
OUTRA ea UDN·
Sôbréãs recentes- entrevistas do sr. Isíneu Bornhausen, Pre

sidente da UDN Catarinense e provável candidato do Partido ao

Govêrno d,ô" Estado, com o .GerreralEurico Dutra, Presidente da
República, Diário da: Tarde, de Florianópolis, pqblicou o seguinte:
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,

AiUda'�Sobre As
O Ginásio
Sêgundo ínforrriações

tirna h�)fa o deputado
Carvalho recebeu do
Be110ni Laurlndd' Riba-s

ele ul
AroIdo,
sr, dr.

eleições
Excerptos de urna _-e,ntrevista postos, a vida nacional vai ser

publicada em varies jornais so- grandemente' prejudicadá, mor
bre as futuras eleições. ' ',mente .porque todos sabem ,que
Cem mil candidatos para cer- .1lm partido fará a 'sua propa-

ca de vinte mil cargos> ganda dep,��gogicamente.,
Esta tranquilidade infelizmen- 'Pel:guntó -- como será pos-

te vai desaparecendo" lngo ,n0..8 sível colocar na cabine índevas-
a eSY,oe- "

d ':.J'" dprimeiros meses este CI'f1�, e-: savel o' enorme numero de ce-
fada, resposta a' uma carta aber- .

I d 1 'L�"l d "

, VIGO a propaganc a e.elLora e dulas- necessárias a todos os
to, que divulgamos. Por abso- mais de 100 milcandidatos pa-. candidatá::;?'luta fá-lta de especo sómente O 'I

'

"Md
' ra ocuparem cerca de 2 mr -Exemplificando _ consideran-,na próxima semana'"P aremos ""

pubÍicidadt- ao itlleiró['JE>ôr da cargos.
, do somente. São Paulo, temos,

1 B i sezuid Realmente, em outubro VÇl- 'elU numeres redondos, 600 cha-carta ao dr. '

'e1wnl segui a de mos e]pgl'er o presidenfe e o
,- ." � to,

o\1tt'a do sr. Aro1do Carvalho. nas diferentes para, os 75 lu-
J vice-presidente da

, Hép'ublica;' �áres 11a
' Assembléia' Legíslatí-

Reeleito o-iSr._ João 20 governadores é 12 vice-go- va; �80 para-os deputados Ie-
" vernadores., cerca' de.'. 1..000 se- derais .e 360 para 0S, vereado-'Seleme nadores deputaaos federais e

res da Capital, bem entendido,
,'. ,"

-

,,' " estaduais e, àproxímadamente, para, oito partidos registrados eOs associados ao Hospital S. 20 mil prereito·s e',' vereadores . �

Ctt?, reunidos Ü'I-n As�'êmblf:la
em todo o 'Bfí)siL I CQm_ possibílidades de" disputar

Gel'a] previamente convocada, ," o -pleito. Isso, afora o' presiden-
_' , Quando Se Intensificar a pro- te da Republica e o vicê-pre-día 15 do, corrente, por expres- paganàa dos candidatos de to-

Noticiaram diversas rádio-ernissôras da Capital da Repúbli- 'slVa ,uh�nir:?idà;�e, rec?nduii- dos os partidos a estes 20' mil
,

Conclue na 2a. pagina
ca, há alguns dias, e o «O Jornal» vem de confirmar,' o fato de ,rattt. � dneçao_, �l? Ho!'p:tal" �" '

- "', '

'

haver com o Si'. Presidente da 'República conferenciado o Sr. Iri- Cru� o sr: ,.��a? ,;ele�1,e �. 'set�s • _.
.

_ " '. .'

. .

•. , '.

neu �ornhausel'l, P�esidente da União Democrática Nacional .sec- . comt>�:lhelIos qUi ,de ha,d,Ol� ASSOG)'acao pro 'U''lna.S10ção de Santa Catarina. .
,

. [10M '\ em bata�h�:ndo pela nos. -

. I.

�'f' .

d" .'
,- sá casa de caridãde. r • _" ,

,Ao azer o re�Istro _o Impo:�nt€'acor:teclmento, que se re-, '.,. ,_' -t ,.':".,. Tombem a quinze do cor- Canoinhas e dos seus propo-
veste de alto interesse para a política catarínense, assim se ma- l'!a presente Jo!çao apenas rente reuniu-se a Assembléia sitos decolaborar com-a Di-
nifestou aquele órgão dos «Diários Assocíatiós» edição de dez do reglstrnmos@'n0tICl&,Congratu"'OldA"-P',,-,O', 'teri O' A ld C '

corrente', "
_

' �'.'" Iando-úõs com: õt, assoeiàdos do' , �r�;t (,1 S_p':jocl�dao. ré) l- re ,Ohna: I sdr. YI dO, ar-

.

' -' ,

'\ '.' .
,'�""\ ,.;. '.' , .' Hospital e' com a' sua Diretoria. nasto para ,

roce ,et:, .�l' esco-,;"va, ,o�, J! eH! .

e a,gra fL;er (l

, ',HSu,ti\reSa para'� Hereui' Ramos· "

"

Na proxima qu:j,�la feira pub:li- lha ào-s seu.s IlO_1.!OS"qlng,entes. ':sCftit,d,aça.o. ,h�-S!QrIOU a !/!!es-
� \ ,',,�

, .�',,, :;,.. .... earemos jeta1h'é� S:Ôbre a l"Puni$o Aberta.a :�essaf) A/te C01ttO�� �
tao ,do ,00tXtllo' 1�, GO'iJern�

, O Sr. Nereu RqJpos e�ta de regi'esso� ,a,? Rw onde"ao'chegar" 'c
'

," "!'1
<!.'.

ei" .

tl •._c�m,'q<p-'r.,,!sf'�lçadf)� deputte.", f�'t!!ra{. cQllseg!:!JiiÇ! '}trav,e.:.
vai '�el"�;utfirel1,'í!��õ",?�������'a""(!���m-a-�ó!srt'Mhet(.<B1J'fJc� ;i.5i'�"vr��L�I��'U:;���st�lf:d��(li�r :tifrs,f->-:nrtJ.it'f' .• �ft�t;IJJ): '�()'rtyd a_'•.ihí�éi'l'tflJ_ 'ilfJ;_-d;pu a{l'�� uâe

hause!l' cqJ!l 'O".P'r,e"sidente, 'I?'Utra., 'O seu".'��versário e.ln Santa 'tas da Dil'eb�'ia tie realizou M,aC;hfJl!fo ,a!.e;1:u..",,!�' '?1"I!(OS on- mst{!J-.,:-Max .-Tav01;e,s ,l� Al11a-
Eatâl::ma aproxlI:na.se ,db' Ca-t�c��"" o�de tena' ldo'a convIte". uma� das �lilllÜ3, ;f_eê't;i�d3$ gestõ-es /;;'08. l1's'Soç-l1uios .. fOi, lt�o e (t-, ral,e: ço,,!clum, reque_ren.r!,f! fos-

, , < ,
'

, �Ro''; 't- J.o ':é 'ao il�n .em íPrfin'}l'lido por Un01ll11uçiade o se'�conslgfl.ailo I'1n ata um vo-

'C"
..

,.

" ",�:'",o'\ ','

je'
. �', 'd" j.;'=�s ��;l�:Ó .�::.:!1i'� _á 'in- . re_la/órin _

da ttiretOt;ia Ct�jo tii de, louvor e agradl!..cimen_-
.

'�'���ra "'d..J�,_" :' r ",td�: '

e
"

Gl:.o,entes "cento e cíncoenta mil ': 1-lla1ldato� {'!_lcerrou. A11ltncza- t� ('om as. bancadas catÇlrt-" .:V1{1;��, ,.:ud. '. .i�.. ,U: -

'.- c�'�zoiro� , 'da a eletçao, por proposta do 1lt!'flSeS de todos os partidos
"_

� .

sr A-roido Carvalho foi total· pelo foto de haver sido con-
Subordin�di:l áo titulo acima por rnae bondosa, ,por mulher .

\
- mente reconduzida 'a Dire- signodo no orçamento da Re-

o nosso i'edator escreve diaria" corajosa e cheia de amor. F ho''m'en',_"g'�m a' t
.

P IZ' '1' d c' $. està-'<'em g
,ona. 1-1) lca o aUXllG. "C r .• ,.

mente para a Radio. Canoinhas - NIeu filho, lev&nta-te que Em 'tome da dif'eçãf} da 200.000,00 ás obras do Oi-
S. A., e às 12 horas e alguns teu pai mor'reu, Deixa teus ir- S. Sebástião em 'Papan- Associação usou da palavra 1lásio.

' .

minutos é lida ao microfone. mã0.tl dorinirem, por �nquant0. ..'

O sr. Jacob B. Fuck Junior'
. Etlcprrando a reunião o sr.-

Para que fique nos, arquivos E o ll1eniDf) de 9. anos leva li- ,dúva que saudou os presentes e FI' lndsca ruck, opérosó pri-de seus parentes, transcre:vemos ,tou-se: :::horanclo. Teve logar:- tlia 22 conforme fô- eSJJeciab-r1ente os deputados sidente da Associação p,-ó ai-
a cronica lida ao microfone no Indf) ao 'cluarto, C()çalldo os I

. ,I f
.

h '" I t
'

'd P_. 1'a arnp amelltc, anUnC]8fJa a es- canom eases, ",e os es or.Ços nasw., agra eCl!u o com ,are-
dia 25 d� correntEi.. 'olhos a;zuis viu, espantado,'o tividaJe em hoinéHag'�m ao'::glo- que vem desenvolvendo em cimento dos· associados, Íll-
A cromca começa .8SS1m: pai já bem veHtido, de mãos ritlsô n1artir S. Sebastião. O pro- prol ria AssociaçZío. O sr;,. dice segrtl'o do intel'êsse dll

"Dia de triste recordacão" "cruz.adas ao peito, ,com os olhos grama foi cumpritÍo a .risca, 'ha- Or!y Machado tlJ;radec:ett a 'nossa populaçtio. por uni Oi�
5 1 50 E G 'Ih' �, semI-cerrados, ,deItado na sua vendo'muit.a anim,lCão:-',� assis- snudaçiio, dizendo da nec�s- ná"io.· "

'

2 - - . screveu . UI erme
cama mortuari::; Üuminada 'por Lencifl foi regular;'

� ""

sitlade de ttlll GinLÍsio em, "Correio do Norte", queVarela,
.

,"
., duas vélas de cêra. '

_ Se1-}�pre '·Jste""e LI estard hom-A cromca de hOJe sera dife- As 7,30 houve missa com co- • t> u ..

rente de toda� as outrás que já . Espantad_O ar:te aquele quadl,'o lIJu,ubão �los· fieis, t.endo sido mui- em beneficio da casa canonica que
hro a /unnbro com a Associa-

forq,rr. lidas neste microfone, chor_?u mms .amdn" porque VI� to frcqunntada a liJ'CS3 eucaristiea, trunscon'eu animado. çlio. rel)ft'rma ,o. seu deSf',fo' de
porque me lembrei de um _ca-

a ma� e os pa\'entes que:111 Às 9,30 houve �iljSStl solene rc-
"

Houve churrasco, botequim de cooperar C01rl a Diretoria na

so muito antigo, passado a 25 'pernoItaram chorar�m tambem, zUÀa· Velo ilustre ,vigario da pam- bcbidas e muitas oulras (jjve1'sões: bhtalhà encetada para dotar

de Janeii'o' do ano de 1904. A Madrugada triste aquela· e. qlli,! revdo. padre JOQo ZeJesny, De"ta cid ..tde rep-ular foi o nu-
Canoinhas de um Gilidsio.

historia é triste para ruim e so- 25 de janeiro de 1904, que é$- Ao' evangcl!l0 falou brilhanternen- mero de assistentes, çestacãndo- �

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

mente a mim inter�ssa, mas pas- 5a criança, hoje pai e avÔ, nun- te ,subre o centurião que procu- se os seguintes s1'8-. Benl'dito Tere
so-a aos senhores ouvintes. ca esqueceu, não que éla sou- rara Jesus, tendo sua pratka agra- zio, drs. Hivndavia 'Correia'; Arol-
A desdita' de uma crial)ça, fu-", besse o que naquele dia 'perde-, dado ÍrrwnsamelüC, do C. de Carvalho. 'Herbert R itz-

- tum cidarlão, teve inieio naque- ra; não que éla f,Valia1sSe a des- Após a rnissa �evc logar a par- Imin�e Egidio Pereira, que' man-
1e dia, daquela época, graça que lhe caía sob;-p", a C3- te popular com leil�o de prendas tiveram intrn��sante palestra cotn
Começa assim a hiStoria: beça e que lhe perseguiria pe- o I'evdo. Viga rio qlJe foi prodigo
'Tr'e',s . crianças' dormia'm, ,tran- los dias afóra. eH) dispensar arnabiJidadps, e com

- É I d' no GirH1sio, chorou, clamou, não
quila, S' e beni. agásalh:_;dàs. No que naque e ano f'Vel"Ul o as pessôas de todas as classes da-

.

t' I I G" C quiz apartar-se do filho, _quan-
olltro quarto contíguo dois pa- paI Ijna ncu [l- a-no ll1aSl0 a- Ilude aprazivel distrito.

t· E d' f do já tinha pel'dido o lnl:\riqo. ':I

rentes dormiam, tambern. No annense.' ra seu eseJo 'azer

da crI'anca m�l'- "arde ta-lvez O filho ficuu. J'unto dela, poroutro iluminado por frouxa luz J' (:l:, l. , -

, um' bacharel t"Ivez um me'dI' muitos anos. e, por intuÍ"âo leu,
d,e lampeão, uma mulher moça, '

.

,o
-

".
�

t 1 � h" estudou muito, conversou ,COIU
velava um homem moc,.o, que GO, a vez um ensen €11'0,

A 1\11' t
"

t t t pessoas de muito saber, foi ce-
ha, 'muito, 'preso ao leito, sofria mor e, vem, en re an 0, es-

t g O h 1e '''amem lhendo cabedal 1).ara ser utiloe
molestia Cl'tI�l,' inC'uE'avel. Ta ar son o ( um 11

. boni, de um hOlllern trabalha- qualquer módo á sua terra, ao
Na madrHgada daqueie dia 25

dor, honrado, de um': homem seu Brasil, construintjo um lar
foi ch!imada a criança mi'lis"'vE:-

que pensava n9 _futuro' cje seus e cpnquistar'-a felicidade que
1ha, que conta\la'; Dpenas 9 anos, filhos. todos desejam.

Dapoi� ... a criança de 9 anos O azar, porÉ'1'11, perseguia a

foi crescendo, fl'equt;'ntou a es- criança que peí'derEl o pai na

cola de soa vila nataL· fase mais àescuidosa da vida.
Os rapazes de seu tempo, C.Q.- 'Contam que era demais livre,

légas de per"l1tice foram matrÍ- demais independente' pa�a ser

cúlados no Ginasio, feliz. Sentia dentro de si o so

A mãe daquela
.

cri,ança 'tque friniento alheio.
ficara orfã, qúand'o um parente Mas,,_.· a criança d'é 9 ar.IOS

veio busca-la para rnatdcula-la Conclue na última pagina

Jornalista, Sebastião
r..Je'les

Fe�tei(lu seu nataJicio, dia 19;
o nosso colega de imprensa, 81'.

Sebastião Neves, competente re

dator do bem feito sema1l3rio "He- ,

gião Serrana", valeirosa folha la-
I '. ' , •

geana, que vem cumpl'l!ll!o a l'lS-

risca seu programa na defesa dos
irltwis dernncI11(.icos flUC crnpol
guru 3 nação brasileira.
,0 an;versariante é, sem favor;

uma pena brilhante e muito ser

viço vem prestando á terra ná-

tt!l e a U. D. N.
/'

Nossos afetu0soS cumprimentos.

de 1950

firma
\Em sucessão à firma S.

Côrte cf{ t;ia. Ltda, df'sta pra
(U, acaóa de ser cOllstituida
nO'Z)O. sociedade sob a razão
social de.). Gôrle que conti
nuará a dedicar-5e-ao mes
mo ram�o de comercio, isto é,
representllçõcs e conta pro
pria.

De Papanduva
Exonerou-sc 110 cargo de Inten- �

dente Distrital o sr. Jovino 'l'ahali
pa, procel' udenista de projeção, O
cargo que o candidato da Q, D. N,
nas ultiíl1as eleições vinha exercen

do no prospero Distrito é de COllri"
anç1.'l do Prel'e'ito e o IH'. Jovino que
fôra convidado pai'l! li intenden'ci;:t
por s"'.u irmão Otávio .'l que 'roi mau,
tirio no pefiodo do (li-. O;;waldo de
Oliveira, pediu demhsi'io no momeu- .

to em que o dr, ,Oswaldo deixou o

cargo de Prefeito. _

,--:t:

Faça do COí'reio do Nor-

te o seu jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E <3IRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE
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� Banco Indústria e Comércio de Ste. Catarina SIA
g

,

Matriz: ITAJAí Fundado em 23 - 3 - 35 �
� Enderêço telegráfico: «I N C O» p

� Capital integralizado -

. . . Cr$ 15.000.000,00 I
ii Fundo de reserva legal e outras reservas e� 31-12-48 Cr$ 22.343.244.40.
� Total do não exigivel . . . . .. . ... Cr$ 37.343.244,40 �
§ �
.::§ Filiais" Escritorios e Agencias em:

-

=:..

� Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam- :!
� bírela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- �
= vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá .do- Sul - �
'i!!5 Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União I
;e::

- Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul --:- São Francisco do Sul - São Joa- ãê

fi_ quim - Taió __._ Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira '1"'ª
-

-, ,

-==: Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba: .-...... Travessa do Ouvidor, '17 - A (terreo). Rua. Monsenhor Celso, 50

ê.---
Caixa Postal, 1239 Caixa pos:,all'N,5C84, IIii5II::

Telegramas: "R I O I N C O" Telegram_as:, O"

�
Taxas de Depositos iti

""= CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: �
--

A D'
. -

20i Com aviso de Qn dias 501oa. a. E

;; isposiçao iDa. a. ']I:!

5111.26foa. a. à
""'" Limitada 3%a. a. " " "90" Yl /( 5!'lf
� Particular 4%a. a. " " "120" 6%a. a. �
a Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a. I.s-!

" "1 ano 6V2%a. à.

I5
DEPOSITOS POPULARES

_ 5%
- Depositas especiais .a prazo e c/avíso, saldo mínimo de 50.000,00 .7% à. a.

I� Agencia nesta cidade(A:!!!l�a���üll���!s��LRua Major Vieira

I,.;;;, (Com casa forte subterranea)
: Ah'ra uma conta 'ino "INCO" e pague com cheque!

.==

.=== ,I � r- =.
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CORREIO OU NORTEUma Legião-de 1.073
homens a serviço de

_�_� - '_ �S. .Paulo
Sentinelas avançadas dos in

teresses no nosso Estado, os
agentes e correspondentes do
«DIARIO DE s. PAULO», em
numero de 1.073, estão em

contato diário com as necessi
dades do Interior levando-as,
atravE'z das colunas do jornal,
aó conhecimento daqueles que
providencias podem dar, para
satisfaze- las. "

.

O "DIARIO DE S. PAULO"
é um grande jornal dedicado
aos

--

nossos problemos, divul

gàndo-os e debatendo-os com

oportunidade, clareza e segu-
I

rança.

Que hou-ve?
perguntou a defunta, e os'
Issbtentes desandaram,

'.

_na carr61ra
-

J(; Pessoa; Paraíba, 12
Em Livramento, município

de Santa Rita, no momento
em que se enterrava uma

moça, esta se levantou e

perguntou - «Que houve?».
É .

escusado dizer que hou
ve muita carreira depois dis
soo A moça. que se encon

trava sob estado cataléptico.
voltou tranquilamente para
casa refeita do ataque que
a vitimara.

:::::::::1:::::::::::::::::::1::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::;__:::::II: := :::::::=:=:==:5H d
H H" "

ãã -Precisa-se- ii
E n
- n

ii Operarlos para ttrabalhàr. na construção de II,
(:1 R G d d SI as
:: estrada de ferro no io rene e ou. ::
II ==.,a ••

H H
i5 Paga-se bem:- TRATAR C?M: 5i
5 �

U' EMPREZA «FUCK,.
,

55
" �

i5 á Rua Caetano Costa, 4 - nésta cidade 201-2 ei" �!:.......•••..•.••.....•..•...•..�:.•••.....••.••••............••.•..•.•..••.......•••••..•......:•••••••••••••••••••••••••••••••••• III!-••••••••- - •••••••••••••••••• II!I•••••

Estude sem
.

sair de casa --- Nas horas vagas
Cursos a Domicilio

Comercio - Bancario - Agricola - Oficial de Farrnacia -

) Radio-Elementar - Modista - Taquigrafia - Propaganda - Jorna
lismo - Arte de Falar em Público - Arte de Fazer Versos -

Radiestesia, etc;

Peça Prospecto do Curso Desejado,
N o m e _._ _ .. _ .. _ _ _ : - ".-

R u a " "." _- .. _.-- ; _.-- -.----.- --

Localidade � - _ _ -.� - - -

Estado ."' _

: .. __ .. _----_ __ .. _--_ ..

_.�
_ _--_ .. _ _-_ .. _! .. _ -

_-----:---_
-- _-_ _- ---_ -

r I ...�. ,

Associação Educaciónal de' São Paulo

Caixa Postal, 589 - SÃO PAULO

Fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE
�••�_ ..... ç,.: ;:. __ . ....:..,. __�� .:to.� __ -<�� �

Diretor-. proprieti"io
Silvio Alfredo'Meyer"

Redator: Guilherme, Varela
Redaçio é Adm,inistração;

Rua Paula Púeira, 23
'

Impresso nII l�prcS5ora Ouro
Verde Ltda.
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VENDE-SE
\ A conhecida e bem afregueza
da Pensão e- Bar CAXIAS, sita :

à Rua Paula Pereira, em Canoi
nhas,

Preço a combinar com o pro-
prietario Snr. 217· 8

Amaro M. dos Santos

Louças
por preços

reduzidissimos

Casa Erlita
Varimbos de borracha
Quando voce precisar de

carimbos de borracha faça
suas encomendas na impres
sora "Ouro-Verde" Ltda.

Moinho POÇ9 Grande
Belá Vista do .su

Municipiô de Mllfra
Vende-se o mesmo. com força

e capacidade) de 70 PS.
A tratar em -Canoinhas com o

Gerente da Empresa Serrana.- ou
com o Proprietario Arthur Ahre
nes. Rio Negro.

'
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Agradecimento
Eliza Romig " e família profundamente consternados pelo

falecimento de seu querido chefe Reinhold Romíg, dia l� do cor

rente, em Marcilio Dias, depois de longo sofrimento, vêm por
'este meio agradecer a todas as pessoas que os acompanhaeam
pesse doloroso transe, os que enviaram pesames e corôas, e que
acompanharam b querido morto á sua ultima morada.

Deixam aqui seu especial agradecimento ao Hevdo. Pastor
Georg Wegger pela sua assístencía espiritual.

..

A todos muito obrigados. 17-1-950' 224-1

Agrade(�ndo
José Pereira do Vale. e fa

milía agradecem a todas as pes
soas que compareceram á sua

residencía para compartilharem

da alegria reinante pelo en
lace matri.monial de sua fi'llli.a,.
tornando extensivos os agrade
cimentos aos que enviaram pré-,
sentes. 222--1

Canoinlias, janeiro dê 1950.

Indicador Profissional,
DENTISTA

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

CANOINHAS
Praça Couro Müller

Sta. Catarina

MÉDICO

Clinica Especialisada das Doenças do Aparelho Digé�tiVo
ano-retaes e da Cura de Hemorrhõídes sem opérâçãô

Varizes e Ulceras 'da perna sua cura garantida

Avenida
A-�4uf6

Joã.o pessõa' 68
Curitiba

de

•

Dr. Aroldo Carneiro' de' Carvalho,
4DVOGAITO

'

(Inséritoyná Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
'Estado de Santa Catarína, sob o n. 3.60) ,.',

f',,; '_�.' •
",' ,

-

.

Inventários,' cobranças,
.

contratos ê outras causas
cíveis e comerciais" Direito industrial e legíslação do
trabalho Naturalísações-. e titulos declaratoríes,

Causas! Criminais.
I,

Escritório e residencia:
Rua Vida I Ramos Canoi'nhas S. C.

Faça do CORREIO DO NORTE o seu Jornál

v
,O
C
E,

o TAMANHO [JAS p�-'
I<OLAS VARIÁ PES17E-

s
A
B
I
A
?
•

"'_.
.

"

(Agora sob o patrocinio de JOÃO SELEMI5:
VOCÊ SABIA que a. oficina JOÃO SELEME, diájj'õe

de peças e acessorios Ford e Chevrolet �
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, radies '«Indiana» e completo sortimento de correias' de ilon�
para industries, a. organização do sr. JOÃO SELEME vende 'm��

,

...
"

.

quinas agrícolas �
-. .

VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOÃO SELEME
ficam nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma pitada de
etimologia

,

o prédio estava terminado.
Eis que aparece um homem,'
dirige-se ao proprietário e lhe
explica que os frisos, .

as cor

nijas e .cimaihas da fa�hÇlda_
formam linhas muito rigidas

, li acaba por oferecer-s� a co':
rigir este defeito arquitetoni
co. O dono consente. Qual o

espanto dele, P01 em, noutro'-

dia, ao veri(ica1 que o arqut
teto tmprouisado arranca as

pedras do alicerce para .e,,:
teitar com elas o fronte�pzclO.
-- O senhor me derruba a

casa ->exclama ele.
- Que nada - diz o "demo

lidor" - eu só lhe enfeito o (t-
/

dificio ...
- Mas á custa dos alicer

ces- - objeta o outro; contra
riado.
- O senhor não sabe - re

trucá o construtor - que a ca

sa sem alicerces é mais per
feita e mais bonita.

UMas que desproposito; que
disparate",' dirá o leitor, "es
tas- coisas não acontecem"

Dir-se-ia. Porém, é exata
mente isto o que, no seu ar

tigo, jaz...,. o Sr. Arnaldo.
Ele fala com tanto entu

siasmo da tamilia ideal, e
lhe nega, ao mesmo tempo, a
indissolubilidade do vinculo.
-A rranca o alicerce sobre o

qual repousa a familia ideal.
(IE então o senhor não leu

que ele chama a familia de
"Sagrado instituto?" ...
Gostei de uér. E ainda mais,

porque um pouco de"Etimo
logia" (ciencia. do significado
verdadeiro e proprio da pa
lavra) farfj, um grande bem
ao nosso assunto,

.

., �I(Sagrado" se deriva da raiz
latina .1sac" que. por sua

vez, tem origem na raiz gre.
e« Uhag" que aparece nas

palavras que significam: de
dicado a Deus, reservado pa
ra Deus (retirado do uso co-

. mum), segregado em favor
do seroico exclusivo de Deus.:
santo, sacrificio, sacramento,
sacerdote, santuario, sacra-
rio etc...·

.

-

Conclusão: Sendo sagrado,
esta em relação direta com

Deus, e é elevado sobre as

contingencias "meramente"
humanas - deixou de ser "me
ra convenção e simples ritua.
lismo'' - é uma coisa 'acima
das influencias humanas - e

pertence á "divina moral",
Ou é sagrado, e com isso a

(

legislação humana transpas
sará os seus limites, queren-
.do submete-lo ao sentimenta
lismo ... ou é conuenção e ri
tualismo, e com

I isso perde
ria o seu cara ter sagrado.

.

Para que lado o Sr: Arnal
do. se decide? ...já que "não
póde haver neutralidade en
ire a mentira e a verdade"...

,E depois. Bem acertada
mente o autor apelidou à ta
milia de "instituto". Todo o

que crê na Palavra dr Deus
.que disse aos Primeiros pais
"no Paraíso: "Crescei e multi
plicai-vos" está convencido
de que a vida familiar foi
instituida, direta - e expres
samente POt' Deus.
Todos os ou-tros IIsociolo

g(ls" do contra chegaram tar
de, muito tarde ...
Deus organizou a família.

Deus permitiu, antes da che
gada do Cristo, diversas ex

ceções. Deus, na Pessoa do
seu Divino Filho, resttrbelec�u
a primitiva perleição natu
ral ,io Matrimonio, sobre er

guendo�o, alem disso} á Uma

-

Versos P 'Ir a C a n t-a r
-, ! (LULÚ ZICO e JULIO �lANÉ)

..
,

- A semana passada por motivo alheio á nossa vontade não

pudemos afinar os nossos violões. - Não foi por falta de ener

gia, porque é 'cousa que s,obra. aqui _pelos nossos rincões. - Mas
. eletrica, nao.

Muita coisa foi passada
Na semana que findou;
'E tanta bagunça fizeram

Que nossa luz se apagou.
- Choveu nos fios.

Poz-se o povo a gritar
Fazendo reclamação:-
Mas não adianta nada.
Provocar revolução.
-Comunista é quem faz barulho.

Serviço ora' nós é mato
Muita' coisa tenhe em vista
Pois não é que seu Barriga
Tá bancando queremista.
- Está na hora de virar casaca.:

Seu Nereu meteu aqui
Seu preguinho com estopa
Por isso é o que o Barriga
Quando quer troca de roupa,
- Novo 'codígo democratico.

Seu Getulio é conhecido
No nosso Brasil inteiro,
Haverá quem o deseje
Para nosso timoneiro?
- Vá êle ...

o Nereu e o. <1etulio
Fizeram combinação
De voltarem pro Catete,·
Sem se fazer eleição,
- Vai haver barulho.

De Papanduva
Pingos. ..

O coletor estadual de Pa

panduva faz registro de fir
mas, faz escrituração de li
vros . e prepara os mesmos

para a multa ...

-,
O Binóculo

MEDiÇÕES
Terrenos Icgítímos ou devolutos

DR. JOSÉ R•.de OLIVEIRA

Engenheiro Agronomo
Carteira do C. R. E. A - 812 .� D Ba. Região
Tratar na Farmácia Oliveira

215 - 3

esfera superior ao comuni
car-lhe uma eficacia produti
va de auxílios divinos espe
ciais.
Evangelho de São Mateus

Cap. to. VtWs. 8: "Permitiu
vos repudiar (não divorciar
se de) as vossas. mulheres,'
mas no principio não foi as.
sim. Eu, pois, digo-vos que
todo aquele que repudiar sua
mulher ,«, o que, alids, só. em
caso de infidelidade conjugal
B1'a permitido ... e casar com

outra, COMETE ADULTE
R.IO; e o que casar com uma

repudiada, -COMETEADUL-
TER IO,' .• '." .../'

Leia, Sr. Arnaldo,. e veja
se dá para torcer tambem es
ta Divina Palavra, e, Até a

Continuação
X.M.

Colaboração
Desde�n1ão ...

PRINCEZA

Precisa-se
Marceneiros pàra traba

lhar na oficina de Esqua
drias de Madeiras, paga-se
na base de empreitada.
A tratar com Estanislau

Darnbrovski, a rua' Marechal
Deodoro; Cartoinhas.

.

Aluminio
Baterias e peçes avulsas por

preços ao alcance de todos na

Casa Erlita

Chegou oGeneral da Banda

o prcbleme da sucessão
- Continuam na Capital da

Republica as dernarches ten
dentes a resolver o chama:"
do problema da sucessão.
Nesta semana os senhores
Pereira Lyra, Benedito Va
ladares e Pedro 'Aleixo, reu
nidos em Petropolis cuidam
de reanimar cr acôrdo minei·
ro, com ,apoio� do Presiden
te Dutra e do Governador
Milton Campos. Ciréulos li

gados ao Catete, geralmen
tA bem informados, dão. con
ta do otimismo reinante em

torno dessa nova tentativa
de pacificcção.

A entrevista do sr. dr. Orty
não alterou "a situação, ficou
tudo no mesmo. Vamos espe
rar com paciencia aquilo que
está escrito.

O deputado Orty datilogra
fou sua entrevista, nem ao me

nos teve cuidado de. disfarça
la, torna-la compativel com a

técnica jornalistica. Nenhum re

porter do «Barriga Vérde»,· foi
ouvi-lo, porque não existe, ali
é redação e nada mais. '

A importtancia da entrevista
está em ser batida na maquina
pelo próprio entrevistado e ...

pronto ...

Em chegando o «General da
Banda» é claro que as baterias
o saudassem .corn as salvas do
estilo.

ZÉ DA SÉRRA

Negocio Urgente
Vende-se um carro, cha

pa 19, reforçado, três cava

los. Preço de ocasião. Tra
tar na Impressora Ouro Ver
de Ltda., com Douglas Ben
kendorf.

De Concórdia

Somos amigos da ordem, do
respeito à Lei, do pregresso e do

. socêgo da humanidade. Combate
mos, as coisas escabrósas, entre

tanto, podemos e estamos sempre
prontos a enaltecer, a engrande
cer os que empregam o melhor do
seu esforço em pról da coletivi
dade. Nem só dos udenistas Ca
noinhas tem recebido beneficios.
Se mantivessemos isso como pe
destal de nossas idêas, seria ego
ismo, puro erro; os componentes
de outros partidos políticos tam
bem trabalham, tambem querem
o desenvolvimeuto desta pequena
nesga de terra plantada em Sta.
Catarina. Assim dizemos, porque,
ha muitos cidadãos que batem
no peito, porque usam a espada

,,,,governamental, gritando: nós Ja
zemos; l1�S queremos; .nós é que
mandamos! Bobagem de quem
assim procede! Todos mandam,
dentro da orbita de suas funções;
querem, dentro das possibilidades
do Executivo e mandam, respej
tando a Lei, porque rlesrespeitan
do-a ninguem é obrigado a fazer
aquilo que não quer e daí a re

pulsa a que se sujeitam; a deso
bediencia a certas atitudes assu

midas e a deserçãc" das fileiras
partidárias, nascem desses pruri
dos de antropofagia mental.

Ser eleito para representar' um
município, não é tornar-se um

medalhão, um "boca de siri" den
tro da Assembleia onde existem
homens que' trabalham, sua obri
gação é, sempre.' foi e será satis-

.

fazer os 'eleitores, porque satis
fazendo-os traz beneficios a

terra e a toda gente.
Canoinhas tem dois repre

sentantes, dois moços de talen
to e cultura, no parlamento
esfadoal, Um' está bafejado
.pela «mão poderosa» do go
verno, tem mais campo para
semear e colher; outro, da opo
sição ve-se obrigado a despen
der mais energia, ser arguto,Quando o teu vulto esguio. .

t dInteligente e a maIOr: par e
r
as

e sereno desapareceu na curva
vezes ser violento. E êrro par-da estrada saliente, um sussur-
tanto, querer o sr. dr. Orty

1'0 de vozes fez-se ouvir dentre Machado somente para si asa/espessura. E o regato serpen- glorias do que alcançou e do
teante, que deslizava célere no

que está para vir em futuro,
seu leito, como (a querer seguir que. não se póde dizer proxiSabe viver.,. E tambem o teu destino, chorou .. .levando

mo; o sr. dr. Arolde alcançou'sabe cobrar otimamente bem no seu dorso prateado folhas e
muito, mas custou trabalho.

.

t d f'
. flôres, despreendidas das suasO regis ro e irmas que por, hastes esmeraldinas. As flôres Na entrevista, 'si é que se

lá tenham afnfelícídade de dos caminhos inclinaram suas póde charnan entrevista, publí
cair ... E o Sr. guarda-livros, corólas soberbas sôbre, os cau- cada p210 nosso colega local

registrado de Papanduva, les e te ocularam a fronte al- domingos atraz, o sr. dr. Orty
que chupe no dedo... taneira., quer fazer crer que batalhou

'E o zéfiro. trazendo dos bos- como um mouro, que lutou,
b

. que encaneceu .suas têmporas,que o perfume das . omnas ge-
que perdeu noites de sono, pa-meu ... Gemeu, nas folhas secas
ra alcancar tado quanto Cano

que juncavam o chão.; e tu,
nem siquer volveste os olhos inhas vai ter. Não lhe nega

mos méritos, se tal c fizessemos
para as plagas 'lindas que por seria contra-senso. Criticamosti choravam. Quando o teu vul-
to deslumbrante não mais-se

-

suas atoardas, SN3S virulencias

divisou. na estrada silente, e riem contra seus 't'tmigos, bem sabe

soou mais o galopar do teu cor-
mos que eleitores doutros par

cel, as flôres do' caminho ine- tidos, para fazer farol aqui na
linharam suas corólas soberbas cancha e lá fóra \ onde o jornal
sôbre os troncos e murchararn.. circular. O povo sabe quem

.

Como uma sombra cavalheira. trabalhou em seu beneficio, em
tu passaste uma vez na /minha pról

.

de sua terra.

vida, e desde então ... nunca
mais volveste. "'-

União da- Vitória, 15-1-959

/ -

O nosso colega .:_'O Tem·
pe" de Concórdia, publicou
o seguinte comentario:

Ultima Hora!
o deputado Estivalet Pires,

recentemente chegado dê Flo
rianópolis, pelo que nos cons

ta, iniciou suas atividades po
liticas. A questão de dois dias,
esteve durante horas inteiras
tomando cerveja no Clube, em

companhia de próceres pcliticos
do distrito de Itá.

Se S. 'Excia. pensa resolver
os problemas politicos de Con
córdia a custa de GELADINHA,
vae maIl

Muita gente bôa; não sei se

é pelo sabôr da «Geladinha»
ou para pescar alguma novida-.
de, tentou varias vezes entrar
na róda.· Detetive

�
..

Estão atrazados os:�t'
vencimentos

Pelo que pudemos apurar
estão ainda em atrazo os

vencimentos dos funcionários
públicos civis e militares do
Estado. Este atrazo se refe
re aos quatro mêses de au-_
mente de vencimentos. Quan
do será tal pagamento efe
tuado? Ou' não ha dinheiro?
Mas,... onde está o dinhei-
ro da arrecadacão de impos- '(
tos .. do aumento de Ven
das e Ccnsignaçõesr, diz o

.

Diario da Tarde de Floria

nópolis.

As eleicões de 1950
,

Conclusão

sidente, que poderão dar três
candidatos, e o governador e

vice-governador do Estado, nurri
minimo de três tambem, ou se

ja, 12 cedulas,
Verifica-se. dessarte, que uma

cabine terá que comportar, apro,..-
ximadaroepte, 1.300 cedulas di
férentes.

Interpelado sobre como re

solver o probl('ma, respondeu;
- As provirlencias, para que

sejam véncidás essas dificulda,..
des devem ser tomadas pelo_
Superior 'Tribunal Eleitorãl.
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Aniversarias
Fezem anos:

Hoje, dia 26, os .nossos amigos
srs, José Stockler Pinto, constru
tor e Basilio Humenhuk proprie
'tarip de bem montada oficina me-

cânica; o iuteressante garoto Mar-
»: cos Lêo, filho do casal DagôDer

to Schramm; o jovem Silvino
Radke, filhó do, casal Gustavo
Radke atualmente no Rio de Ja
neiro; o sr. Nicolau Furtado fun
ciouârío federal servindo nos Cor
reios e Telégrafos nesta cidade ..

Dia 27, a distinta senhorita
Haidêa, dileta filha do casal Jo
aquim Fernandes Luiz; o acredi
tado comerciante sr. Francisco
Fuck; a distinta snta. Angelina
Uhlig; o estimado cidadão Adol
Voigt, proprietário Desta cidade.
Dia 28, o menino 'Adilson, fi

lho do sr. Alcidio Zaniolo indus
trial neste municipio; o ilustre
cavalheiro sr. Osvaldo Soares, di
retor do Grupo Escol�r Almiran
te Barroso; o jovem Norival He
ghetto, .resítíeute em Rio Negro;
a distinta senhorita Angelina di
leta filha do sr. Leopoldo Mayer;
a inteligente menina Ana Helena,
filha- do casal .Miguel Procopiak;
a exma. sra. d. Neuza Schultz
Haensch, digna -esposa do sr, FIa..;

,

via .Haenech.
Dia 29, a exma, sra, d. Mela

nià esposa do sr, Fernando Wan
dratsch, de Três Barras; a exma,

sra, d. Alice Maria, digna esposa
do sr. João Tomás da Silva, re-
sidente em' Cerrito.

'

Dia 30 a inteligente senhori
nha Neida; dileta filha do casal
Dr. Hivadavia 'Corrêa; a exma.

sra. d, Ana digna .esposa dorsr.
.Eduardo Schroedef; o jovem RIlPI '

(toeder, figura destacada nos meios
sociais; o travesso garoto' Arolde,

,

filho do casal Ananias Bedritchuk,
, o estimado jovem Geraldo, filho
do sr. Guilherme Mohr, residente
em Piedade.
,

Bananas, :

Bananas e mais

·8à,nan'a.s I!!
as melhores da praça, aos

menores preços, só na

, CASA SEZEFREDO
à Rua 6 de Dezembro, 5.

Nascimentos

Cumprimentos
Do exmo. sr. dr. Ricardo de

Freitas culto advogado residen
te em Videira, recebemos um

cartão nos trazendo um grande
abraço com votos de felicidades

pela chegada do Ano- Novo.
- Identica gentileza teve a

distinta senhorita Helena Pra
da Rainha do Municipio de Ja

ragua
.

do Sul.
- Do capitalista sr. Emiliano

A: Seleme..recebemos linda fo-
Ihinharíe parêde.

,

A todos muito obrigados.

Os que Viajam
Encontram-se nesta cidade pro

cedente de _ Florianopolis o sr.

Schmidt , Cherem e exma. esposa;
o Sr. Jorge Barbato, proprietário
do Paraíso das sedas..

"
Cumprimentos.'. "

Dia' 31, a interessante menina
'Erica, filha do casal Francisco
Langer: a exma. sra. d. Amelia,
virtuosa esposa do sr. Michel Se
leme; o jovem Estanjslau Pitvak,
residente em Felipe Schmidt; o

jovem industrial Aldo Pacheco dos
Reis, proprietário da torrefação
de café S. Terêza.':

..,-' . -.
.

Dia 2, o sr. Pompeu de Oli- "

veira, funcionario da firma Za
niolo; o garoto Milton, filho do
casal Basilio Humenhuk; o estima
do cavalheiro Albino Orlovsky; a
exma, sra. "d. Florentina Rosa, '

digna esposa de sr. Miguel Durek,
,

pintor residente nesta) citade.

Dia 1 de fevereiro, a grácil me
nina Janête.: filha do casal Ba
silio' Humenhuk.

Dentaduras -Anatômicas
-.Dr. Benigno Cerdeira

I . ",.,(Ci'rurgião" Dentista)� ,

Com longa prática executa com esmero todos os trabalhos

concernentes à profissão e corno -�specialidade dentaduras

artísticas, com dentes fluorescentes (transparentes) obede

cendo a técnica dgorosa com' mpdificáções e opérações
proprias. �Essas' �entaduras Como o atestam centenas delas,
não acumulam detritos de alimentos e pode� ser conser

vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou urna técnica

que assegura a mesma estabilidade como para as superiores:�

I Consoltas todos os dias

I das 13,3Q às 17' horas ,da tarde.

I Canoinhas

úteis das' 7 às 11 -e

StaO! Catari na
2'25-P

Sr. Tufi" Nader Ano 3 - CANOINHAS - S. Catarina, 26 de Janeiro de 1950 - N: 12,2'

. Deixou a gerenciá da "Impres
sora Ouro Verde Ltda," osr. Tu
fi Nader. 'que também dedicava
parte de seu tempo na secção co- - _ê_U....
mercial deste periodico, da qual .

afastou-se nesta data.
Gratos pel�_ serviços prestados.

Vamos, eleger' a R-ainh'a do Munidpio'
A Diretoria do campeão mo sejam os clubes sociais,

da serra, Ipiranga ,F.· Clube onde as famílias se reunem

e outros eleinentos de des - para as partidas dánçantes,
taque da sociedade 'canoi- para a pratica de desportos
nhense, coadjuvados p e 1 a onde coopera o �lemento'
imprensa e pelo-radio e por feminino, e finalmente para
demais pessôas de bôa von- conviverem com' mais ca

tade, resolv=ram estabelecer maradagem.
um concurso entre os ha- Merece; pois, êsse movi

bitantes do nosso Município, mento
.

de alta finalidade so

para eleger a sua Rainha. cial, o aplauso de todos,
A idéia é magnifica e me-, como já dissemos, para o

rece o aplauso de toda 'gen-. bórn nome de nossa terra.

te que sente nesses movi-· A Rainha do Município é

mentos sociais um estimulo um titulo que envaidecerá

para o futuro e a plantação a senhorita .que fôr escolhi
de marcos que a historia ,e' . da, envaidecendo-a, enche
a tradição Jamais esquecerão. de orgulho a todos nós que

Essas eleições se vem pro- para tal cooperamo,s.
cedendo em quasi todos os Que se formem os grupos
Municípios brasileiros onde" necessários par� a cabala
'0 povo se une .para da!' mo-. ativa, deáenvolvendo a pro
vimento ao seu torrão, de- paganda com calôr, com en-:

sembaraco aos seus habitan- tusíasmo, para que o pleito
tes, des�nvolvimento a o.s -' Sé torne, 'interessante, cheio

seus postos de, distração-co- de vida e' que" esse frenesi
---------_--__�__----------"- percorra todos os corpos,

'<' espalhando centelhas vivas
-,,''r:. de calôr na eleição da, Ra-:'

_

'A Secção Esportiva da Sociedade Beneficente \)peraria-�t"�� inha do Município.
"

o prazer de convidar os srs. associados e exmas. familias para Que seja a preocupação de ,

o baile que levará' a efeito na noite de 4 de Fevereiro proxi}'rlO, toda gente de bem durante
com inicio ás 2l horas, abrilhantado pelo Conjunto TUPY.

Iniciará a JlOitada que promete, ser' alegre, -corn pequena a luta que se aproxima, são"

apresentação de ginastica.
'

-

"

'os nossos desejos. , , '

�
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Reservas de mesas a partir do, dia 30 com o zeládor do pré-; As cedulas para a eleição po-
, " dem ser procuradas nos seguin- ,

A Comissão 2v-223 :c� tes Jogares: redações d? Correio ,

---------------------------,-- do Norte e Barriga Verde; ba- ,

(ronica da (idade -v:
res: Pérola, Miéko, Guaraní e:
Polar; na barbearia Kungel; nas

•

casas comerciais de Irmãos Bart- "

"

nick, Irmãos Trevísaní Ltda. e

Amaro Martins e em outros lo
cais que em breve serão anun-'

crados. '

_ Que se eleja em pleito me
moravel a RAINHA DO MUNI
CIPIO!

Sr. Egídio Pereira
Está em�'festas o lar do sr. :

Osvaldo Wolkam e de sua exma. -

esposa d. Landa Schultz Wol
kam, pelo nascimento de uma

linda garotinha. Assumiu a gerencia da "Im
-------------- pressora Ouro Verde Ltda" o sr.

Visitas Egídio Pereira, na qualidade de
sacio, que está encarregado de

Sr. Anastacio Buba tratar de todos os negocias refe-

Visitou-nos, pagando sua as- rentes a mesma.

sinatura o sr. Anastacio Buba, Desta data em diante assume

acreditado açougueiro nestà ci- o cargo de gerente comercial des
dade. ta folha, com amplos poderes pa-
- Visitaram-nos o estimado

-

1'a cobranças, contratos de anun-:

cidadão Henrique Passos abas- cios, etc.

tado comerciante em" Felipe O sr. Egídio Pereira é já bas

Schmidt, e o jovem Waldernar tante conhecido no nosso meio,
Knopp que vem de�' deixar o pois durante algum tempo traha

serviço militar. Gratos. Ihou no Iôro, na qualidade de pro-
visionado, prestando reais "servi
ços às pessoas que lhe procuraram.
Senhor de muita inteligência e'

admirável cultura, espirita práti
JlO c organisador, prestará, temos
certêza grandes serviços ao Cor
reio do Norte.
Entramos, assim, numa nova

fase na esperança de bem servir
aos nossos presados assinantes e

bondosos anunciantes.
A gerência desta folha, portan

to. está a seu cargo, recomenda
.

mo-lo aos nossos amigos com

muito entusiasmo.

Baile - Convite

dio.

Conclusão

que ficara orfã deu um dia
com os costados em uma tipo
grafia. Abriu-se diànte de, si
um novo mundo cheio de luz.

Tempos depois tornou-se auxi
liar de redação de um pequeno

. jornal de sua terra. Sofreu mui
fo. Sua independencia, seu amôr
á verdade, seu despreendimento
em favor dos oprimidos, deram
lhe algumas horas de cadeia,
alguns processos por crime de

- Faleceu dia
i 19, em Santos,

_ imprensa e necessidade de re- ,

Estado de S. Paulo, onde resi- tirar-se, por algum tempo, de
dia em companhia de seu genro, sua cidade natal para- fugir ás
filha c netos a exrna. sra, d. Ana perseguições da politica goverde Campos Gallot.ti, viuva do sau- namental.

" doso cidadão José Maria Gallotti, E ... dai em diante vive a C0r-
que, vindo de Tljucas aqui resi- dreI' mun o ...

diu, falecendo em Taunay onde
Os meninos de seu tempo são

se encontra sepultado.
D. Aninha, eorno era conhecida, hoje médicos, engenheiros, ofi

ciais do exercito; advogados e
que faleceu aos 73 anos de ida-

até políticos de grande prestigio.de, era natural dç Tijucas, nes-
Essa criança q11� ficou orfã

te Estado. sogra dos srs. Manoel
aos 9 "anós de idade _ idade queNicolau dos Anjos e Guilherme
devia ser florida e bela ::: na

Varela, mãe das exmas. sras. dd,
madrugada de 25 de janeiro de

, Aurelia Gallotti dos Anjos e Ade-
laide Maria Gallotti Varela. Dei- 1904, sofrendo como se póde
xOu muitos netos e alguns bisne- ----------------------------:

tO�esames á familia. AT E; N çAb

'Graça alcançada
Adelína -Fernandes agradece

ao bondoso S. Judas Tadeu é

N. Sra. das Graças por duas

graças alcançadas.

Fa lecimentes
Após prolongados sofrimentos

faleceu dia 15 o sr. Reinhold Ho
mig, residente em Marcilio Dias
e chefe de numerosa familia.

Pesames .

Líndíssimas

Rendas
Fitas. Linhas, Toalhafl riscadas- na

'

Casa Erlita

'sofrer, vivendo como se déve

viver, triste ás vezes sem saber
se consolar, alegre outras" por ...:._

imperativos da . profissão que
.

abracou... essa criança, senho
res 'e senhoras ouvintes é u

autor desta cronica. ,

Guardei para mim, somente '

para mim, o dia de hoje,' de
"

tão triste recordação,
Perdoem-me bondosos ou-

vintes.

Arnaldo Schiesl
Fez anos dia 25 I) inteligente

garoto Arnaldo, aplicado aluno
do Grupo Escolar e filho do ca

sal Nelson e Maria Rosa Schiesl.
Parabens.

Srs. Revendedores de Bananas
procurem a CASA SEZEFREDO que tem em seu

deBósito à Rua Caetano Costa s/n as melhores"

bailanas pelos" menores preços. E que bananas bo

nitas e, como são baratas. Enfim ... ver pará crer.
;.-

,PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R

NUNDR EXISTiU IGURl

A 5,
ESPINHAS, ETC.

j
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