
Reunido quinta-feira ulti- espetacularm.�nte. Renunci

�a ,para. discutir" sôbre a
aram aos seus cargos no

candidatura do sr,' OrtyMa-' -

"

Diretório do PSD_, irrevoga-
chado â' deputaç�� e�tadual,

velmente, os senhores drs.
candidatura "democrática-

.. -J-_::::::':==��--�---�,-�
Osvaldo de OlIveIra, oao

.mente" imposta ao Diretó- -

-

::::._::_:_::_:_----=-�----;:-----'
Colodel e Fernando de Olirio pessedista, o �pecantapo

e .'

veira, os senhores Bento departid() majoritário:: cindiu -�:e
" -

Estão cindidos, os

pessedistes
locais

•

Ano 3 Canoinhas

Lima, .Dorgelo Cordeiro e

Genero�o Prohman-n, aguar

dand�-se o pron�nciamento
do sr: Miguel Prócopiak e de

outros ,proceres do. interior.

Os '�enunciantes resisti

ram e não se curvaram ás

imposições e amea;;as do s'r.

Orty Machado que a qual

quer preço' pretende ser can

"didato à reeleição.

O açodamento e a preci

pitação do "deputado pre

viamente eleito", -aljados à

suá desmedida ambição- e

$anfa Catarina, 13 de Abril de 1950

Sr. Osvaldo Aranha
Noticia-se que a U. D. N.

pretende, apresentar o nome

do sr. 'Osvaldo Aranha, em
baíxador- do Brasil, junto' ao
Conselho da ONU, seu can

didato, no caso de não ser

, aceitoo nome do sr. Afonso
,/

Pena Junior. Finalmente o

que podemos infor�ar é

que tudo parece- desejo dos

reporte:es politicas, de dar
o "furo", porque pelo que
ouvimos, os chefes, os res

ponsaveis, nad� disseram de

pficial, o que ,e c?�t,:me en

tre eles, isto e, dirigir a Im

prensa comunícados que te

.nham a chanchela d0S mes

mos. Aí, sim, é de se acre-

ditar. Por enquanto. nada,
,disso aconteceu. ,O remedia

portanto, 'é esperar sem ne

cessidade de desesperar ...

Dr. Saulo Carvalho
Transferiu �ua residencia p�

ra o novo predio ha pouco edI
ficado na esquina da rua C?
ronel Alburquerque- e Get�ho
Vargas, logo depois da PrefeItu
ra o sr. dr. Saulo Carvalho, que
m�ntou seu escritorio de advo
cacia no mesmo predio.

Faça do' Correio do Nor
. te o seu jornal.
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cOiTIprovada
ocasionaram o desenlace.

,

Solidário ao PSD nacio

nal, o d� Canoinhas está tal

e qual o "Magdalena": en",:
calhado e partido ao meio ...
.

Paz à sua alma.

19 de- abril

Desta vêz é impossível que
alguem saia a c'ampo '. afi� de
desmentir que' os partidarios do
PSD que compoem o diretório,
estejam em .díssidencia. Toda

gente fala no acon�ecimerito,
aliás, esperado ha jnuito tempo.
Entretanto, os porteiros, os apa
ziguadores ou em bom portu
guês os tapeadores da m�s�a nuafâ de não se desmorahsarem,
gritam, que nada houv�! Na�a
foi debatido. Nenhuma discussão
houve que desse origem a qual
quer dissidencia O caso, porem,
existe e existirá. Segundo se

afirma reuniu-se o PSD em ses

são extraordinária, com a pre
sença de seus membros natos,
nesta cidade, para tomar conhe
cimento do movimento politico.
É presidente do p�m o sr. ou
veria Côrte q�e nao gosta de
falar em publico, muito me r:os
de improviso e naquel.a �essao"
não podendo se exprrrmr por
lhe faltar palavras capazes -de
traduzÍi:asitLiação, passou a pa
lavra ao ilustre sr. Orty Macha
do, que fogôso como é; .

passou
a pintar o panorama politico com

as. côres mais lindas da sua p�
lheta de profissional da tapeaçao
e acabou apresentando seu no-

'me para o cargo de d�putado,
isto é reelegerem-no. pOIS, gran
des foram os serviços, prestados
ao Município. O carro encalhou
nessa altura e houve protestos.

, Sim, houve protestos da ala dis
sidente da qual já falamos algu
mas vezes. E como quem ven

ce é a maíoria.vo sr. Orty ficou
com o seus amigos que.lhe pro
metem fidelidade e subservien
cia e apoio á sua pretenção.
Outros peéssedistasnão habitua.
dos ou pr-lo menos fartos de :'1'
verem sob o regime da felonia,

Q I d"dato1caíram fóra enquanto é tempo. ua O seu can I •

Agora, o PSD tem aqui, no Mu-
A primeira apuração do nossonicipio, a sua ala ortodoxa, co-

concurso «Qual o seu caudidatos P.
mo o tem o majoritario em to-

procedido pela junta apurad?ra emdo o Brasil, e outras alas do
,11-4-50, apresentou o seguinte remesmo sabor aparecerão após a
sultado:decisão do Conselho Nacional

Para Governadordo Partido.
.Toão Colin - 8E para que não surja duvi-
Irineu Bornhausen _ 3,das podemos asseverar, que os

srs: drs. Osvaldo ,de Olivei:_a" Para Deputado
Fernando de Oliveira e Joao Aroldo C. Carvalho _ 4,
Collodel, e os industriais �iguel Hivadavia R. Corrêa - 3
Procopiak, Bento de !--lma e Vergilio Trevisani _

outros, foram os que nao acer- João Collodel _ 1
tavam o relogio com o sr. dr.

, Para PrefeitoOrty Machado.
João Seleme _ 3

Após reunião tão movímen- Jovino Tabalipa - 3
tada e de tanto' sucesso para as Alfredo Garcindo _ 2
galerias; o deputado Orty via- Agenor Gomes _ 1
jou até Curitiba afim �e pegar Silvio A. Mayer _ 1 '

o aviã� que lhe conduzIU a Flo- Dr. Osvaldo Segundo Oliveira - 1
rianópolis, tendo lá chegado ao

Para Vereador/

romper da Aleluia quando os

k 3Judas estavam sendo malhados. Theodoro Humenhu ,

Leopoldo Kock - 2
Dizem que o moço deputado Silvio A. Mayer - 1

foi mexer com os pausinhos. O Benedito Terezio de Carvalho-l
engenheiro residente do D_E.R. Egydio Per-eira _ 1
o diretor do. Grupo e -outros Rivadavia R. Corrêa - 1
estão apreen�ivos . . .

_ Rubens Ribeiro - 1
N. C. Ney P. de Miranda - 1

o sr. Ademar_ de Barros
não quit ser candidato
G' Brasil inteiro andava de

orelhas a escuta 'para ouvir a pa
lavra do sr. Adernar de Barros,
Governador paulista, que pro
curava meios e modos afim de
candidatar-se á presidencia da

Republicá. Pelos vai-e-vens do

politico paulista, visitando o Nor
te, o Centrá, o Sul do Pais, S.S.
procurava demonstrar �eu pres
tigio politico. Nada adiantaram
suas viajens. Pelas suas contas,
�""'r 'cé"têia '€hf.g6U i. cónclu;
iã�' de Lque 'não tinha eleitorado
suficiente, para guinda-lo á pre
sidencia da Republíca. E foi qua
si expirando o prazo para a

desíncornpatibilisação, na hora
ultima, que S.S. gritou pa.ra o�
quadrantes da' Patria �fIcareI
no' governo do Estado �te o u�
timo instante, que me caoe admi
nistra-lo. Não serei candidato á
Presidencia da Republíca». Foi

agua ',[na fervura dece.pcionandei uns e dando alegria a ou

tros. Terça feira S.S. falou. no
vamente' 'aos reporteres: .Espe
rei peloy;r. Getulio Varg�s até
2 de abril, agora o Getulio me

espera .até o dia 19.
,

Nova' anciedade dos políticos.,�
.'

Está sendo auciosamente espe
rado, pelos proceres p'bliticos,...,.o
dia 1.9 de abril proximo, como

sendo para os «queremistas» o

dia da «Aleluia»; Dia de expan- -

sões de jubilo. de entusiasmo, de
Papanduva está no coraçã.o..e vivas eíoguetôrios. Comple�a mais

na menina dos olhos dos díri-
um ano de vida o sr, Getulio Var

gentes do Município. Seu povo gas e nêsse dia que não está ló�merece tudo quanto está rece-
ge, seu nome será !ançado ao el�lbendo e muito mais ainda, por- torado, pelo ,Partido TrabalhI�que, tem sabido ser heroico.
ta Brasileiro, para disputar a eleiOlhem que, resistir os embates
ção á curul presidencial da. Hedo progresso, com tlinta calma, publica, como presente-de amve!com tanta humilhação, duran�e sario. Pena é que o sr. Getulio

anos a fio,. é- precis? que seja esteja tão velho, Vai- �J.ltrar nos
":'um povo como o e o de Pa,:

,79. Parec�elho demaiS P?ra t,al
�.pariduva. Mas tanto amor, �an- _. investidura, mas como se diZ que ""

to carinho, está -dando na vI�ta .. , o coração do homem nunfa e!1-Colonia Vieira, Paula Perena, velhece, talvêz o sr_ Getuho dIS�
Três Barras,. são dis.tritos tam- pute e' vença a eleição.,bem, e preCIsam cUldado, z�l?, Neste mundo' nada e impos-atenção dos Prefeitos e pohtI- sivél.
coso Olhem que Tres Barras,
ag9ra, já marcha em senti�o
contrario. Ha lá cada cousa. En
tretanto, vai�haver rr.uito d�
nheiro para propaganda, elel-

Que é da
mótonivel'adoraL?

Logo' que o sr. Ney Pac.heco
de Miranda Lima, assumiu o

cargo de Prefeito Municipal, o

trombeteado! das grandezas da

gente de seu time, embasbacou
a população, noticiando q u �muito breve iamos ter uma mo

toniveladora, porque o dinheiro
já estava depositado para, t�l
fim' e para enfeitar a notí
cia, dando-lhe, mais ..oolorfdo,
friànifestou" 'que já estava no

programa reco�struir, a estrada
que liga esta CIdade a. sede do
distrito de Paula Pereira e ou

tras estradas seriam abertas sem

mais demora.
É bem sabido que preciso se

torna agradar aos perei;renses,'
porque nada se faz naq�ele dis
trito que mereça mensao espe
cial. Vive aquela gente pagan
do impostos sobre impo�tos, ser_n
receber de volta miseravers

c r u z e i r o spa r a benefi
cios de ruas da sede, estradas,
etc. mas não convem fugir do
assunto.
A motoniveladora não apa

receu e dela não ha notícia, o

que é de extranhar.

Louças
por preços

r edu 1. i d ISS imos

Casa Erlita

\,

PAPANDUVA

'���uto�o �ml�o Lom�im ��, LofJolno
Seguiu segunda feira com=

destino fi Florianopolis o nosso

eminente amigo sr. dr. Aroldo
C. de Carvalho, advogado do
nosso fôro e deputado por' Ca
noinhas, cuja presença ali se

prende com a eleição da me�ada Assembleia Legislativa, e, I

nício dos trabalhos parlamenta
res por êsses dias.

,

O ilustre parlamentar estara
de volta na proxima sema�a.

Nos bastidores da
Politica Nacional"
Reuniu-se 'ter.ça feira, no Rio

de Jan�irú: o Conselho Nacional
do P.S.D. para resolver sobre o

caso 'da sucessão presidencial. Es
sa reunião prendeu a atenção do
Brasil inteiro e toda gente espe
rava a ultima palavra do partido
majoritario. A reunião teve ini-.
cio ás 21· horas e apezar da cu

riosidade da reportagem dos jor
n-ais e dos rádios cariócas até ás
24 horas nada haviam ' consegui
do. Surgiram tantos, comentários,
gue eram de pôr

..

em
I ,_sobresa�to-ôs homens _ da põlitica, ,os que tem

sobre ' si a responsabilidade de bem
governar o Brasil. Entretanto

.

a

uma hora da madrugada de quar-,
ta feira nada fôra resolvido. Sa
be-se que falou o sr ..Benedito Va-

_

ladares, tendo sido apal'tead.Q g_e
los srs. Amaral Peixoto e Agame
non Magalhães, quando o orador
lembrou o nome 'do sr. Afonso
Pena Junior, o candidato dá U.I).N
O sr. Amaral Peixoto falou nu

ma coligação do P.S:D. com o P.T.
E. e P_S_P., foi o que informou
uma ernissôra.
,Por outro ,lado, sabemos, que

ontem reuniu-se a' U.D.N., no

Rio, para estudar a situação, an

tes, porém, haverá, tambem, um

entendimento da U.D.N. com ou

ros partidos.
Conforme está anunciado só

segunda feira, após a reu�ião do'
P,S.D. novos rumos tomara o caso

da sucessão.

tóral é ocaslao em que cada
distrito deve exigir e não-pedir.
Bapahduva é assim.
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. Berlng.élao Martelo Angelo. Seu
renunciouto te orgulham. Irritas-te com

o martelo, e fazes para com
Deus a mesma coisa ...
Nurn dos museus de Flo

rença conservam-se, comgran
de respeito, numa' coixa de
vidro. o martelo e os cinzeis
de Miguel Angelo, ao passo
que as mãos do maior do.s
artistas estão reduzidos apó...
Eis o tato-s-Assim como o

martelo é os cinzeis devem,
docilmente, entregar-se aos

impulsos e movimentos das
mãos do artista-i-assim todo
homem temqueacomodar-seao
ensinamento e dsprescriçoes
do seu DlinnoCreador. Porem.
Qae acontece? -- Uns, afoi-

_
tamente Lhe negam a existen
cio-s-outros Lhe torcem, 111()

dificarn.mutilam ecarrompem
a sua Palavra e a sua Lei?
que, afinal de contas, 'vem à
ser a mesma coisa como ne

'gar-ihe aflexisten.cia ...
A unica Comunidade de

Fé que nâo se exalta acima
da Autoridade suprema e que.
aceita as ordens divinas sem

ueieidades é a Igreja Cato
lica.
No que alguem contradiga

a ela, está em contradiaio
com Deus. Por isso, para ta
lar mui dela, é preciso men

tir falsificar, exagerar, mal
interpretar, Mas a verdade
vencerá. Só a Igreja Catolica

. tem a promessa de' Cristo;
«Eu estou convosco até o fim
do mundo."

o grande escultor, adorme
cido no seu [arainsinho, viu,
de repente, desfilar diante de
si, as diversas imagens que
esculpira em sua vida - co

mo se fossem pessoas vivas -
Eis que o martelo que tinha
na mão saltou para o chão
e, dando golpezitmos aos cin
zeis reunidos numa caixa do
lado, fê-los levantar como se

fossem oioos e inteligentes .•.
O martelo, tomando posi

ção arrogante, disse ao nus

tre:�Miguel, pobreMiguel An
gelo, julgas-te autor destas
maravilhas - quando fui eu,
o Martelo, quem bateu nestes
cinzeis para tirar do marmo
re inerte essas figuras que
parecem uiver»,
Os cinzeis, por sua vez, exe

catando um bailada' tumul
tuoso, vociferavam: "Miguel,
pobre Miguel, nós, e-não tu
somos os verdadeiros autores
das esta tuas .. Nós somos os
verdadeiros artistas ....
Avançou o mestre" sobre a

turma ittsubordinada, mas

eles só somõa-oam dele ... Uma
voz misteriosa lhe chega aos
ouvidos: «Miguâ Angelo, não
tens razão de envaidecer-te
com tuas obras» ...
- «Mas então', estará com à

razão esta corja de trantan
tes?« indignou-se o mestre,

. desesperado.
Calmamente, responde a

_
voz: ({A arte é um dom de Deus.
a artista é um mero instru
mento da Divina Providencia
que te deu os dotes qne trln- X.M.

- '-'-'

Motoresa oleo .crú Diesel
baixa rotação
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Seu Beringéla, o homem de
mais tato politico da nossa

oitava zona . eleitoral, pregõu
aos seus adversarios, mais. um
susto do qual não ha memoria"

.

em nossa politica. De acordo'
com o que resolverá o Tribunal,
a seu pedido, todos os cidadãos
ocupantes de cargos p�icos, de
veriam deixar seus cargosafim de
se desincompatibllizar para as

futuras eleições, cujo prazo expi
rou á zero fora do dia 2. O Mu
nicípio inteiro andava sufocado
com essa bucha de renuncia.
Toda gente esperava que seu

Beringéla renunciasse o seu car

go,. para em tempo oportuno
subir mais alto. Mas, o velho é,
mesmo da velha guarda.
Diante do bléfe pregado fo-'

mos fazer-lhe uma visita.' Che
gamos ao seu esplendoroso bar
baquá, assentado no mais lindo
recanto da cidade, batemos as

palmas de costume e seu Be
ringéla, gritou lá de seus ver

melhos aposentos, sim, porque,
no barbaquá .de seu Beringéla,
tem sala
verde, sala azul, sala cor de-rosa
para as visitas e palestras e seus

aposentos são vermelhos; por
que diz êle que sendo assim,
defunto não perde a côr, estã
sempre corado. Entramos, de":
pois de nos incomodar bastan-

. te uma cadelinha pintada e pi
toca que ele é dono.

Seu Beringéla estava deitado
na sua vistosa tarimba torneada,
vinda de Portugal, quando seus"
avós de lá 'vieram. (Ha pouco
tempo comemoraram 200' anos
de imigração), estava o. velho
com ° pé bem enfaixado com

inúmeras tiras de. pano, que
haviam sido camisas, cuecas e

outras peçasjinternas, 'cheirando
a borracha 'queimada. <

'

Oportunidade para '05- Senhores' índusnlaes
-- Bôa tarde, seu Beringéla, V·.ende-�eque é isto, deitado. .

o::JI

- É isso mesmo. Depois que
o Dr. Cubas virou a vulcanisa
dor e me. fez quela celebre

operação, nun mais meu pe
neu endireitou .... Qualquer bre
cada nas pedI', das ruas da
cidade, léva tudo p'r'o diabo.

não

prasono

J

Você, sabe, seu Manéco que,
quando ° meu amigo dr. Os
valdo era Prefeito, ainda havia
areia na rua. Depois deram or

dem á garotada de retirar os

pedregulhos pará servir de pe
lotas nas estiguilingues, chíloi
das etc. foi uma limpesa em

regra, geral, universal, não fi
caram pedras sobre pedras. Seu
Nei que é do mato.isó acha bo
nito o mato crescido' nas sar

getas,
.

nos· passeios, no meio das
ruas, O mato é SEU habitat e

êsse relaxamento é causa pri-
.

motdial do estrago de rneus

peneus. e dos cascos dES bestas

que transpôe a cidade.

Seu Beríngéla estava falador.

Aproveitei a sua veia inspira
dora c desfeixei a pergunta:
-' Qué tal? todo mundo es- .

perou sua renuncia no dia 2 á
zero hora.

O irmão do filho de meu pai
não. É: tão burro assim, Aqui
não é preciso -. renunciar pa!a
ser reeleito. Aqui a U,D.N. pre
para os papeis manda-os ao Tri
bunal e este manda, por Escri

to, botar o individuo na rua ...

Acha, então, ql,1e o atual...

O atual vai, vai. direiti
nho. Ele mesmo já disse que
sua gestão depende das ordens
do Superior Tribunal.
;_ pór isso, não renunciou?
- Sirr.; talvez por isso ... é mais .

facil... tambem"'somente ter °

- nome de Prefeito, sgm mandar,
é bobagem. Não ter fforças pa-,
ra exigir, andar pela mão dos

Versos P'ra Ca n tar
(LUI,Ú ZICO e JULIO M�NÉ)

•

Compadre que é que ha de novo?
Ih! compadre a coisa tá fedendo os homens estão em desacôrdo.
1[3s0 vem de longe! É preciso dar tempo ao tempo.
Vamos cantar.

A quaresma terminou
Tudo voltou ao normal;
Somente (J P. S. D.
Saiu fafê! do natural.·
- A Mariana fez barulho.

Como' era d", costume
Fizeram· reunião;
Mas não poude haver 'acordo
No falar em eleição.
- .A doença vae se alastrando,

Dizem que o doutor Orty
Ainda não está cançado,
Por isso deseja ser

Novamente deputado.
- Foi aí que o carro brecou.

Quando o homem falou nisso
Houve o tal grito: Não pôdel
Cuidado que seu Orty
Quer nos passar o bigôde
- Oba! Quem é que tem direitof

Já se pode discordar
De mando do presidente;
Isso de impor candidato
Já se tornou indecente.
- Quem manda é' o eleitor ...

E assim o P. S. D.
Fez a .primeira baderna:
.:para achar um deputado
E preciso usar lanterna!
- Para ficar calado na

bléa, qualquer um serve.

Assem-.'

,
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1 Motor a -Oleo Crú marca HENSCHEL-DIESEL(Alemão) 4
celindros, força de 120 H. P. propria para Caminhão e adaptavel
para INDUSTRIA. Peso,aproximado 700 Imos. ·Em perfeito fun
cionamento e devidamente' equipado. •
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Qual o StC\.l Candl.dafO? .1A 3 de outubro do corrente ano deverão se realizar as eleí-
� -cões gerais no Brastt. para preenchimento dos cargos eletívos fede-

.

raís, estaduais e munlcípals.
.

Para auscultarmos a opinião dos nossos leitores, resolvemos
instituir a p.:tir da presente edição. uma votação símbolíca para ve- •

rífícarmos us Inclinações do nosso eleitorado. -,

Para Governador do Estado

,

Para Deputado Estadual
.. __ . . .:. : .: .. , .:. ..

- .

Para Prefeito Munlcípal .. __._._._.. .�__ . . . , . . . .

Para Vereador
---. ---.-_------------------------------------------------------ .. --------------..

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

. . .

Este voto' é procedente de
. . .. : .. __ . .. : . ._� L._ (logar)

Atenção: - Somente serão com- . 'l'RAGA-NOS O SEU VOTO
putados os votos esoritos ou dati- À NOSSA REPAÇAO OU ENVIE-
Iograíados nesta ficha.

.

NOS PELO CORREIO.
"it'_

Amiqo "!�ft{H _. recorte' e nos envie
.

. ."., ..
, .

o- coupon: Ouálo seu candidato?

outros como cégo a esmolar.Olhe,
.

SEoU Maneco, não saber manter
uma palestra no telefone, é de

amargar: Ponham-me ali que eu

mandarei o Dr. Orti,' o Vednho,
o Machado, o dr.. Osvaldo e "
,outros plantar maracujá no ba- ---------------

ilhado. Khavia de gritar:- Quem Caixa e faz muito bem. É 'de SE:tl·:'" �
\

. , . -,.,..

é qUé manda aqui nest� ... 1 programa: Fazer bem ao povo ...
'

.

. C t' M d O -t Comp fosse cheg·ando visita$,- er o. a,s o. r. ry.,. '

- O dr. Orty agora nas fe- tómar ..'1os Um chimarrão e des-

rias parlamentares' está ocupan- pedimo-nos do velho Beringela -

.

do o cargo de.' c'orretor, da Cai- .que lia dois mêses' se ,encontrà, :.i

xa Ec<momÍCa, vai de. c'asa em em seqs aposentos vermelhos, e
càsa fazer demonstração das van-' garramos a. rua de ·volta.

.

"

tagens de depositar 'dinheiro na
.

M A N KC O

Lã muita Lã
,

. ·na _.

Casa Erli·ta
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CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE

�lllllllllmhimllllllmlllllllll.II��iIUmm!lImúmmruil!lllmmmIlOOI!ll1Im!llllllllm!OOhOOdlllllfl�lmrnllmu�I!lIIIlhmUmmm!lml�lIIIlihill�llru��llilmlmlm!nill�lllm

'; Ban�o Indústria e Comércio de Sta. Catarina SIA ;:::

!;
-

Matriz: ITAJA í _

- Fundado em 23 - 3 - 35
-

�
..'(iI

- .

Enderêço telegráfico: <<I N C O» ::
� Eapital ... -ó .,..

.

Cr$ 15.000.000,00 �
. � Fundo de reserva . . Cr$ 25.467.252:10 �,I Depósitos em' 31-12:"49 Cr$ '330.241.803,70 �
�

•

·0 E CANOINHAS
dE Filiais, Escritorics e Ilgencias ern. ;;;;.

.

........__

I- Araranguá - Blumen tu -.Braço do Norte --Brusque - Caçador -'Canoinhas _ Cam- �

:@
birela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- �

� vos - Floriár:óp?lis - Gaspar - Ibirarna j-c- Indaial- Ituporanga .- Jaraguá do Sul - �
� J'oaç�ba - JOlr:vIlle -. Lagun� - Lages. _ Mafra - �rleães ---: Píratuba

- Port9 União �
'l\iE.

- RiO de Janeiro - RIO Negrinho -- RlO do Sul - Sao FrancIsco, do Sul - Sao Joa- 5
.� quim - Taió ......:. Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira �
?5 . ª

ii Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba: !
.! Travessa do Ouvidor, 17 - A [térreo} f-iua Monsenhor Celso, 59;;
.�

-

Eaixa Postal, 1239 Eaixa Postal, 584 I
� °T 1 "R I O I N C O" rn I '" N C O"

�

a e egraLuas: le egramas:
.

'$r.'

,� �
i Taxas de Depositos. �
� CONTAS DE MOVIMENTO. ... CONTAS A PRAZO: �
'� A Disposição 2%a. a. Com

-

aviso de fiO dias 5%a. a. :::�
= Limitada 301. " " "90" 511. (J1

• _==à� /oa. a. r2/oa. a. �� P�rt.icular. 4%a. a. " ," " 120 " 6%a. a. �
«I Limitada Especial

.

5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a. ii

I�
" "1 ano 6%%a. a. ��

,..
DEPÓSITOS POPULARES 5% �Depósitos especiais a prazo e e/aviso, saldo mínimo de 50.000;00 7% a. a.

. �.

:: (APITAUZAÇÃO SEMESTRAL :
: Agencia nesta cidade Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira .i
�.� {Çóm· casa forte subterransa)

-

�I �- 1
! �

:, .! Abra uma. conta -

no uINCO" 6, pague com chequei �-'
."... =
.:!!5 .-

, \ - �lllljlllllllljllllllllll!imIIWllliWIIIIII'lllm�I"�III�llmII!W��llímllij� jiHHlm�III111I.mr!lillllmliIOOH�!,.lJIliIf�I��illil�.llllIf���WllliIlil!iill!mlijil!UijmIU!�t1!lUJillll �
. -

_./

Os mais modernos modelosfran-
.

..
-----------------------------

I

Sociedade Beneficente Operaria
.

'

.
Assembleia Geral Ordinaria

ceses de

M a I h.as .. ·�.e ,\-LsEm corrforniidade com 'os estatútos sociais, eonvido ôs -Snrs.
, associados para a Assembleia 'Geral Ordinaria, a ser realizada em dá. na

ta de i-. de Maio proximo, na sede social, pelas quatorze horas, com' Cas.a. E-rll-ta-a seguiàte ordem do dia:- ,I
lj eleição para a Diretoria, por termino de mandato;

.

2) eleição para o Conselho Fiscal, idem idem;
NOTA;· A Assembleia funcionará, em segunda convocação, C V detrinta minutos mais tarde, caso não haja numero suficiente na hora

.

arne - ,e r e
marcada.-·..

�

I

AVISO IMPORTANTE A0S ASSOCIADOS Posto de' Venda
de.Em conformidadé com os artigos 32 e 33 dos novos esta tu- Leonardo L. Brey

. tos e que se encontram em fase de publicação, toda e qualquer chapa
que deverá concorrer ás 'eleições, deve conter o «de acordo» dos can- ,

AGUA VERDE
.

didatos, por "escrita e será submetida à Diretoria, para fins de regia- (ao ladô da c�sa do sr. Evaldo
tro, pelo menos 8 dias antes das eleições. . Spítzner)

-

" R. WALTER _ t-. Secretario 4-3 Fornece sabados e .quintas-
feiras, carne de rês, de porco,
linguiça, banha, xarque, etc. -

_

Façam- all seu,
fornecimento. :

Indicador .. Profissicnal
DENTISTAS

Dr. SyJvio Mayer
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas

, ,
.

1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller
Sta. Catarina

Deniad1.l.I'as Ã!l.ôíomicas
Dr. Benigno Cerdeira:

(Cirurgião Dentista]
Com longa prática executa com esmero todos os trabalhos
concernentes à profissão e como especialidade dentaduras
artísticas, com dentes .íluorescentes (transparentes) obede
cendo a técnica rigorosa com modificações .e observações
próprias. .Essas dentaduras como o atestam centenas delas,
não acumulam detritos de alimentos e podem ser conser

vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou uma técnica
que assegura a mesma estabilidade como paravas superiores.

Consultas todos os dies úteis 'das 7 às 11' e
das 13,30 às 17 horas da tarde 225-P_

Canoinhas '

Sta. Catarina '

!\�t'DICO

Clínica Especíalísada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura de Hemorrhóides .sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Avenida
\Y4�4�

João Pessõa 68

ÇurUlba

de

Farmacia Al1age
A Rua Vidal Ramos, frente da Delegacia de Policia

Variado estoque, de produtos pac,ionais e

extrangeiros a preços vantajosos.

ADVOGADOS

Dr. Arolde Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Secção do">
Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
. cíveis" e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - Naturalisações e títulos declaratorios.

Causas Criminais,
.........._.._.

. Escritório e residencis :

Rua Vidal Ramos Cànoinhas S. C.

EXPEDIÊNTE
Diretor- proprieterio

Silvio Alfrado Mayer
Redator: Guilherme Va·rE�la
Redação e Administ�açãol

.

Rua P�ula P�reir·", 23

Impresso ,nll Impresso,. Ouro.
Verd e Ltde.

.

ASSINATURAS

'-_ .

A no •••.• Cr$ 40,00
Semestre ••• -. Cr$ 25,00

\ -x-

Nume:ro evulso
Numero atrazado

Cr$ 1,00
C,$ 2,00

Anunciol de scôrde com a tabela de
preços.

, .

Otimo negocio
Henrique Arnoldo Hinke, pro

prietario da oficina técnica Ra
dio Rudi, situada nesta cidade,
à' Rua Vidal Ramos, em frente
ao Correio. procur a

-

um socio
ou interessado que se ;disponha
a empregar: pequeno -capítal e

a tomar cônta da oficina. 9-1

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

Rívadavia CorrêaR.
ADVOGADO

Escritorio e residênciSl à Rua CeI. Albuquerque - ex. Pstal., 27

o-; João
, .

Colodel
ADVOGADO\

Escritorio à -Rua Vidal Ramos - Edifício Bento de Lima

Dr. Seulo
Advogado

Escritorio ,e
- residencia

. ,

Rua Coronel Albuquerque s/n
.

. Canoinhas S. Catarina

�

Vendeln-Se
Vendem-se 3 propriedades: Sendo duas casas com terreno

medindo 20�40 em Uuião da Vitoria, outra em Papanduva, com
terreno medindo 2.600 m2, ponto c;omercíal,

(
-

Ao mesmo tempo anuncio para venda uma pequena Farma
cia.

.Tratar com urgência corri o propríetarlo Floriano J. M. de
Paula Xavier, Panduva, Municipio de Canoinhas, Santa. Catarina.

6x2
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,. PELOS I..AJR IES
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......

(2§ .�
O' (ieneral !anro,bert

nêo .quiz ser

candidato

An9- 3 CANOINHAS S. Catarina, 13 de -Abril de 1950 - N. 129

o general Canrobert Pereira da
Costa, ministro da guerra, apon
tado por alguns politicos como

capaz de governar o Brasil, tam
bem não quiz não quiz entrar na
dança, Ha quarenta anos que pres
ta serviços ao Exercito, não quiz,
portanto trocar o quartel pelo
Catete. Suas proclamações e de
clarações são eivadas de patrio
tismo, dando sevêras lições de
mocraticas a muitos civis. Quan
do o Genera I presidente, após o pe
dido-de demissão do Ministro da
J ust.iça perguntou-lhe» Não pen
sa, General, fazer o mesmo?
Não, do meu posto poderei pres
tar serviços mais importantes ao

Brasil.

É ser patriota.

FAZEM ANOS:'"
Hoje, o sr. Adolfo' Schramm,

de Marcilio Dias, onde ê muito
estimado,

Dia l4., a sra. dna. Elmi, es

posa do sr. Mario Mayer; o exmo.

SI:. dr. José do Patrocínio Gallo
ti, ex Juiz, de nossa Comarca; a

srta. Genoveva, filha do SI'. Es
tanislau Wojciechol'ski; a srta.

Lidia,- filha do casal Henrique
Todt, de Cachoeira; o sr. A ugus
to Pape; de Rio Novo; o sr. Bru-
no Hugo Collodel, residente em'

Paula Pereira.

Dia 15, a menina Marlene, fi
lha do sr. Mieczeslau Bojarski;
a comerciaria srta. Lidia Neppel;
o sr, Eleuterio de Lara Cardoso,
construtor, atualmente residindo
em Bento Gonçalves; o sr. Mil
ton Nunes, Tesoureiro da Pre
feitura M�nicipal.
Dia 16, o menino Edgar; filho

do sr. Osvaldo Soares, 'competen
te diretor do Grupo; O sr. Fer

- mino de Paula e Silvai. a srta.
. Veronica Eulalia, filha do casal
João '(adeus Muziol.
Dia 17, a exma. sra. d.. Cor

nélia, virtuosa esposa do sr. Adolfo
_ Schramm, de Marcilio Dias; a sra,

d. Ana Vuicick, residente em Três
Barras; o jovem José, filhó do

_ Sr. Manuel de Paula Vieira, re
.

sidente em Santa Leocádia.

Dia 18, "a exrna. sra. d, Olinda,
esposa do 'sr. José', Maria Fer
nandes Luiz, .residente em Apu
carana; a menina Olinda, filha
do sr. Willy e Olinda Hoepfner;

:;.a menina Leir, 'filha do sr. Leo
nardo Brey, açougueiro em Alto
das Palmeiras; o sr. Zenão Ma
zureski, abastado lavrador resi
dente em Pinheiros; a sra. dna.
Marta, esposa do sr. José Franz,
residente em Encruzilhada.'

Dia 19, a gentil srta. .Hosiuha,
filha do sr. Oliverio Corte; o sr.

dr. Adalberto Allage, culto advo
gado residente em Curitiba; o

negociante sr. Francisco Bechel;
a grácil menina Denise Matilde,
filha do casal Oscar Pfau; a me

nina Landi, filha do sr. Alipio
de Barros; o sr. Cinesio Silva, re
sidente em Xarqucada: a exma,

sra, d. Otília, esposa do sr. Al
fredo Scholtz; o jovem José, filho
do sr. Francisco JenZUI'3, de Três
Barras: o sr. João J. Pereira, ex
clusivista da Hener, em Rio Ne
grinho, nosso assinante.

A todos nossos parabens.

Creança de
Canoinhas (C� C. C.)
Casa da

Devemos encara-lo tambem
corno eloquente convocação aos

nossos comunícipes para depo
sitarern no cofre da benemérita

instituição, aquela insignificante
quantia como a segurança de
concorrerem para a fundação de
uma catedral à cujo adro irão

abrigar-se a mãe solteira e a

creança sem lar e em seu inte
rior Cristo amanhecerá todos os

Pondo ernirelevo êste auspi-' dias a sorrir, como nas telas
cioso acontecimento' para o fu- florentinas, envolvendo no mes
turo da c.c.e., observamos que, mo alo de bemaventurança su
em que pesa SUf\ recente, fun- '_ blimada, socorrentes e socor
dação, ela já se afirma corri ridos.�idente utilidade social e, dou
trolado, ,adquirimos prova de
monstrada de que com dez cru

zeiros mensais podemos están
cal' lagrimas em �olhós de mães
desafortunadas e de silenciar

vagidos de creanças famintas e

sofredoras. },

Entre o' Presidente desta as

sociação e o Diretor do Hospi
tal Santa Cruz, ficou estabele
cido que poderão ser inter"

nados, no último, correndo as

despesas pela primeira, as.'mu
lheres grávidas depois do 7°
mês e as creancas do€ntes de

qualquer idade, devidamente

guiadas.
.

Noivos
Com a gentil srta. Leinir, di

lota filha do casal João Moreschi.
ajustou suas futuras nupcias, o

estimado jovem José Kawa.
Parabens.

Uma multa que
assombra o referido entendimento per

dura até que a C.C,C. - Casa

da Creança de Canoinhas, tenha
os seus próprios estabelicimen

tos, segundo o plano esta tu tal

que a rege.

Consorclos Segunda feira, passada, não
'sabemos porque, faltou luz ele
trica em Copacabana, no Rio de
Janeiro, por poucos segundos;
nem a um minuto chegou, de
acordo com o contrato existen
te entre a Prefeitura e a Li

ght (Iaíte) ond Power a forne
cedora de Força e Luz esta foi
obfigada a pagar' Prefeitura, a

',quantia de 2 milhões de cru

zeiros �u sejam dois mil con-

tos de réis.
.

��Sê'pé;; -;q�i" h'C;�;ê��·���Y�
não ficaríamos dias e semanas

inteira, sem luz e sem força.
A nossa Empresa, porém, de

pois de tantas reclamações,'e
criticas dú pÓV0' tem andado
certa nojfornecimento de luz.

Healisou-se terça feira, nesta

cidade, o enlace matrimonial do
sr. Julio Costa, funcionário do
Centro de Saude, com a senhorita
Jolanda Vick, elemento de nossa

sociedade. Parabéns.

Jáé tempo...
Sim, já é tempo de falar

mos nos faturas canaidatos
ao cargo

-

de Prefeito Munici- ,

pul, ao menos avançar um
-

palpite. Verdade que estamos
na beira do rio a espera de
ordem para transpo-lo e és
sa voz de comando, anda di
ficil de ser dada. Segunda
feira proxima dizem que se

-rd decidido o caso .da suces

são presidencial. Se tal acon-

,tecer, logo em seguida o_s par
tidões pelas suas seccoes es

taduais hão de terem tempo
para escolherem os governa
dores e depois, serão apre
sentados os nomes daqueles
que devem disputar as elei
ções para o cargo de Prefei
to, assim foi e assim ha-de
ser.

Já se sabe que o diretorio do
P.S D. local, isto é, a maioria já
firmou que seu candidato á de

putação estadual será o sr. Orty
Machado e sabe-se que houve

oposição, porque as cousas ainda
não estão bem 'claras. O P.T.B.

certo vai ter o seu candidato,
mas, na esfera estadual. A UDN

espera com calma, porque ainda
não se regist.rou nenhum dissi-

dio nassuas fileiras, é paraentu
siasrnar o eleitorado que abri-

mos urna votação simbolíca, -m
nossas colunas, para auscultar 'a

'opinião do, povo.

o' ArcebiSpoFaleceu- Viram realizado seu sonho
dourado, ontem, com o seu, enlace
os jovens Romeu Müller e Ju
randir Lucas, ambos muito esti
mados nesta cidade.

Felicidades.

Faleceu d. Atico, arcebispo do'
Paraná, cujo passamento caW:1OU

grande pesar no 'seio da familia
catolica, que tinha no ilustre prin
cipe da Igreja, um verdadeiro
condutor de almas, Foram pres
tadas grandes homenagens ao Arce

bispo falecido.
Paz á sua alma santa e bôa.

Aluminio
Bat.erias e' peças avulsas por,

preços ao alcance de todos na'

Casa 'Erlita Baile na s. B. o.'. {

. Bailé·
Conforme tem sidb anuncia

do, terá Jogar no próximo sa

bado, um grande baile marca

do por excelente orquestra, em

beneficio da Casa da Criança,
pata qual ha grande animação.
Em se tratando de uma reu

nião de alta bGneficiencia é
de esperar que tdda a socieda
de canoinhense compareça.

Foi além da espectatí va o

baile q.ue a S. B. O peraria de

Canoinhas, levou a, efeito no

dia da. Pascoa, em seus salões.

Todas as dependencias da de
mocratica sociedade estive'raru

cheias, havendo grande anima-'
cão e muita alegria. A orques
«Yara» vinda de São Dento, do
Sul, abrilhantou o grande bai
le, tendo agradado, imensa
mente.

Teve inicio ás 21 hora" e

terminou ás 5 horas da manhã
de segunda feira.

Faça do CORRElb DO NORTE, o seu .lornel

·v
O
C
E A reunião do partido

do Sr. Adernar
Viaja:p1es
Afim de representar Ca noiuhas

na chegada do sr. Adernar de Bar
ros, chefe do P,S.P., em Floria
nopolis, viajaram a tê ali os SI'S.

Agenor Gomes, dr, Mario Amaral
e Alcides Fernandes Luiz.

, Boa viagem.

o sr. Adernar de Barros virá'
a S. Catarina, tratar de seu par
tido e conhecer os seus ·"faos».
Visitará, segundo fomos infor
mados, as cidades mais impor
tantes do nosso Estado. Estão no

programa uma vista d'olhos em
Itajaí, Blumenau, Brusgue, Join
ville e ainda outros pertencen
tes ao vale de Itajaí. Depois irá
a Tubarão, Laguna, Araranguá
cidades sulinas que há muito

esperam os beneficios do _ Go
verno Estadual. São essas cida
des as que maior nurnero . de
=eleitores contem e porque não
dizer, onde a oposição ao Go
vei'no é um fato. Muitas delas,
espE:citilmente as cidades suli
nas vivem sob o azorrague dos
caudilhos dali. O sr. Ademar

·5
A
'B
I
A
?
It

. I
"

-

. Mande-nos o seu voto.

prado KelJy
Viajou até Belo Horisonte,

afim de conferenciar com o

sr. Miltom Campos, gover
nador, udenista de Minas Ge
rais, o sr. Prado Kelly, pre
sidente da U.D.N. Prendo-se
essa visita, segundo ouvimos,
aos acontecimentos da ,ulti
ma sem.ana no seio do P�S.D.

Em góso de férias
Entrou em gôso de férias

regulamentares o sr. J.Belem

FernandeE., competente chefe

dos Correios e Telegrafos_
desta cidade .

(Agora sob o pairocinió de JOÃO SELEME)
VOCÊ SABIA que a oficina JOÃO SELEME, dispõe

./

de peçàs e acessorios Fol'd e Chevrolet � ,

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficillà e ferraria, deposito de
.

_ ferros, radios «Indiana» e completo 'sortimento de correias de lona
': �"par� industrias, a organização do sr. JÜÃ�O SELEME vende ma-

il "

quínas agricolas?
' '

r-. VOCÊ SABIA que as lóias,' ofi�inas e' escrjj"ri; JOÃO 'SELEME

ll'. _ficam nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16?

í�
,

--------�---------------------------------------------------------------------------------------------
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'1I11'lfl ri ,�tLili" ri

quer tc>mar contato com esse

povo, pois, é de seu seio que
saem os homens que sabem lu
tar, porque muito têm sofrido.
Florianópolis vai assistir um

gra'nde ,movimento' para o fu-

turo, não ha duvida, pondo agua
.

na barba dos governantes cà
tarinenses.

Faça do Correio do Nor

te o ·SEU jo�nal

PARA FERIDAS,
E ,... Z' E M· A 5'\- , ,

INFtAMAÇOES,
COCEIRAS,
TR I E.I R'A 5,
ESPINHAS, ETC.

��============�==��
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