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Este foi,o triste acontecimento que abalou a 'Nação na ma

drugada de, 29, de Outubro; a mesma data que. marc� a quéda
da Ditadura, regime que êle tanto 'ajudou a combater na sua

permanente vigilía pelos ideais de,mocráticos.' '"

O seu à's�assinatorpor Um ex-empregado seu que a todos
comoveu, enlutou o dia dedicado á Democracia. O finado"o lida
dor' da '

causa" démocratica, já havia ligado seu nome ás grandes
lutas que empol&aram o .Pais nos ultimes anos.

Para os udenistas, principalmente, que tinham em Virgílio
Mélo Franco um de seus grandes lideres; o golpe foi tremendo,
a lacuna será -irreparavel. Em' todas as fazes de sua brilhante
atuação na politica nãcional êle soube ser um soldado, um con

dutor, um chefe. Lutou pela Aliança liberal. Foi revolucionario
de 30. Em 1932 procurou o sr. Getulio Vargas para compeli-lo
a provocar as eleições. Era sempre o homem de frente, deste-

r mido, franco, espirita afeito ás lutas. Nos dias negros da Dita
dura foi um dos inspiradores do Manifesto dos Mineiros, tre
mendo libélo contra o' Estado Novo. Foi prêso, vigiado-mas pros
seguiu na resistencia á Ditadura. Lutar sem desfalecimento pe
la' democracia era o seu lema; Atirou-se de corpo e alma ao mo

vimento conspirador que explodiu com a campanha de Liberta-

ção de Eduardo Gomes.

A sua vida toda éla dedicada ao serviço da Democracia
será um exemplo pata apropria Patria.

Foi uma grande perda para Minas e para o ,'Brasil.

Circula às 5as feiras

BRASIL

Sr. Otavio:, �Tabalipa
Víajqu até 'S;'cpaulo em bus

ca de lenitivo para sua saúde
o honrado sr. Otavio S, Taba
lipa Prefeito,�unicipal, que
passou o exercicio, de seu car

go ao ilustre médicó dr. Osval
do de Oliveira, 'Presidente da
Camara Municipal,

.

O ilustre sr. Tabalipa em de
dicada carta apresentou agra
decimentos a esta folha sobre
a nota que demos de sua en

fermidade. - f

Que seja proveitosa, sua via
jem a S. Paulo ,para continuar
a sua obra em' beneficio de
nossa' terra, são os nossos de
sejos.

'"

Orácão ti'
� , ,,'

B en .de ire:

Fernando

de

Maga1.{)ães
Dr. Euclides C. (intra'
Em gozo de merecido, repouso,

aproveitando as ferias regufamen
tares) viajou para! Sorocaba acon

panhado de sua exma. familia o

ilustre Juiz desta Comarca' sr. dr.
Euclides C. Cíntra.

.

Cidadão de elevada estrutura
moral, tendo como lábaro a sâ dis
tribuição da justiça, figura desta
cada dos nossos. meios sociais o

exnio. sr. dr. Clntra encontrou' em
Canoinhas, no pouco tempo que
aqui reside uma falange de amigos
e admiradores. ,,',
Sua, ausencía. �ê\rá de, dois mezes

,...A.!?6mIianlu�,PlI<".;��-;sr.",_ dr; .. Cunha
os nossos votos de felicidade.

'

.

É triste ser anaUabétoVá apren�
der ,a lêr

-"Bandeira da minha Pátria: sobes para o tope azul, ao ba

fejo dos ventos.
Desfraldas glorias e acenas esperanças quando estrugem os acor

.
des do hino da nação. Recordas, no, entusiasmo das consagrações, 'a

bravura de mortos e a nobreza de teus fastos;
.

Refletes a natureza, em sua eterna formosura de redenção e -de

liberdade. Na hora de tua exaltação, Bandeira do Brasil, cada qua I

olha para o passado, em ato de reconhecimento pelo que;êle produ
ziu pe meritório e de exemplar, ensinando o otimismo, justo «trâu
sito dos vaticínios afortunados.

. Por ti, Bandeira do meu' berço" grardaremos uma fé transbor- "

dante J\Q� dB%tinqi, d,e_nÇ>§si ,:g_eIit�. ,('P�r' ti ió1üs 8�Iiti!:�0 o, cp!ls-q,l<:!
do' trabalho e'lutàrão pela utilidade '(ra viãã. -Por ti, o enlêvo da

terra exuberante e o amor' do povo tranquilo dissiparão, dos dias

radiosos dà história; as. nuvens de apreensões e de máguas�" Por
ti; a harmonia encantadora das coisas celebrará a concórdia prome
tedora dos homens.

Bandeira do Brasil, envolve-nos nas tuas promessas deslumbrantes.
. Só assim .saberemos morrer na silenciosa tkrefa de preparar a

Pátria feliz e abundante"

Os analfabetos não são
cidadãos nem quase homens.
São fracassados física e

mentalmente.

Não sabem ler um jor
nal, um aviso na estrada,
não podem escrever uma car

ta a, um parente, mãe, ir

mão, não conseguem fazer
'a -eenta -maís= "simples; ·são
incapazes de receber um

dinheiro em Caixa Econo
mica, em Banco ou qualquer
estabelecimento.

O homem' precisa, J pelo
.menos, saber ler -e escrever

para poder exercer o seu

direito politico, a mais sa

grada conquista' da demo
cracia, direito esse que lhe

assegura .
a faculdade de

.eseolhen -por+íntermédio do-

.: voto, os dirigentes nacionais, -

estaduais e municipais, bem
'.
como oS seus representan
tes nas. diversas câmaras.

��L oMilte. ..... ,

um petrimonio cem

por cento: brasileiro
Há sempre muita coisa escrita

sobre as industrias do, Brasil e

sobre as industriàs brasileiras, É
muito oportuno lembrar a distin
çãó que deve ser

.
feita, no que

diz respeito á necessidade de pro
teger o parque industrial do país.
Nunca, o conceito genérico de

.

iudustria brasileira deve servir
de base para êsse apôio á expan
são dat industrias.

_ Não chegamos ao ponto de

procurar fazer dessa distinção uma

rivalidade, mormente quando, sa
bemos que todas elas fazem parte
de um patrinônio. que, seja qual
fôr sua origem, está integrado na

economia do país.
É muito lógico, e agradável para

n6s brasileiros, sentirmos que o go
verno está incentivando o movi
mento industrial do pais, visando
fortalecer sua situação econômica.

Mas, por outro lado, é muito ma

is convincente do ponto de vista
nacional que se procure beneficiar

aquilo que é nosso, que nasceu da
nossa terra e que foi explorado pe
lo nosso homem. Tal é o caso da'
nossa industria eravateira, que re

presenta o marco de uma civiliza

ção, que cresceu·para acompanhar
a civilização que o mate criou. Isso,
apesar dos governos...

Cremos que ainda é tempo de

repararmos _

o êrro de omissão, de

que tem sido vitima a industria
do mate. E os responsaveis pelos
destinos do país devem ter em

mente, antes de mais nada, que
não podem ser repetidos os êrros

que comprometem quaisquer dos
setores da industria nacional. No
caso do mate, é quasi deprimen
te

.

têrmos de lembrar a nós mes-

Aposentadorias de
Ferroviários Berilljéla

da
Seu regressou

.,

p escart e
A Camara Federal apro

vou ha poucos dias um pro
jeto de lei, de iniciativa

governamental, melhorando
as aposentadorias do fun
cionários ferroviários.
Por esse projeto, que já

se encontra no Senado Fe
deral para ser convertido
em lei, ainda este ano, os

funcionários ferroviários que
contarem 35 anos, de ser

viços' poderão ser aposen
tados com os ordenados in

tregraís; os que contarem

30 eóm 80% e os incapa
citados, por 'invalidez física,
serão aposentados com 700�o
dos ordenados.

'

Quem conhece os com

plexos serviços de uma

estrada de ferro 'e as respon
bilidades a que estão sujeitos
os homens incumbidos de
executa-los, póde compreen
der corno se torna justo o

amparo que o legislativo fe
deral irá proporcionar-lhes
com essa humanitária lei.

','

sil está desapareoendo o subs
tantivo concreto, tudo é. abstra
to, simbólico e sofismavel .

'

"No duro" existe muito POIl
.co. O despistamento é um micro
bio que nos ficou. daqueles omi
nósos tempos em que Getulio es

queceu o povo para tornar-se o

ditador. Seu Beriujêla, por via
de regra, não adóta o simbolismo.

Foi pescar e segundo suas reíe
rencias pescou de verdadé. Matou
traíras, dourados, bagres, cascudos
e outros espécimes não classifica
dos pelo nossos selvicolas que de
ram certos nomes ás cousas, que
hoje preocupam alguns galãs
desoéupados da nossa literatura

indigeua, que estão para saber
se "Ita" significa pedra ou é no

me pl"Oprio daquéla celebre vaca

do Rio Grande . que dava leite

p'ra burro, cujo desaparecimento
foi mais pranteado do que a

. morte impiedosa de Mussolmi.
. E ha razão nisso-Mussoline
mandou matar e a "Ita" gaücha
criava beserros sadios e nédios
e homens magros e estupidos. Ha
muiita diferença entre Mussolini
e ,8, "Ita".

, Dirigimo-nos ao "barbaquá" do
nosso prestante amigo situado lá
nos altos do mono "cabeça de

boi", local aprazivel,' ameno, cu

ja paisagem é mn encantamento,

apesar da imensidade de portei-
Conto na última página

Demorou regressar o nosso ami

go "seu" Berinjéla, da sua demora
da pescaria, por essas aguas tur

vas, correntosas e convulsionadas
dos rios de nossa terra.

Pensavamos que teria sido uma

pescaria simbólica, porque no Bra-

Cirupo Escolar"·'
"Almirante' Barroso'"

Convite
Tenho o prazer de convidar

as autoridades, pais de alunos e

o povo em 'geral para assisti
rem a festa em homenagem á

Bandeira, que se realizará no

dia 19
.

do atual, ás 9 horas,
no pátio deste educandário.
Canoinhas, 12 'de novembro

de 1948.
Osvaldo F. Soares
Diretor.

Associação pró-Ginásio,
de Canoinhas

Edital

Vende-se
Cinco (5) alqueires de terra

a 6 quilómetros desta cidade,
em Salseiro.
Para vêr e tratar

Guilhêrrne Quandt a

la Pereira n. 14.

com o sr.

rua Pau-
3xl

De ordem da Diretoria e em

cumprimento ao artigo ,7°, pa
rágrafo único, do Estatuto, tenho
o máximo prazer de convidar
os senhores sócios desta Asso

ciação para a Assembléia Geral
Ordinária, a se realizar no dia
5. de Dezembro p. vindouro, ás
10,30 horas, no salão, "Cristo
Rei".

a) Apresentação do relatório
sôbre o exercicio de J 948.

b) Eleição da nova :Diretoria.
c) Assuntos ev',mtl.:ais.

Canoinhas, 11 de novelubro_
de 1948

-Tenha um estomago for

te, usando,

Bitter Aguia mos que esta é a mais brasileira
das industrias, que brotou da ter
ra dadivosa, que tem dependido
sômente do sólo e de um grupo
de brasileiros esforçados e confian
tes. Protejamos a indústria do ma

te, ao menos por um dever de gra
tidão pelo patrimônio que ela criou
e fez crescer sem qualquer auxilio.

28-x-48. D. da N

Dráusio Cunha
1°. Secretario.
A -construção do Ginasio

l
de

pende do teu Itsforço e d a tua
vontade.
Auxilia, pois, a Associação

com o mais �levado, otimismo.
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CORREIO DO NO�TE

p'ra Ca ntar
,( LULÚ- ZICO e JULIO MANe:)

Todo mundo sabe disso
Já é noticia corrente,
No Congresso estadual
O tempo tem sido quente
- Calor do sangue.

Para duêlo convidou
O seu mais valente "Par"
Que êle escolhesse arma

E se quizesse o legar.
- Mostrou raça.

O deputado pessedista
Do nosso torrão natal,
Levou da terra a coragem
De caboclo do arraial!

__:_ Ele é dos bambas.

Houve grande bate bôca.
.

Com Êxibição adiada
E a coisa se acalmou
Afinal não se' deu nada.
- Zéro a zero

./

E tem dado <o() que fazer

,

Aos
_ colégas de bancada

Dando quase todo dia
Sua habitual mancada.
- Qual é o dêle?

E tudo isso porque
Seu Orti so tem fé;
Na capa do "38"
Que é couro de jacaré.
:_ O 38 tava no bolso.

TO.mar ações da futura Tecelegern
, dever dos homense um

y de 'dinheiro de Canoinhas!

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
Dr. Saulo Carvalho'

ADVOGADOS

inventartos, Cobranças, Contratos e outras Causas Clve ls e

Comerciais. - Direito Industrial e Legislação do Trabalho.

Naturalisações e Titulos Decl.Hatói'ios. - Causas Criminais.

Correspondentes no RIO, FLORIANOPOLlS e CURITIBA

Escritório á RUêI Vldal Ramos

Caixa Postal, 105 Canoinhas

Clinica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
e ano-retaes e da Cura de Hemorrhóides sem operação

da Santa Casa-longa pratica só da especialidade tratamen
to das doenças do estomago, duadeno-gastrites- dispepsias,
digestão dificil. Intestínos-dísenteria-prisão de ventre-Colite,
cronica pelo tratamento direto do intestino-doenças do reto-1
retites fistulas polipos-estreitamentos-diagnostico precoce do

. cancer retal

Varizes /e Ulceras da perna sua. cura garantida

Avenida João Pessõa' 68

Curitlba'

Quem anuncia vende bem!

DrCubas ERNESTO FERNANDES
•

Comerciante estabelecido nesta cidade com casa de TE-
Medico

Opereções-e-Pertcs
Doenças de senhores
Alende chamados a qualquer hora

i···········_·······························�
• I

IAtenção" !
'! Criadóres! j

· .

i Vacina contra a peste suina? 1
· .

: Procurem A. GARCINDO & Cia. !
i _ Praça Lauro Müller, 6 i
i CANOINHAS - Sta. Catarina!
· .
•

". lO

................................................

Si Ivi O A. M ayer
Cirurgiã.o dentista

Dentaduras cncromíccs, pontes
e piuots de acrílicos, etc.

CIDOS, ARMARINHOS, __SECOS E MOLHADOS, etc.

Desejando especíalísar-se exclusivamente com armazem

de atacado
'

A N UNe I A r .

Liquidaçã-o total de: Tecidos, Armarinhos, Calçados, Cha
peus, Louças, Ferragens, Roupas feitas, etc. etc.

A PREÇOS ARRAZADORES
Não provoca concurrerteía, mas oferece uma oportunidade
para os interessados, aproveitando .a ocasião em vista da

modificação. anunciada.

Mercadorias Novas, Ocasião unica
Preços nunca vistos·

Façam uma visita sem compromisso - Consultem, os' pre
ços - Examinem as mercadorias 'que serão atendidos

prontamente com a maior solicitude
Liquidação ha muitas mas a verdadeira é a.' anunciada
por Ernesto Fernandes, . a Casa Comercial mais bem

sortida da cidade

Todas as compras serão entregues a DomiciUo
Consultas: ":<i:_" ••••••••

. Praça- Lauro' Müller

�

.. ..

7,30 - 11,30 e das 1,30 - 18 boral ERNESTO FERNANDES convida tambem os comerciantes

CORREIO DO NORTE
Fundado em 29 de màio de 1947

EXPEDIENTE
Diretor- prcorieter!o

Silvio Alfredo Mayer
Redator e gerente: Guilhe_rme Varela

Redação e Administração,
R ue P. ui" Perelre , 23

Impresso nil lmores sore Ouro

Verde Ltda.

ASSINATURAS
Ano . • . . • C,$ 40,00,
Semestre . • . _ Cr$ 2500

-x-

\

Numero avulso
Numero .traz.do

c.s. 1.00
c.s 2,00

-x-

Anuncias de seôrdo com a tabela de

preços.

Bitter Aguia f

e um possante estomacal,
feito de raizes medicinais. ,

Aviso
Avisó aos moradores do quartel....

rão de Cereía e demais vísínhos que
de hoje a 60 dias não consinto cri
ação de qualquer especte, sobre
meu terreno, uma vez que é consi
derado terra de cultura, dos criado
res sem cerca.
Canoinhas, 27 de Outubro de 948.

JOSL GRITTEN

Quer concertar seu sapato?
,Concertos em geral como saltos
quebrados e defeitos de fabri

cação procure'Gregorio
Sumanoski

Ru� Corenel Albuque:rque:
Perto do Centro de Saude

do interior para escolherem mercadorias de sua prefe-
rencia, garantindo-lhes preço e qualidade.

É assombrosa! - É fantastical - É real a liquidação inj-
- ciada pela Casa Comercial de Ernesto Fernandes
O dinheiro é difícil ganhar porém facil gastar e muitas
vezes

_

sem saber 110 que - Aplique seu dinheiro comprando
na liquidação da Casa Ernesto Fernandes, e a todo mo-

mento estará vendo o produto de seu trabalho.

. ,

Gugeltnin & Cia. Ltda.
- ( .

"
Exportação de Madeiras -

ESCRITORIO:
Rua do Princípe,

Caixa Postal; 301 - Tel. 457
. ,

JOINVILLE

109 Sobrado
- End. Teleg. TIMBER

Sta. Catarina

Representante 'em Canoinhas

Henrique J. Bastes
Praça Lauro' Müller, Caixa' Postal, '31

Antonio Ferlin
Fabricante de Vinhos - Licores - Gazosa e Vinagre

r

Engarrafamento de
� Cachaça

Caixa Postai, 46 - End. Teleg. «FERLIN»

V I D E I R A Sta. Catarina _;_ Brasil

Representante nesta cidade

Waldemir:o Scholtz
(Arrabalde ela Estação)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Carta de Pai a Filbo
(Encontrada entre velhos papeis)

Escreveu Guilherme Varela

Meu filho. Abandona, um pouco, o or

Andas muito vaidoso. Temo gulho da posição que ocupas
que essa- vaidade te vá perder, sem descurares déla. CUIda de

criand� ao redór de ti, uma tuas obrigações com o carinho
atmosfera -de antipatia, do que que élas merecem, queremos e

poderá resultar' a inveja e dai alegria teremos, sem entretanto.
a proveniencia de muitos males. teres uma palavra recrimina-
O homem jamais se faz por toria para nós que sonhamos

si, como é hábito dizer. Res- com a tua ventura.

quicios de educação recebida Não pensas tu, que eu, teu
de seus progenitores atuam nê- pai, não sinto ce-rtas pondera
le como eficiencia durante to- ções sobre o meu proceder?
da sua existencia. Sinto-as e sufoco-as no inti-

Inteligencia e talento adqui- mo para depois- chorar.
ridos são reflexos da educação Os moços não choram, a em-
recebida no lar. briaguês da vida os fez esque-
Esquecer-se, pois, dos pais, cer, mas os velhos novamente

envergonhar-se da pobrêsa dê; ,aprendem depois de passada a

les, apregoar ou profligar vicios 'quadra brilhante da mocidade.

que um dêles possa ter, não E' o sentimento da duvida
deve caber num coração bem que desperta, após as lutas do
formado. ' lorosas pelas quais a materia
Um pai por viciado que seja tem passado.

e que ama o pedaço d'alma Sei eu, ')em pondéro, que vás
de sua alma, jamais deseja que sentir. o pêso destas linhas, 'por
seus filhos sigam caminho er- que teu coração é bom e só pen
rado, sas em trilhar o luminoso ca-

Sei eu, meu filho, que seu minho da honra, do carater,
pensamento é sempre voltado da lealdade.
para a grandesa, para o brilho, Todavia, eu tenho necessida

para a vitoria daqueles que êle de de dizer tudo isto, para
ama mais na vida. consolo de meu depauperado
O teu dever, portanto, é es- espirito, acostumado já, às du

tares sempre junto de teus pais, resas da vida, as quais supor
agora que entras na fase auri- to galhardamente como se fos

fulgente da mocidade. E' um sem partes concretas do meu

auxilio mutuo e reciproco:- êles interregno neste rio de amar

te abrindo os olhos ás malda- guras.
des do mundo, 'aos vícios, ás in- A velhice, porém, chega e

trigas, enfim a tudo quanto com éla os· estragos, as doen
o mal espalha para perder ças, a descrença de tudo quan
os .Iiomens e tu sangue efer- to nos rodeia, até 'de amízades
vescente, flor desabrochada em" "extemporaneas, -que não pro
manhã de calor, passaro que duzern no ámago, aquêle -.entu
ensaia

.

0 vôo· para: as grandes siasmo de anos atraz.
alturas, auxiliando-os, tratando- Vendo meus cabelos encane-
os bem. cidos, faces enrugadas, prenun-
E' uma-homenagem que pres- cio de velhice precóce sentindo

-

tas à velhice sempre, merece- as pernas tropegas, animo aba
dora de zelos. E' um tributo tido, sinto rejubilar-me. na tua
que tens de pagar em conse-· mocidade pujante, sangue qúen
quencia das noites passadas em te a ferver-te nas veias,' minha
claro, das lagrímas derramadas alma, então, .toda se ilumina
nos cantos sombrios da mansão com aquélas luzes santas do
quando dolorosas duvidas assaI:.... amôr, da' afeição e do entusias
tavam seus çerebros pensando mo. Depois ... (doce recolhi
não te poder criar para ver-te mento ... ) depois silenciosa
engatinhando,balbuciandocousas mente olhando as flôres, o céo
incompreensiveis,_ mas que s�us coalhado de nuvens, ou de es

cuidados, seus ouvidos acostu- trêlas, a Natureza radiante de
mados ás sonatas divinas, com- vida, eu chóro cismando.
preendiam: andando faceiro Pensamentos confusos cor

e limpinho, depois enviando-te rem-me pelo cérebro, como es

à escola, sentirem teu entusias- touro de boiada bravia, lembran
mo pelas lições, verem-te, en- do que dessa alucinação moça,
tre tantos outros condiscipulos descuidada, póde vir o despre
receberes teu diploma. Marcha- so aos interesses intimos, ás
res impavido entre a turma de realidades da

.

vida, o esqueci
escoteiros que passava. Santos mento daqueles que, como eu

pensamentos! sempre sonhou com a tua . vi-

Depois entrares na vida, ale- tória, com o teu franco sucesso.

gre, contente, conciente do teu Porque não estarmos todos
preparo intelectual, da tua com- juntos, unidos, agasalhados sob
petenéia da tua atívidade, do o mesmo této? Será isso uma

teu talento. afronta à tua posição social? Fe-
Tudo isso custou; tudo isso rirá a tua personalidade que se

,
causou sofrimentos, aflições e vem tornando de escól e que
estragos morais. e o que nós desejamos? Melin-
Estás em caminho da vitoria drará tua suscetibilidade, vendo

de tua vocação espiritual. Um ao pé de ti,' com pobres indu
horizonte côr-de rosa, vivo, afó-- mentarias, aquêles que te de

gueado, abre-se diante de ti.
. ram o ser?

Todos vêm comovidos, com Acho que não meu filho, por-
os olhos cheíos de amôr e o que teus pais sabem pisar na

coração a pulsar de louco en- sociedade donde vieram.
tusiasmo. Contigencias explicaveis des-
E' a mocidade vibrante, híp- víararn-me do atapetado cami

notica, faceira e febril, que mar- nho. Da verêda florida, ilumi
cha desassombradamente para nada de s.QI em que trilhava, o

.

o Porvir. Destino sempre implacavel pa-
Nós somos já, a sombra es- ra comigo, mostrou-me o ata

guia do passado - gastos - lho ingreme, tenebroso, lama
sól pálido que se embrenha nas cento,' para o qual volvas vis
nuvens carregadas de chuva e tas.
cinza, na marcha inadiavel pá- . Para lá fui.
ra o sepulcro.

.

Quantas lagrímasl Quantas
Neste caminhár doloroso é desventuras!

que precísamos de auxilio, afa- Cáos para todos os lados, a

gos, carinhos, sorrisos, nascidos penas ao- redor de mim uma

dalma, para que éla se torne aureola luminosa que me não
mais amena, suave e acessivel, deixava - a tua vida.
sem canseira. Minha tempera, porém. é de

aço, forjado na rudeza do so::.,
frimento, é de quem sabe e

soube colher nas horas de ale

gria, cabedal necessa:r;io para
atravessar o desvio- encontrado
afim de achar a clareira ilumi
nada.
E . . . pela estrada da Dôr

caminhamos com Fê, com Es

perança no teu Rorvir, que ha
de ser repleto de- venturas por
que és bom, és educado.
Desculpa, meu filho, o de sa

bafo das verdades. aqui conti
das e sejas feliz, muito feliz
ainda mesmo não querendo
bem a quem tanto te quer ...

(Assim terminava a carta).
Canoinhas, 12 de Outubro de

1942

A resposta
Seis anos depois. o filho que

se zangára com o pai, 'por consi
derar absurda a carta acima, es

creveu com o coração nas mãos
a carta seguinte, que é, a nosso

vêr, o extravasamento da com

preensão da vida sem ilusões, da
, vida como realmente é.

Que lindas são suas frazes!
Que de encantamento vai na

alma' .do velho pai e a carta

começa assim:

"Meu pai"!
A vida' é uma escola.
Há bastante _ tempo, quando

ainda eu era um rapazinho sem os

conhecimentos e sem algumas ex

periencias que hoje adquiri á cus

ta de provações, recebi uma car-

ta tua. .

Lembras-teí' 'Li-a, nãohá duvi
da, porém, não dei razão á ti,
porque achei que aquela missiva
só encerrava+'acusações tremendas,
ciúmes �. sobra tde tempo".
Hoje,' com a graça do Senhor,

não penso assim.

Compreendo-te claramente.
Compreendo-te, porque,' em

momentos que fico observando
minha filhinha .andar de cá para
lá, revolvendo a' terra, cantaro
lando melodias ininteligíveis, absôr
ta, despeta.lando as flôres do jar
dim, .eu fico a meditar. (Um ha
bito agradavel e que muita coi
sa ensinou-me).
Tua netinha despetalando uma

rósa em santa inocencia, abriu
me as portas do coração que es

tavam enferrujadas pelo desleixo
meu, do tempo de orgias, quan
do habitava a terra da fantazia.
Senti á cada pétala que era

arrancada da corôla daquela flôr,
uma alfinetada na conciencia, uma
flexada no coração;
Lembrei-me de ti; lembrei-me

de -minha mãe:- vocês dois á
desvelar carinhos e a guiarem-me
na vida, a assistirem minha
entrada no mundo, a observa
rem-me arrancar petalas da flôr

que o jardim paterno criou.

Que estupido que fui.!
Ainda ontem, quando com

meu grupo de escoteiros
.

haste
ava a Bandeira do Brasil no tosco

mastro de nossos acampamento,
senti reconhecendo' pela maneira
com que aquêles garôtos entoa

vam o Hino' Nacional, a alegria
e o entusiasmo de que estavam

possuidos,
"Foi outro momento que volvi

meu pensamento para ti, meu

pae;- ,

Tu que fôstes. na tua mocida-,
de em nossa terra natal o pro
fessor, o crack de futebol, o musi
cista, o teatrologo; o jornalista,
o orador que . empolgava e que
fazia chorar o auditorio ou que
fazia rir, também, o amigo da

�

o

,

Seccão Feminina
,

)-
,

-.(

Recordacões
.

�

Em remotos tempos e num

belo recanto onde morei, _e
onde exerci a sublime' missão
de professora, contemplei um

quadro tão terno, tão meigo e

evocativo, que até esta data não
se apagou de minha imagina
ção.

. Tenho um previlegio, que
penso me foi dado pela Divina
Providencia, talvez no feliz dia
em que me batisei, (8 de Setem
bro dia que marca a Nativida
de de Maria Santíssima) essa

mãe bondosa que sempre aco

lhe sobre seu Manto auxiliador
as fervorosas preces de um Con
trito cheio de fél-
Esse previlegio é o seguinte:

tudo o que leio me impressiona, e
tambem os belos quadros e pai
zagens que contemplo, . jâmais
se apagam de meu pensamento
embora já bastante cansado

pela idade e pelos sofrimentos!
Foi num belo dia do mez de

Maio, este mez que me traz
evocativas impressões, mez das

flôres, mez dos bem casados,
mez de Maria rainhados anjos,
advogada dos pecadores, refugio
e consolação dos aflitos e atri

bulados, eu te _ªprecio do in
timo de Minha alma - mez de
Maria!
Foi neste mez, que, acorr.pa

nhada de Luiza, minha melhor

arriiga, preparamos nossos far
néis para ás 3 horas da tarde
'darmos um passeio e contem

plarmos 'Os belíssimos quadros
da natureza.
" Em dado momento vejó a

meu lado uma pobre menina
que aparentava 8 anos, .pés des
calços, pobremente vestida, cabe-

-

los levemente crespos mas em

completo desalinho.
"'-

Possuia belos olhos negros
como a aza da 'graúna, vivos
.e prescrutadores, os cabelos
eram pretos, em fim, era um

anjo <que se me deparou, e a

quem] fiz _

a seguinte pergunta:
- Como te chamas bôa menina?
- Maria, respondeu ela.
- Tens mamãe e papae?

I

- Tenho sim, papae chama-se
José e Mamãe Maria.
De meus labios escaparam-se

essas palavras:
- Abençoada' família.
- Sabes lêr minha- filhinha?
- Não sei, mas, papae e mamãe
sabem. Vês este' regato aqui,

cujas aguas brilham como perolas,
e

.
estas flôres aonde borboletas

e colibris adejam, como beijando
estas maravilhosas creações de
Deus? Sabes quem fez tudo isto?
- Sei, respondeu ela, foi Deus.
Mamãe me eusinou tambem que
Jesus Cristo, o filho de Deus, os

gente pobre, o entusiastica e com

panheiro da juventude, e que
ainda hoje ês idealista, és tam
bem o heroi n° 1 da minha his
toria prediléta.

.
Nesse momento percebi quan

to tenho sido injusto em não te
dar uma resposta: felizmente, a

cho estar neste momento dando

desempenho da: missao que a

Conciencia vinha me ditando ha

tempos e que o meu Eu, mau,

ruim. ignorante, teimava em não
fazer.
Liberto-me deste fantasma.
Como a Verdade é linda de

ser compreendida.
Como é sublime e quanto bem

me faz ccmpreender tua. carta,
carta que encerrá uma filosofia.
Eu abraço-te, meu pae, neste

momento, com tanto
.

amor como

nunca na minha vida o fiz.
Do leu filho

fucy
9 1148

farizeus mataram-nó e pregaram
no 'numa cruz.

Eu escutava comovida e olha
va para Luiza, e para a bôa
menina e, em nossos olhares. tra
duzimos a admiração que nos cau

sava essa creaturinha tão meiga,
tão simples e tão pobresinha
como Cristo, modelo de sofri- ,I

mento e de resignação.
Fiz ainda muitas perguntas,

.as quaes todas me satisfizeram.
Então, eu, Luiza e a bôa Ma

ria começamos a saborear as be
las frutas e os pasteis que ti
nhamos levado para satisfazer nos
sos apetites nesse encantador I �

gar em que descançamos.
Eu, e minha bôa amiguinha, -{

'olhavll.mos sem cessar para esse

anjo de amôr e bondade, que
jamais saiu de meu pensamento, .

e que ainda hoje com os olhos /�c
marejados de lagrimas, escrevo

nestas singelas linhas a mais
bela e tocante historia de uma

Menina pobre que me apareceu
como uma enviada de Deus, es-

se pae bondoso que sempre me

acompanha e guia meus incertos

passos-i. 8-9-1948

(Escreveu M. Fontoura P.)

Escofismb
APELO AO EDUCADOR CA

NOINHENSE.
A A. E. Tiradentes, apela

para o educador canoinherrse,
para o homem de bôa vontade,
para que se funde na cidade
-menina uma tribu de escoteiro.
A Federação' de Escoteiros

de S.. Catarina necessita da

fundação de associações esco

tistas em todo o rincão catari- Y
nense para a difusão -ampla da
filosofia de Baden Powell. .

Em sua séde em Tres Barra,s,j
ou por correspondencia, a A. E. J"

Tiradentes está pronta para dar
informes e ajuda moral e tecni
ca, assim como a F. E. S. C. no

Departam'ento "de Educação, em

Florianopolis.
'Façamos escotismo em nosso

município, que é uma das for
mas de amparo á criança.
O Escutismo educa, cria um

homem direito e patriota.
Canoinhénse! Fomenta o es-

cotismo em tua terra! . \.

ATfVI�ES DA A. E. TIRA
DENTES

Prosseguem com alegria e

bom proveito as atividades da
A. E. Tiradentes, de Tres Bar
ras, durante este ano. Diversos
escoteiros, a maioria, conta
com poucas provas mas recebeu
o distintivo de 2a. classe.
Nos dias 6 e 7 do corrente,

realizaram no klm. 206 da es-
<T

trada de rodagem S. Mateus- I

Tres Barras, um acampamento,
com a participação de todos os

escoteiros. Dormindo em barra- y
cas feitas com seus proprios
recursos, os "boy-scouts: pra
ticaram o campismo, ergueram
para o céu cheio de nuvens o

seu Fogo de Conselho e conhe-
_ ceram melhor os ensinamentos
teoricos que ministram em sua

Caverna.'

VIAJEM - PREMIO
A Patrulha do Cão, da As

sociação de Escoteiros Tiraden
tes, venceu o torneio inter-pa
trulhas. Como premio, os seus

componentes viajarão. á Curiti
ba, e ali se hospedarão na sé
de do Grupo de Escoteiros do
Mar.

Os lobinhos tambem foram
premiados, isto é, os compo
nentes da Matilha Vermelha,
que demonstraram melhor ati
vidade durante a competição.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ter ventura igual a minha,
_c, preferivel não ter ... '

Pois ser feliz longe déla,
E ser feliz. . . e não ser ...

Viver comigo e ter odio!
Tu sabes' e eu grito em vão!
- De ti estou mais cheio!
O' maldita solidão! ...

Par-me-ás um criminoso!
.Vês, amor, que crueldade!
Pois eu estou mais que ancioso.
Por MATAR esta saudade ...

Luiz Otavio - Rio

Fazem anos:
. Hoje, o sr, Esmeraldino de Almei
da, nosso bondoso assinante; a ex
ma sra. d. Erna digna esposa do
nosso amigo sr. Willy Hoepfner, re
sidente em Marcllío Dias: a distin
ta srta. Maria José, estimada filha
do casal Paulino Furtado de Mélo,
nosso agente em Papanduva e a

exma. sra. d. Targina Hoepíner.
,

Dia 21, a meiga senhorita Henei
da Radke, estimada filha do nosso

amigo sr. Gustavo Radke, de Paula
Pereira; o menino Egêu filho do
ilustre sr. dr. Clemente Procopiak,
Dia 22 a exma. sra. d. Ana Maria,

virtuosa esposa do nosso estimado
amigo sr. Justiniano da Silva Qua
dros; a gentil menina, lris Maria
filhinha do casal Oscar Pfau.
Dia 23, a exma sra. d. Adelaide

Gallottí Varella digna. esposa do
sr. Guilherme Varela; a gentil Odé
te filha do sr. 'Paulino Furtado e

o jovem Vitor Gevíeskí.
A todos os nossos parabéns.

Nissirin , Tanus
'A efeméride do dia 20 marca a

passagem de mais um ano de fe
liz exístencía da gentil senhorita
Nissirin Tanus fino ornamento 'da
nossa cidade.

,

Muito prendada, proprietaria de
acreditado salão de ondulações
permanentes etc. é, tambem muito.
estimada pelos seus altos dotes" de
espíríto e coração.
Parabéns.

Enlace Matrimonial ,

Terá logar, sábado, (dia 20 do cor

rente o enlace matrimonial do jo
vem Antonio Tanüs, bancario, filho
do sr. Tanús 4ntonio com a gen
til senhorita Diná Elias, digna fill!a
do estimado casal sr. 'Aiberico Elias
e d. Edína Elias.

.

Parabéns.
Com a gentil senhorita Estér di

leta filha do sr. Adolfo Bauer' e
exma, esposa consoroíar-se-à , dia 20

,

o sr. Felix Rudolf do 'alto' c9mercio
desta praça.
Parabens.

Nascimentos
Está. em festas o lar do ilustre

deputado de Canoinlias sr.4r. oGrol
do c arneiro de Carvalho e de sua
exma sra. d. Diva Zàníolo de Car
valho pelo nascimento de gracil
criancinha.

..

Ao distinto easal os nossos votos
de felicidades.

Intomovel
para �iagens, batizados, ca

samentos, .etc. á disposição
do publico em Três -Barras,
procurar José Adão

Dias Junior

Para poder escolher e ser

bem servido .compre já os

Erinquedos
na

Casa Erlita

- Ana Isabel é o nome da ro

busta menina nascida no dia 5 do
corrente, na vila Major Vieira, fi
'Ihinha do nosso amígo sr. Otacilio
Florentino de Souza e de sua exma.

esposa Dona Lucília de Souza Fer
nandes e néta do sr. Vereador Vi
tor Fernandes de Souza.
Parabens.

Eliza Terêsa é o lindo nome que
recebeu a linda garotinha que veiu
alegrar o lar feliz do casal Leonito
Silveira e de sua exma. esposa d.
Irmengarda R. Silveira.
Felicidades.

- Um filhinho a mais veiu

enriquecer o lar do casal Acílí
no Pires e exma: esposa fato
ocorrido no dia 16.
Felicidades.

Salustiano Batista

Recebemos as seguintes visitas
durante a semana, srs. Alfredo
Viertel, propríetarío do acreditado

\ "Aviario Leghorn"; o sr. Silvino
Alfredo Koch; o sr. Aristides Gue
bert, José Benda de Tres Barras.
Antonío Martim de Olíveira desta

ciaade que pagaram suas assinatu
ras; e sr. Gúilherme Quandt.

Festa Escolar
'Está marcado para o dia 19, Dia

da Bandeira, grandíoso festival, ci
víco no Grupo Escolar "Almirante
Basroso", consoante o' convite que
publicamos noutro local,

Silos para coleções
,,'
Variado sortimento

procurem
na

LIVRARIA DO POVO
Nesta Cidade

. CASA IRLIT4
\ Continua recebendo dire

tamente dó' Rio os ultimos
modelos

�fecê

Brinde
Da acreditada firma Silveira

Filhos & Cia. Ltda.' com séde
no Rio de Janeiro fabricante
do conhecidissimo depurativo
do Sangue "Elixir de Nogueira"

I
recebemus bélas folhinhas para
1949, bem como lapis e canêtas
com reclamo do afamado depu
rativo.
Muito obrigados.

Bitter Aguia
puro, e a vida de seu

estomago

CORREIO DO NORTE .)

Seu Berinjéla ...
Conclusão

. jéla.

ras que atravanca o caminho, que
o Sr. Prefeito prometeu-nos man

dar arranca-las.
Penetrámos no dôce e 'suave

recinto onde nos fez recordar al
gumas gerações de caboclos fortes,
sadios e amigos do rincão que
os viu nascer.

Refestelado numa cadeira ver

melha, de assento ê costa de pa
nos, creação do -dr. Orestes' Pro
copiák, que tomou. emprestada,
por alguns dias ao ,"Correio do
Norte" estava o nosso heroi.
- Sente-se, seu M.anéco, ho

mem estava com saudades dos
nossos "bate papos":

Pescou muito?
Nos primeiros dias, mas de-

Por equecimento e acumúlo de pois o famigerado "Caça e Pesca"
serviço deixamos de noticiar

-

em deu em cima de mim.
o nosso numero passado o faleci-
mento do estimado cidadão e nosso Era preciso caderneta, lícen
amigo sr. Salustiano Batista funcio-, ça especial, de acôrdo com o Co
nario da Cooperativa do Mate, ía-. digo de Águas, passa-porte da poto ocorrido em Curitiba onde se

achava eín tratamento. O corpo do licia, uma engrenagem que resol-
inditoso amigo foi transferido para, vi a bem do povo e felicidade
esta .cidade onde teve sepultamento geral da Nação, abandonar o

cond�gno.. ' . meu divertimento. Muita mi-

D;lxa viuva, Iílhos casados e me- .» nhóca puz nagua, mas tambem

nO;�:�mes á exma fàmília levantei peixe Gomo quê.
..

Dei quasi tudo. Não gósto
Visitas de peixe d'agua .doce, aprecio

peixe do mar .que come defun-
, 'to, e por isscê gôrdo, vive na .

agua onde se banham mulhe
res bonitas que lá deixam, o

C.C. e que 'contem vitaminas

apreciaveis; peixe do mar que
chupa as cracas. que as mulhe
res velhas soltam , nagua quan
do tomam' banho em mailot,
mostrando as .,,'pernas grossas
corno moinho.de.barbaquá, Peixe
dagua dôce'não temvitaminasazo
tadas, mfdicaTIlen,to poderoso
para queimsente falta de for-
ças viris, '

«Seu» Berínjéla, parou acen

deu um c1gar:ró pediu á dona
Florsina, sua visinha, aquéla
da ginastíca, para preparar o

chimarrão ... e' Ó chimarrão foi
feito.
- Tenho muito que contar.
Ih! :tenho o r bestunto cheio.
Virei mundo por essas caba

nas á beira do rio plantadas,
conheci gente e aprendi muita
cousa. Fiquei' sabedor de muito
segredo e .de, muita safadeza
que será assunto para seus es

critos no futuro.
De fáto seu Berínjéla f'stava

cansádo, q ....eimado do sól, de
barba grande e peneus estra

gados.
- Como vai passando o pé?

perguntei. ,

'

- Vai mal! Penso que mor

ro com êle. Não ha . geito de
cura-lo, de remenda-lo. Só não

apodreceu porque vive salgado
como arenque enlatado,
Veiu q chimarrão. Dna. Flor

sina é pêrita fio. negocio de pre
parar a salutar bebida. Depois
d'algumas chupadas palestra
mos sobre assuntos intimos,
uma €fpecie de ensaio de nové
la, para a proxlma quinta feira.
Ha muito que contar. Des

pedimo-nos Ainda na saída
seu Berinjéla gritou:
,- Seu Manécü sabe o que

disse a agua da gaméla para
a velha gorda que ia, tornar
banho?

Não sei, -não, seu Berin-

Pró Ginásio
O sr. dr. .Aroldo. C. de Car

valho apresentou no Legislativo
um telegrama para que fosse
enviado co sr. Ministro da Edu

cação, pedindo beneficios, a que
tem direito, o Ginasio de Ca
noinhas.

A Assembléia ap�ovou
sér de ausente o sr. Orti

chado, segundo relatou o

da maioria.

Modelos especiais
para 'PRAIA
'da �'fecê

Vila Major Vieira
Passou a

Vila Major
denominação de

Vieira, a antiga

ape
Ma
líder

(olaçc1o de grau
Da gentil conterranea srta . .caro:

lina A. Silva diléta .Iílha dó nosso

prezado amigo sr. Ubaldo Silva,
recebemos delicado convite para
assistirmos a solenidade do térmi
no do Curso, a realizar-se no dia
3 de Dezembro do corrente ano, no
Colegio Coração de Jesus de Flo
rianopolis, donde sairão ás novas

professoras ..
E' paraninfo da turma o sr. Co

mandante do 50 distrito naval e pa
trono o sr. Arcebispo Metropolitano.
Gratos pelo convite.

- Faz anos no dia 2,2 a

gentil srta. Adelina Fer
nandes dedicada filha do
sr. Ernesto Fernandes, co

merciante nesta praça.
------------ i'

Eleição no Operário
Conforme convocação estampa- ,,)

da neste jornal, realisam-se dia 28
as eleições para preenchimento dos
cargos da diretoria da S.B. Opera-
ria de Canoinhas,
. E' preciso que todos os socios
estejam vigilantes e compareçam
à Assembléia, afim de evitar nova

intervenção nos destinos da Socie
dade.

Convite
A Diretoria" da Sociedade

Recreativa «São Bernardo» tem
o prazer de convidar seus as

sociadus e exmas. famílias para
o baile que se .realizará sábado,
dia 20 do corrente com inicio
ás 20 horas,

. Só é permitida a entrada aos

socios.
17 - XI- 48

. Retificacão
, y

A senhorita Nair Fernandes
vem por meio desta folha avi
sar ao jovem Augusto, aliás,
Bóde, que, a fotografia que a '"

enviou já foi remetida ao se

meador de arroz.

Canoinhas, 16-11-44.

Para
Fraldas

seu Bebê

Colonia Vieira.
Assim fica mais bonito.

Reclama�ões
. Pedem-nos chamar a atenção

do sr. fiscal de ruas da Pre
feitura para, o péssimo estado
em que se encontram a ponte
do Afonsinho e o pontilhão
do Kumitte, na estradá que
vai desta cidade á vila de Pau-
ia Pereira. � "

Carros com carga pesada
vem-se 'na contigencia (lê l re

forçar tais pontes afim .de
'

a

travessarem-nas tanta madeira
Serrada que existe ...

- Pois é.. . a agua disser-
, Se você entra eu saio " . . E
tem aquela outra.- Quatldo a

patrôa granfina estava toman-'
do banho a creada entrou pre
cipitadarnente.
- Que é isso? gritou a pa

trôa. Que falta de -delicadeza,
penetrar no banheiro quando
estou no banho.
Não tem educação?
- Perdoe-me patrôa,

culpe, respondeua creada,
sei que fosse o patrão.
- Ah! Verdade! Dê

nota nas sociais que nasceram

treis creanças em Rio dos P!3-r
dos. O pai que é simbolista e

pecedista poz o nome duma
creança de Catarina em home
nagem ao, Estado; Boabaid a

um garôto em homenagem ao

Governo e de Edil a outra em

homenagem 'aos deputados pe
cedístas,
- Viu as creanças? pergun-

/

tamos.
-- Vi, sim. Catarina grita co

mo louca; Boabaid dorme como

um santo.

E o Edil?
é folgado, 'só- Ah! êsse

quer mamar.,

Crônica de MANECO

des-
S•.P. Operária
"(anoinhas"pen-

uma De acordo com os Esta
tutos desta sociedade, e por
ordem da Diretoria, convi
do aos srs. associados para
a reunião da ssembléia

. Geral' a se reunir no proxi
mo dia 28 do corrente ás
14 horas, para, eleição da
nova Diretoria
Não havendo numero le- �r

gal na hora acima indicada
a eleição será feita meia
hora depois em segunda
-convocação.

Canoinhas, 9 de Novem
bro de 1948.
Oadi Nader
1. Secretário
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