
o acprdo político
o texto da nota
É o seguinte o texto da nota

sobre o acordo dos partidos em

Minas Gerais:
«Os presidentes das 'seções mi

neiras da União Democratica Na
cional, do Partido Republicano,
do Partido Social Democrático e

de sua Aja Liberal, movidos pe
Jo empenho de consolidar a or

dem democrática e as instituições
republicanas consagradas na Cons
tituição;
Procurando concretizar os de

sejos" expressos pelo povo minei:
1'0 de ver seus mandatarios uni
dos no mesmo esforço de bem
servir o Estado e ao País, em

ambiente de concordia para o

qual tanto contribuiu a pratica
do acordo interpartidário nacio
nal,
Àtendendo -'á 'que",este ambien

te de compreensão e tranquili
dade torna-se ainda mais neces

sario para que' se obtenha com

firmeza e rapidez a solução dos
problemas relativos a prosperida
de da Nacão e ao bem 'estar do
povo;
Considerando ainda que há

manifesta vantagem para estabi
lidade politica e aprimoramento
de ordem politica e social do país,
em que o Estado de Minas Ge
rais ofereça pela conjugação de
suas forças democraticas contri
buição eficiente e Ipatriótica aos

di
I

enten imentos que ora se proces-
sam sobre a sucessão presiden
cial da República;
Declaram: ,

Que as' seções 'partidárias por
eles representadas se d-ecidiram a

caminhar unidas para prestigiar
os entendimentos O1'a em curso

na capital da República entre os

respectivos partidos; ,

.

Que, nó mesmo sentido, envi-
darão esforços para que tais en

tendimentos, no
.

seu processo e

nos seus resultados, satisfaçam os

anseios populares e mereçam a

confiança nacional.
Nesta oportunidade, manifes

tam 'sua solidariedade ao presi
dente' da República, general Eu'
rico Gaspar Dutra, "'ao, governa
dor do Estado, dr. Milton Soa
res Campos, identificados nos mes

mos altos propósitos de pacifi
cação política e fortalecimento do
regime>�,
Podemos adiantar, baseados em

informações fidedignas que o do
Conclue na 2° pagina

(ronl(ls' sodals
Foi um 'grande acontecimento

social, o casamento da senhori-
'nha Maria de Lourdes Seleme,
filha do sr. Emiliano Abrão Sele
me e da. Paulina K. Seleme, com

o sr. Hugo Bruno Collodel.
A Cerimonia civit teve lugar

na resídencia d�s pais da noiva
e a cerimonia religiôsa, na Matriz
'Cristo Rei.

Após essa, seus pais ofereceram
uma recepção, onde os noivos re

,

cêberam os comprimentos de. uma
elegante multidão.
A jov.em noiva, graciosa e mei

ga no seu lindo traje nupcial,
vestia rico modelo de rendas' e
duchese. Sua grinalda artistica
mente colocada e seu véu longo
aumentavam-lhe o encanto e

.

dis-
tinção. ,

, ,

,As damas de honra, todas ves

tidas de rosa, traziam sobre os

cabelos um. lindo chapéu
'

de flo
res e tulle. Entre elas vimos: -

As 'Stas'. Traudi e F�meralda.
irmãs da' noiva. As Stas. Adair
Sántos, Irmengard Scholtz, Emi
Nunes, Paula Stoeberl e Irrpen-

\ garda Friearich.
----<

Inumeros 'foram os convidados.
LOé:O úpós fi recepção ofereci

do, os noivos seguiram á Cmiti-
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Telefones! II
É um contrato que a Prefei

tura'ífez e que vem preocupan
do a toda gente esse com a

Companhia Telefonica Catari
n ense. Os postes andavam ati
rados pelos passeios da cidade,
mas, ontem, quarta feira, apa
receram quem, os fosse medir,
quem os fosse fazer ponta, O
serviço poz em alvorôço a ci
dade. Que é que ha? Então fomos
indagar. Serão hoje fincados os

primeiros postes na Rua Vidal
Ramos, mas nada de fios, na

da de isoladores, isso virá de
pois, com vagar,' porque Roma
não se fez num só dia. A Com
panhia está em negocio para a

compra ,da casa de residencia
do sr. Agenor Gomes, quasi de
fronte á Prefeitura' onde serão
instaladas a estação, escritorio,
depositos, etc. Ora, isso já é
uma grande coisa pàra, o tão
falado contrato do' telefone au

tomatico.
Na cidade, encontra-se o sr.

Saul
;

Duque, encarregado dos
primeiros arrancos para mostrar
a Canoinhas . qUe ela vai ter fe-
lefones, é questão de paciencia.
Esperar nunca fez mal, a nin
guem.
Hoje, portanto, serão levan

tados os primeiros postes, re

gistramos tal fato, para que a

Posteridade não se esqueça que
foi no dia 17 de Agosto de 1949
que Canoinhas viu erguer os

primeiros postes para neles cor
rerem as linhas que hão de levar
mensagens, recados, mexericos
a todos os recantos da cidade.

Já, talvez, quando dealbar
o ano de 1950 possamos todos
nós, discar o aparelho e man
dar a nossa mensagem de con
fraternisação aos nossos paren
tes, aos nossos amigos daqui
e lá de longe, através dos fios
da Companhia Telefonica Ca
tarinense.

São os nossos lvotos
ZÉ DA SERRA

ba e de lá para São Paulo e Rio
onde passarão, a lua de mel.

}l eles e a seus' pais, as nossas

fe1icidades. '

" Dona Maria Mayer
Fez anos a 16 do corrente a

exina. Sra. dona Maria Mayer,
virtuosa esposa do Sr. Alfredo
Mayer, abastado comerciante e

mãe do nosso Diretor Dr. Sylvio
Mayer. -
No mesmo dia festejou seu' a

niversario a galante senhorita Ber
nadete Mayer, filha do estimado
casal Alfredo-Maria Mayer.

Frei Roque ,Saupp
o virtuoso franciscano Frei

Roque Saupp, ex-vigario desta pa
roquia, atualmente' no, convento
dos Padres Franciscanos em Cam
po do :Jordão, Estado de Sã-o
Paulo, festejou o seu dia onOI;Ilas
tico a 16 do corrente.

As inumeras felicitações rece

bidas juntamos as do Cor,reio do
Norte.

Numero 102

Circula às 5as feiras

BRASIL

Um apelo
do sr. Domingos de Souza

a seus velhos amigos
Um cidadão residente nesta

cidade recebeu do sr. Domingos
José de Souza, .atualmente vi
vendo em Curitiba, uma carta
na qual conta a situação de po
brêsa em que se encontr a, pe
dindo a seus amigos que entre
nós são numerosos, que lhe au

xilie com qualquer quantia pa
ra poder vencer .maís uma eta
pa na vida.
De sua carta e' para conhe

cimento de todos- extraímos os

trechos abaixo: -;

«Passo a c::ontaÍ'�1he minha vi
da, Precária. Poís', não tenho
mais direito .

a emprego: não
posso mais, trabalhar; não tenho
dinheiro para agir; cahí na mi
seria;' não tenho: mais roupa;
não tenho onde dormir, nem

onde comer; vivo
' de pão e ba

nana, quando ,po�,so, comprar;
vivo .p�àind,o 'Cr$:.5.QO a.um .e a

outro; 'não tenho agora a quem
mais pedir. "

. ': ,

..( Lembrei-me devõcê que sem

pre foi meu amigo: Tenha, dó
do pobre velho, manda-me um

auxilio; pegue esta:parta e mos

tre aos meus amigos, que êles
me ajudarão com qualquer cou
sa; pe(ço-lhe pelo o 'amôr que
você tem a seus filhos, para que

D:u8 P" livre da ,p,obrêsa e, da
misena em que cai.»

E assim termina a carta do
. velho Domingos José de Souza,
apelando para os srs. Luis Tack,
Olimpio Murara, Gastão Casa
majur, Alvaro Machado" Dr -,
Mario Amaral,' II ntonio LUla,
José Lombardi, Dr. Osvaldo de
Oliveira e outros velhos amigos.
I«Correio, do Norte» tomando

a 'si, este tão justo pedido, que
é de amparar a velhice desam

I parada e na certéza que todos
{, hão de ouvir o apêlo comoven
te do velho Domingo José de
Souza, abriu uma subscripçâo.
As pessoas que quizerem pres

tar o auxilio pedido,' queiram,
se- dirigir a esta redação que
se encarregará de fazer chegar
ás mãos do velho Domingos a

�

quantia entregue.
Serão publicados os nomes se

assim entenderem os doadores.
«Correio do Norte» Cr$ 20,0,0

Com os assinantes

do telefone
Em palestra que mantivemos

com o sr. Saul Duque, pediu-nos
este senhor que chamassemos a

...atenção dos que ficaram de assi
nar à lista de assinantes para a

instalação de aparelhos em suas
residencias e escritorios a assina
rem o mais' breve possivel, pois,
se o contrato com a Prefeitura
assinalou 120 aparelhos ha neces

sidade de mais 30 assinaturas,
para prefazer o total de 150.

Estudantes'
.Canoinhas nas férias escolares

engalaná-se toda com o .regresso
da moçada que cursa as escolas
em diversas partes do nosso e do
visinho Estado do Paraná.
De repente, porem, .voltamos á

calma dos dias comuns são eles
que volvem á sua obrigação.

Para despedirem-se, • estiveram
semana passada em nossa tenda
de trabalhos, despedindo-se os

jovens estudantes de diversos
cursos. São' êles: Lauro CÔrte.
0a�afu(j -N'éto;- Gi1b"érto' -Mayerê
An�ar Seleme. Gratos,·'.'\

'

De Rio das' Antas
Festeja hoje a passagem de

seu 25° aniversario natalicio o sr.

Eugenio Nelson dos Passos, Com
peteute maquinista do 2° Btl F.V ,

residente nesta localidade.
�

Gozando de muita estima será,
por isso, muito

'

cumprimentado,
� Nossos parabens.

Lar em festas
Está em festas o lár do casa I

Nicoláu Humenhuk, e exma. es

posa sra. d. Avani Almeida Hu
menhuk peln nascimento, dia 14,
de interessante 'garôta que rece

beu o nome de Denise Maria.
Parabens, '

Marlsbela
Festejou seu natalício dia 17,

a graciosa menina Marisbêla es

timada filhinha do nosso bondo
so amigo Hans Comitti.

Felicidades.

Lindíssimas
Rendas

Fitas, Línhas, Toalhas riscadas na

Casa' Erlita
Clube Canoinhense I

E D I T'A L ',.
Para comprimentó do artigo 22 do Estatuto e con

forme, deliberação da Diretoria, tenho Ó prazer de convo
car os snrs. associados para a Assembléa Geral Ordínaria
a se realizar no dia 28 do fluente, ás 14 horas, na séde
Social; e, na quâl ptocedcr-le-á a eleição da nova Dire
toria e dá Comissão' Fiscal.

A Asse'mbléa" funcionarà meia hora mais tarde com

qualq'tler numero, se na hora acima fixada não estiverem
presentes a terça parte dos sócios residéntes nesta Cidade.

:' Canoinhas, 13 de Agosto de .1949
, >..

Dràu�io Cunha
10 Secretario.

147-2

Ge
��-;,.
,,�

,

._ "t';�·,,>,<",,"_

Certa gente não quer

bustos em, Canoinhas
Já não convém falar em erec

ção de bustos em 'bronze nas

praças de Canoinhas, dês que
jogaram ao chão aquele que a

Prefeitura, no tempo do sr. dr.
Osvaldo de Oliveira, mandou
erguer, numa justa homenagem
a Vitor Konder, o ministro da
Viação, que mandou fazer o ra

mal ferreo de Marcilio Dias a

Canoínhas. Os revolucionarios
de 30, depois de queima-lo em

fogueira; arrastaram-no pelas
ruas, deram de marreta para o

deformar, porque. quebrar foi
impossível, e por fim. afunda
ram-no no poço dâtP'r�ça Lau-
ro Müller. \

"" " ,
.

Mas o dr. Osvaldo; prome
teu, após a revolução, de, um
dia coloca-lo em legar distinto.
Voltou S S. 19 anos depois á

Prefeitura, Lá e-stá êle pontífí
cando. Voltará o busto á Praça
Publica?

O outro é' mais uma home
nagem prestada ao falecido Pre
feito Alinôr Côrte, mandado
confecíonar pelo sr. Manuel Fer
nandes Luís, residente em Curi
tiba, para, ser pago pela Pre
feitura em módicos pagamen
tos ou por meio de subscrição
pupular. Nenhum movimento
se fez nesse sentido.

Agora fõmos saber que o

sr. Manuel Fernandes ofereceu
ao Hospital o busto em bronze de
Alinôr Côrte, que se encontra
na Prefeitura, para que a Dire
toria, daquela casa .de caridade
fÍ'Zesse dêle o que bem enten
desse: coloca-lo onde' quízesse ou
verider To materíal a quem mais
désse. (

Triste fim, de bustos nesta
'terra, onde só sé endeusa o

que estão manobrando com' o
pOvo,

•

Seu Berinjéla (onti
núa recebendo ma

nifesta�ões de epre�o
Segundo ouvimos .nos radios,

que gritam dia e "noite
_

pelos
nossos rincões, seu Berírígéla
está sendo muito cotado nos

meios politiéõs da Capital da
Republica, o que não lhe acon

teceu na .Paulícéa. Voltará na
próxima semana tendo telegra
fado á familia:-. {(Esperém-me
quarta feira. Musica" foguetes,
bebidas, churrasco, oníbus, e

automóveis tudo por minha con

ta. Espalhem boletins em pro
fusão por todo o Município. Não
façam economia porque di
nheiro no Banco do Brasil é
mato»
E assim devemos esperar o

super-politico, CUw prestigio, é
de fato, real, realissimo, para
lhe prestar as homenagens a

que tem direito pelos seus gran
'des feitos, pelas suas enormes

vitorias políticas.
MAN:r;;CO

VisUa
Deu-nos o prazer de sua hon

rosa visita o sr. Ricardo Kreis,
-comercia'nte, em Marcilio Dias e

nosso bondoso assinante, man

tendo conôsco animada palestra.
Gratos

Espor·fe
,'Está sendo anundada uma

grande festa esportivà para o

dia' 28, em Caraguatá, da qual
d�remos pormenores na pro
xima edição,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Benco Indústria e Comércio de Sta. Catarina SIA - Situadapr;�iet��ua Verde

ITAJ�í -

/, Fundado em 23 - 3 - 35
-==

�

JOÃO FREDERICO SIEMS,

Enderêço telegráfico: ,«I N C O» ==- Ovos á venda para incuba
= ção de galinhas da raçaCapital integralizado Cr$ 15.000.000,00 Leghorn=-Branca, seleciona-

= Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48 c-s 22.343.244.40 das: Da classe liA" a Cr$35,OO

=_
Total do não exigivel � Cr$,. 31-,343.244,40 ,

e classe "8" a Cr$2S,00
Filiais, Escritorios e Agencias em: a duzia.

'

133-1

=Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam CANOINRAS - Rua Caetano
0:=

birela _ Chapecó _ Concórdia _ Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- Costa, na 9 - STA. CATARINA
:e:::"vos- - Florianópolis- - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ituporanga - Jaraguá do Sul __:_ - :---...._----------------,-----
= Joaçaba - Joinvill@-Laguna-Lages-Mafra-Orleães,-Piratuba:-:- Porto União

C I DA DE ALTO P'ARANA'-=::
- Rio de Janeiro ----Z' Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa-

_e:
quim - Taió - Tangará a., Tijucas _:_ Tubarão - Urussanga - Videira --

,

Continua-se a vender" datas e' terrenos na cidade Alto
Paraná e nos arredores da mesma.Fi I ia I de C u r i t i ba: Oferece-se ótimas condições em prestações ao alcance de todos.

Rua Monsenhor Celso, 50 Continuando corno nossos representantes nesta cidade os

Caixa Postal, 584, srs. Raro Varela e Walter Peixer e em Três Barras o sr. Barto-
lomeu Schmiluk. - Em Papanduva procure o nosso. representante

N C O" Telegramas: "I N C O" snr. Lourenço Mateus Fidos Junior.

Taxas' de DepQsitos ". "' 121-4" (ass.) Cipriano Mattos.

=
CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: '1' I d

·

d-= A Disposição 2%a. a. Com aviso de fÍo dias 5%a. a. .
'

' ,',

nica O r
§§ Limitada 3%a: a. " " "90" 5%%a. a.

.

,

.== Particular 4%a. a. " " "120" 6%a. a.
� Limitada Especial 50/oa. a. Prazo fixo 6 mêses � J 60/oa. a.

;
" "1 ano ._ if: < 6V2%a. a.

� r
DEPOSITOS P?PULARES 5%

= Depósitos especiais a' prazo e cleviso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a.
:e == Praça Lauro Müller ex. Postal, 27 Canoinhas

i Agencia nes(�:�e(�:;=I���:Ü�::{:���;�)ajor Vieira -_
•.••.•..

�;:. Ar�!�·��S:··d��S:;�:lh�·······-;·-·-
� Abra ": uma conta no "INCO" e pague com cheque! 'Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
E l ==.

••••••••••••••••. _.�. -- - � _--

�1111111111111111111111111111111111111111�mIIIlillllll11II1I111111I111111�1�1�lmlllllllllllllllllillllllmllllllllllll1IIIIHIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIQllllllllllmlllllllllll!IIIIIIIIIII�1111II11111II1I1111II1I1I1II11l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII� r M É D I C O S

AJencão· srs. Proprietários,

de
' CÃESI 138-3

Não. deixem de vacinar seus,
C::onsultório à Rua Major _Yieira

cachorros contra a Raiva. Va
cinando-os com a Vacina AN
TI-RÁSICA de reconhecida e

ficàcia, preparada pelo Labora-
. tório "Prado" de Curitiba, os

seus cães de estimação ficam
imunizados .contra essa terrível -"7\,.,�,e..de« -

de ,'A''',''''uiAmolestia 'infecto -contagiosa.

I
�'''. -,,,, r... I;io"Uo' I;io" �""Wf-rUl'

A firma A. Garcindo &' Cia, Avenida JoAci Pes'sõa 68sita nesta cidade, à Praça Lauro
"

Müller, 6, representante do ,re- I Curitiba
ferido laboratório se encarrega
dêsse seiviço; onde os srs. inte-

""
---------------------,------'

ressados, tanto da cidade como ,;I, DENTISTAS
do interior, serão atendidos diá- �'f _, _ j;\ \

riam,ente, das 14 às 17 horas. i,' ',: Dr.' R o,meu' F e r r e i r a

Matriz:

Filial Rio de
'

J anei ro:do
Travessa do Ouvidor, 17 - À (terreo)

Caixa Postal, ,1239
Telegramas: ""'''R I O I

.�

�'S�:1tâ�lIo ;li

Ji�
,

\�� ,��;�; ..;;

, .

".

se é BAYER é bom

t-
·
·
·

:
:

'Os mais confortáveis onibus do MUNDO em serviço na linha
CURITIBA a RIO NEGRO
MODf:RNlSSIMOS "G. M, COACHS"

,.-

Empresa Rodoviária Rio Negro. Curitiba L.tda.
.. onibuB diários partindo simultaneamente de CURITIBA • RIO

NEGRO. nos seguintes horário=i:"

7,00 • 8,00 • IS,OO • 16,00 horas
I'ASSAGEM Cr$ 30,00

Em combinação com EMP, UNIÃO CATARINENSE LTDA, com onibi.. dii,io••nt,.
RIO NEGRO • MAFRA • ERVEIRA • CANOINHAS . VALÕES • PORTO UNIÃO

Aceltam·lo bala,.ns e encomendai

-- AGENCIAS: --

CURITIBA· Rua Pedro 1'10,335 RIO NEGRO-RualSd.Nov,mbro,231
F�m., 4523 Fone. 30&

Tol.,ramas, TRANSGALGO
T&moa sempre um luga.r vago para V. S., quer entre CURITIBA, RIO NEGRO, MAM
FRA. CANOINHAS ou P. UNIJlO. quer para qualquer localidade intermediária.

Agencias da Empresa União Catarinense Ltda. -132
,

\

PORTO UNIÃO .; Estação Rodoviária - Praça Hercilio Luz

CANOINHAS - Bar e Rest. Guarany - R. Paula Pereira, 27
------_/

o que ã bom é um tesouro
Beba 'pois, o C a f,é

(�OURO»
TOSSES t BRONQUITES 1

VI6HO· [HEOSOUDO

Sorvetaria e Bar

Polar
RUA MAJ-DR VIEIRA - (ao lado do

Clube Canoínhense)

Doces, Pasteis, Conservas,
Bôlos, Chocolates, Bombons,

Bolachas, Sorvetes.
Bebídas em ,geral
Café a toda hora.

Propríetarío
'

139-4

Nelson Scheidemàntel

Profissional
ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R.

Dr. Clemente

Corrêa

Procopiak
CANOINRAS

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

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Aviario l,eghoFn-(anoinhas, Cirurg'ião Dentista Rua Senador Schmidt
A tende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

"�e�horns Brancas de 'ri�DrÓsa sele�ão. �.� CAlVOIlvl1AS Sia. Catarina
Método PADWA N '---.----.--__;,._,--......__..;.._--

Ov�s p. incubação - Pintos de 1 dia, Dr.
, 'Sylvl·o 7\""/['a,�',e':r,'-Frangas de 2 e 6 mezes.lteprodutores. 1 li C

,

,CORRESPONDENCIA PARA:
A. Viertel Caixa Postal, 98

Canoinhas
,
55-10 1

HGTEL B�ASIL'
(Antigo Hotel Wagner)
Tendo passado por grande re

forma e mudado de proprietario
está aparelhado para receber
hospédes a qualquer hora,
Boa mesa . Excelentes
camas e sanitariamente

instalado'
PREÇOS REDUZIDOS

Rua Vidal Ramos
o Proprietarío

CARLOS SPIES 143-4

INSÔNIA
I

ataques, palpitações,depres·
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo e

os crises nervosas e dolorosas.

�lAIIAVAL
-,

Calmante dos nervos

Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas, - 1;30 às ii horas'
Praça Couro MU!ler,

CANOINHAS Sta, Catarina

Aluminio
Baterias S peças avulsas por
preços ao alcance de todos ná

Casa Erlita
COR·RIIO

,

DO 'NOBTE
Fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE
Diretor.- proprietario

Silvio Alfredo Mayer
Redator: Guilherme Varela
Redação e Administraçio/

Rue Paula Pereíre, 23
'Impresso nll Impressora Ouro

Verde Ltda.

ASSINA fURAS
Ano ••••• Cr$ 40iOO
Semestre •.. , Cr$ 25 '00

-:,x-
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VENDE-SE
Uma casa' grande, de,madeira,

com 9 compartimentos em baixo,
com agua encanada, banheiro,
rancho, terreno todo cercada de
imbuia, e bOIl1' pomar.
Dista da praça 15, mil metros,

fica situado naRua Agua Verde.
Informações com o proprieta

rio Raymundo Flôres ou nesta
Redação, 145-,t

Radio desaparec.ido
Foi retirado indebitamente. de

minha casa em Canoinhas um

radio da marca «Fada» na 105.90,
quando a casa foi aberta para
receber ventilação.

Quem dér noticias ou quem
entregar o aparelho nesta reda
ção será gratificado. 144-5

O aparelho possue registo no

Correio de Canoinhas.
1§ de Agosto de 1849.

JOSE PEREIRA DO Y'ALE

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

•

I
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SEMANARlO\DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE
-------------------------------------------------------------

CORREIO DO NORTE

o que disse o governador Otá- O derrame de dóla ..

VIO Mangabeira sobre a sucessão Os jorn!��a !!���!deral pu-
d

blicaram dia 10 a seguinte noticia:

presi enciel -1' A quadrilha de falsificado-
res de dólares, cuja chefia estáO governador Otávio Manga- o Costume. Só assim ha�rá tem- localisada na França, já tendobeira fez as seguintes declara- po para que Se estabeleça um sido descobertos dois focos no

contacto mais direto, através do Rio e São Paulo, tem varias ra
país com o povo, cuja. partici- mificações e sucursais em todo
pação para a formação do go- continente. As cedulas derrama
vêrno senão no proprio govêr- das no Brasil vieram da Argen
no, deve ser cada vez mais vi- tina. A Delegacia de Falsificações
v», e suas necessidades e proble- realisou hoje novas diligencias,
mas cada vez mais considerados completando as iniciadas em São
em sua realidade. O que se im- Paulo em torno de Juarez Mon
põe entretanto, que se aperfei- teiro Guimarães e seus comparçoarn / mais e mais os nossos

sas. Só em São Paulo já foram
costumes políticos, I� as campanhas apreendidos 2.4.00 dólares falsos.
se desenvolvam por meios e O curioso é que o derramemaneiras compatíveis com uma atual teria sido fabricado ainda
democracia civilizada. Cumpre no regimem nazista, por determifazer deste jogo um caloroso a- nações de Hitler.
pêlo para que se qualifiquem
todos homens e mulheres que
em todo o território nacional Guaramirim é que é a séde
estejam nas condições ;que a lei

exige para alistar-se eleitores,
A Bahia, sobretudo deve ter,
um eleitorado que se aproxime
do duplo que tem I atualmente,
sob pena de enfraquecer-se po
liticamente tratando ás suas

responsabilidades na democracia
brasileira, e decaindo da altura
das suas tradições em matéria
ele civismo.

cões:
�A nova democracia brasileira,
estabelecida com a Constituição
de 18 de Setembro de 1946, vai
passar por uma grande prova
com a sucessão presidencial. Todo
esforço por conseguinte deverá
ser empregado para que as ins-'
tituições democraticas se mos

trem revigoradas no país. Con
fio que assim será, e a Bahia
tudo tem feito, tudo há de fazer
para que assim seja. A. primeira
providência nesse sentido consis-
te em reunir, o mais possivel, as
forças que se disponham a s�,rvir a tais propósitos. Foi o que
se teve em vista com o acôrdo
inter-partidário aplicado expres
samente ao estudo do problema,
em que busca de solução conve

niente. Os três partidos-aliados - ,

PSD, PR e a UDN - não procuran
do estabelecer novas alianças,
para dar á construção a base
mais segura que se possa con

seguir nas atuais circunstancias.
Confio no resultado da ação

dos três partidos, a que vários
outros, sem duvida, virão asso

ciar-se. alem de correntes de
opinião. de diversas naturezas, '\:I

não organizadas em partido.
Sou dos que pensam que a cam

panha presidencial, desta vez,'
deve iniciar-se mais cedo do que,

Caneta perdida
Perdeu-se ou esqueceu-se em

alguma parte uma caneta Parker r

Quem achou queira entregar
ao sr. Tufi Nader.

Negue-o >_ quem puder
Abrindo qualquer uma «His

toria do Brasil», quer seja um

apanhado reduzido, quer seja
uma obra de largo folego, en

contraremos, infalivelmente, di;
zeres mais ou menos assim:

«Enquanto os aventureiros dos
primeiros tempos iam á cata
de ouro e pedrarias e os colo
nos labutavam para estrair do
solo riquezas materiaes, os mis
sionarios, jesuítas ou francisca
nos, jã dentro de cabanas provi
sórias, já mesmo debaixo das pal
meiras. ensinavam ás· creanças
indomÚas as lições da cartilha,
instruiam os meninos irrequíe
tos na arte de manusear a de
licada pena de ganso» ...

E isto não era novidade na

Igreja catolica... Perco rendo as

atas de Concilios e Sinodos,
diocesanos p. ex: de Aix la Cha
pelle em 789. de Moguncia em

813, de Paris em 829, de Valen
ça em 855, descobrimos sempre
as mesmas advertencias, que
num documento lateranense exa
rado em 1178 se apresentam
resumidos nestes termos:

«Está a Igreja de Deus, co-

mo terna mãe, obrigada a pro
curar os pobres, que não po
dendo receber dos seus pais
recursos suficientes ... não fiquem
por isso privados da possibili
dade de aprender e de se adian-.
tar nas letras e nas ciencias.
Devido a isso ordenamos que
em-todas as igrejas catedraes
se providencie para que haja
um mestre convenientemente
dotado, o qual esteja encarre

gado de ensinar gratuitamente
os alunos' pobres>
O clero catoliqo se desincum

biu desta tarefa por tres modos:
1. Os dignatarios eclesiasti

cos, auxiliados' por leigos abas
tados, destinaram cdnsideraveis
somas" á fundação de nümero'!
sas escolas populares gratuitas ...

2. Na falta de professores, os
mesmos parocos se encarrega
vam da instrução ...

3. Para recrutamento de pro
fessores de cursos primarios
fundaram-se congregações' re

ligiosas dedicadas ao ensino:
p. ex. no ano 1592 os «Doutri
narios,» 1597 os relígiosos de

•
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O preço das enxadas subiu
de modo extraordinario, e o pior
ainda não é isso, o pior é que
não ha dinheiro para importá
las.
Caneta-tinteiro existe à von

tade do corpo.
De todas as marcas, de todos

os feitios e de todos os preços.
Enxada mesmo é que não
Para importar caneta não fal

tam dólares. Só faltam para im
portar 'enxada.'
Somos um país de gente que

precisa escrever ou somos um

país de gente que precisa lavrar
a terra? E' elaro que tanto uma'

coisa quanto outra são necessa

rias, mas lavrar é mais urgente
O nosso colega Itajaí publicou e sobretudo mais util do que

o seguinte comentário: escrever. E nós estamos escre-
A Assembléia Legislativa Es- vendo muito mais do que lavran

tadual aprovou projêto-lei que 30 ... A tendencia é bem maior
transfére para Guaramirim a sé- para ser doutor do que para
de do municipio de Massarandu- se? lavrador, 'li
ba. Outro golpe com finalidades Mas accntece que enxada sem
pura e exclusivamente politicas. caneta vai.
Creado que foi, a menos de um ano, O que não vai é caneta semou mais precisamente, há 7 meses, enxadã.'tal transferência de séde não se jus-
tifica sinão no desejo da maioriapes-' Em tais condições, urge dar
sedista em satisfazer o ultima- um jeito para que haja enxa

tum que ao' governo apresentou das baratas, quer venham
uma delegação de Guaramirim: ou da Inglaterra, como seTpre vie

mudança de sêde ou a população
passaria, em bloco para a UON ...

Casa �,Erlita
recebe sempre' os Íindos modelos

dos afamados

E' F � C E'
«São José de Calazans», 1680

.

os «Irmãos das escolas cristãs»,
fundados .por São João Bat. de
la Salle que em 1789 já eram

mais de mil, ensinando gratui
tamente; os «Irmãos Maristas»,
os «Salesianos>' ... Para mulheres
fundaram-se mais de 50 congre,,*
gações ...

O celebre jurisconsulto Daniel
'Fousse disse em 1769: «Ha or

dinariamente em cada paroquia
duas escolas de caridade, uma

para meninos e outra para me

ninas» ...

ce

Os magistrados de Saint Dié
declararam em 1773: «As nos

sas aldeias e freguezias estão
cheias de escolas e não ha 10-
garejo que não tenha o seu

gramatico» ...

Os proprios corifeus da Re
volução francesa, conhecidos por
sua clerofobia escreveram no

Preambulo da Lei de i8 de
Agosto de 1792: «Os irmãos das il'

escolas cristãs eram beneme-
ritos da patria»...

'

Negue-o quem puder!
Outra vez, mais um paninho

de amostra ...

XAVIER MONTEIRO

Haverá pelo menos
dois candidatos

Falando a um vespertino ca

rioca, o senador Hamilton Noguei
ra opiniou que haverá pelo me-

.. _

nos dois candidatos à sucessão';'
um do acordo interpartidário e

outro das forças populistas,' acen
tuando o que já disse anterior
mente», o ideal seria. que cada gran
de partido tivesse o seu candida
to». Disse ainda que «agora a

questão já está colocada e não

Prefiram
sempre

CAPE OURO
gostoso até a ultima gota

PreClsamos
enxadas baratas

de

ram, quer as fabrique Volta Re
donda, que todos dizemser coi
sa portentosa.
Como é que o caboclojpode

rá trabalhar com, "enxadas de
sessenta cruzeiros? Tomará ele
sessenta cruzeiros para comprar
uma camisa de algodão ordina
rio. Quanto a paletó, mesmo,
nem se fala. 'G

" i

Q acordo politi(O
Conclusão

cumento em apreço já- se acha
subscrito por todos os part.idos
que figuram no seu preâmbulo.

Dia 13 no Palacio Tira
dentes, os srs. Artur Bernardes
e Benedito Valadares apuzeram
suas assinaturas ao manifésto
mineiro, já divulgado, oftcíali
sando assim a divulgação.' �Ao
que se afirma o documento
será lido no Senado e na Câ
mara e depois será inserto nos

anais. Na próxima terça-feira,
conforme ficou:: combinado, as
bancadas do PSD, UDN e PR
irão, incorporadas, à presença
do presidente Dutra, afim de
comunicar oficialmente a con-

. cretizacão do acordo entre as

correntes políticas mineiras, em
penhadas no encaminhamento
do problema sucessório. Nessa

* ocasião deverá falar o sr. Artur
Berdardes, em nome"dos par
ticipantes do acordo .•

• • •

Feridas. Es,inhls. Manchas.
Úlceras I Reumatismo

"ElIXIR DE nOfiUEIRA"
.

�1I1ilh, tr.tame"'n "a ,<ílil;�

p'ra
(LULÚ ZICO e JULIO MANE)

Vamos cantar sobre politica :._ É o
1que

convém.

Para mandar no Brasil
Todos querem seu Nereu,
Outros querem o Adhemar,
E eu não sei qual é o meu;
- É... tá dificil.

. Que nos dê o pão
O arroz e o feijão,
A carne fresca de gado
E as roupas de algodão.
- Aí tá certo.

Desde que tenha juízo
Para no Brasil mandar,
Tanto faz o seu Nereu
Como o seja o Adhemar.
- Qual é o nosso? l'

Precisamos dum bom homem
Que esqueça o fillhotismo
E que possa. combater,

'

O maldito comunismo.
- Esse é o Artigo primeiro.

Que haja bastante assucar

Para adoçar o café;
� ''1'\ erva vai mesmo amarga

Pois {.ssim fazemos fé,
- Que nos .deixe o chimarrão.

Faça barata a caninha
Para bem do coração,
Que o resto nós damos geito
Depois de finda 8 eleição.
- O Brasil quer paz.

é mais possivel recuar. A solução
interpartidária tornou-se um mal
menor ÜÜ em um mal aceitavel,
diante das', circunstancias». Inter
rogado sobre se acreditava na

possibilidade de surgir um can

didato. aceitavel pelos três parti
dos do acordo -respondeu afirma- ,.
tivamente, dizendo que a solução
está sendo, imposta pelos próprios
fatos. «Os rumos da sucessão já
estão claros». Disse ainda não

acreditar em que os srs, Adhe
mar de Barros e Getulio Vargas
marchem ao lado das forças in
terpartidarias.
Disse ainda o senador udenis

ta que a UDN e o PR .poderão
manter-se íntegros, mas o mesmo

não ocorrerá com o PSD. ,

Há uma ala que deve ficar
com Getulio. O senador Dorne
les, João Neves e outros woce
res por exemplo.
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Aniver1sários �"

,Fez anos, dia 14, o estimado
cidadão Lourenço Buba, acre

ditado comerciante nesta cidade,
que foi muito cumprimentado.
E ,grande amigo do nosso jor-
nal, daí enviar-lhe daqui em- E�nl,á.ce H ugo Macia
bora decorrido o aniversario, '%> de Lo urdesos nossos mais siceros paraberis.

Fazem anos:

Hoje, dia 18, as distintas se

nhoritas Dívaír, dileta filha do
casal Firmino de Paula e Silva
e Otilia, querida fílha , do sr.

Joaquim M. Marques, resíden
te em Arapongas; a interessan
te menina Nilde Mafalda, fi
lhinha do casal Alvaro e Eli-,
sabeth Uhlig.

.r

Dia 19, a exma. sra. d. Nor-,
ma Seleme W�ese, virtuosa es-"'
posa do sr. Darcy Wiese; o me

nino Jorge Ricardo filho do ca

sal Alvaro
�
Mallon;

,

o garôto
ErminaldO filho do sr. Ludovi-

) co Pieczarka
Dia 20, a senhorita Evina Ma

ria, filha dileta do casal Arnol
do Moritz; o menino Charles
filho do sr Ervino Wiese, resi
dente em Marcílío Dias a exma.

sra. d. Nazira Seleme virtuosa
esposa do sr. J João Seleme; a

menina Ingrid Elisabeth filha
querida do casal Leo Freund;
o menino Jayme filho do casal
Leopoldo Buba.
Dia 21, o travêsso garôto Al

berto filho' do casalMiguel Du
reck.
Dia 24, o habil mecanico sr,

Pedro' Prim; e exma. sra. d.
Anita; digna esposa do nosso
assinante sr. Sergio Gapski.

Lar .ern festas'
, Está em' festas .o lar do ca;!'

sal Raul Fernandes - Aldenoura
Varela, "pelo nascimento de

mais"pma garota que na pia
batismal' recebeu o nome de
Euzilde, fato registrado no dia
13 de Agosto,
Muitos parabe'ns

,

I

Louças
por preços

reduzidissimos

,Casa,,. Erlita
. . .'

Np Estado Municipal =Alinôr ré
•

-

, Vieira Côrte» houve de tudo. Lei do rep0\-lso re- An!�������a�!��O,�ja.,!!��
A sequencia de erros da ar-

�" m u nerado =. Será muito festejado, dia 22,·
bitragem do juis Geroriaso, foi, \

,

fiO o aniversario natalicio do nosso

sem duvida alguma, a causa Informam d� Rio de Janeiro �
bondoso amigo Antonio Leandro

principal das irregularidades que o sr. Presidente da Repu- Gonçalves, comerciante em Ca
de que se revestiu a peleja en- blíca assinou o Decreto aprovan- raguatá, neste distrito. Antonio
tre Ipiranga e Peri, ' do a regulamenta.ç,ão A'

da Lei Leandro pela bondade de seu

Não sabemos como a L M D 605, de 1949, que dispõe s�bre coração e grandêsa de seu es

possa aceitar em seu quadro de o repouso remu?erado e
.

paga- pirito é grandemente estimado,
arbitres .um juis 1: como o sr. n:ento d_o� salan?s .

.pos dias fe- por isso, a data de seu natal,
Geronaso, homem que não co- nados CIVIS e relígíósos. será ocasião parafque seus arni-
nhece regra de futebol. ", ,"" gos e parentes lhe prestem as

Achamos que está em tempo '\J\ � maiores' homenagens. '

de possuirmos juizes capazes de Roubaram" ,o.'radid' «Correio no Norte» envia-lhe
comandar uma partida de cam- sinceros parabens.jj '..o'7"'"�.....;.

peonato, que conheça um pou- É o terceiro ou o quarto [ra-
co de regra, q'ue seja criterio- dio que os larapios apoderaram
so e imparcial- se em curto periodo de tempo.
A partida que assistimos Agora tocou a vez de ser rou

muito deixou a desejar. Enfa- bado o sr, José Pereira do ya
donha e digna de' grande vaia. le que mandou abrir sua casa

Não sabemos que será do Ipi
ranga quando fôr á Mafra dis- F""ça� do CORREIO DOputar mais partida!" em prosse- o

guimento do campeonato. Vai
ser uma miseria. Se aqui o juis

'

fez coisas de arrepiar quanto
mais na canchas mafrenses.

'A Diretoria do Ipiranga deve- ,Oria protestar contra os àrbítros' '

incompetentes, verdadeiras 'nu

lidades, 'que pela sua ignorancia
empanam o brilho das partidas
do esporte das multidões, por:" �

que, afinal, todos pagamos e

queremos paS'iíat àlguns�ínõmen
tos .agradaveis, protestar é pre
ciso para que -rio futuro não
venhamos sofrer injustiças, A S

�,L. M. D. que escolha seus juízes "

O sr. Carlos .Spies adquiriu, usando criterio sobre a compe-
�

Apor compra, o hotel á rua Ni-, tencia deles\e nãd inclt.ii-Ios nos
1 H

dal Ramos, nesta cidade, que qiladros por 'simpatia ou adula- "

'

antigamente se chamou Hotel ção. �
,

/ ;,

BWagner, e, ultimamente Hotel A. 'missão do juiz é fazer jus- ��

Ipiranga e, agora passou ,a cha- tiça.
mar-se Hotel' Brasil, com:p,leta- \ --�------....._---

mente remodelado 'atendendo ,,�;�
O f/EDVrO SOPROU.; A

todas as exigencias de higiene COROA PE ROL/PA CA/�
e confôrto. , i!; é EU TéAllldOE '-A-
Em outro 'local, está sendo -s.

publicado o anuncio do, Hotel
Brn��

'"

�

Está em festas o làr du dis
tinto casal Nei S. Machado - Ma
ria Tereza Machado -pelo nasci
mente de forte garôtq chegado
no dia 10 do corrente.

Parabens.

Conforme anunciamos teve
rogar segunda feira, dia 15, o

enlace matrimonial do industrial
sr Hugo Colcdel com a gentil
senhorita professora Maria de
Lourdes, filha do 'casal Emilia-

,�'no Seleme.
Felicitações.

Realisou-se terça feira, ulti
ma" o consorcio do estimado
sàrgento radio telegrafista sr.

Levy Cavalheiro com a distinta
senhorita- Abdulha Damasceno.

Felicidades.

Baile
Está anunciado para o pro

ximo dia 20, esplendido Halle
que será realisado pelo queri
do Beuquet Clube, agremiação
feminina que conta muitos anos

de existencia.

Cei Joaquim Domit
, ,�

Festejou a passagem de mais
um aniversario, ocorrido ',no dia
15, o estimado Cavalheiro sr,

Coronel Joaquim Domit, abas
tado industI-ial' residente em

Valões, O sr. Coronel Domit

gosa de muita estima e pres
tigio politico desde velhos tem

pos. Valoroso udenista, por que
não troca' ideal com acomoda
ções., recebeu. grande numero
d&f�licita:ções: "Embora -tsrde '

«Correio do' Norte» envia o seu

abraço de parabens,

Hotel
s c- ,.�:

Brasil

,\ ,

" ',A t e n ç A' o

Co'lonos e

.

.- "

Criadote�
Vacinem seus animais contra todas as do�ncas infeccio'sas.

A,fi�ma' A�Garcindo o�Cio.,
têm sempre 'um graride estóque de 'produtos veterinários'

, ,
, Ptocurem a referida firma, ou seus agentes: \
Em, Agüa Verd.e, Michél Seleme

Bela Vista do Toldo Waldemiro Waz
Valões Alípio Artigas
Eodeio Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert
Três, BarrÇls Leocádio Uhlir,

\ Santa Cecília Irmãos Fernandes
'Todos"QS agentes têm vacinas em' estóque para pronta, I129;::P ,

"

entréga.
'

,�
"

,

Pelo esporte
o encontro ide domingo

Ipiranga x Pery "

Teve inicio o {campeonato re-
" gional, que, por questão de mau

tempo só pode, ser realizado
dia 14, isto é, o 'jogo entre o

Ipiranga desta cidade e o Peri
de Mafra. A nossa rapasiada.
excedeu-se, jog�u muito bem,
No primeiro tempo o marcador
acusou 2 pontos a O. Nó 2°tem-'
po 2 pontos a L Vitoria de 4x1
A assistencia foi r�gular. '

-

A arbitragem

.1-1 -'II
,

VA�LA.:1 4GORA. '

"E' j>�Jt,�� AlWt:LIA.'·MAS
AC/Elr€ CIMA eaaee-:
TAÕ: 4 M€t..HOR AMNa
iRA PS [.AVARUM.4 COR-�
CJA OE RO(./MS� €'éAl-'
I�C"..A�t.Â GM rOR"vo I/A
!7:4"BVA 0€ eSFRGCi'AR.'
'é P€PO/S PASS"A2 Sl:5B.
A MES/t1A. C/MA EScÔlá:]
• COM SAB4Õ.
!

, Bôa idei,a!
Mas nada melhor qlJe uma chi
cara do afamado café O li/lO

Falecimento'�"
4' ,k'jpO�" termo a existencia, enfor- ",..,

'cando-se, Q sr. Vitor Buend, fun�:
ciçmario da R.. y. P. S". C., ,�m"
Três Barr�s, e nossó correligio-
'nario. Paz á sua Alma!

Depurativo do sangue an

ti-sifilítico, anti-reumático,
anti-escrofuloso ..;:
.Tridicado como melhor es-
pecifico,

K._
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nesta cidade, para ser ventila
da, e quando a mandou fechar
deu falta do seu aparelho marca

«Fada» 'li

De ladrões nem noticias.

NORTE ° seu Jornal
,

O�ETAf}E
HALLEYAPARECE

s; CADA?6ANOS.

". (�gor� sob o pafroclnlo de JOÃO SELEME
A

� . .����4
VOCE SABIA que a oficina João SELEME, além 'de vender 'ca-
minhões .White, dispõe de peças e acessorios Ford .e thevrolet?

YOCÊ' SABIA que alem de possuir j, oficina, e ferraria, deposito de
ferros; radies «Indiana» e completo sortimento de' correias de lona
para industrias, a organização do sr'. João SELEME Ye�de ma-

,

_
quinas agricolasi' >1;�:::<.;, 'I. , »e

"

,VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOÃO SELEME

f�cam .

nesta ,cidade à Rua Paula Pereira:, 16? ,,�,

RHODES' VERM E'LhlA
I" :

.A galinha para o Brasil. -�','��'
,)$i Ovos e carne, melhor' ren.dimento. Nosso aviario' é o

unico na praça c9JP U�ll cápaddade de 720 pintos catla.21 dias.
." Vendemos óvos pãra imcubação, ovos para beber e comer

'sem fecundRcão.
' ,-

�
,

',,_.>:1 Pinteisd� l-dia, pintosde 6 semanaslfj'angas�reprodutores.
, �;;P�ra os .,que comprarem pintos, de um dia émpresta-

mos, no·ssas. criadeir8s. ""
'

END;F;REÇ0:..:. GERTR,uDES MENDE - SUB-ES'rAÇÃO' DA
-.

, FORÇA E LUZ.
, RuA WOLF FILHO" N. 7:

'. i C�OINHAS"
,

'

r,:===='=-�.�=, =-�'====__�

,PAR,A, fERIDAS,
E- C Z E MAS

,

" ,

INFLAMAÇOES,
,C O C E r .�' A �,
F 'R ",. E I, R A'5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


