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Enquanto 110' plano federal' o P. S D. pOSSUIQO de frenesi auto

aumentIsta, majorava do mais Cr$ 0.000,00 os subsidies dos S1'S. de
putados e senadores, '0 que representa um acrêscimo de 65%, o pes
sedismo gancho dava-lhe esplêndida lição de alta moralidade, de dos-

'.

prendimento, de conciente patriotismo, reduzindo, expontanêarnente,
os proventos do governador e dos parlamentares estaduais.

Graças a honroso entendimento das diversas bancadas com assen

to EU Assembléia gancha e o digno governante sulino sr. Walter Jobin,
acordou-se a redução elos proventos auferidos pelos poderes Legisla

.

tive e Executivo, já .que a intenção do governo visíuho do Estado é
levar a cabo um programa de trabalho intenso, sob um regime de

Casenliras OBIS}}«

A n�arca Fabril d_õ melll.or
casemira do Br.a�il

Representantes nesta praça:

Garcindo e & Cia.A.
Praça Lauro Müller 6

Louç<:!sl Louças e mais Louças
por· preços bi.lratissimos

na

Bitter Aguia'
puro, e a de seuvida

Erlitaestomago'

FRANQUEAMENTO LOCAL

Especie de correspondencia:Centf�o8 de' CnUIUí(i Cartas. Cr$ 1),40 por 20 grs,
Cartões postaes simples . 0,20

Conclusão da 2a. pag-. O 20Correspondencia de carater social ,20 por' grs,
ele bem merece" o estimulo, e uma FRANQUEAMENTO NACIONAL
recompensa que o encoraue, que Cartas 10. porte. . Cr$' 0,60 por 20 grs.
o anime e que c faça perseveraI' Cartas portes seguintes . . 0,50 » » »)}

com entusiasmo e alegria o cami- Cartões postaes simples . . 0,30
nho do Dever. Oonrrespondencía de caráter social 0,30 por 20 grs.
Também exercí durante vinte Manuscritos 0,30 por 100 »

anos essa suhlirne missão, e sei Amostras. 0,30 » 100 »

o quanto é' espinhosa r ingrata, Livros, Catalogas, papeis de musica 0,05 » 100 »

mas todas as cousas grandiosas Impressos . 0,20 » iDO »

na vida tem
.

sinal de Cruz... Jornaes e Revistas. 0,04 » 100' »

Aqui nestas modestas linhas, Pequenas encomendas . 0,40 » 100 »

transcrevo minha sincera admi- Encomendas Comerciaes _. 2,00 » 500 »

ração pelos il-OSpS propagadores TAXAS E PREMIOS FACULTATIVOS, ALEM DAS TAXAS
da Instrução e tAucaç3_o que' Ia- DE FRANQUEAMENTO

,. .

�
, 1 d

.
.,

1
" ttn!:� + corres-zem_uC.L'ie.,!l. Illl�!>'.r u� YEjJ.·ç��cel- --Jih'Rl'!1,hi".....i-.:: r2'gl:;;t.:rG.i'iOrma_ Pf:!TU cartas, caro::, postaes

1'0' sacérdocio. pondencís, manuscritos, pequenas encomendas e comer-

Você meu professor, .

escreve ciaes . . Cr$ 1,00
pela mão de seu aluno o futuro

.

Prernios de registro modico para amostras; impressos em geral,
promissor de nossa Canoinhas livros 'catalogos, jornaes, etc.. 0,50
dentro' sempre do amado Brasil. Taxa de expressa . 1,50
Voce professor edifica lenta Taxa de Aviso de Recebimento na ocasião do registro 1,00

e exaustivamente fi grandeza es- Taxa de Aviso do Recebimento pedido posteriormente .. 1,50
trutural da Pali'Ía. Deus vos -aben- FRANQUEANMENTO PARA OS PAIZES QUE FAZEM PARTE
çôe, grande' obreiro imortal para DA UNIÃO POSTAL.UNIVERSAL
os tempos. Cartas 10. porte. . 1,50 por 20 grs.

A. Fontoura P. Cartas portes seguintes .

.

. 0,90 » 20
----.---.�--�� Cartões postaes simples .- . 0,90

O'l�(>;S!o'\ nl'\�tie;él'� �F fã- Amostras 10. porte. 00,53°0 por �oo gr�).< lU ....v !"'ViS ...1i q toa ... �1I
. 'Amostras-portes seguintes .,) _

.

vor da paz' Impressos -- primeiro porte . . 0-,50 » 50

Impressos ;-- portesvseguíntes . . .. 0,30 » 50·
TAXAS E PREMIOS FACULTATIVOS, ALEM DAS TAXAS DE

,', ,. -'.,
'.'

FRANQUEAMrNTO

Circula às 5as feiras

BRASIL

'Em vigor o novo

imposto de
consumo

ano.

Conclusão da 2a. -pàg,
fome e sêde -de justiça 'social
e de verdade, de caridade fra
terna nas obras.
Dai-nos, Senhor, paz a nosso

coração; pRZ a nossas almas,
paz ás famílias, paz á nossa

amada pátria e paz entre as

nações.
Que o arco-íris da' pacifica

ção e da reconciliação inunde a

terra com a sua luz serena, santi
ficada pela vida e pela Paixão
do vosso Divino filho.
Deus de todo o consolo; pro

funda é a nossa. mesquinhez,
. graves são as nossas culpas,
inumeras as nossas necessida

des, porem, maior a nossa con

Iianca em Vós.
Conscientes da nossa indig

nidade colocamos, como filhos,
nosso' destino em vossas mãos,
unindo 'as nossas fracas preces
com a intercessão e com os

meritos da' glorios? Virgem
Maria e de todos os Santos da
Côrte Celeste.
Dai resignação e saude ao

enfermo. Aos jovens a força da .

vossa fé. A's
. jovens, pureza.

li os pais, prosperidade e 8an

tificacão da familia. A's mães,
comp�eensão da missão educa-

, tiva que lhes cabe. Aos orfãos,
proteção e carinho.'
Aos refugiados e prisionei

sos, uma patria e, a todos os

homens, a vossa graça, pre
parando-nos como um simb�lo
da felicidade eterna no Ceu.

Am�m»). •

75

Da Agencia Nacional recebemos
o telegrama -que abaixo transcre

vemos, comunicando o inicio' da
gigantesca campanha �otra a ma- . mens dias.
laria em nosso Estado. Com estes recursos serão de-
É' o seguinte o : texto do te- detizados em numerosas cidades

legrama: , , 174.920 prédios e UlIJ.a. popula
,

Florianopolis 5 CORREIO; do ção de 375.64.9 habitantes ou

NORTE (A'. N.) Diretoria San- seja 67 por cento total atribuído
ta Catarina Serviço Nacional Ma- Santa Catarina. Responsabilidade
laria iniciará amanhã dedetização técnica a cargo Dr. Mario de
zonas malarienas, Campanha te- Oliveira Ferreira, medicos Djal
râ duração 5 mêses sendo feitas ma Ferreira da Costa e Decio
voltuosas despesas aquisição ma- ", Salvador Botini e pelos altos
t.erial iatingindo a cifra' total de

','
funcionários Julio R. Hildehrand,

6 milhões 91 mil 645 cruzeiros. Oswaldo Leal, João Luiz Gon
Serãa empregados. 350 bombas zaga.
aspersobas,' 4 caminhões, 16 jeeps, (Ass.) :MIMOSO RUIZ Bepr.
6 reboques,

_ 237 mil 645 litros .. Agencia Nacional.

Combete ·à
..�

"Sanfá
nl

Novas taxes posteis que estêo
. ).

vigorai,do desde 1
g de J�neiro

de '1949

)

»

)

Premio de 'registro'
Taxa de Aviso de' Recebimento
Taxa de Aviso. de Recebimento

Taxa de'expressa .

.

Cr$ 1,50
1,50
2,50
.2,50

na ocasião do. registro
pedido posteriormente

Di�' Sylvia1- 40·'Mayer
Vê passar, hóje, mais um ano

de Iabaríosa e Iecunda existen
cia, o sr. dr. Sylvío A�. Mayer,
diretor' dêste sernariàrio, :

;.

'NÓ's do Correio. do Norte,
que temos na pessoa do 'dr:' 5y1-"
vio Mayer um grande, amigo,

'

cumprimentamo-lo e almejamos
lhe toda sorte d�,' feliCidades.

A Imprensa
A Imprensa, de Caçador, com

pletará no dia 19 do' corrente,
mais um aniversário de círcú

lação.
- Aos colegas da direção e re

dação, os votos de prosperida
de do "Correio do Norte".

o . Supremo Tribunal deu

ganho de causa ao

Tabelião
Rio, 3 (V. A) - O Supremo

Tribunal Federal tomou conhe

cimento, na sessão do dia 29
de dezembro, de um recurso

de Mandado de Segurança do
Tabelião de Natas e Oficial do

Registro de Imóveis, do Estado
do Paraná sr. Alípio Maciel,
que teve seu cartório dividido

pelo Governo paraqaense. A de
cisão tomada pelo S. T. F. foi
concedendo o MandadQ de Se

�l��ç�.J2.0r
�

unanimidade.

Vende';;se
um cavalo bom, gateado, no
vo) para carro e montaria.
Para vêr e tratar com·

Carlos Spíess. 8 - 1

Herbert Ritzman'n
Comemorará dia 15 a passa

gem de seu aniversario natali
cio o prezado .cavalheiro Sr.
Herbert Ritzmarm, operoso in-.
dustrial residentE'

.

em Marcilio
Dias, onde· go�a de grande

.

es

tima por sua" capacidade de tr.a
balho- e generosidade de seu
coração.

Ao distinto aniversariante os

cumprimentos do Correio do
Norte.

V. S. predsa
.

de Um con

tador devidamente registrado?
Procure então na rua Co

ronel Albuquerque, ao lado'
da. Cervejaria Schdler, o pro
fissional MARIO FERRÀRESI

(ar1oinhiSs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�ffi.
l'�
\�

'I�-=zs�
�
�
'§)5
�
§
�
,:.;;:;;
j�
�
�
,�
�
§

�
II

I
I

, , I Agênci. em C.noinhal, i Praç. Lauro Müller. esquina da Rua Major Vieira.
AveDlda João' Pessôa 68

� CurUlba

.. Edf. proprio, dotado de casa-forte subterrânea .!" _
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'Banco Indústria e Comércio
.

Catarina SIA
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:-, Escritório á Rua Vidaf Ramos

'i -Lcaixa Postal, 105 CaDolDhas
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Santa
. .

«INCO»
A maior organização Bancária a serviço de S�nta Catarina

- ,-.-------------------------------------------------------

1,'1' AutolDovel Dr.Cubas
,) para viagens, batizados, ca
l sarnentos, etc. á .dísposição
do publico em Três Barras,

. J>rocurar JoséAdão
Dias Junior

r
. )
.

!
':�'

Descontos _ Contas Correntes - Passes - Cobranças ._ Caução - Guarda
,

"

de Valores - Administração Imobiliária e Serviço de Procuradoria

TAXA DE DEPÓSITOS
Conta de Movimento

. "

A Disposição (livre)
·Limitada (ate cr$ 200.000,000)

Conta a Prazo
•

511vi O A. Mayer

C/C/ Aviso (30 dias) 4% ,2%
,

3% » (60 dias) 5%

-Medico
Operações-Partos
Doe�ç.. de senhor••

.
. Alia.. etllldos a lalOIr bora

Cirurgião dentiat.
Deflladuro:l anotolJ}fcQs,pontea

e'pjvot:l de acril1co�, etc.

Consultas:
7,S' • 11,30 J �I' 1,38 - 18- lIorl'

Priça Lauro Müll.r

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
, ,

Dr. ,Saulo Cárva'lho

»

Limit. Particular (até cr$ 100.000,00) 4%

5%

» (90 dias) 5,50/0
[120 dias) 6%

ADVOGADOS

Inventarios, Cobranças, Contratos e outras Causas Civeis e '

Comerciais. - Direito Industrial e lesi�lação do Trabalho.

Natur�lisações e Titulos Ded.rat6rhs. - Causas Criminais.
Correspondentes no RIO, FlORIANOPOl:IS e CURITIBA

»

Limit. Especial (até cr$ 50.000,06) » »

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

da Santa Casa-longa pratica só da .espeeíalídade tratamen

to das doenças do estomago, duadeno-gastrites- dispepsias,
digestão dificil. Intestinos-disenteria-prisão de ventre-Colite
cronica pelo tratamento direto do intestino-doenças do reto

retites fistulas polipos-estreitamentos.,.diagnostico precoce do
cancer retal

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida.'

Depositas Populares (até cr$ 50.000,00) 5% Prazo Fixo (6 mêses) 5,5%
» » [1 ano) 60/0

VENDEM-SE
duas casas na Vila de Valões com treis datas, sen

do:- uma, casa propria para comercio situada na Rua
.Getulio Vargas, ponto excelente e mais outra casa
- • .;r de moradia.

, As casas são perfeitamente novas, construidas
este ano. A madeira de baixo é toda de imbuia.

VENDE, tambem, um lóte de terra de planta com
10 alqueires e meia quarta, sendo 5 alqueires para
arado, terra especial, distante 6 quilómetros de Valões.

Tratar com o sr. João Pechebéla em Valões ou

com o sr. Luiz B. Zucco em Rio d'Areia (Zaniolo).

Abra uma conta no "INCO" e pague com cheque

ALFAIATARIA OPERARIA
de ESTEFAHO BEDRITCHUK & (IA.
CASEMIHAS - BRINS - ltOUPAS FEITAS

Canoinhas -Hua Paula Pereira Santa Catarina

Comunicamos á nossa distinta freguesia desta cidade e de outras do. Es
tado, que a partir do dia 2 de Janeiro de 1949, mudaremos o nome da
firma para Casa das Casemiras de Estefano Bedritchuk & Cla,
Agradecemos aos distintos freguezes que honraram a nossa antiga firma,
esperando que todos continuem a dispensar favores á nova que continua-

mos a servir com desvêlo como até então temos .servído.
'

Para melhor servir aos nossos antigos freguezes aumentamos o capital para
apresentar um estoque mais elegante, mais variado.

Comunicamos, tambem, que resolvemos diminuir o preço das casemiras
durante o mês.de janeiro para as vendas á vista.

Casemira "Aurora" azul, côrte Cr$ 689,00.
Casemiras dubleface de 1. córte Cr$ 580,00.

.

3' - 1
As demais serão vendidas por preços razoaveis.

VENDAS' A VAREJO E POR ATACADO
VISITEM A CAS� 'DE CASEMIRAS DE ESTEFANQ BEDRITCHUK & CIA.

Gugelmin & Cia.-Ltda.
Exportação de Madeiras,

ESCRITORIO:

Rua do Principe, 109, - Sobrado

Caixa Postal, 301 .. Tel. 457 - End. Teleg. TIMBER
.

JOINVILLE -:- Sta. Catarina

,Representante em' Ca�lnhas

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

A n f O n io Fe r 1 in J

Fabricante de Vinhos -, Licores - Gazosa e Vinagre

Engarrafamento de Cachaça
.�

Caixa Postal,' 46 -- End. Teleg.· «FERLIN»

;>�. I '»�"� I R A - Sta. Catarina - Brasil

, \, _. '\R,presentante nesta cidade ';é':�f"
'-{_,ff;,'r

WI, a J cl e m i r o S c. h .

o I t z �

{�rrabalde da Estação)
.

B itte r Ag-a�.a
� um p�X,lte esthp?acal,
feito d� t�izes medicinais.,

. ,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Congresso
R. MAGALHÃES JUNIOR

o

Deus nos livre de um golpe de violência, de uma dissolu
ção de Congresso, de uma volta á ditadura. Por maiores que se

jam os erros e os excessos do Congresso, êsses erros e excessos
serão menores e menos prejudiciais do que a implantação de uma

ditadura irresponsável, como a que, a 29 de outubro de 1945,
foi apeada do poder pelas forças armadas. Muito do que está ha
vendo de reprovável, de errado, de ruim; nas casas do legisla
tivo, deve ainda correr á conta das sobras d iquêle periodo tene
broso, dos restos da ditadura, cujas raízes não' foram de todo ex

tirpadas. Os interêsses politicos, de uns, a benevolência ou a

indiferença de outros, fizeram com que subissem á tona elemen
tos sem nenhuma convicção democrática, empenhados não em

edificar um regime tanto quanto possível perfeito, sob a égide de
uma Constituição moderna e arejada, mas precisamente em des
truir .êsse regime, em evitar sua implantação. Qualquer movimen
to que se processe ou se tente processar contra o regime não se

rá senão a vitória do ex-ditador e dos seus seguidores.
E' bom que não se confundam as instituições com os ho

mens que, transitóriamente, as representam. No caso escandalo
so da corrida ilegal para o aumento dos subsidios, a golpes de
força, de violações do regimento, de arbitrário encerramento· das
discussões, de desprêzo pelo texto constitucional, não fica de
monstrado que o regime, em si, seja mau e deva ser condenado.

Prova, tão sómente que o Brasil está sob o domínio de um
partido sem ética e sem escrúpulos, que não hesita em provocar
o escândalo, que não titubeia em legislar em causa própria, que
não trasteja em ferir o prestigio das instituições, contanto que
possa satisfazer sua «aura sacrafames» ... Nem a Câmara Fede
ral, nem, o

'

Senado, como instituições politicas, como casas do le·
gislativo, serão afetados por essa corrida ao dinheiro público, pa
ra a satísfação da ganância dos que pedem sacrifícios ao povo
mas não têm a coragem cívica de faze-los. Porque dentro dessa
Câmara, como dêsse Senado, se ergueram e se erguerão vozes
de protesto, que os dignífícam. A UDN e os demais partidos a

ela a s s o c i a dos, como o PR e o PSB,
.

estão crescendo

ItinerárioOração lIontiflcia' em
favor da paz

Roga o Papa que 1949
seja "um ano de repera-'

ções e de grande perdão"
� Pio XII falá sobre a paz
e sobre a justiça social
VATICANO, 31 - Sua San

tidade o Papa Pio XII expe
diu sua -primeíra oração solene
intitulada 'Oração em favor da paz
e da força espiritual», Destina
se a todos aqueles que sofrerem
<perseguições» durante o ano

santo de 1949. .

A oração foi lida nas Qua
tro Basílicas de Roma e será
repetida. em todos os templos.
catolicos .de todo o mundo, se
ja como prece individual,

.

seja
,
como coletiva.

,
A oração pontificia é a se-

gUInte: '

.

'

·({O'-.Deus' eterno e todo po
deroso,

.

com toda a nossa alma
vos agradecemos a grande mer

cê de um ano santo.
O' Pai celestial, que tudo

vê e para quem não ha mís
teríos, que governa o coração
.dos homens; tornai-os suaves

'e brandos. neste momento de
graças e de salvação, como o

implora este vosso filho.
.

Que o ano santo seja para
todos uni ano de purificação e

santíficação da sua vida ante
ríor; um ano de reparações; um
.um ano de grandes recompen
'sas e, de grande perdão..
Daí- aqueles que são perse

guidos pela fé que têm em vós
à fortaleza do VOS$O espirito,
para que fiquem indissoluvel
mente ligados a Cristo e á sua

19reja.
Protegeí, Senhor, eo vigário

do vosso filho na terra: Prote
"/g�i aos bispos, aos sacerdotes,
aos monges, aos fieis.. Fazei.
que todos os sacerdotes, e leigos,
adolescentes, adultos. e .ancíôes
.formem uma estreita união de
.pensamentos ,e, de" sentímentos,
:qual solida rocha, contra a qual
. se 'esboroará a furia dos vossos

inimigos.
'

.
,

Que a vossa graça acenda
em todos os corações o 'amor a

·todos os desgraçados, cuja po
breza e miseria os reduz a

condiçõ,€,S de vida 'indignas a

$�i�s;::numanQs.�, .- - . ,,',
'. '

-"" Pesp�ttai rió' éf>ração
'

daque
res ,que .vos, cham�m de Pai

.

'�p���;;em':'01�ir6; 1ugàr. '

Dom Daniel Hostlm
Janeiro até 30

31
Matriz
Fartura

Fevereiro

Março

- 't·

Secção F8�iDina
Centros de Cultura de.

Canoinhas (
Temos a Escola Normal »Sa- ",..

grado Coração de Jesus» e o
'

Grupo Escolar «Almirante Bar
roso», que são dois estabeleci
mentos de Instrução modelar,
e seus abnegados Diretores
são dignos de simpatia e admi
ração pela dedicação e entu
siasmo com que consagram á

. grande obra de Instruir a mo-'

cidade.
Tenho visitado em dias de

festa estes dois templos e muito
apreciei o asseio e o. zelo em:\' )que permanecem cada uma de
suas salas.'

.

Tambem apreciei bastante
os edificantes frutos da dedi
cação e inaudíta paciencia das
distintas professoras nos traba
lhos manuaes que apresentam
seus alunos na esposição do
fim de cada ano.

Lutam esses grandes disse
minadores das luzes da Instru...

ção, porque sabem que, lutar
é vencer e víver. < •

Hoje como sempre, só quem
luta sabe viver.
Para viver, não basta exis-·

tir, é preciso saber encher a

vida do colorido do Bem.
.

E a vida só é vivida quando'
ha esforço para as conquistas
superiores, isto é quando nos

sacrificamos para auxiliar o

nosso proxímo com o nosso

e s forco e:: a nossa Sabe
doria, nos mostrando util aos
nossos semelhantes.

'

Sem.cultura não. se • conse- j
gue a índependencia rr.oral., IO ouro sonante, não tem
'o valor do ouro que. não se h

e compra, que é o pão do nosso

espiríto e a luz da nossa alma.

Mas, não basta a instrução
de saber lêr ·e escrever, porque
nem todos" que lêm, sabem lêr.
Muitos gostam de lêr, mas na
da aproveitam do que lêm, por
que a leitura é como os ali

mentos, bem digeridos são apro
veitados, os primeiros pelo es

pirito e os segundos pelo cor

po. Portanto lêr sem refletir é
comer sém digerir.
É preciso então que desde

a escola- oficina onde se plas
ma carateres', as creanças se

orietem com o gosto pela lei
tura sadia, e compensadora.
Tenho notado que, não só as

creanças como até. adultos, ao

terminarem seus estudos fazem
um completo divorcio com os

livros.
Esses para mim vivem como

marginaes do espírito, embu
tidos nos Cáos da ignorancia.
Todos nós temos o direito

de t r a b a I h a r, mas tam
bem .terrios de cultivar o inte
lecto no sentido humano da

palavra: -Não só do pão vive
.o homem.-

Os professores não são so-:
mente os transmissores dos pro
gramas, são os responsaveis pe
lo despertar na infancia e na

mocidade o desejo de um fu
turo triunfante, pelos seus mé-
ritos e valor de sua cultura -.

-

NOTA - 1) O Exmo. Sr. Bispo não poderá visitar .. E que saibam tamhem que �s
pessoalmente todas as capelas por falta 'escolas não são fabricas de di
de tempo. Por este motí \TO algumas das plomados, mas ('�entro8 de cultu
capelas serão visitadas pelo representante ra edificante .. E portanto uma
do Bispo, o Revrno. Padre Missionário, missão árdua a do professor, ,cê
que tambem administrará o Santo Sacra- Conclue em outro locar .

.;
.

mento da Crisma.

Partido dó Gevême

para

Canoinhas '1949
....

No diã- 22 de Janeiro: chegada e re(ep�ão solene' do_ Exmo..
Revmo. Sr. Bispo Dio.cesano/ Dom Daniel Hostin

.

10 Neves
.

2 Marcilio Dias
3 Taunay
4 Paula Pereira

5-6 Felipe Schmidt
7 Paciência
8 Sta. Leocadia
9 S. João dos Cavalheiros

10-11 Rio da Ponte
11-12 Papanduva

15 Colonia Ruthes
16-17 Rio 7Vovo
18-19 Descanso

20 Arroios
21 Palmítal
22 Tríangulo-Paíol Velho
23 Rio Claro
24 Arigolandia

. ; 25-2-III Matriz
3 Floresta
4 Rodeio Grande
5 Ranc];lO Grande
6 Lageadinho
7 Rio das Antas
8 Descanso ,

. 9 Bela Vista do Toldo
10 Lagoa do Sul
11 Ouro Verde'
12 S.· Sebastião dos Ferreira
13 Serra do Lucindo

.

·14 Descanso
r

15· Bonetes
16 Rio d'Areia
17 -São Demétrio
18' Reichardt
19 Serra das Mortes
20-21 Barra Mansa
22 Descanso
23 Barreiros
24 Rio dos Poços
25 Arroio-Fuildo
26 Descanso
27 Tres Barras i

. :'2ifIII;;.2·ÚV Matriz: :
Abril'·: '

.. 3.,.4 ,'Colonià .vieira

moralmente, adquirindo nesta hora decrise uma grande autoridade,
enquanto que o partido oficial, o partido majoritário, o partido
que é o partido do presidente Eurico Gaspar Dutra, está se ani
quilando e se comprometendo, pela sua falta de decõro, aos olhos
da opinião pública; escandalizada com tão degradante espetáculo.

Que partido é esse? E' o partido dominante, o que reco
lheu os melhores' postos, o que mais se beneficiou com a par
tilha do poder. Fez nomear diretores de bancos oficiais, de au

tarquias; de emprêsas administradas pelo Estado. Conquistou o

governo de mais Estados do que qualquer outro partido. Deu
mais ministros e embaixadores que qualquer outro. Tem' obtido
cartórios da benevolência governamental. Mas não se contenta
com o muito que já tem e quer mais, porque os seus deputados
e senadores, - salvo raras exceções, que. nos provam que mes

mo num partido transviado é possível encontrarem-se alguns
homens decentes, - não se satisfazem com os atuais subsídios ...

Como estamos longe dos dias em que os homens públicos
faziam voto de pobreza!

Em face dessa atitude, é que avulta assombradamente a

atitude da UDN, partido formado no ostracismo, sem a messe

dos beneficios e vantagens conquistadas pelo PSD, mas firme na

sua posição, decido em sua atitude cuntrária ao aumento de su b
sidíos, pela manutenção da C o n s t i t u i ç ã o e da bôa ética.

Entretanto é preciso notar que o partido majoritário levou sua

inconsciência ao ponto de vaiar no recinto aquêles que, dignamente,
votaram contra a monstruosidade do aumento. A Cámara e O' Sena
do não devem sofrer violencias. O· corretivo ao êrro em que persis
tem os pesSedistas,· quase sozinhos, num bloco maciço de obstinação·
e de impudor, deve ser ministrado pelo eleitorado, nas eleições qu�
se avisinham, para a escolha dos novos deputados e senadores" E
preciso que o povo não esqueça os nomes daquêles que traíram o seu

mandato e legislaram em causa própria, a fim de puni-los com o seu

desprêso, quando voltarem a caçar votos para "mais quatro anos

de sacrifícios legislativos" ... Em nenhum país civilizado, homens que
desceram tão baixo poderiam ser reconduzidos às cadeiras de um Par
lamento. Eê essa a maneira de curar o mal sem matar as instituições ...

(Transcrito do "Diario de Notlcías" do Rio)

a
+

+tVISl a pastoral

Revmó� Padre' Missionário
Janeiro até'

"
,

23 Matriz
24 Imbuia
·25 Rio Bonito
26 Augusto Jaroczewski
27 Luiz Grein
28 Toldo de Cima
29 Km. 119
30 Km; 132
3fKm. 140

2 Km. 145
3 Km. 157
4 Alto Canoinhas
5 Zanelatto
6 Encruzilhada
7 km: 98'",
8 Descanso

11...,12 ,Papanduva.
.

13 Taió
14 Taiozinho

Fevereiro 1'-

15-16 Pinhalzínho
17 Palmitos
18 Campininha
19 Bugre

.

20 Matriz

2) A data indica o dia rde Missa e Crís-.
ma sendoa chegada geralmente no dia
anterior pelas 5 horas da tarde.. Outros
avisos serão dados pelos ReVIDOS. Padres

.

que visitam as capelas,
-

ou mandados es

. pecíalmente .

• I, • Canoinhas, em i de Janeiro de 1949.

"

. �

1<-:

frei Arnulfo Doffrogge óim
'1;:;.": ,,:: c;": '

',\ .' F," J _:�', _': t

.Vigá�io,
'.:\',: ';'

..

.�

Pubiict]cões receblda.s
,

. '

..

Por intermedio do sr. Paulo
Ritzmann recebemos o primei':'
1'0 numero do «Esportista Sah
bentense» de Dezembro-de 1948,.•

Boletim Trimestral'· Informati-
vó aos socios ria Sociedade.Gi
nastica e Desportiva. São Ben-
to, publicado .na : aprasível ci
dade de',s. Bento" do Sul, ten-

\do como responsável o sr.' Do

naldo. Ritzmann, ;figurl,l .. ,
desta

cada da sociedade e' d� indus- '1
triâ· daquele, centr"ó cle" ,'trabà-

\1.lho. patriot\smO'e culturá.c·, :-;
Gratos pela remessa de- tão

util, publicação.
- . I

',.e •
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Cemítt; o senhor Augusto JOão
Brauhardt, residente em: Felipe
Schmidt; senhorita Erica Prust,
dileta filha do casal Wi1ly Prust.

Dia 17: - O jovem Waldemar
Hoffmann, filho do sr, Otto

. Hoffmann; o jovem' Benedito
Moritz, filho do sr. Alnoldo Mo
ritz, residente em Encruzilhada;
senhorinha Maria de Lourdes
Buch; o sr. Antonio de Lima
Filho, residente em Felipe
Schmídt,

Dia 18: - O jovem Assis Se
leme, filho do sr. João Seleme;
o menino Pedro Agostinho Mu
ziol, filho do casal João Tádeu
Muziol, residente em Curitiba;
a 'menina Noely, dileta filha de
casal Nery Nicollazi.

�

Dia 20: - A, 'menina Iraci Ma
ria, 'filha do Sr. Pedro "Paulo
Portes; a senhora Romilda Mar
zall, digna esposa do sr. Hen
fried Marzall; a senhora Elfri
da Kohlet Rundbuchner, vir- .

tuosa esposa do sr. Edy Rund
buchner; o senhor Pedro da Sil
va, residente em Arroio Fundo.

'"

Aniversarios
Fazem anos hoje, dia 13, a

menina Inês, filha .do sr. Mi
chel Seleme; senhorita Maria
Isabel, 'filha do sr. Jacinto de
Lima, residente em Paula Pe
reira; o jovem WaldemarKnopp;
o senhor Alfredo Schütz; o jo
vem Jamil Seleme.
Dia 14: - Senhorinha Ereeê,

dileta filha do sr. Ciriaco de
Souza, residente em Três Bar
ras; o jovem Waldemíro Wald
mann, residente em Encruzílha-:

. da; a galante menina Helia, dis
tinta filha do casal Paulo e .dna.
Olalia Castilho.

.

Dia 15: - O jovem João A
maro da Silva; o menino Silvio;
filho do casal Ignacio Ignaches
kí, residente em Felipe Schmidt;
a menina Elízabeth, filha do sr.

Henrique Soetber, 'residente em

Marcilio Dias; a senhora Paula

Spitzner, virtuosa esposa do sr.

Afonso' Spitzner, residente em

Lençol.
..

Dia 16:' - Senhora Everilda
Comitt, digna esposa do sr. Hans

'Correio do 'Norte
I

C,ADASTRO: SOCIAL
L Reorganizando, como estamos, o nosso cadastro social, pe
dímos aos nossos bondosos assinantes que recortem, preencham
e remetam ao nosso endereço ou entreguem em nossa Redação
a ficha abaixo.
Nome:

_ .

Nascido em
.. �:..:. . .-:-_ de �._.. : _ ..

de 19

Estado Civíl :
, : _�_ _ .. _ _ , ..

Filho dê :
_ : _ .. __ _ _ _ .. :__.. -'-

e de D.
_ . , ' __ _ _ _ __ .. _ .. _ .. _._

natural de (Cidade e Estado) , .. =, _ .. _ .. __.. _ .. _ ,_ __ �"

Profissão

Local onde ·trabalha
...._ ....:::.:.__ .__ ... -:::. .. . __

Nome de espo&o (a) .. • _

:Residência (localid�de)-·------------- _

Outras ' ínformaçõés .. _ _ .. .. .. ::. __ : � __ __ � __

.,
.

. .

Noivados Com a gentil senhorita Do-,'
. .lores Koch, dileta filha do sr.

Alvino Koch 'e de dona Bertha
Koch, cantratou casamento o

distinto jovem 'WaldemiroMeis
ter, socio do cóhceltuado Bar'
Perola.

Com a gentil senhorita Olga,
lilha do sr, Críspím. Miguel e

dna. Maria�Miguêl vêm de
.

con
'.

. tratar casamento,' em . Curitiba,. -

o' sr: Valfrido Blanski, filho do
·sr. José Blanski"e d.· Cecilia' -------------

..

.
Blanski, residentes em Curitiba.

. -E'-nla'ce Pedro - Leony'.

Aos noivos e exmas. familias
enviamos rioss'os parabens. '

civil e reUgiosamente, realisou
�, Ajustaram núpcias no dia' 24 se sábado último emMajor Vieira

o enlace ." matrimonial do sr.de de�embro último, os j.ov�ns .

peqro Allage Filho com a srta.
.Ang!:!lo Scheller, filho do <cas,al Leony Wojciechowski, filha do
João e Catarina' �chener, e He- sr. João_WojciechoV(ski.

.

lena, dileta ·.filha
.

da sra� Vvâ.
. . Ao fazer este registro apre-.

Cátarina M-lirtinichen. "

)SentamoS' aos distintos nuben-
ParábeQs aos noivo!!! e dignos tes nos&os cumprimentos e votos

progenitores. de' felicidac}es.
.

AVISO
, Fomunico a todos os interessados, que o Cartorio� de Registro
Civil ,Titulos.e Documentos

�..Pludou-se. da casá ao lado da Mlttriz
. Cristo Rei, 'para a

'

da. Rua Coronel Albuquerque 15, - vizinho 80

Escritório 'do Sr. Emiliano" Abrão Seleme

.-,·'Nereida Ct)erem CÔrle'
T:.Esc.rivã de Paz.· '

."�
"

,Q,

, 1 � ::í

�;;:���a��:;��:: -Correio d-o Nortel'ita de Nossa Senhora da Píeda-
_

!.
de, havendo míssa e crisma.

:��:���;�s:�;��:;r- .]E.�. R, VW,·.·IE··
• �

Em belo Horizonte-váríos jor- � l � ti �
nais publicaram um anúncio di-

.

.

� ,

� \,
zendo: «Aluga-se casa com 3 ,Jf!lA h"

.

a
.

)'
'

- '1
quartos, 2, salas, copa, cozinha,. S· C uvas unpe irem a rea lzaçaoA
fogão a gás e elétrico, lindos do ios T' X P 1" Jjardins com flores' da mais ra- 0_ Jogo lplranga a melras
ra qualidade a casal que apre- Dando inicio ao Campeonato

�sente certificado de três gine- Catarinense de Futebol, a F. C.
.

Sabado a noite o tempo es

cologistas provando que a mu- D. escalou para "jogarem nesta tava duvidoso, era difícil faze.
lher não .pode �er, filhós. cidade, Palmeiras, campeão do um prognóstico se iria' ou nã

Vale do Itajaí e Ipíranga, carn- haver- jugo mas, S. Pedro d� ,

peão da zona serrana. A dele- . manhã bancou o camarada para
gação do Palmeiras, composta

. de tarde descarregar uma ver4
'de mais de vinte pessoas, che- dadeira tromba d'agtia que alaj. ,

gou a nossa cidade com o pas- gou o campo da baixada.
sageiro na tarde de sabado. Nes
te mesmo dia, os Srs. Carlos
José Batista, 'nosso colega de
cronica esportiva, e Antonio
Salurn, arbitro de F. C. b. tam
bem chegaram até nós.
O Sr.

�

Carlos -José Ba-tista'
veiu com as credencias de re

presentante . da 1". C. D. e. o

Sr. Antonio Salum escalado pa
ra, atuar a partida, .

o Preceito do dia
CONSTRANGIMENTO

·MALÉFICO·
Podem transmitir a gripe as

gotículas de saliva e mucosida
de (perdigotas) expelidas pelo
nariz e boca, dos doentes e con

.valescentes que falam, tossem,
e espirram sôbre os outros. Tam
bem é capaz de fazê-lo o "aper-

. to de mão" daqueles cujas mãos

se tenham poluído com tais se

creções. Muita vez; pára' não
passar por mal educado, o 'in
dividuo arrisca sua saúde dei
x-ando de. fugir dos perdi
gotos e apertos 'de mãos, de
gripados e convalescentes.
Evite a gripe' abolindo o a

perto de mão e afastando-se dos
que falam, tossem e espiram . .....;.

.

SN.ES.·-

Modelos" especiais
para PRAIA
da' �'fecê

CORREIO· 'DO NORTE
Fundado em 29 de inaio. dt 1947

f XPEOIENTE.:
Diretor- pr9prietario .

Silvio Alfredo Mayer
Redat�r: Guilherme Varela
Redacio e Administrac;ão,

"Rua 1I.':'la Pc:reira, 93.
Impresso "A Impressor. Ouro
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Semeltre • .• CrS i50,o
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preço••

Tenha . um estomago 'for
te, usando

I'

'Bitter Aguia

O sr. Antonio Salum, arbi
tro designado pela F. C. D., em
vista da- impraticabilidade do

gramado não concordou com .0

jogo tendo transferido-o «si
ne-die», Com isso os Palmei
renses ganharam uma viagem
de recreio e os desportistas
de Canoinhas, um domingo em .

branco.
.

Paula Ra,m'os 3· America
de Joinville- 2

Em disputa ao campeonato
estadual de futebol de 1948, o

America baqueou frente ao Pau
la Ramos campeão Floríanopo
litano.

O campeão estadual de 1947

jogou assim: Gonzaga; Eik e Cur

rage; - Vico.> Piazera é Henri

que; -' Euclides, Cocada, Zabot,
Badéco e Renê.
p . .'3. ULA RAMOS: Tonico;

Chinês e Neném; Kacips, Cho
colate e Ivam; Nicassio, Carion;
Mandico, Farnerolli e Bem-te-
vi. .

_ Foi árbitro desta partida o

senhor Newton Monguilhoti da
F,C.D. o local do embate foi o

campo do'Arneríca.
A atual colocação dos clubes

participantes do campeonato es

tadual de 1948 é a seguinte: Ivlu
gar PAULA RAMOS, PALMEI
RAS e IPIRANGA com O pon
tos perddídos.
2' lugar AMERICA DE JOIN

VILE com 2 pontos perdidos.

Copa Roca
Den tre os convocados para

a seleção brasileira .para a dis
puta da COPA ROCA encontra
se etRENO, ponteiroesquerdo do
CLUBE ATLETICO PARANA
ENSE da cidade de Curityba.

Perdeú-se
O sr. Teodoro Schro,ed-er

perdeu, e!}tre .

Canoinhas e Muita gente que não sabe on

Rio das Antas, uma carteira de mete o nariz, costuma <;on
de identidade e uma de mo- fundir esporte com politic.a '� é

torista. por essas e outras que o es-

Pede o aludic;l.o senhor, a porte do nosso Brasil não vai
pára frente.

quem acha-Ia.si --entregar nes-· Existem os "cartolas" como
ta redação, ·.confesfiando-se chama a imprensa carioca, exis�
g�ato. 10-3· tem os incompreensiveis e 'os

que cúmpreéndem e não querem
.

copfessar.
,

Açabemos ,com, isso, . para o

bem do esporte e da politica.
Cada rnacáCo no seu..galho ...

Frechando •.••

i·······�···---···�············ !"

j
IAtenção, f
...... .

! ' Criadoresl i
J V�éi�a' contra a peste

.

Buina?' f
: Procurem A. GARCINDO & 'Cia. :

'

<Es"orté'
..S·Ó(.'·.ial:

_

. Praça Lauro Müller, 6. ..! �
: '. . • Aniversâria-sê' �m �, dq_ta
�.���������...=�.:.������;����J :� de'hoj'e o' JOVem" Zeno :Be-

Amor (om amor se paga
. Todos os anos depois do'
campeonato Carioca os times iFlamengo e Ftuminense jo
gam

. em Recife demons
tranao as qualidades dos
times. A torcida Pernanbuca- .

na vai inteira 'assistir éstes·
jogos conhecidos por nós to-:r
dos como FIa Flu

'

\JogandO éste ano, o Flu
minense. sem aâ é sem

, pie.. �
dede derrotou o.

FlamengO)pela e magadora contogeri;/' '.
de 5x2. ._

"

.

, Despedindo-se de "'c_an�hc!f;f
Pernanbucanas os dois

fl.meS�l'vão apresentar-se na BOta.
.

.

.

Desta vez é o Flamengo,
.

tambem sem compaixão =der- '

' ..

rota o Fluminense pela eleva
da contagem de 5xO. . 1-
E é por isso que dizemos: I
OI
amor com mIJor se paga".

'

Vitoria do Vasco da Gamá
no paiz Astéca'

Preliando domíngoultímo con
tra Q AMERICAj o VASCO DA
GAMA sobrepujou-o de manei
ra brilhante e magnifica pelo
«score» de 4 a 3.
Neste Internacional o quadro

,de Flavio Costa pisou ao gra
mado com a seguinte constitui
ção: Barbosa; - Augusto e Wil

son; - Elí, Danilo, e Júrge: - Fria
ça, Ademir, Pacheco, Ipojucan,
e Chico.
E o America aSsim: Landeros;

Ayaia�e Gutierrez; - Hetor, Or
tizo e Otchoa; -: Hernandez,
Quesad, Cruz, :Casarin e Itur
ralde ou

- Arruda..
, Este jogo foi de manhã; :iOOr
responde para nós do Brasil
como sendo á tarde.

O Vasco ainda realisará mais
sete partidas no Mé:xjco sendo
a próxima contra o �pla.

..

nedito Ribeiro mais conhe;
cido como Bena�
Ao ariiversari�mte que é

pessoa estimada nos mE:ios'

.sociais, �nossos sinceros.vo
tos 'de felicidades.' ",
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