falta de verba», têm tudo
é verdade, mas somente' aquilo
que o Diabo amassou: pão du
ro e cama ao relento: filhos bar

rigudos e mulheres opilaçlas;
tamancos rôtos, camisas sem

côr, sem mangas .e sem botões.
Bebe-se champanha nos pala
cios e os menos favorecidos nem

provarem pódem a pinga "que
tambem se elevou, subiu, mas

subia tanto de preço que «qui
nhentão» não: enche a cóva de
um dente. Enquanto isso as

orquestras renomadas-gemem e

choram bolêros e foxes, para
alegria e deleite dos favoreci
dos do destino, que' no dia se

guinte para atender as despezas,
mandam a' maioria da Assem
bléia elevar a taxa de educa

ção, os impostos de vendas e

consignações e mais outros que
não vêm ao nosso conhecimen-
to. �

E o eleitorado altivo, escuta;
ouve, a festa luxuriante, de par
ca iluminação, porque a luz da

Capital do Estado- virou fogo de
nó de pinho molhado, mas on

de os vinhos capitósos espumam
nas taças de cristais e os «sal
gadinhos» em vistosas salvas
de prata, de fino Iavor passam
de mãos em mãos' para delicia
de estomagos empanturrados.

, \

. O eleitorado, altivo aprecia
muito todas essas farras duvi
dosas. porque bem apreciar um
manjar delicioso é ter o esto

mago vazio, sentir' de longe o

cheiro de, uma' iguarta de elas-

um prognôssico sôhre a vitória
final. Os campos estão delimita
'dos. ° divisôr de águas estabele-'
cido.

As fôrças em linha de batalha.
Em futuro prbximo s-aberemos qual
a ala mais ,pujante. "/

do Oriente, onde encontrou a

noiva com quem se casou.

O sr. dr. Aderbal' assumiu,
não se sabeipor quanto tempo
o contrôle do Governo Estadual,

•

por isso os «tais» que manobram,
que dão pão aos pobres, roupa •

lavada, remendada, (',passada a

ferro, cama superíor. 'OU seja
«sofá rasteiro», estão de para
bens, esperando as primicias
prometidas neste Santo ano de

1950, que será farto «p'ra xu

chu», para quem'lpossuejllnhei
ro grosso nos bancos o as ar

cas dos tesourospúblicos á dis

posição, e_a massa do povo que
rôa côrnojue zebú pesteado, se
quizer ...

MANÉCO

15 'anos batendo palmas
° Brasil debaixo do açoite da

ditadura Getuliana, 15 anos" for
çou a uma parte do povo a tomar
certos habitos interessantes.

Porque em qualquer parte' do
território nacional, que aparecesse
o sr. Getulio Vargas- em pessoa
ou em telas de cinema, ou apenas,
pronunciar-lhe o nome, era, pelos
seus satélites, exigido manifesta-

. . �

çõcs de agrado a muitos aplausos
ao referido cidadão.
E assim, nesses tres lustros,

diariamente o povo batia palmas
para o artista do Estado Novo,
e a isso se acostumando de tal ,

maneira que, hoje, quando o no

me ou a figura do sr. Getulio
vem em público" ouve-se logo as

palmas. E muita gente pensa ...
Mas isso não é aplaudindo-o e

desejando a sua volta ao governo
não; é, simplesmente, motivado
pela força do habito, porque ba
ter palmas 15 anos seguidos não
é brincadeira, tem que acostumar.

(omplicaçóes nes

hostes pessedistas
Conclusão

O sr. Olivério Côrte está
sob o guante do sr. Orti.
Fez concurso para Inspetor
da Fazenda foi. aprovado e

até hoje, um ano e mêses

passado, continua sub-inspe
tor. Penfidia, felonia do mo

ço que deixou o pingo amar

rado nas nossas coxilhas.

Apesar do que está acon

tecendo, dizem que para agra
dar Côrte e Budant, será
nomeada diretora dc'Grupo
a exma.srta, Ceci Cisconetto,
no logar do sr. Osvaldo.

'

O sr. Orti tambem não

gostou que udenistas fizes
sem parte da diretoria do
Clube 'Canoinhe<hse.

E agora quer o.Hospital, ..
O homem quer montar a

maquina eleitoral para 10
de Outubro de 1950.

O P.S.D. não está eoêeo,
não!

Quem perdeu a roupa?
Entre Queimados e Papan

duva, neste Municipio foi en
contrada uma mala com rou

pas de homem.

Vai ser uma 'realidade a

mecanizacão da lavoura
.

em São Paulo

Fruto' de uma�cdmpanha
Formou-se uma concíência na

cional em torno da me�aniza
ção da lavoura e o Governo Fe

deral, inclinando-se á campa
nha que tem sido movida em

torno do problema, vem tra-
. tando decisivamente de sua

solução ,

É esta a vitoria de uma mi- I

cíatíva dos «Diarios Associados»
encabeçada na capital .Bandeí
rante pelo «DIARIO DE S. PAU-
LO».

\

Fortaleceu-se" assim," o gran
de matutino paulista g�no co.n
cei to daqueles que em todas as

cidades do interior -empregam
suas atividades em proveito' do
engrandecimento de S, Paulo.

Mentiras __ . \
Conclusão

- ° PSD municipal não está em

crise ... e é um bloco granitico ...
O Prefeito a ser eleito em substi

tuição ao que «renunciou», fica
rá muito tempo na Prefeitura ...
E o Dr. Hivadavia não toma

rá ppsse ...
- Sucesso, sem duvida, foi a

inauguração dos telefones dia 1-

o seu legitimo dono pó
de procurar na casa do sr.
Jovino Tabalipa em Cruzei
ro (Papanduva).

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS;
I N F�LAM AÇO ES,
COCEIRAS,
IFRIEIRAS,
! E S P I N H AS, E T C./
�--�- �
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