
s m�- ofução ó i
.

o PSD Municipal está dividido em duas' correntes. É público e notório. Não constitue novidade para ninguem. De um lado estão os que de

fenderam e defendem, intransigentemente, a
-.

candidatura do' sr, Orty- Machado à reeleição. Do' outro' estão os que se não conformam com as

imposições do seu' representante à Assembléia Estadual. A' direção do p,ârtido não tomoií'pósíção. Está cozinhando o impasse em agua' f:da;
Joga com o fator tempo esperando que êsse opere o milagre da recomposição. Até agora, ,'porém, nada foi .conseguído. Tudo -na mesma. La

vra a cisão nas hastes do "majoritário". Segundo noticias chegadas de Florianópolís e que levaram o sr. Orty Machado subitamente à Capí
tal, uma solução teria sido vislumbrada pelos dirigentes estaduais no Tribunal de Contas, prestes a ser creado para distribuir prêmios de conse

lação às candidaturas frustradas. Segundo o nosso informante o sr. Orty Machado seria .convídado a ocupar um lugar no futuro Tribunal de
,

Contas, deixando a deputação estatual para um correligionário seu, talvez o sr. João Colodel ou o sr. dr. Fernando Oliveira. A ser _v.erdadeira
a informação o deputado pessedísta teria encerrada a sua carreira' política e .sería reduzido a burocrata no _futuro. Tr,il?unal de Contas, onde teria

"

um ,polpudo ordenado e não mais estaria �ujeito aos azares de uma eleição. Si non é yero � biene trovato ...

ss PSD deCan

_C_a�n_o_in_h_dS Si!,nta Catar��!_1_5_d_e_Ju�b:> d_€_19_5_O N_u_m_€_r_o_1_3_4 "I/Uma' ·andorlnha
,-

que- faz verão"
-

'

.__ o Partido Libertador
Rio, (V.A) - Sob o titulo

«Uma andorinha que faz verão»,
O vespertino «O Mundo» \ assim
comentou a decisão do Partido Li
bcrtador dé formal' -

ao lado da
candidatura dt) brigadeiro Eduar
do Gomes: O _ Partido Libertador
vem de longe. Ye� dos mars
gatos de Silveira. M�rtins: dos
-debates parlamentares. E um agra
pamento pequeno, mas limpo. Des
fralda uma bandeira coberta de
cicatrizes.

Assumiu a presidenda da 1'.no 4

Federacão do Mate. o sr. ',_

•

Herbert Ritzmann
Teve a melhor renercussão

nos meios ervateiros do Estado,
a notícia de qtifl, o nosso 'con-,'
terrâneo, sr. Herbert Ritzmann,
assumiu a presidência da Fe

deração do Mate..Na qualida
df! de Vice Presidente da en

tidade o industrial canoinhense,
em cumprimento á disposições
estatutarías. substituiu o sr, 'Pe
dro Kuss, ex-Presidente que re
nunciou ao seu cargo, em ca

rater irrevogavel, perante o Con
selho Admtmstratívoultrmamen-:
te reunido.

A nota divulgada pelo «Diá

rio da Tarde» 'de Florianópolis,
a segundo a qual o sr.

. Pedro teria deposto, é destitui

da de fundamento e fruto, natu
ralmente, de informações ine

xatas.

O sr, Herbert Ritzmann, moço
inteligente, cheio de entusiasmo,
de comprovado e :reconhecido
tirocinio e visão adminístratí
va temos certeza, empregara o .

melhor dos seus esforces 8 fren
te da entidade que congrega os

produtores de mate em Santa
, Catarina, tudo fazendo ern prol
'da economia ervateira que tanto
interessa ao Norte Catarinense
e, partularrnente, á Can(Jinhas,'
terra do ouro verde.

Estão de parabéns os erva
teíros de Canoinhas pela inves
tidura do conterrâneo no ele
vado cargo.

•

'Diretor-proprietário: SILVIO A. MAYER·

Redator: ,GUILHERME VARELA

o VigáriO
Eis como fala dêle Lamartíne:
_ «Há em cada _paróquia um

homem que não tem família,
. mas que é da farnilia de todos;
que se convida para ser teste

munha, conselheiro e até agen
te em todos os atos mais so

lenes da vida; e sem o qual não
se pode nascer nem morrer; que
toma o homem desde o seio de
súa mãe e -que só o deixa no tú

mulo, que sbençôa ou consagra
o bêrço, o leito nupcial e o cai-

.

xão; um homem a quem os me-_

ninos se acostumam n venerar e

temer; a que até aos desconhe
cidos chamam padre (pai), aos

pés do qual os cristãos
vão manifestar os segrêdos mais
íntimos e. derramar as lagri
ma::; mais secretas; um homem

qUê por ofício é consolador de
todas as misérias àa alma e do.

corpo, o intermediário nece�-'
sário entre os ricos e os pobres,
pois todos lhe batem à porta;
um homem que 'sabe tudv, que
tem direito de 'dizer tudo, um
homem cujo palavra vai cair em
cheio sôbre todas as inteligên
cias e vontades em virtude da
autoridade que Deus lhe dá.

Ésse homem é o vigário».
-----------------....----....-

Faça do Correio do Nor

ta o seu jornaI.

CANOINHAS

Impresso na Imp. «OURO VERDE 1.TDA.»

Circula às 5as feiras
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- SANTA CATARINA BRASIL

Apoio dõ Partido Liber.
tador e do PRP ao

......

Brigadeiro
Reunidoem Convenção, o Par

tido Libertador, tradicional agre
miação politica, deu seu íncon-
"diciorial apaio á � candidatura do
tenente Brigadeiro EDUARDO
GOMES.. Sem nenhum favor,
é o velho P. L. uma das mais
tradícionais agremiações poli
ticas do país. Um punhado de'
idealistas á serviço de uma cau

Sf>l, � o parlamentarismo -, que
servem com dedicação e desin
teresse.

O P. R. P'" segundo os mais
credenciados observadores da
politica nacional, tomará ca

minho idêntico, abrnçando, com
seus 600,00 eleitores, a csndi
datura do brigadeiro. A êsse
respeito o deputsdo, federal
Loureiro Junior, comandado do
Si'. Plinio Salgado declarou á

imprensa que acredita que o

PRP, considerando a gravidade
do momento internacional e as

dificuldades 'do atual mo

mento brasileiro," manifeste a

sua preferência pela candidatu
ra do Brígadeiro Eduardo Go
mes, como lídimo representan
te das tradições democráticas,
nacionalistas e antí-totalifarias
do povo brasileiro.

Aguarda-se, ainda, o pronun
ciamento do PARTIDO ,DEMO
CRATA CRISTÃO é do P,S,B.
em favor do candidato udenis
ta,
Assim, dia após dia ganha

apoio e cresce no seio 'do povo
a candidatura do Brigadeiro, au
têntico democrata anti-comunis
ta,

Gaitas Apianadas
(Italianas)

Tem para pronta entrega ti firma
A. GARCíNDO '& CIA.

Em exposição na Casa Bara
teira, a praça Lauro Müller. '

(ena de Sangue
Foi assassinado, dia 29, no

quilometro 64 da Estrada de
Ferro Federal, distrito de Pa

pariduva, Hortendo Joaquim,
que ha 6 anos, assassinára Miguel
Humenhuk e Zacárias Alves.
Hortencio cumprirá 2 anos na

cadeia daqui e 4 na Peninten
daria, e, agora, tinha regressa
do á casa.

000 O PSD vai mal. - Bem mal mesmo, E nesta afirmação
não vai nenhuma novidade.

Julgavam muitos pessedistas que, apresentado (i candidato
partidário, resolvidas estariam todas as dificuldades: As questiún
çulas . cessariam; as divergências seriam 'apagadas e os apetites
de muitos,' abrandados, espesaríam por outra oportunidade ...

Se assim pensavam, enganaram-se redondamente.
Apresentado um tanto subrepticiamente o nome do sr. Cris

tiano Mechado. houve, um hiato nas competições que estraçalha-
ram -O pessedisrno.

'

A parada: na luta intestina, não durou muito, porem. Reco
meçou=com redobrada fúria e ardor. Mais acirrados se tornaram,
os eternos contendôres: os «queremístas» contra os elementos

-ligados ao Presidente da República, chamados «dutrístas»..
.

E a revolta
_ que lavra .nõ, pessedismo mais se' alastra, cada

dia que pass�,'
-,

, Co--r.-le?r.:>l" '1(\, seio �G,<!?Slj g,s,ú.:.ho e jP. gsnbou eM ,,3dç�5!ÕPS
do senador Pedro Ludovico', de Goiàs; do senador Maynard Go
mes, de Sergipe; do Deputado Amaral Peixoto, do Estado"do RIo.

A indisciplina e a anarquia de antes, voltaram a crepitar
com maior violencia, ameaçando afundar inteiramente, com a

candidatura Cristiano Machado, a desarvorada barca pessedista.
A declaração do genro Amaral Peixoto, de que -o apoio da

ala queremista do PSD ao nome do S!"'. Cristiano Machado era

condíeíonal, isto é, condicionado referido apôio à concordancia
que lhe emprestasse o sr. Getulio Vargas, foY como que um ter-
remoto DEiS hastes pessedista.s," ,

.

Veiu revelar, clara e irretorquivelmente, pela palavra auto
rizada do genro, aquilo que todos estávamos advinhando: a de
serção dos «queremlstas» na hora suprema par a fazer causa co

mum cem seu antigo chefe, o 'ex-dita'dor.'·
O pretexto, é a interferência de Dutra, pressionando e adul

terando a vontade do Conselho Nacional do PSD. Aliás, já foi
invocado em entrevista aos jornais, pelo sr. João Neves.

O motivo real, porem, É: outro, Muito outro, Os «quererríis
tas» infiltrados no PSD pretendiam levá-lo a adotar uma candi
datura 'escolhida dentre 'os seus: a do sr, Nereu Ramos, si pos
sível. A do sr, João Neves da Fontoura, como tercius, no 'caso,
de fracasso da primeira.

O que não queriam, em absoluto, era uma solução simpa�
tica a Dutra e sim do agrado de Getúlio, Não alcançado o intento
vamos assistir o «frigir dos ovos» ... e o PSD minguar, descoroçosr!

Estradas de rodagem 'em Santa Catarioa

•

Há pouco o dr. Saturnino Braga, diretor, da DNER,
proferiu uma conferencia sobre a viação de rodagem
brasileira.

A ssinalou o grande técnico na sua exposlçao que
Santa Catarina que, antes de 30, ocupava. um dos pri
meiros logares nesse serviço público, figura hoje em ulti
mo, com estradas quasi intransitaveis, mal conservadas,
esburacadas impróprias ao destino a que deveriam setvir�

C0111 licença•••
BARRETO PINTe;>

-'- Nereu Ramos" o coitado do Nereu Ramos, que avistei on

tem, no Municipal, murcho c desbotado" depois do cafuné de Eurico.
Em menos de vinte dias, o Nereu envelheceu vinte anos. No

tempo. em que arrotava irúportancÍa, sempre o critiquei. Ontem, tive
opor'tunidade de o vêr, no Municipal, tdste e acabrunhado no cama
rote que lhe foi cedido, e pertence à Casa Civil da Presidência; e fi
quei compadecjdo, devo dize-lo com sinceridade.

·Com o. cafuné que lhe deu Eurico G. D1Jtx:a, o vice-presidente
está completamente aturdido de tal modo que sem entender uma fra
se do id'ioma francês, apareceu, até, no Municipal para assistir Sha
kespeare e ouvir o palhaço-trágico Barrault.

(Do «Diàrio da Noite» ,do Rio]
,

., ,

Bandeira que não se �nrol�, mas
que drapeja altaneira. Gente de
Bagê, Pelotas, Livramento e P: •

I Alegre. E Zeca Neto também.

Bate-se pela introdução do- Par
lamentarismo- como -regime ade
quado ao nosso pais. Seu lider é
Raul Pila. Chegou sôzinho ao Con
gresso -oom uma idéia e um pro
grama. Desde, o primeiro dia que.
subiu á. tribuna, tornou seu pen
semento; claro e definitivo.,
>

c

Um compromisao com sua. gen
te, era sua -orientação:'O Parla
mentarismo. Não acreditando na

lenda de que uma' andorinha só
não faz verão. Pilla começou an

dorinhando pelo recinto da es
mara, com um papelucho na mão:
ti emenda parlamentarista. E qua
se derrotou a maioria. Pois é �s
se partido com essa tradição que
cerra fileira na candidatura do
brigadeiro Eduardo Gomes. Gen
te limpa, ao lado de 11m homem
limpo.

O Partido Libertador não .re

presenta grande fator eleitoral,
mas simboliza- uma causa. Sua
adesão' não foi produto de con

chavos e barganhas ou toma lã,
dá cá. Espiou o cenário politico
e tomou'[õarninho direto, sem pas
sagem intermediària. Urna atitu
de decente.' A posição assumida
serà mantida_ .Ninguem será ca

paz de �creditar ,que Pila poss�
recuar.' E homem que só anda pa
ra a frente.

Enquanto isso ocor.re com e

Partido Libertador, qlIe'fazem os

colegas turbulentos que continuam
espiando os mares? Já é tempe
de cada_ um assumir posição. Não
ha mais lugar para QS vacilantes
ou para indecisõe's. Nflda de opor·

-

tunismo.
-

t <

Lo u ça-s
por preços

r-e d u z i d i ssim o s

Cása Erl:ita
O'Geueral não quer

�

Em palestra com· o sr. Ama-
ral Peixoto, o general Ministro
da Guerra Canrobert Pereira da
Costa, disse que achava que o

sr. Getuliô Val'gas. não, devia
se candidatar' á Presidenda d:;.
República, afim de evitar alte
raç,ão na ordem publica.
Quer dizer que ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Proflssional p'ra Cantar Verdadeiro escárneo,
.

ao operário brasileiro
.;.

(LUI.Ú ZICO e JULIO �lAN�)
DENTISTAS

Durante o dia 10 de Maio foi
motivo de particular curiosidade
senão da chacota popular, o mo-,
nurnento erigído defronte do
ministerio do Trabalho no Rio,
em homenagem 10 operarío'bra
sileiro. Grupos de .curíosos :se
formaram para criticar o que,
para uns era um verdadeiromos
trengo, e, para outros, um in
concebível escarneo ao traba-::
lhador nacional. l!:ste aparecê
na estatura com cara de im
becil, nú da cintura para eíma,
vestido de tanga, pés descalços,
meio obeso e evidentemente opi
lado, caréca, macrocéfalo, mãos
para tráz, como se estivesse
acorrentado. Muitos, dos que
acorreram ii Av. Antônio Car- !

los, para. admirar a obra do es
cultor Antônio Celso, saíram de
lá revoltados cem a' falta de
observação dó tipo do nosso
operaria e nenhum bom gôsto
na concepção da estatua-qúe
parece querer traduzir uma si
tuação de miséria, de escravi
dão, de precariedade dolorosa e

não o progresso tão decantado"
da indútría e das Ieís socíaís

-

brasileiras. Conseguimos saber
que o preço dessa «primorosa»
obra subiu á cifra bem signi
ficativa de 500 mil' cruzeiros,
sacados do ímpôsto sindical ár
recadado compulsoriamente dos
salários de todos .quantos vi
vem do trabalho.

Sylvio MayerDr.
1,30 às 6 horasAtende diariamente das 7,30 ás 11 horas

Praça Cauro MUller'
Sta. CatarinaCANOINHAS

<,

Dentaduras Anatomicas
Dr. Benigno Cerdeira

(Cirurgião Cantis-ta)
Com longa prática e-xecuta com esmero' todos os trabalhos
concernentes à profissão e como especialidade -dentaduras
artísticas, com dentes fluorescentes (transparentes) obede

cendo, a técnica rigorosa com modificações e observações
proprias. 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 fi mesma estabilidade como para as superiores,

Consultas todos os dias úteis das 7 às 11 e

das 13,30 às 17 horas da tarde 225-P

, Canoinhas Sta. Catarina -

- Vamos dar contas do recado, compadre? - Temos que
fazer das tripas () coração.

MEDICO o Cristinho Já de Minas
Jà pensa que é presidente,
No governá de seu Dutra
Dá palpite como gente.
'-� ° voto é secreto ...

,
Antes dele ter chegado
Chegãra o outro primeiro
Por isso é que o povo grita:
Viva o nosso Brigadeiro.

,

-O Brigadeiro vive no alto!

Brigadeiro entrou na frente,
Sem ter pedido socorro!
Não grita corno afogado
Me acudam si não eu morro.

° Brigadeiro não s,e afoga.,

Canrobert aconselhou+
Não se meta seu Getulio
Você não mandará mais

,

Vamos deixar de embrulho.
- Gegê tem que s'escondê...

Fica a Cristinho a espera ...

D'alguem para lh'ajudar;
Contando com o mundo inteiro
Não tem mais que esperar,

Nem só mineiro será presidente.
. -

Na outra perdemos feio
Não deu pra ser o primeiro; .

Mas desta vez nem que rache,
Quem ganha é o Brigadeiro!

- É só vi a eleição.

Clínica ESlJecialisad� das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura de Hemorrhõídes sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

2)t. ' 1h,,,,ded-. de .A�4ufo.'
Avenida João Pessõa 68

-CurUlb.ft

Faça do Correio -do Nor
te o seu jornal.AllageFermecie

A Rua VidaI Ramos, frente da Delegacia de Policia !iill!hlimlimllmfi�lIIulhlllliiR1!m!hIWilH!llmlilllllllllllllfu�1ili!IIi�ffl!iI!tIlll!IHIIH�Wtlkllh.l!�IIIl�!mlllllllllru!��IlI��mh1rnlli!liillllllíl�lí�11Illllllllhlllt!,

",,"Banco Indústria e Comércio de Sta. Catarina S/A'" .

=== / -
.

. :-
.

ffi§é.. .

: _

Matriz: íTAJ,Aí Fundado em 23 - .3 - -35 f!I!

� Enderêço telegráfico: « I ,N C O» I
'ª Capital Cr$ t5.000.000,OO �

ti Fundo de reserva Cr$ 25.467.252,10 I

:�:_ Depósitos em 31-12-49F.1.. E
. . .

Cr$ 330.241.803,70 I
_

.

'

I lals, scrttortos G Agenclias em:
.

_ �
� Araranguá � Blumenau � Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam- �

!l_- bire�a -v,Chspecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- ,�
"5: vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga � Jaraguá do -Sul - � '\

� Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães/- Píratuba - Porto. União 8
� - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa- ãã

'II quim - Taió
� Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira I"

Escritório e reside�cid: = Filial do R o de Janeiro: . F11iáJ de Curitiba:, 1-
-

...___R_u..a_v_id....a_I_R_a_m_O_$_....... c_a_n_o_in_h_a�;o_s....:_c_.__....1 ; Travess�ai�: p�::::;,d��3�7
- A

. (terreo)
.

Rua ���:e;��,c��:". 50

.,=O R
·

d
'.

-R. '"'" ,.. � Telegramas: -- "R I' O I N C O" Telegramas:' "i' N C O"
'

f. Iva
.

aVia Correa II '

� ,Taxas de Dep'osiíos,
iEgcritorio e residência à ��V��A��uquerque - ex. Pstal.,27- , =Ii,'��,_ A Dl'SCpOosNl'çTa-AoS, DE MOVIMENTO. _.CONTAS A PRAZO: "-'.1',

__' 2%8, a. Com aviso de 60 dias 5%a. a. '_

D r J...,. C E d I
Limitada' 3%a. a. " " "90 " 51/2%a. a.

• Oao o 10 e �
Particular � 4%a. a. " " "120" 6%a. a, -,

� Limitada Especial 5%8. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a,;."
�

" "1 ano' 61j2%a.�a. ;"

�' DEPÚSI'OS POPULARES 5%
ªªª Depósitos especiais a prazo e e/aviso, saldo mínimo de 50.000,-00 7% a. a.

�

Variado estoque de produtos nacionais' e

extr�ng�iros a preços vantajosos.,

ADVOGADOS

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dós Adv-ogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no" 360)

.........._ ....... ,.. ..

Inventários, cobranças, contratos e outras caus-as

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
'trabalho -, Naturalisações e títulos declaratórios.

Causas Criminais.

l> '

.... -

'ADVOGADO
Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edificio Bento de Lima

I (APIJAUZA'ÇÃO SÉMESTRAl
Agencia nesta cidade Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira

Dr. Saulo
Advogado (Com casa forte, subterranea),

conta no "INCO�' e :pague' éom' cbeguel
Escritório e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n
Canoinhas Sta, Catarina

"

uma

fciHTRA CU;A, "

i QUEDA O,OS CA·

BElOS E DEMAIS

AfECtOu,'no
<

COURO CAIJE�U[iO.

PARA

E- c t E ,M
:.

AS,
IN FL�MAÇC,ES,
.c o C'E,I R J.. ��
F.RIEI'RAS,
ESPIN'H'AS, 'ETC;

, I c', �
....��-

1
1
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S'ER MIN,EI'RO
NãO SATISF Z

-

Precisamos
- além das

de- homens que enxerguem

ronteiras interiores da Pátria
Quando se deram os primei-

1'08 passos no caso da, suces-
� 'são presidencial, procuraram os

politicas homens dos grandes
Estados para Ampor ao eleito
rado. Esta idéa saiu do Catete.

Minas Gerais, S. Paulo eram

Os Estados pioneiros, por pos
suírern o maior colegio eleito
ral, e dali tinha que sair o ho
mem, o grande homem, que
deveria governar o Brasil.. Mas
acontece que o nome coorde
nado pela opinião publica do
país, não era o de um paulista
ou de um mineiro, nem por
pertencerem a estes Estados e

sim precisar de um brasileiro

que estivesse na altura de ser

Presidente dessa Republica. Os

póliticos pensam, com o unico
intuito de embalar a opinião pu
blica, que tais candidatos valem
pela força eleitoral de seus Es
tados. Foram tomando fóros de.

imposição e tão antipática foi
pela. sua origem e fórma, que
tudo está fadado ao mais rui
doso fracasso.

Porque foi repudiada a formu
la mineira, imposta pelo Cate
te á U.D.N .. Por ser mineira?
]': logico que não. Nenhum ou

tro membro gesta Federação
gosa de mais amplas simpatias

.

é maior prestigio nacional do
que o Estado de Minas.' A for
mula mineíra fracassou no nas-

_ cedoura, ·foi rídícularísada, com
batida, justamente por ter nas

eido no clína do conchavo e ter

apresentado nomes sem nunhu
ma significação nacional, tam-

,

pouco mineira porquanto repre
sentavam apenas uma facção
contrária á U.D.N. e outros par
tidos. A candidatura era pes
sedista. Depois quizeram jogar
com nomes paulistas e .aínda
com homens de outros Estados.

Todas essas iniciativas foram
infelizes porque obedeciam a

. mesma técnica. Nenhuma das
imposições do Catete poderá
.satísíezer a opinião publica. Só
_'ppderá ser vitoriosa respeitada,
candidato tocitamente apoiado
.pelo povo de todos os Estados,
nunca de um só. Não é hebil
�tÜar-se eh) candidaturas gau
chas, paulistas, mineiras. A que
não troucer o rotulo de nacio
nal não vingará, trai um vicio

�

�e origem que ninguém tolera:

O povo quer um candidato
não que tenha nascido aqui ou
ali, mas um homem credencia
do, que algo tenha realizado
nos moldes das aspirações na

cionais. .Desse modo é que a

JJ.D.�. apresentou ao povo bra
sileiro a figura inconfundivel
do Brigadeiro Eduardo Gomes:
por ser um grande brasileiro,

jamais por ser um grande mi
neiro, um grande paulista, um
um grande baiano, ou um gran
de sergipano.

Os homens do governo ou

não, não deu mais ignorar os

rumos da nacionàlidade. Ou
abandonaram os tortuosos tri
lhos da sua politicagem muni

cipal ou cedam lugar no do
minio da esfera federal aos mais
evoluídos e que luxergarn alem
das fronteiras interiores da Pa
tría,

Eduardo Gomes é brasileiro,
pouco nos importa onde nasceu.

XISTO

Ouro Verde

Esporte Club
Canoinhas, 8 de Junho de 1950
Temos o prazer de comuni

car a este jornal, que em data
de 7 de Junho de 1950, foi fun
dada -nesta cidade uma nóva a

gremiação esportiva que foi ba
tizada com o nome de OURO
VERDE ESPORTE CLUB.

Foi aclamada e empossada a

seguinte ,diretoria;
PRESIDENTE DE HONRA. Sr.
Julio Budant Junior, Presiden-'
tê Valerio Silva, Vice-Presiden
te Darcy Wiese, 10 Secretário
Ciro O. Bastos, 20 Mario A. FeT
raresi, 10 Tesoureiro JoãoWendt,
20 Tesoureiro Erico Erzinger.
CONSELHO FISCAL Srs. Er

nesto Sukow,WilsonWendt, Doi
lio Cornelsen, Edmundo Sukow,
Odilon Costa e Carlos Ramais.

'CONSELHO ESPORTIVO.
Srs. Osvaldo Trevisaní, Sebas
tião Almeida, Celeste Lombardi,
Adolar Stratmann,

Oa._SERV.ADOR ESPORTIVO .

Sr. EveJasio Coelho

MASSAGISTA J

Marciano
<

Teixeira.

GUARDA-ESPORTE
"Aristoteles Rosa dos Santos.

DEPARTAMENTO DE WO-
LEI-BALL

DIRETOR Sr. Orlando Wendt.
AUXILIAR Cantidio Ferraresi.

DEPARTAIVIENTO DE B A S
QUE T-BA1,L

DIRETOR Sr.Wiegando Fischer.
AUXILIAR Edgar A. Mayer ..

SAUDAÇOES
OURO-VERDEESPORTECLUB\

Ciro Bastos
10 Secretário.

'Qual o seu, Candidato?·
A 3 de outubro do corrente ano deverão se realizar as eleí

'eões gerais no Brasil, para preenchimento dos cargos eletivos fede-
caís, estaduais e municipais; .

.

. _, Para auacultàrmos '-
a opinião dos nossos leitores, resolvemoS.

JI!stltuir a partir da presente edição, uma votação simbolica para ve
ctficarmos as inclinações do nosso eleitorado.

iPara Governador do Estado
__. . __...__. . , ._

IPara Deputado Estadual
..._ ....._ ...._.__ . . __. __._. .. _. .. �__ . .. __

Para P.!'e�eito Municipal ....__... .__ .. ...;::' . .. _ ..

"�

Pira VeJ1eador· ,
--o----.----.-------- .. _

. Este \loto ê procedente de
.. .. _....: ._ .. (l�gar)

"Do Ocddente é

do Oriente"
Mitzu é uma cidade beira

mar no Japão com cerca de-
9000 habitantes, .sintotstas
uns, os outros da religião
bramânica.
A camara municipal, por

deliberação tomada em as

sembleia geral, com excepção
do oereador comunista, man
dou uma carta aos missiona
rios catolicos de Himeji; pe
dindo com empenho lhes fa
cilitem, pelos meios de seu.

alcance, a vinda de Religio-
sas e Missionarios

.

«para fazermos do nosso

municipio um centro de obras
catolicas e de cioilisação ca

tolica, pois desejamos que
· Mitzll seja o coração do Co-
tolicismo no [apão«. �

«ainda que, entre os nossos

9000 cidadãos, não haja um

.s6 catolico, chegámos a con

clusão de que so a Igreja Oi
tolica conhece o caminho que
conduz a verdadeira Paz so
cial e d. autentica Felicidade.

Alguns dos nossos puderam
admirar a. vida de sacrijicio
dos Missiondrios catolicos na .

China e na Mongolia.Dizem
n,'IS que os pobres, os orfãos
e todos os desgraçados são

sempre bemrecebidospor vós...
«cremos que nascemos pa

ra coisas mais altas que as

terrestres. A discordia semea

da pelo comunismo chegou
ás nossas porta». Queremos
salvar-nos e salvar o nosso

pais. Mostrai-nos o que. a
tsrri« entende par amor do

· proximo e todos nós seremos
melhores ..

«Oferecemos d Igreia Cato-
lica um terrenesae 50< hecta-.
res com praia privativa que
é considerada o mais belo
sitio de todo omunicipio; dois
hectares de arrozais e casas

que poderão seroir prouisi
soriamente de Igreja e de re

sidencias; e dois pequenos
chalés e uma grande casa pa-

·

ra conoento»

«Tanto para vós, Reos. Pa
dres, (.;(j'mo para as Religiosas
tudo esta preparado quando
as azaleas florescerem na pri
mavera. Venham e fiquem
conosco.·

.

Prossegue triumtalmente,
por entre prodigios e curas
extraordinarias a peregrina
pão da Imagem de Nossa Se
nhora da Fatima atrooez da
India e do Paquistão. Em
Bhabal são os muçulmanos

.

que 'pagam as despesas fei
tas com as iluminacões. Um
hindu diz para o sacerdote
catolico: •Deus' concedeu á
Senhora da Fatima um po
der especial. Já não temos a

mel.lor duoida.»
..

Outro hindu declara: «Mui
to obrigado por nos terdes
trazido Nossa Senhora da
fatima. Esperamos d'Ela a

Paz para o mundo. Sabemos'
que ELapediu que rezassemos
pela Paztpor isso oamosjun-

· tar as nessas orações ás vos
sas e [untos, elevá-las até
Deus, pela Paz do mundo»
imensas multidões de pa

gãos aclamam em toda apar
te entusiasticamente á Mã.
de Deus.
Mais do que nunca se rea

liza a Palavra divina defe
sus:

«Digo-uos que virão do oc
cidente e do oriente muitos
que se sentarão com Abrão
e ISaac e Jacó no Reino dos
Ceus, enquanto que os filhos
do Reino serão lançudos nas
trevas extefiores..

.

Sera preciso que haja ta
, manha calamidade???·

.

Xavier Monteiro

Consagração da candi
datura do Brigadeiro
No meio. da confusão em que se encontra a politica

nacional -- confusão determinada principalmente pelo
partido do presidente da República, o PSD, - há um

ponto claro, seguro, firme, um verdadeiro ponto de apôio
par? o regime: é a candidatura do Brigadeiro Eduardo

Gomes, apresentada pela UDN e que se vai tornando
cada dia que passa, uma candidatura nacional.

Com efeito, é em torno da candidatura do Brigadei
ro que se vão reunir, e se vão coligar, todas as forças
democráticas nacionais, empenhadas na. preservação das

instituições vigentes e na consolida ção do regime atual.

A candidatura-do Brigadeiro não é, nem será, apenas,
partidária: será uma candidatura interpartidária, uma can

didatura nacional, porque há de ser sustentada por di-.
versos partidos, e reunirá, em volta de :si, todos os ele
mentos verdadeiramente democráticos do país..

.

A principal finalidade da candidatura do Brigadeiro
é realizar a consolidação do regime democrático, - e sa

be toda a Nação que foi Eduardo Gomes quem, na cam

panha de 1945, mais contribuiu, entre nós, para a res

tauração desse regime. Sem a candidatura do Brigadei
ro, a ditadura fascista, inaugurada neste país em 1937,
não teria tido o desfecho' que teve.

*\ Faltam apenas nove dias para que se reuna a Conve�
ção Nacional da UDN, que vai ratificar, homologar e aplaudir,
com tôdas as fôrças do seu entusiasmo cívico, e com tôda a sua

esperança nos destinos da Patría, 8 indicação do nome do Briga
deiro pelo Diretoria Nacional.

É provável que, por coincidência, no dia 13 de maio, - da

ta em que se comemora festivamente a libertação da raça neg�a
em. nossa terra, a Convenção Nacional da UDN consagre, -mais
uma vez; o nome de Eduardo Gomes, já consagrado, na Histó
ria politica do Brasil, corno «o Brigadeiro da Libertação».

Já não havendo no Brasil escravos a libertar, esse novo 13'
de maio, em que será homologada a candidatura do Brigadeiro,
marcará o inicio de urna campanha de grande porte, a maior e

mais elevada que se poderá travar atualmente em nosso país: il

campanha da preservação das instituições democráticas, para a

necessária consolidação do' regime vigente.

(Do Diário de Noticias, do Rio de 3/5/50)

NegocIo de Ocasião
Vende-se 1 automóvel «SIM
CA», em perfeito estado, ti
po 1948, 5 marchas, pneus
novos e umamotocicleta mar

ca «CZ», 5 cavalos, 3 mar

chas, fabricação 1949, em

perfeito estado de conserva

ção e funcionamento.

Ambos os veiculas Cr$
40.000,00.
Vende-se separadamente.
Vêr e tratar com Frede

rico Siems, na Fabrica Go·
malaca ou a rua Vidal Ramos
nr. 16, Canoínhas. 2x

Perdeu-se
Há 3 ou 4 semanas perdeu-se
entre as Ruas Vídal Ramos e

Paula. Pereira, um cabo de aço

para cat.l'aca de caminhão, de

3/4" de grossura com aproxi
madamente dez metros de com

primento. Pede-se á quem o a

chou entregá-lo ao sr. Walfrido

Schramrn, que será gratificado.

Aviso
Aviso a todos os interessa

dos que fica terminantemente

proibida a criação de porcos em

meu' terreno, devido aos danos
já causados; ficam tambem proí
das as caçadas e passagens no

mesmo, não me responsabilizan
do pelo que possa suceder a08

transgressores.
Canoinhas, abril de 1950

LOURE�ÇO BUBA

Os mais modernos modelos' fran
ceses de

Malhas de Lã
na

Casa Vende-se
Um terreno situado no lugar

.
Rodeiosinho em Papanduva, com
a area de desesseís alqueires,
possuindo duas casas, pomar,
muita madeira para lenha, etc.
Vende-se tambem reduzido de -

cinco alqueires para mais.

Preço a combinar com o pro
prietario Braz Malakoski em
Papanduva.

Erlita

CORREIO no· NORTE
fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE·
Diretor- proprietario

Silvio Alfredo Mayer
Redator: Guilherme Varela
Redaçio c Administraçio,

Rua Paula Pueira, 23
.

ImpreSlo nll Impr-nsora Ouro
Verde Ltda.

Alumtn!«
ASSINATURAS

Baterias e peças avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa Erlita
Ano ••••• CrS 40,00
Semestre •••• CrS 25,00

-x-

Numero avulso CrS 1,00
Numero atrando CrS 2,00
Anunciol de ac6rdo com a tabela de

prefOS.

Faça do Çor�eio do Nor..
te o seu jorpal.
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liep. Àroldo (. Carvalho
Foi 'muito cumprimentado,

dia 11, por motino de seu ani
versario nutalicio, o nosso
ilustre amigo deputado A-rol.
do C de Carvalho, advogado
conceituado em o nosso fôro

- e- um dos esteios da UDN
en« Santa Catarina. O ilus
tre canoinhense ofereceu aos

. seus amigos farta mesa de
doces e bebidas e suculento
churrasco. Sua residencia
permaneceu cheia de visitas
durante o dia e até altas ho
ras da, noite. Recebeu gran
de numero de telegramas e

cartões de todas as partes
do Estado. .

Embora tarde aqui ficam
es nossos oarabens.

/ _.-

FIZERAM ANOS:
Dia 11, o garoto Dorival, fi

lho do casal José Gritens.

Dia 14, o sr. João Belém Fer-

, nandes, competente chefe dos
Correios e Telegrafos, nesta ci

dade; o sr. jüsé Joã-o Roesler,
muito estimado cidadãc.

I

Hoje dia 15, O menino An
tonio Sergio, filho do casal AI
cidio Zaníolo; a senhorita Dirce,
filha do casal Otto Hoffmann;
o conhecido e inteligente pintor
Ir. -Joanes Rothert; o menino

l'J'üo Dirceu,filhinho do sr. Joa
quim Ferreira Pinto' residente
em Joaçaba

Día 16, a exma sra. Natercia,
- digna esposa do sr. Ataide AI

lage, o sr.' Emiliano E. Uba. co
rnercíante em Três Barras, a

.

exma, sra. d. Adelia, virtuosa
esposa do sr. Carlos Sples; o

sr. Neri Waltrick, alto funcio
nário do D.E.R. o menino Djal
ma, filho do nosso amigo _ Ma
noel de Paula Vieira, residen
te em Campina da )Alegria.
Dia 17, a snta. Asta, digna

fílha do casal Rodolfo BayerJ;
a menina 'Iolanda, extremecida
filhinha do sr. Euclides Lage, ,

coletor Estadual; o jovem En

gelbert, filho do sr. João Furst,
rc dente em Salseira. ---

Dia 18, o jovem Zaide Sele

me; a senhorita Use, digna fi

l�a do casal Henrique Soetber.

Dia 19, o sr. Agenor Kreíl

Iíng, industrial estàbelecído nes
ta cidade; o jovem Celso Bauer;
a exma. sra. d. Maria' virtuosa
esposa do sr. Antonio José, re
.sídente em Salseiro; o menino

. Donato, filho do' sr. Miguel F.
Arnoldo,- 'nosso bondoso assi
JIlante.

Dia 20, o sr. Paiilíno Furta
do de Mlélo, nosso agente e pes
soa de grande estima em Pa

panduva; a linda menina Ma
rístela querida filhinha do sr.

Ataide Alage; o sr. Otto Hof
fmann proprietário nesta cida-'

de; o nosso assinante .sr. -Afon
so Spitzner, residente em Len-
çol.

.

-Di� 21, o sr. G. Varela; o sr.

Jacó Fuck Jr;. 0- jovém Zeno.

Zippel, pessôa.muito �onceitua
da nesta cidade; a . exma. sra,

d. Maria Luíza? digna esposa do
sr, Gastão Cazamajou, que gósa
de grande estima no nosso meio

, socíal: a snta. Sibila filhinha 'que
rida do bondoso casal Paulino
Furtado de Papanduva.
Dia 22, a' menina Ivone fi

lha -do sr. Leonardo Srey, nosf':O

amigo; o menino Genesio, fi
lho do casal Zenão Ma:zJur;kevicz;
residente em, Rio,_ doS Par,(1(i)s;

-

os meninos; Dorival filho do sr.
José' Grittens e ElÍseu, tnhin'ho
do sr. Fr�neisco Langer.

D. Anita Cintre

J tencão, Eleitores!
Em virtude das dúvidas

existentes, avisamos, a o s

eleitores em geral, continua
rem- a servir os títulos elei
torais, ainda mesmo que
inteiramente preenchidos.
Qualquer cantinho será uti
lizado para receber a assí
natura do PresídentedaMesa,
nas -eleíções que se aproxi
mam.

(avalo do «delegado»
o sr. João Neves da Fon

toura, no inflamado discurso

que pronunciou na, recepção
que lhe fizeram os gauchos,
em Porto-Alegre, teve f'sta
frase num de seus arroubos
oratórios:- «Já, se acabou o

tempo em que só ganhava
o cavalo do «Delegado». Re
feriu-se, sem dúvida, \á can
didatura apoiada pelo Gal.
Dutra, que é a do sr. Cris
tiano Machado.
\

A palavra da UDf'-J atra-

vés da Radio Tamoio
Diariamente, de 21,45 às

�2 horas, a UDN mantém
um programa através da e

missora - Radio Tamoio. A
proposito, dêsse programa,
que apenas se' inicia, a dire
ção do partido já recebeucer
ca de, mil telegramas, dando
noticias da irradiação.

'Administracão udenista
,

o sr. Prefeito José Kurtz,
elo Município de Caçador, teve no

ano de 1949, uma receita muni
cipal de Cr$ 1.627.189,20; igual a
de Jaraguá, tendo aumentado até
100% os vencimentos do funcio
nalismo. �

No mesmo ano, alem das des
pezas de conservação de estradas
etc., ele ainda . adquiriu. para a

Prefeitura uma motoniveladora
grande, um compressor, 11m bri
tador e um caminhão novo.

Creóu em dois anos 21 escolas
municipais, existindo agora .45
estabelecimentos de ensino por _

conta do municipio.
Estabeleceu nas ferias' escola

res um curso de aperfeiçoamento
para os professores, pagando ha
heis mestres que proporcionaram
às professores aulas de higiene,
alimentação e medidas profilati
cas em geral, que com as usuaea

das demais matérias, deram como

resultado que numa matricula de
1.670 alunas, 70% foram aprova
dos nos exames.

Festa de S. João .

Realizar-se-á no proximo dia
25, em Bela Vista do Toldo, a

já tradicional festa em home
nagem a S. J oão Batista, que
além das cerimónias religiosas,
haverá tambem festas popula
res com numeros interessantes,"

A comissão pede-nos a com-

Casa
.

E'rl.ata parencia dos moradores da ci-.
dade. Haverá onibus especial.

SOCIEDADE B.ENHFICENTfi OPERARIA
CONCORENCIA

Vende-se um pia_riO, em perfeitas condições 'de fun

.

ciona{Ilento, recem-vistoriado, marca I.G IRMLER LEIPZÍG
(fabricação- allemã). Preç9 rninif:Uo - Cr$ 12.000,00 (doze
mil cruzeir9's). . ,

�Ofertas, até as 18 horas. do dia 15 de Julho de 1950;
ind,ican.do condições de pagamento, para a Sociedade Be
neficente Operaria, Canóinh:as, Estado -de Sta. Cá'tarina.'

R. 'NALTER 1. Secretario

Festejou, dia 15 a passagem
de mais um natalicio a exma.

sra. d. Anita Cíntra, virtuosa
esposa /do sr. dr. Euclides da
Cerqueira Cintra, integro Juiz
de Direito desta Comarca.
A distinta senhora foi muito

cumprímentsda.
Nossos respeitosos parabens .

Nascimanto
Està em festas desde 1 de

Junho, o lar do distinto casal
Narciso e Adelina Bartnick, pe
lo nascimento do robusto garo
to Antonio Carlos.

P&raben!:l.

ww

Agradecimentos
Curt lJhlig, jilho«, filhas,

genros, noras e netos da i
nesqueciuel

MARTHA UHLIG,
profundamente sensibilisados
com o auxilio prestado du-

.

rante a motestia e passamen
to

'

da falecida, vêm trazer
seus públicos agradecimentos
ao rodo, Pastor Weger, pelo
conforto espiritual e aos. srs.

. drs. Reneau Cubas e rer
nândo de Oliveira pelo auxi
lio da siencia medica, final
mente agradecem aos seus

bons vizinhos que' tanto 0$

auxiliaram; aos lJue " estioe
ram no gllardamento e aos
que acompanharam o corpo
da extinta ao Cemiterio Mu
nicipal.: Ha ainda que agra
decer as pessoas que envia
ram cartões e flores.
A todos, pois, sua imorre

doura gratidão,
Canoinhas, junho de 1950.

Ervino Hink«, irmão do fa-'
lecido .

OSCAR HINKE rlLHO
imensamente penhorado pe
Jos favores prestados duran
te a molestia de seu inesque
civel irmão, aproveita-se des
sa oportunidade para agra
decer a todas as pessoas que
guardaram o corpo do mor

to querido, aos que enviaram
flores ti pezumes, e /0 acom

panharam até a . ultima mo

rada e de modo�especial ao
ilustre 'medico sr. dr. Reneau
Cubas, pelo carinhoso e tra
balh-oso tratamento dispen
sado.
A todos o seu agradeci

mento inesquecioel e*sincero.
Canoinhas, Junho de 1950.

Lã muita Lã
na
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Consciência do' Voto
Talvez o . mais urgente

problema. da, democracia bra
sileira seja o da formação
de uma conciência do voto,
como poderoso instrumento
de participação na' vida po
lítica. Nestes tempos poste
riores à Ditadura, represen-,
ta o título de eleitor 08do
cumento por excelência. Com
êle pode o cídadão escolher
o destino que deseja para
o seu país. Livre e secreto,
da sua adequada e inteli

gente utilização resultará a

continuação dos costumes

politicos infelizmente ainda

. .Mme. Gillete

vigentes no Brasil, ou no

inicio de unia nova era pa
ra a administração e para
a' historia do processo de
mocrático. Impossivel a ma

nipulação do voto por mãos
inescrupulosas, quando quem
o detem .avalía sua impor':
tância e tem conscienca do .

seu alcance Do exercido do
voto, fundamental à exis
tência e à renovação da
democracia, nenhum cidadão
pode declinar. A luta pela
formação de consciência do
'voto é o imperativo do mo

mento nacional,

o Barriga está zangado
Não sabemos porque o nosso

colega «Barriga Verde» pela
pena apaixonada de seu diretor,
anda tão incomodado com o

nosso aniversario transcorrido
dia 29 de maio. Cada qual de
ve cuidar de si mesmo' mas' é
bom. perguntar:- nessa atrapa
lhação de politica de P.S.!?; e

P.T.B. com quem .

ficará o sr.

diretor do «Barriga Verdes P
.

Getulio està em evidencia o

Nereu não!...

Afinal?!
Qual 0- candidato a Deputado

Federal pelo P.S.D. O dr. Orty,
o dr. Fernando ou. o dr. Colo
deI?

Mas que perguntaI

Enlace matrimonial
No altar da Igreja Luterana

teve lugar nu dia 27 de maio
o enlace matrimonial da dístín
ta senhorita Herta Todt, fino
elemento de nossa sociedade
com o jovem Joaquim Gomes,

"Elas" terão que
confessar...

Não aceita o TSE a

sugestão de que as
.eleltoras deixem de de

clarar a idade '

RIO. - O TSE não tomou
conhecimento da representação
de Anita Carijó, de São Paulo, '

pedindo para as mulheres ape
nas declarações nos documen
tos para alístsménto de que
eram maiores, sem citar o nú
mero exato dos anos ..Alegava
Anita que muitas mulheres dei
xav?m de ser eleitoras para nãó
revelar a verdadeira idade.

,

_

A todos os nossos p;xrabens.

PERD�U-SE
quarta feira à noite uma cane

ta tinteiro «Everlast>.
Gratifica-se quem a entregar

ao sr. Douglas, na Impressora.

tambem, de grande realce nos

meios sociais e comerciais.
Os nubentes viajaram no

dia seguinte até Curitiba.
Nossos parabens.

Sociedade Beneficente Operária
CONVITE

Convida-se os Snrs. sócios e exmas. famílias para o

baile social a ser relizado em a noite de 24 de Junho
corrente (baile caipira) e abrilhantad; por ótimo conjunto
musical. -

Nota - Solicita-se, na medida do possível; comparecer em

trajes "caipira", para maior brilhantismo do baile; reserva
de mesas com o Sr. zelador, a partir de 28 do corrente.

'

R. Walter - 10 Secretario

Baile Joanino
Salão S60 J060

Será inaugurado no proximo
sabado, dia 17, o novo salão de
danças, na estrada de Caragua
tá. proximo à linha ferres, den
tro do quadro urbano, Para o

animado bane é convidada 8

mocidade em geral.
Encarregados: Emilio Bosse e

Angelo Scheller.

Aviso,
Alfredo P. Tabalipa avisa que

.é proibido a entrada em seus

terrenos no Klm. 6, para caçá
das ou outro qualqut'r rliveiti':
menta. Em caso contrario agirfl
na conformidade _da Lei.

Canoinhas, 15 de Junho/de 1950

<irande festa Joanina
em Tres Barras'

Com um vasto programa te
rá legar no dia 25 de junho,
em Três Barras, grande festa
em homenagem a S. João Ba
tista que é o padroeiro daquele

.

distrito. Dia 24 após a novena

será acesa grande fogueira. Dia
25 às 8 horas será resada a

primeira missa e às 10 a I!I�
gunda. Abrilhantará as festal!!
popq.lares uma banda de musi
ca, 'que constarão de leilão d.
prendas, venda dê- doces e bel

.

bidas e outras lúlrpresás.
, Gratos pelo, convite.

Façé\ do Correio do Nor
te o sey jornaL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


