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BRASIL

Partido

Dr. Bayer Filho
Comemorou, dia 21, a passa-

, gem de mais um natalício o ilus
tre professor da Faculdade do Di
reito de S, Catarina e absllzado
advogado, o exmo. sr. dr. João

Bayer Filho.
,

Senhor de muitas virtudes e

grand�1 m�ritos, de ,culturra in

vulgar, chefe de família exemplar,
é, ainda a "viga de cimento ar

mardo" dA U. D'. N. e o maior
deritre os maiores no trabalho
das reinvidicações populares e um

apostolo dll liberdade.
Nascido na cidade de Tijilctls

DO dia 21 de Outubro de 1893,
o exmo. Ir. dr. Bayer fell, faz e

fará tudo quanto {ôr possivel em
beneficio de seu torrão natal, por
isso 'ê gt'andemente'estlmado, não
lhe faltararn ;,lllS mánifestações�l3-
que tem direito.

Daqui� dessa bUlililde tenda de
trabalho, onde se vive pf!la, grân
desa de S. Catarina e' do Bffisil
·batalhando pelo respeito ás Leis
que fazem a magníficencia d0
bem elitllr da coletivid!tcle, envia
mos 80 ilustre amigo 3braços eor-

4i�is e cntuii_iltle(JS,
,

Caneta'Parker '

.Perdeu-se, uma, que traz gra-
vado o nome de-seu dono.

.

Quem encontrou é' obsequi.o
entregar ao s:-. Darcy Wiese.

,

Regressou
De volta de sua :viagem Ser

ta baixo, já se encontra, entre

nós,' o sr. Agenor Gomes acom
pahado de sua' exmtl, esposa.

Cumprimentos.

Visi.tas
Visitou-nos o s,r. Nestor:fMo:

rei'ra, digno inspetor da "Cre
ditu Mutuo Predial" o mais an

tigo e acreditado clube de sor

teio de Sta,'::Catarina. ::J Gratos.

D. Maria -T. de Oliveira

ESPO
o lpiranga F. C., .Ieg;
do futebol canoi nhens

',uma, vez campelo' da Li
Expressiva vitorf
Em presença de regular assis- No segundo tempo coube' ain-

tencia, decidiu-se no domingo ul- da a Bastinho balançar por
timo o Campeonato da Liga Ma- mais duas vezes as redes de Vaca.
frense de Desportes, com a rea-

, Numa confusão dentro da arca

Iização do encontro pebolistico Bastinho chutou Iraco, quando o

entre as equipes doIpiranga F.C. arco achava-se desguarnecido.
desta e o C.A. Operario da vi- 0.3° goal, culpa" de vaca, quezinhança cidade de Mafra.

ao tentar agarrar um pelotaço de
O Operario que teve uma atua- Pavão; tendo o couro batido em

ção sem maiores meritos tombou
suas pernas, aproveitou o o cen

frente ao [ider pelo escore de 3 ter para decretar o 30 e ultimo
tentos a zero apóz dura resísten- tento do prêlio,da.

O lo tempo terminou, marcan- ,Com mais algumas investidas

do o placard, vantagem mínima de ambas partes, 'sem qualquer
favorável ao Ipiranga. resultado positivo, terminou o pré
Tento este, de Bastinho, quan-

lio final do campeonato .

ainda Dada se poderia dizer 'do O Ipiranga jogou com a se-

prélio. guinté formação:
O golpe de vista do Goleiro Bóde que nas poucas vezes que

mafrense, talvês por nervosismo, foi chamado a intervir o fez Com

falhou constantemente durante to- segurança sem necessidade de em-
do o desenrolar do- prélio. pregar-se a fundo.

.cig�je'
I

'irr'ise
·-d'el:''3XO

Sebastião e Frederico e�tiveram
sempre firmes com destacadas
atuações.
Na intermediaria, Arlindo sem

comprometer; Zico esteve otimo,
principalmente na .aegundà fase
quando pela saída de Manteiga
teve que desdobrar-se; Manteiga
até o momento 'que esteve em

campo, foi otimo jogador.
Benito, sempre descolocado não re
petia suas ultimas atuações. Pavão,
esforçado como sempre, foi um

elemento' yulioso' que muito
contribuiu para a vitoria. Bas
tinho autor dos 3 tentos da tar

de, repetindo sempre suas atua

ções' uniformes. Trela, regular,

'0 autor dos três

tentos do Ipiran
.gà,

'

sem favQr o

melhor centro

avante de Santa

, Catarina

enquanto que Alcides teve atua

ção cheia de altos e baixos .

Atuou o prélio o sr. Fraxino
da L;M.D., que teve uma atua
ção incrivelmente falha.,
Um espetaculo a parte foi a

verdadeira cena de pugilato en

tre Manteiga e um dos dianteiros
do Operario tendo 0_ juiz expul
so ambos' de campo.

A renda foi satisfatoria, numa

demonstração de que o publico
caneinhense aplaude os jógos que

, que se realizam;'
'

- Na preliminar do jogo de
domingo preliaram �<Papanduva»
versus aspirantes do «Ipiranga».
Vencedor: Ipiranga por 7:x5.

Intensa Expe,ctativa
A intensa expectativa em tor

no do Censo de' 1950, cuja e

xecução, como,é do conhecimen
to geral, estará a cargo' do Ins
tituto Brasileiro' de Geografia e

Estatística, alcança os mais
diversos setor�s da atividade na

cional e começa a suscitar ini
ciativas de colaboração com a

quele orgão, pOl' parte de ins
tituiçõ€'s e entidades privadàs.
Ainda recentemente, por exem
plo, a conhecida organização
"Bayer" d� produtos químicos"

.

ofertou ao !BEGE cem mil la
pis de cópia, destinados à dis
tribuição por ocasião do Censo.

Ao mesmo tempo, chegam à
direção do,orgão estatístico-geo
gráfico do País outras inequi
vocas provas, pessoais e coleti
vas, de cooperação, visando ao

completo êxito do amplo e tãó

oportuno balanço das reais con

dições de vida de toda a nação,

e cujos resultados irão não so

mente retificar opiniões e pon
tos de vista acerca de muitos
,de nossos problerpas básicos,
como tambem orientar a ação
dos nossos governantes para as

soluções que melhor se ajustem
às necessidades ambientes.

(Transcrito do Diário Oficial
do Estado da BahÚl, cidade .do
Salvador, a 6 de Outubro de
Í949 - n.o 2023).'

VISlTAS
Deu- nos o prazer de sua hon-

-roda visita o sr. Fxancisco de
Assis Costa, Delegado Regional
do Ministerio do. 'babalho que
nos veiu 8gradec�n a noticia

que demos de seu aniversario.

- Visito�nol! (, sr. Alfredo
Paul, residente e�n Rio d'Areia,
que pagou sua ti��:i:natura._

Gl'Q_tOS.

Major iia r i o
Em toda e qualquer díseussão Barros, enquanto o PSD o com- Por isso mesmo, desde que

politica da qual participe o PSD, bate tenasmente, enfraquece e o General Eurico Gaspar Dutra
ele invoca, como argumento a compromete a posição de majo- resolveu fazer um ;governo se

seu favor a sua condicão de, ritarío tão frequentemente, in- reno e sem faccionismo, come

partido majorítàrio. :Bem medi- vocada pelo partido do sr. Ne- çou o processo de descomposi-
. das e pesadas as coisas verifi-· reu Ramos. ção do PSD. Sem o podqr pa-
ca-se que em 1945 o PSD roi Em' Goiaz tambem a ímposi- 'ra demitir adversarios e pre-'
majoritário graças aos votos do ção de um candidato o sr. José miar amigos, sem os carros

sr. Getulio Vargas. Acontece que Ludovico de Almeida, veio cin- , oficiais e 8S fanfarras para alar
a partir de então cada vez mais dír irremediavelmente o PSD é dear prestigio, sem urna policia
se modifica a posição desse pre- já ' hoje desaparecera definitiva- facciosa para coagír, o PSD se

tendido partido majoritário, no mente possibilidades de recom- desintegra. !
confronto com as demais agre- posição ela dissidencía com _ o A mentalidade de ,SeUS che

míações politicas com atuação na ramo ortodoxo, pois os dissíden- fes é emperdenida e incapaz de

vida pública brasileira. tes deixaram definitivamente o acompanhar a evolução politica
Sem nunca levar em conta a partido, fundando' aqui o PSP. que se processa em nossa terra.

qualidade dos candidatos e ar: Aliás a politica de xíngatoríos Aplaudindo sistematicamente

gumentando sempre e ínvaria-' tão «brilhantemente» patrocina- os atos dos amigos, bons ou

velmente com a superioridade do pelo «O, Social» o orgão 0-, maus, combatendo sistematíca

numérica, o PSD vem perden- fícíal do PSD, cada' vez mais mente os atos dos adversários,
do terreno desde as eleições afasta do «majoritario» os ele- bons ou maus, o PSD vae cada

estaduais. 'mentos de bom senso. dia' mais aprofundando o sulco
Em Minas Gerais, onde se 10- A atitude' de oposição siste- que=já existe entre ele e as

caliza a mais forte secção esta- matíca assumida fia Assembléia massas conscientes.

dual do PSD, cindiran-se as for- Legislativa e nas Camaras Mu- (Transcrito do Góiaz NoVo)'
ças pessedístas, formando-se u- nicipnis pelos comandados do

ma ala chamada liberal, que S1·. Ludovico, comprometem ir

preferiu apoiar ô candidato da remediavelmente o seu partido.
UDN, "tendo em. vista certamen- Aqueles deputados que lá estão
te o fator qualidade: A presen- combatendo todas 8S iniciativas

ça do sr. Milton Campos no go- do Governo, embaraçando quan
verno do Estado montanhez, va- to podem a sua ação, estão des
le como um estado vivo de der- servindo o povo, de cujas bol

rota do PSD por aquelas bán- sas saem os seus 'subsidies e o

das. ,E as gestões politicas não povo está -tomando nota desse.
conseguiram tapar '8 brecha _a- ,fato. E o papel da oposição é

berta com a formação, da ala,' de fiscal dos' atos do Governo,
liberal, tanto que a ortodoxa combatendo' o,§> atos maus e a

veta o nome do sr. Carlos Luz, poiando os bons e nunca o de

apontando como candidato á, torpedeador sísternatico desses
sucessão do sr. Dutra.' Em S. atos.

, Paulo, nas eleições governamen- Mas a desintegração do PSD

tais, mesmo unido PSD foi der- obedece a um determinismo
rotado pelo sr. Ademar de Bar- hístorico. PSD ,é o partido do
ros. Já nas eleições do více-go- Governo, desde a fundação da

vernador.á coesão do "majori- Republica, embora mude de

tario" era mera figura de lreto- nome conforme a época e as

rica, tanto que das suas hostes círcunstancias,
saíram dois candidatos; os' srs, -------------

Cirilo Junior e Noveli Junior. C',as,a . E'rl.·taA brecha aberta com o' a elei-

ção do sr, Noveli, foi fechada
com a sua volta ao lar paterno. recebe sempre os lindos modelos

• dos afamados
Mas surgiu o "grupo dos,nove",
que apoiando o sr. Adernar de.

,

O mundo civilizado ho

menageará no proximo dia
2 de nôvembro, todos aque
les que á Morte arrebatou
do seu convivio para as pro
fundezas das cóvas escuras

e frias.
Dia de sentimento; de

lagrimas e de imensas· sau

dades, porque toda gente
tem no silendo dos campos
santos um pedaço de sua a1-

Sr- José 'Damaso ma, um/ pedaço de seu co

Festejou dia 6 de Outubro ,a ração. Prestamos, pois, nos
passagem dE' seu! 72 ,8nos de sas homenagens aos que d�s
idade:,. o. nosso bon�oso tlssinan-: cansam eternamente, deposi
te e amigo sr. Jose Damaso dd8e ,ta?do e.m' ca.da sepultura as
Silveira, nascido na ci<dade

�

'Lapa' em 1887.
.

� flores sllnboh,cas da nossa

Nossos parabens' eterna saudàde.

Festejou ontem a .passa-
. gem de Wais um. feliz na- \

talicio, tendo sidomuito cum
primentada a exma. sra. d.
Maria. Terêsà de" Oliveira,
excelsa. esposa: do .

culto ci-,
dadão "sr. ,CeI. 'Francisco de

'

Oliveira, medico reformado
do Exercito Naeional.

'

Hespeitosos ,cumprimentos.
(alxa Ecohomica Federal
Foi inauguradà, ontem, 'nesta

cidade, a Caixa Economica Fe
. deral, para cujo ato recebemos
gentil convite. '

,

No proximo [numero daremos
melhor noticia.

De Caçador,
C3USOU geral consternação,

na cidade de Caçador a morte
da exma, sra, d. Jw:lite de Paula
Bertoto, digna esposa do sr.
Julínho Bertoto e sobrinha do
nosso bom amigo sr. Joaquim
de Paula Vieira, honrado agen
te da estação ferroviaria desta
cidade.
Deixou na orfandade dois fi-.

lhinhos.
'

Pesames á exma. família.

Finados

Assim como o rio corre pàra o mar, o Café MARLY em sua casa não deve faltar

.
-
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Indicador Profissional VEADEIRO
Desapareceu dia 3 de Outu

bro de 1949 de Três Barras, um
cachorro brazino grande, vea

deiro, chama-se TIGRE, quem
der riotícías será bem gratificado.
LYSANDRO TABALIPA. 182-3

ADVOGADO

de Carvalho
Carvalho

Dr. Arolde C.
Dr. Saulo

e

Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS Aluminio
............._ _ - , ., ,. .

Baterias e peças avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa' Erlita
CORRE'IO DO NORTE

DENTISTA

Dr. �Sylvio' Mayer
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas - 1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller
-Fundado em 29 de maio de 1947

CANOINHAS Sta. Catarina
EXPEDIENTE

MÉDICO
Direter- proprietario

Silvio Alfredo M8yer
Rr:dator: Guilherme Var�la

Redaçio e Admíni�t'<lçiol
, Rua Paula Pereire , 23

Impresso nll Impres!ora Ouro
Verde Ltda.

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

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida ASSINATURAs

-"7\& .111.... J __ � J" A "AlUA Ano ••••• c-s 40,00

___

�

__"._.__-_'fI;_�__
�

"_i1ói<"
�

__�_.._-_r- '1 preSçf:om,e••
tre ••• �;� 25,00

Avenida João Pes,sõa 68 N I CS 100umero avu lO r,

Curitiba Numero atruado c-s 2,00
Anuncio, d. acôrdo com a t.befa de

(Com casa forte' subterranea)
orna conta no uINCO" e pIgue com

Uma oficina de sapataria com

2 (duas) maquinas, �sendo urna

«Singer» esquerda e outra mar

ca «Burrucha» e demais uten
sílios ."

- Um lóte de terra com. 15

(quinze) alqueires, situado no

quilometro 100 da estrada de
,

ferro Rio Negro '- Bento Gon
çalves.
� Um outro lote de terra no

Km. 110, com 13 (treze) alquei
res e 3 (tres) quartas, com 2

(duas) casas de moradas, e mais
outro terreno com 152 alquei
res. no mesmo lagar e ainda
um outro terreno em Ranchc
Grande com 110 slqueires,'com
uma casa de morada, tudo por
preço de ocasião."

�

,

,

A tratar com o sr.' Ernesto
Fernandes, nesta cidade. 173-3

1 - PORTUGUÊS
2 - MATEMÀTICA

3 - TAQUIGRAFIA
4 - CONTABILIDADE ..

5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

6 - SECRETARIO

,7 - E. S. A. - ESCOLA
DAS ARMAS

8 - E. T. AV. - ESCOLA
DE AVIAÇÃO

SARGENTO

TÉCNICA

9 - E. E. AR. - ESCOLA ESPECIALISTA
DE AERONAUTICA

En,sino eficiente' - tições remetidas com pontualidadas
, 'Ã T E N EU' R I O B R A, N C O

Caixa' Postal, 3.454 - Rio de, Janeiro

Vleir.»

Préfiram
, se_mpre

CAFE OURO
gostoso até a ultima gota

TiJSSES 1 BRtJNQUITU;'

e (1 ;:;i.)� cloe!1;a
U i<� S l'A N T S NA
'lá o seu remédio

SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CAT�RINENSECORREIO DO NORTE _

------------------------------.....---------------------------------------------------------------
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;'. Banco lndústrie e Comércio de Sta. Catarina SIA'
==r::' =

I
'Matriz: _ITAJAí Fundado em 23 - 3 - 35 -E

, Enderêço telegráfico: «I N C O» E

Capital integralizado . .. Cr$ 15.000.000,00 �-,
fi Fundo de reserva legal e outras reservas em 3:r::li-48 c-s 22.343.244.40 �'

I'
Total do não exigível crs 37.343.244,4_0 ====:Filiais., Escritórios e Agencias em:

'I Araranguá - Bl��enau - Braço do Norte _:_' Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam: i�';'
....

-= birela - Chapecó - Concó-rdia - Cresciúma - Curitiba - CUritibanos - Campos. No,.. -

I vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ituporanga - Jaraguá do Sul :.:_ �-.'�' -: .

,

'� Joaçãba - Joinvílle - Laguna - Lages - Mafra - Orleães � Piratuba -·�Port-o Urliã9' ��.•�.�-"

':iiii!!!i -:- Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco 'do Sul - São Joa- ;;.,.

-I, quim - Taiá - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira � ,

'

I Filial 'do Ri,o de Janeiro: Filial de Curitiba: ;;-
:i5 Travessa do Ouvidor, 17 - A (terreo) Rua Monsenhor Celso, 50;;'
se ..

. ªª
� CaixaPostal, 1239 Caixa Postal, 584 �'f{!

I Telegramas: "R I O I N C,O" Telegramas: �'I N C O" I
� Taxas de Depositos- '�, I
� �

CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A-PRAZO: �,
2 A Disposição 2%a. a. Com aviso de 1)0 dias 5%a. a. 'I� Limitada 3%a. a. '" " "

. 90 " r5V2%a. a. =
'E:

P I 01 " " "120"
.

601 �
e articu ar 4/oa. a. /oa. a. ==-
.É Limitada Especial

.

5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a. ªª
ªª . " "1 ano 6%%a. a-o E?'

I DEPOSITOS POPULARES �
'iEE

5% m
@ Depósitos especiais a prazo e c/aviso, saldo mínimo de 50;000,00 7% a. a. �
- �
J= CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL �

;;; Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira
-=

ª
'=

� Abra=

J'fI1I!i!llllm!1W�i!oor:w,!mllllill11l1íllm!!loom!'Jím!lliJllIIII!lmllll!líilll11!1!il1!llil!lllm!m!lllmmHl!��lImlBWlm�lmml"llilllllllll!111�pllI!I�llIli!lllmmlíl�IIIII!lllllmllml!IIIIOOlllli!ili!!)
Vendem�'se �,--'--------.........--------:,

, Estude por correspondenda

,

(Iube de (I<a, Tiro e, Pesca -Major Tomaz
EDITAL

De ordem do senhor Presidente e para conhecimento dos
interessados torno publico a abertura da temporada de caça de
'POMBOS PE IMIGRAÇÃO (Pomba Preta ou Pombo de Saleiro)

, a partir de IOde Novembro do corrente ano.

Canoínhas, 15 de Outubro de 1949
,

Seleme Isaac Seleme
Secretario

Nota:
-

Advertimos aos nossos associados a necessídade de
providenciarem 'a legalisação de seus portes de armas de acordo
com o Edital expedido e publicado pela Delegacia Especial de Po-
licia. 187-,3

Vendem-se
Dois terrenos: Um no quilo

metro 100 da estrada Rio Negro
- Bento Gonçalves com 250

alqueires; outro em Rio das An
tas a 1.500 metros da Estação,
com 60 alqueires de terras de
cu 1 tu r a e 40 alqueires de
erval com 1.000' arvores, (mais
ou menos).
Para ver ertratar com o sr.

JOVino Taballpa
.

na séde do do distrito de Pa-
panduva. ' 181-4

Vende-se
Vende-se um terreno com 75

alqueires com casa e demais
bemfeitorias, a 18 quilometros
distante de Três Barras e a 4

da Estação Ferroviaria de Bugre.
Bôa Terra, bôas casas. 180:2

Os interessados podem" pedir
informações á viuva d. MARIA
GURCZAE:ÓSKY; em" Barro',
Preto - Bugre _� R. 'V. P. S. C.

Aviaria Légho'rn.(anolnhas
Legborns Bràneas de riaufósl' seleeãü.

. '

' ., .

Método PAOWA,N
, Ovos- p. incubação - Pintos: de 1 dia
Frangas de 2 e 6 mezes.Reprodutores.

CORRESPONDENC1A PARA:

A. Viêrtê'1 Caixa Postal, 98,
Canoinhas 'r 55-1

Vende» se'
,

Uma casa de madeira, tipo ban
galô, com porão de material, plan
tações de arvoredo, de diversas
qualidades, sita. à rua Eugenio de
Souza, anexa à Relojoaria Suíça ..

, V�r e tratar com o proprieta
rio PAULO MÜLLER. 172-1

Ofere(etrt-se.�. '

Conclusão
homens de- certas iodas cujos
estatutos negam a soberania de
Cristo? .. Invenção' dos ultimas
tempos aquelas rodas em que os

sacias não podem dar, contor-'
me o regime interno, aó Cristo
a primazia que "merece como

Filho de Déus.

Naquelas rodas declaram o

Filho de Deus igual aos homens,
fundadores de seitas - viva a

igualdade! - para depois ex

pulsá-los a todos em conjunto
• corno. perturbadores da união
f r a te r n à-l, - viva a fra
ternidade!- e, afinal de contas,
livres da Lei suprema de Deus
viva a liberdade! - fabricam a

moral em que tudo é bom o

que serve aos seus interesses-c- '

utilitarismo, chamam a istq os

sociologos, ,é vejam o que dele
pensam ...

Não é preciso muita íntele
tualidade para descobrir o es

tratagema. E como é nos 'fru
tos que se conhece a arvore, é
no estratagema. que se conhece
o estrategista. Quem exclue ex

pressamente o Crísto do seu

programa, lembre-se que omes
mo Cristo, Deus 4e homem, dis
se de semelhantes estrategistas:
«Quem não é comigo

-

.,�, é contra mim!»

Mat., cap 12 vers 30
Quem ainda duvidar, vá pri
meiro ganhar os, UL90fl francos,

.

e depois falaremos.
XAVIER MONTEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE SEMANARlO DE 'MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE

.
'

,

Oferecem-se 15.000 francos
�

.

Dêsde ha muitos anos o fran
cez .

Artus pôz esta .quantía à

disposição do publico -, mas
ninguem até hoje ,a quiz rece

ber, porque a condição é:de-
- morrãtràr que um dos mais ou

menos cincoentamilagres anual- .

mente como taes reconhecidos
em Lourdes possa ter explica
São natural, ou provar que al

gum deles seja baseado em men

tira. ,....,.. Ninguém pôde ganhar
os 15.000 francos -- Argumen
to irretorquivel que ainda hoje
Deus faz milagres.
Já o livre-pensador Rousseau

escreveu: «Se alguem seriamen
te levanta a duvida, se Deus

pode fazer milagres, é darmui
ta consideração de mais, querer
lh'o provar. A unica resposta
razoável é reservsr > oara ele
uma vaga no hospício. .. » /'

Por conseguinte, não é pro-

blematíca a existencia de mila

gres. Se é que pode haver ques
tão, será exclusivamente esta:

«Qual a intenção de Deus quan
do faz milagres .. .t» /

A esta pergunta, porém, já
foi dada resposta cabal.no Evan
gelho de São João cap.20 vers 30:
«Foram relatados os feitos mi

lagrosos do Senhor afim de que
acrediteis que o mesmo Jesus
é Filho de Deus ... »

.

Se, pois, o taumaturgo de Ga
liléa, de fato, foi e é"o Filho de
Deus - quem o prova são os

seus milagres - os do tempo
evangelíco e os de hoje em dia�
é mais do que logico que Ele
deve ser reconhecido e tratado

. como Deus, .sob pena do crime
de lesa-magestade contra a Au
toridade suprema do Universo ....

Como então se justificam os
,

Conclue na 3a pagina.

David, Novaski
/ 6rande fmpório Comereial
(Antiga Casa Humenhuk & Cia)

" Rua Paula Pereira

A casa comercial que mais
barato vende, nesta cidade,
• que melhor 'serve á .sua

:
. freguezià'

.,

.

Os preços de mercadorias
de primeira necessidade pa-

.

ra casas de familias são

supremame_nte -arrazadores.

Tem em estoque:
Sêdas, tecidos de toaa .specie,
armarlnhe, roupas feitas par. ho.
mens, senhoras e crianças, 'Cal
çados, ,Louças e aparelhos para
cosinha e tant.s outra.' cois'as

que convidamos aosj consumi
dores para uma visita, sem com

promissó na casa que vende

l:nais .barato, em Canoinhas, a

"I' casa de "

.Dêvld Novaski

Pêso certo - Medida exata

'Louças
por preços

reduzid issimos

'Casa Etlita'
Oqueé bom é um tesouro
Beba pois, o C a ,f é

«OURO»
o VI Re(enseamento

Conclusão
A contagem abrangeu,
41.236.315 habitantes.

. � .

então,

Com o próximo recenseamen

to, retomar-se-á pratica dece-
,

,

Faça do Correio dó Nor·
te o seu jornal,

o Orgão Oficial do
Interior. Paulista

O "Oiario de S. Paulo'
em contato com o Inte-

rtor,
Sempre que um problema

ou questão afetam ou dizem

respeito às varias populações
do interior, o «Diário de S.
Pa1110» sai a

.

campo com sua

reportagem especializâda e es

clarece a opinião pública.
Trata-se da aspiração de uma

cidade relativamente a melho
ramento público: de uma pra
ga que destrua as lavouras; de
uma curiosidade que mereça
ser divulgada; de um fato que
deva ser dado à publicidade, o

«DIARIO DE S. PAULO» está

presente informando a�s seus

leitores e defendendo os legiti
mos anceios dos habitantes do,
interior.
Por isso, cada �dia firma-se

, mais o conceito que já adqui
riu o «DrARIO DE S. PAULO»
de ser o -orgãoofícíál-do Interior
Paulista

Crédito ntno, Predial
-

Dar muito corno pouco de múitos
Distri6uição Mensal de premies pelo ultimo sorteio /

da Loteria Federal de cada mês"

1°. premio: {CrS 6.000,00'
5 prêmios do Cr� 10nO,DO cada um (aprDHiiili�ões superiDres)
5 prêmios de Crs 500,00 cada um (aproximaeôes inlerlOflS)

HABILITEM·SE!'INSCREVAM-SE!

Preclzamos de colabereeeres para trabalhar em' (0-

bran�a e prOdução

Procurem nosso Inspetor 'em Canoinhas

H otel Brasil

Versos Cantar
(LULÚ ZICO e JULIO MANê)

Vamos eantar a vitoria' do Ipiranga
ê
- Qual é o nosso!

'.� - "'Mostrõrl toda a pujança l

Com cíencia, com esmêro,
'Para botar no placard
O expressivo 3-0.
- Ôba ...

O Ipiranga Iutebôl'
'

Da serra é o maioral,
Por vencer mais uin clube,
Que estava prpso ao varal.
- E venceu bonito!

Foi coisa mais bonita
Que nessa terra serviu,
Foram minutos de jôgo,
Que t?do mun�o aplaudio,
- Ate eu -torci ...

o mocinho lá de Mafra
Que veio com bôa roupa,
Jogou-se sobre o Manteiga,
Pensando que êle era sôpa,
- Mas ... era ..•

A' moçada com toda fé,
Fez das tripas, coração
Para que de novo o Jpitanga
Fosse outravez campeão.

E foi

Manteiga. deu-lhe um tranco

Jogando-o de cara ao chão,
E por isso o Ipiranga,
Outravez é campeão.

Bobagem...

nal, recomendada pela boa téc
nica censitária e· seguida pe,
las nações mais adiantadas. Se
ria ocioso estar a repisar, quan
to à importância e os inesti
máveis benefícios que o recen-

.

seamento geral trará à coleti-

vidade. Entretanto" nunca será
de mais dizer que maior êxito

0,0 empreendimento depende do

informante, que é, por assim

dizer, o ponto-chave do meca
nismo censítárío. Informar, não
é tudo; o essencial é informar
bem, isto é, honestamente, sem
receios ou constrangimentos,
pois a mesma lei que obriga
informar,' garante, por outro

lado, o sigilo absoluto das de

clarações.

•

ttJ
••

Ul

U.s
fi �'S Agradecimento
tu vJ fii Filhos, genros e demais' pa-

,

Pc u rentes profundamente conster-
nados com o falecimento de

Z
I sua. inesquecivel Mãe e sogra

< O o- JOANNA LANGER '

� ec ocorrido a 12 do corrente,
Z 'O � vem·por meio deste, jornal

LY. ...r � agradecer a s.eus bondosos vi

" Il-I § sinhos e a todos seus amigos
fll 'M ::?

/'
que os auxiliaram neste dolo-

16sI.., rosa transe.
ac .... � Bem corno ao distinto médico

,� .

.fII cd Sr. Dr. Rerreau Cubas pelos
ta 'W � esforços despendidos durante p
• l'" Cll tempo que era enferma. Ainda

\wI � agradecem de módo especial,
.,� ao Sr. Pastor Weger, pelas pa

lavras de conforto pronunciadas
em casa, e à beira do tumulo,
A todos em fim sua eterna gra
tidão
Canoinhas, Outubro de 1949
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Desde ·0 ABC você está'
-

sem�le aprendendo
Boje não ,,«' tem muito tempo para

manusear livru", 'd .. vorar biblitttecas.

Mas.. para a Ichura diária de um bum'

jornal. há sempre um tempinho Tome

uma assinatura do "lJiárJu dt' S, Paute"
e encentrar» permanentementec em suas

pá'gina� um mundo de eonneetmentes

usets. e de inl;)rmações çpOTtunas.

Procure ainda hoje (J agente do

"DiáriO de S. Paute" nesta, cidade..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AnlveTSarlos
I

FIZERAM ANOS
Dia 20, o sr. Wendelin Er

hardt; o sr. José Sczigel, nosso
agente em Taunay e negociante
naquela zona; o snr. Alex Michel;
a exma. sra. d. Joana, virtuosa
esposa do sr. Zenão Mazurkevicz,
residente em Rio dos Pardos: a
distinta e inteligente senhorÚa
Zilda Nancy, dileta filha do sr.

Brasilío de Paula; a exma. sra.

d. Gerta Maes, repeitavel esposa
do sr. Gustavo Maes, honrado
telegrafista nesta cidade.
Dia 21, a inteligente' menina

Janine, filhinha do casal Jucy
Varela, residente em Três Bar
ras; a distinta srta. ldelmira, di
leta filha do sr. Artur Burgardt,
a interessante menina Amir, fi
lhinha querida do casal Jacob
Seleme; o menino Egon, filho
-do casal Leo Freund.

Dia -

23, foi anivesaríante a
exma. sra. d. Ruth'Prochmann,
habil custureíra e digna esposa
do comerciante sr. Narciso
Prochmann; a srta. Adelaide,
querida filha do casal Henrique
Haas; a linda menina Regina,
diléta filha do sr. dr;' Haroldo
Ferreira; o sr. Gustavo Thiem,
comerciario de grande circulo
de amisades.
Dia 24, o sr.: coronel Vidal

Ramos, que foi governador do
nosso Estado; o sr. Alfredo A.
Garcindo, agente comercial. e

pessoa de grande valor nos meios
sociais e comerciais: o sr, Ervino
Wiese, abastado lavrador em

Marcílío Dias.
Dia 25,/o habil marcíneíro

Vitor Tomaschitz.
-

.

Dia 26, a =stímada senhorita
Leonor, díléta filha do sr. Car
los Czech.·

.

FAZEM ANOS
Dia 27, o jovem ,Waldir Va

rêla, residente no Rio do Janeiro;
a distinta srta. Zockie, digna filha
do casal Simão Seleme;' o tra
vêsso garoto Nelson, filho do
comerciante Hercilio D. da Sil
veira.

. Dia 28, o honrado comercian
te sr .. Artur _ Burgardt; o esti-

.- mado cidadão sr. W. Narciso
Prochmann: o sr. dr ..Raul

.

Ta
deu, habil dentista residente em

Três Barras; a exma. sra. d. Ma
ria das Dôres, virtuosa esposa
d'o nosso particular amigo sr.

Euclides Lago, honrado coletor
estadual; o jovem Emiliano Frei-

Hoi�os
Com á distinta senhorita Car-:

lote Hening, diléta afilhada do
·

estimado casal Albino Ritzmann,
residente em Matão, ajustou
suas proximas nupcias nó dia 9
de setembro o jovem Dionisío
Antonovitcz, residente em Paula'
Pereira.

Parabens.

tas e a menina Tereza, ambos
filhos do correto cidadão sr. José
de Freitas Filho.
Dia 29, a exma. sra. d. Tércia

de Oliveira, digna esposa do sr.

dr. José de Oliveira, residente
em R. G. do

.

Sul; o menino
Marcos, filho do casal Wiegan
do Olsen; o menino Wilson, filho
do sr. Henrique Stoerbel, resi
dente em .Curitiba; o conhecido
e honrado comerciante sr. Fuad

· Seleme,
Dia 30, o menino Ruy, filho

do sr. Elias Sloboda; a exma,
sra. d. Adelina, virtuosa esposa
do estimado comerciante sr.

Narciso Bartnik; a distinta srta.
Alice Silva, residente em En
cruzilhada; o jovem Nelson Cor
deiro; a menina Judith, filha

· do sr. Brasilio de Paula.
Dia 31, o sr. Guilherme Bos

sow Sobrinho; o sr. Gustavo
. Brandes Filho; a exma. sra. a.
Adelaide, digna esposa do sr.

Darci Vilanova; a menina Irene,
filhinha do sr. Severiano de Al
meida; o estimado cidadão Ge
neroso Prohmann, funcionario
da Lumber; o sr. Gustavo Bran
des, nosso assínante.
Dia 1 de Novembro, a exma.

sra, d. Divaír Zaniolo de Car
valho, virtuosa esposa do nosso

grande amigo deputado Aroldo
C. de Carvalho; a veneranda
senhora d. Adelina, virtuosa es

posa do estimado cidadão Fre-
· derico Kohler; o vereador sr.

Emilio Tinel, pessoa mui con

ceituada entre nós; o jovem
Hélio Bastos.
Dia 2, as exmas. sras. donas

Berta Trernl e Elvira Cordeiro;
os srs. Emílio Lemke e Esteta
no Bedritchuk; a estimada
srt. Nílda, filha do sr. Valerio
Silva; a' exma. sra. d. Maria,
esposa do sr. Antonio Mansur;
o sr. Aldo Furtado, residente
em Itararé; o sr. Rodolfo Tomás
da Silva, lavrador em Cerrito.
A todos nossos agradecimentos

Atenção Colonos e
. .

Criadores Salustlano Batista
Transcorre dia 30 o pri

meiro
.

aniruesario do faleci
mento do estimado cidadão
sr, Salustiano Batista, sua

têm sempre um grande estóque de produtos veterinários familia fará realizar no dia
Procurem a referida firma, ou seus agentes:

.

. 1°, missa ás 7 e meia horas
Em Agua Verde Míchél Selerne da manhã na Matriz' Cristo

Bela Vista do Toldo Walderniro Waz Rei, para a' qual, por �osso
Valões Alípio Artigas intermedio conuiaa parentes (Ag9fa 'sob o patrocinio de JOÃO SELEME
Rodeio Grande

. Amadeu Veiga e amigos do extinto. VOCE SABIA que a oficina João SELEME, dispõeTimbózinho - João Héínert de peças e acessQrios Ford e Chevrolet.P
Três Barras Leocádio Uhlir voes SABI A dferida" Espinha. MallCbas.

f
\,

. i\ que alem e possuir oficina' e ferraria, deposito de
Santa.Cecília Irmãos Fernandes '

f di I di
R. Cl

'

l'"''''
Ulcens I Reamlltlsmo' erros, ra lOS « n rana» e completo sortimento de correias de lona

10 _aro Sebastião Becker f;;!- d
. .

- f-1Hl.,r. "1:1,,1118. DE tlOr.UEIRA" para in ustrías, a organização <10 sr. João SELEME vende ma-
Todos os agentes têm vacinas em estóque, para prb�ta '1' .��

1.& ii U
A _

quinas agricolas?' _

/

129-P
-

h'
-,

entrega.
_

"i'-''' 111:"" 1,,1''''p",-, .� ."1111". VOCE SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOAO SELEME
_______________________________-_-_-�-._-_-_-_-_-__-.-.:_-·_--�.�::_-_·-_-_- fi_ca_m.....;.....;n;.;.e...;s.;.ta;._cidade à Rua Paula Pereira, 16�

Vaci���n seus animais contra todas as doenças infecciosas.

Afirma" A�Garcindo 8..Cíes,

Casamento Ano 3 - CANOINHAS - S. Catarina, 27 ·de..' Outubro de 1949 - N. 11

Com a gentil senhorita .Nidia
Lucio, consorciou-se no dia 27 de

. Setembro o nosso amigo Manoel
M. Nunes, residente am Joaçaba.

Felicidades.

/'

Nascimentos
Está em festas desde o dia '11

de Setembro o lar feliz do sr.

A.rmando Moreira e de dona Lô
dia' Gurczakoski Moreira, pelo
nascimento de interessante e lin
da garôta que recebeu o nome

de Maria do Carmo.
- Robusta menina que rece

beu o nome deClaudinête d'Apa
recida, vinda ao mundo no dia
16 do corrente veiu encher de
alegria o lar do nosso

. assinante
sr.-Eugenio N. dos Passoaresiden-:
te no quilometro 86 de Rio das
Antas neste municipio,

M
.

té I veio ao mun

arl$ e a do no dia2i1
de outubro, é primogenita do ca

sal Noberto e de d. Maria Fiedler,
residente nesta cidade, por essa

sorridente ocorrencia o casa-l tem
sido muito felicitado.
,Nossos votos' de felicidades.

, Faledméritos
É com grande pesar que vamos

registrar aqui os seguintes fale
cimentos.
- Luiz Kuehne que militou

por muitos anos na imprensa de
Joinvile. Faleceu dia 10 em Flo
rianopolis onde residia.

. ..:_ Henrique Keunecke J r., dia
17 muito conhecido entre nós, era
o homem que em caminhão, trans
portava cargas da estação ferro-·
viaria para o comercio. Deixa viu
va e filhos.
- OUo Ritzmann antigo Clas

sificador de madeira. Era um Dom
homem, -teve ocasião de fazermui
tá gente rica; para si, guardou a

inteligencia e nada mais. Morreu
pobre, deixando viuva, duas fi
lhas

.

casadas, .uma solteira, um

filho também solteiro e um me

nor.
- Juvencio Santos, que foi um

homem do trabalho e que ha tem-
'

pos por motivo de facadas que
levou perdeu toda à força de ca

boclo indomavel. Quando se afei
çoava á alguém era de fàto um

amigo Morreu o Juvencio, Deus
ha de ter pena de sua !lIma.
- Marrica de Oliveira era

uma pretinha de 15 anos,' filha
do sr. Basilio de Oliveira e ir
mã do sr. Zico de Olveira, mer
reu em Joinvile, após a operação
que sofreu; morou muitos anos

aqui é foi ótima aluna do nosso

Grupo Escolar.
- Faleceu dia 25, a meni

na Sonia Janice, de um ano

de existencia.jithinha do ca

sal Orlando e Ceci Hostert e
neta

.

do nosso redator sr.
Guilherme Varella.
Que Deus Nosso Senhor pro

teja a todos.

Desmaiou, nos bracos da
.

, ,

o VI Recenseamento
Geral -do Brasil

namorada A propósito do anunciado re
Contam de ,Belo Horizonte censeamento geral . do Brasil,

que o academico Helcio estava programado para o ano víndou

ouvindo sua namorada contar- ro, convém esclarecer que, até
. hoje, apenas cinco censos foram

lhe que o pai' a proibira de feitos em nosso País.
se encontrar corri ele. Não era�, No primeiro; em IOde julho

de 1872, no Segundo Império,
quan..

do eram, ainda, muito pre
cários os meios mobilizáveis
para a e-xecução de empreen
dimentos de tal magnitude, apu
rou-se a existência de 10.112.061
habitantes. 'O .s e g u n d o, em

3i de dezembro de 1890, en
controu o País, .

em decorrên
cia da recente mudança de re

gime, com sérios problemas po
líticos e administrativos a re

solver. Apesar de tudo, pôde
ser levado a cabo com relativo
êxito, totalizando a contagem
14.:333.915 habitantes.

.

Dez anos depois, em 1900,
realizou-se nova operação, sen
do dessa vez e n c o n t r a dos
17.318.556 habitantes, Somente
seria realizado novo recensea

mento em 1920, ano em que
se verificou a população de
30.635605 habitantes Outros vin
te anos decorreram para que
se levasse a efeitu nova son

dagem de nossas: realidades,
já agora sob a orientação do
Inst. Bras. de Geografia .e Esta
tística, 'poucos anos antes cria
do e ainda' em fase de organiza
ção e expansão de serviços.

Conclue na 2. pagina

maís possivel o namoro. A moça
parece que havia dito que o pai
era homem terrivelmente mau,

capaz de .espanca-Ia e até de
matar Hélcio. Nisso a namorada

gritou: Hélcio. O Papai!
.

Hélcio desmaiou nos braços
de Iolanda. E o mais curioso é

que a pessoa que apontara na

esquina não era o pai de.Iolan
da. Ao contrario.-ajudou(a so

correr o desmaiado; carinhosa-
mente.

.
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Lindissirnas
Rendas

Fitas, Linhas, Toalhas ríseadas na

. Ca�a Erlita'. . e depois beba uma chi
cara de 'Café OURO'
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