
Como esperar o aprimoramento da Humanidade, sem a melhoria do Homem, e como aguardar o Homem renovado,
sem-o amparo à criança? Em nome de vossos f�lhos, Mães Canoinhenses, ajudai a dar aos orfãos desamparados,

,

�, '

.

o que a vida lhes não concedeu: Lar', alimentação, instrução e educação. (Do discurso do n-; Rt>lando Malucelli,ii7pr.o
ferido pela Rádio Canoinhas, a 9 do corrente, vespera do seu inesperado falecimento, em homenagem ás mães çanoirrhenses),
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Dr, Lourenço Rolando Malucelli

1_
� Hugo Zimmer
Faleceu nesta cidade, depois de

longo periodo de doença, o nosso
______________________II!III_i 1iIi prezado amigo sr, Hugo Zimmer,

Faleceu nesta cidade, à tarde operários, todos que se aproxi
de segunda feira, dia 10 de maio, massem do humanitário Juiz dê
repentinamente, vítima de um le faziam um amigo, não resis
ataque de angina, o Excelentis- tiam à sua atração pessoal, ao

simo Senhor Doutor Lourenço seu magnetismo e retornavam
Rolando Malucelli, dignissimo sempre, faziam questão de ingres
Juiz de Direito da Comarca, sar no circulo das suas relações.
pessôa relacionada em todas as •

N a sua modéstia êle não re
camadas sociais, largamente es- latou a ninguem que em Curiti
timada em todo o território ca- banos, Comarca onde serviu
tarinense.

( algum tempo, fôra homenageado
A notícia causou profunda pelo povo que deu à praça fron

consternação e abalou .toda a teira ao Hospital local o nome

cidade. Seriam duas e meia da «Praça Lourenço Rolando Ma
tarde quando as atenções se con- l ucel li>, em sinal de 'reconheci
centraram no Hotel Continental, mento pelos inestirriaveis servi
à Rua Vidal Ramos, onde. resi- ços-que prestara ao nosocomio.
dia o Magistrado e par-a onde Rolarrde Malucelli era assim.
acorreram dois ou três médicos Só se sentia bem e só comprechamados com toda urgencia pa- endia a existência trabalhando
ra medicar o dr. Malucelli, ví- pelos seus semelhantes, em obras
tima de um atague, de angina. assistenciais e, de filantropia. A
Inumeros casais amigos do jovem penas chegado a Canoinhas to
magistrado e de sua excelentis- mou a peito e liderou a cam

sima esposa acorreram áquela panha de festejos pró Ginásio
casa fim de se certificarem das Santa Cruz, conseguindo o es

noticias que de bôca em bôca tupendo resultado que' toda. a
corriam pela cidade e a todos, população do municipio conhece.
dolorosamente, era dado cons-

Ainda não refeito das energiastatar serem verdadeiras.; os es-
que despendera naquela grandeforços e a diligência dos profis- batalha pela educação, quando

sionais, a dedicação da esposa e viajou pelo interior do munici
de muitos amigos, as preces e

pio, dias a fio; não cicatrizadas
os pedidos não conseguiram sal-

as feridas abertas pela incom
var .a _preciosa vida. Falecera- o preensão de alguns, movido, 'pe
dr. Malucelli, lo seu espirito de solidariedade
Noticia brutal, inacl'êditavel, hurnana, pelo conhecimento dós

dolorosa que há pouco e pouco nossos problemas 'socias e dos

chegava a todos os recantos da dramas com que travava conhe

cidade, ao interior do munici- cimento diariamente, no exerci
pio, que se transmitia para Flo- cio das suas funções de Juiz,
ríanopolís e para as cidades de idealizou e lançou 'as bases do
Morretes, Palmeira, Ponta Gros- Abrigo de Menores e de Velhos,
sa e Curitiba, onde residem pa- instituição destinada ao amparo
rentes' do "extinto. da infancia desvalida e da ve

lhice 'abandonada, campanha que'
deixou em pleno desenvolvimen
to, entregue a um grúpo de ab
negadas senhoras que .há de le
va-la � têrmo custe o que custar,
fazendo inaugurar o 'abrigo que
há de receber a denominação
"Rolando Malucellh, ditada co

mo imperativa pelos corações de
todos os canoinhenses.

'

Não seria numa página de jor
nal que conseguiriamos descre
ver a personalidade e o 'caráter
de Rolando>Malucelli, o Juiz, o

Toda a cidade sentiu. Muitos
homens choraram. Rolando Ma
lucelli, Juiz da nossa' Coma\ca
há dois anos aproximadamente,
e que se conservara afastado do
exercício durante seis meses, por
questão de saúde de familiares
seus, no breve espaço de tem

po que conviveu conosco fez
ínumeros e dedicados amigos.
Ele irradiava simpatia e bonda
de, captava éonfiança, conquis
tava corações. Grandes e peque-.
nos, ricos e pobres, patrões ou

�""··"""""�·'''''''''''''''''''�''�aP-�.''''''''''''''
Camara Municipal de Cano'inhas

GABINETE DA PRESIDENCIA
Tendo o jornal «Correio do N!2rfe�, publicado em sua

-edição de 9 do corrente, haver o sr. Prefeito Municipal já con

tratado os serviços profissionais de um Engenheiro, para os.ser

viços Municipais, e tendo o jornal «l-\arriga Verde», edição do
dia 12 dito haver a Colenda Camara Municipal regeitado um

escandaloso contrato com o referido Engenheiro, esta Presiden-'
cia cumpre o dever de esclarecer ao público, qu� ambos os jor
nais pecaram em suas afirmativas; o primeiro, porque-nenhum
contrato foi firmado .até a presente data, e o segundo por não,
se tratar de contrato escandaloso, tendo aCamara 'Municipal,
apenas devolvido ao Executivo, a minuta do contrato apresen
tada, para que na mesma conste' o horário, a que estaria sujei
to o Engenheiro contratante.

Fica desta fórma, esclarecido, a bem' da verdade, o ca

só que tanta celeuma está provocando.
_.

Canoinhas, 13 de maio de 1954. ..

as.) RIVADAVIA RIBAS CORRÊA - Presidente

cidadão, o chefe de familia, o'
,amigo. Apanha-lo de corpo in
teiro seria trabalho para um bio
grafo. Em Santa Catarina e .no

Paraná, por onde ele passou,
deixou o mesmo rastro lumino
so; assinalou a suá passagem por
Joaçaba, Curitibanos, Urussanga,
sempre liderando campanhas as

sistenciais, tomando a iniciativa

de fundar ou amparar hospitais,
-

ginásios e abrigos.Mesmo emMor-1retes, onde o pranteado extinto só
permanecia durante as férias, os

trinta dias de repouso eram apro
veitados em campanhas assisten
ciais e, eram lançadas, como o

correu recentemente, quando o

Dr. Malucelli liderou a campa
nha pró aquisição de uma ambu
lâncía para o Hospital e funda
ção do curso ginasial noturno.
Não sei se haverá na vida con

temporanea, em Santa Catarina,
no Paraná e quiçá no Brasil, ho
mem de tão desenvolvido.espírito
de solidariedade humana, de tão
alevantados ideais, que demons-

. trasse tanta e tão desinteressada
devoção aos problemas dos des
favorecidos, e dos abandonados,
Pois um homem d;sta têmpe

ra, deste valor indispensável
aos seus parentes e aos seus

semelhantes, foi roubado ao nos

so convicio ainda cheio de vida
no explendor dos seus 39 anos.

O côrpo do querido magistra
do foi conduzido pára o Forum,
onde permaneceu em -camara

ardente; exposto à visitação pú
blica. O Govêrno Municipal de
cretou luto oficial por três dias,
toda a cidade cobriu-se de luto.

As duas horas d� madrugada
o corpo partiu de Canoinhas
com destino a Morretes onde
foi sepultado ás dezesseis horas,'
com grande - acompanhamento.
De Canoinhas urJa comitiva

de amigos do_'pr.lV,[alucell,i acom
panhou o corteje> até Marretes:
Irmão Geraldo Luiz, Fiscal de
Fazenda _ Germano Amorim, Es
crivães Rubens e Zeno Ribeiro
dà Silva, Adjunto do Promotor
Público, Seleme Isaac Seleme,'

. . ' \

Sr. Ary Hauffe, Sr. e Sra. Aroldo
Carvalho.

À beira da sepultura proferi
ram o�ações de despedida u�
cidadão de Marretes e o sr. A
roldo Carvalho que falou pela
Justiça de Santa 'Catarina, pelo
Governo do Estado e do Municí
pio, pelos advogados. pelo pessoal
do fôro e pelo povo de Canoinhas.

O extinto deixou viuva a Exce
lentissima Senhora Luiza S. Ma
lueelli e os filhos Suely e Gilber
to Rolando.
"Correio do Norte" envia suas

condolências à família enlutada e

leva uma palma de saudade à
tumba do querido amigo.

CARTA A UM LAVRADOR
Meu bom amigo.
Devemos, hoje, homenagem de, pesar e de saudade, ao

Dr. Rolando Malucelli, pelo seu desaparecimento, inesperado e pre
maturo, compungente e doloroso.

I

Esse homem invulgar, de uma família de lavradores cu

ja tradição de devoção ao amanho da terra remonta há mais de
um século, sob a. toga do magistrado ocultava o coração voltado
à terra, aos problemas agricolas, à situação dos nossos lavrado-,
res. Foi êle, sem favor, um dos autores intelectuais, um dos ani
madores, um' dos incentivadores destas «Cartas a um lavrador»,

Eu, de mim, tive no Dr. Malucelli um dos animadores dos
nossos trabalhos em favor dos lavradores de Canoínhas. Quando
do aparecimento destas cartas era êle o nosso critico, o homem
que apontava defeitos e correções, suprimindo aqui, acrescentando
acolá, sugerindo que mudassemos a linguagem, empolada para la
vradores; que substituissemos têrmos, incompreensiveis para ho
mens, do campo; que reduzissemos o tamanho das cartas, tornan-
do-as breves e compreensíveis.

... •

Nos nossos momentos de fraqueza, quando parecíamos
ceder à campanha de adversários impiedosos e inimigos da elas
se; quando, durante as grandes depreções, confidenciavamos ao

amigo dileto a presença do cansaço e do desânimo, do desgosto
e da dôr, fruto da incomprensão e do desvirtuamento das nossas

intenções, dêle, da figura incomparável de Rolando Malucelli, o

lavrador que se fez Juiz, ouvimos a palavra de ânimo e de esti
mulo, de compreensão e de prudência, responsável pela existência
e continuidade destas cartas.

T

Não sei se na vida de Canoinhas há de surgir outro ho
mem igual. Jamais deparei tanto desprendimento, tanto interêsse
pelos problemos coletivos. Filho da distante Marretes, no litoral

paranaense, se preocupava com os problemas ligados a triticul
tura em, Canoinbas, à viticultura, à rizicultura, aos adubos, à As
sociação Rural, com a mesma paixão e o mesmo entusiasmo com

que cuidaria dos problemas relativos à cana de Marretes, essen

cial ao funcionamento das industrias Malucelli, pertencente aos

seus familiares.

Homem inteligente, de espirita' atilado', visão penetrante,
compreendeu no seu amago os problemas nacionais e sabia que
a solução deles todos reside na terra, na produção agricola, abun
dante e barata, capaz de levar a fartura e a paz a todos os la-
res patricios. ' •

Esta «Carta a um
-

Lavrador», nascida sob a inspiração do
Dr. Rolando Malucelli, devotado amigo dos lavradores de Canoí
nhas, não poderia deixar de consignar o seu pesar pelo desapa
recimento do companheiro de lutas, amigo ,da nossa gente, ho
mem que assinalou a sua passagem pela nossa terra e por ou

tras comarcas de Santa Catarina sempre com obras de real mé
rito, filantrópicas ou assistenciais, de incentivo 'ou estimulo, _!odas
de real interêsse da coletividade.

Esta carta, ás vezes festiva, lutadora sempre, veste-se de
negro, hoje, e aparece com a tarja do luto nas dobras do envelo
pe e do papel, sinal de' pesar e de saudade pelo desaparecimento
de um amigo corpo o Juiz Lourenço Rolando Malucelli.

Deus o tenha em seu reino e faça com que frutifique en

tre os homens, nesta Canoinhas de tantas e tamanhas convulsões
o exemplo dignificante e nobre do Juiz Malucelli, amigo dos la
'vradores, servidor da nossa gente.

AROLDO CARVALHO

Nota$ Póliticas
'O PECADO-R

emenda e a ela votou favora
velmente. Um só, um unico ne

cado "grave em quatro anqs·de
_

mandato, e a Igreja o proscreveu
para sempre sem remissão.

"

Não de discutimos o' caso, que
istoé assunto que IÓ a Igreja-e
o proscrito interessa.

Todavia, pelo visto, é de es

perar idêntica atitude em rela
ção 80S deputados Saulo Ramos
e Joaquim Ramos.
O primeiro subscreveu a <.e. '

menda pró-divórcio e manhoza
mente não compareceu á Câma-
ra no dia da votação, para ficar
bem com ambas as partes. No
entanto, quando se tratou do __
aumento do próprio ordenado,
lã foi, em maca e de pé quebrá
d�otar .a favor da ímoralíssí
.ma proposição. É, pois, elemento
q�e não pode merecer a con

fiança do, Cleso!
O segundo, tambérrã entusias- ,

mado divorcista, foi signatário
da emenda a êsse respeito. t
bem verdade que votou contra
ela, desacreditando, assim, sua

própria assinatura, ,mas o fez
sómente por cálculo eleitoral e

nunca por convicções relígíosas.
É, pois elemento altamente sus-

- peito, que jamais poderá mere

cer crédito das autoridades e

clesiásticas."

,

O vibrante semanário "Correio
do Sul" que se edita na cidade

deLaguna comentando a renun

cia do Deputado Placido Olím
pio á candidatura ao Palácio
Tiradentes; consequencia do vo
to divorcista, assim aludiu ao

trabalhista Saulo R�m05 e ao

pessedista Joaquim Fiuza Ramos,
ambos favoráveis ao dIvorcio
tambem:
"Placido de Olímpio Olíveíra,

velho udenista de 20 anos de o

posição e atualmente deputado
federal pela U,D N_, viu-se obri
gado a renunciar a suà candida
tura para re-eleição porque, na

questão divorcista, subscreveu a
J

antigo morador de Canoinhas e

que Iôra proprietário de uma ofi
cina de funilaria, à Rua Paula

.

Pereira. esquina da Caetano Cos-
ta. O passamento do estimado ci
dadão foi muito' sentido em toda
a cidade, onde êle vivera quasi
trinta anos.

«Correio do Norte», associan
do-se ás manifestações de pesar,
envia suas condolências à Iamilia
enlutada, à desõlada: viuva, a08

iilho!l e netos do extinto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 15-5-1954

.
Cooperativa de Produtores de

Mate "Cenoinhes" Ltda.
Edital de Convocação

.

"

o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate «CA-
NOINHAS» Ltda., usando das atribuições que lhe conferem os Es-
tatutos Sociais, resolve: \

CONVOCAR
a Assmblêia Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se na respec
tiva sêde social, no dia 23 de Maio do corrente, ás 8 horas, em PRI
ME)RA CONVOCAÇÃO, afim de tratar dos essuntos constantes
da seguinte

ORDEM DO DIA:
1) - deliberar sobre o Balanço, Relatório do Conselho de

Administração e Parecer do Conselho Fiscal;
2) - eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
3) - outros assuntos de interessa da Cooperativa.
Não havendo número legal para instalação da Assembleia em

primeira convocação fica, desde já, feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
para as 9 horas do mesmo dia.

_ Se ainda deita vez não houver número legal, fica feita a

TERCEIRA E ULTIMA CONVOCAÇÃO para 8S 10 horas, ou' se
ia 1 hora após a segunda.

'

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
passou-se o presente edital que será afixada na sêde da Cooperativa,
seus postos e armazenà, hem como em locais publicos habituais den-,
tro de sua área de "açâo e remetidos aos associados por proceesosque
comprovem remessa e recebimento, na medida do possivel.

Canoinhas, 12 de Maio de 1954,
MIGUEL PROCOPIAK 2x

Presidente

Sensaciónal Baixa de Preços
APROVEITE o abatimento de 10 a 15% durante

o mês de Maio na
\

Casa dás Casem iras, Alfáia1aria
. Operaria.

Mande fazer o seu terno por preço. nunca visto.

ARTIGO - QUALIDADE - PREÇO.

.

/
� �

Rua Paula Pereira 872 __., Canoinhas 3x

Oficina Relâmpago
/

JOÃO FREDERICO SIEMS
CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças 8 AC(tssórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - Santa Catarina
c

Vende-se Uma caminhonete Chevrolet
1948, cepecldade para 1-500

quilos, equipada, ou troca-se por uma menor.

Informações
-

pela Caixa Postal 42 ou diretamen-
te com Aldo Pacheco dos Reis 1x

:10111:91::::::::::1:=:::::::::::1::::::::===:1::l1li::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::�::=:
r

-

"

d H
ii Dr. Aristides Diener n" "

55· CIRURGIÃO DENTISTA a5
" "
" "

n Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
K ,.H J
i5 Dentaduras Anatõmicas ii
" "

ii Rua V,idal Ramos li
I CANOINHAS

-

- .SANTA CATARINA ii
:"_:::::::::::::::::::::::::::::::::011::11:::1::::::::::::::::::::.::::::::::::=::::�::::::::!:::

D,R. SAULO CARVALHO
.

Advogedo
Escritorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 202
Canoinhas S .. Catarina

Aviso a-os Cacadores
,

Que desta data em diante
. fica terminantemente proi
bida a caçada de qualquer
especie em terras de minha
propriedade na fazenda Bu
tiázinho, sita no distrito de
Major Vieira, não me res

ponsabilizando por qualquer
incidente suspeito que haja
com os transgressores.
Canoinhas, 15-5-54.

Odilon Davet

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,

I ,por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza

.Um presente comprado na

Casa Erlita
sempre. agrada

Precisa-se
Uma competente empregada

doméstica tratar na Relojoaria
Omega.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princ�za, L ygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense-I'

Discos
.

R C4 VIVTOR
Casa Erlita

"Diário de Noticias"
o matutino de maior tiragem da

Capital da Repúblic!l
"A CARETA"

A 'revista mais popular do Brasil
A venda na

'

"Agência Lotérica",
Praça Lauro Müller

vindos do Rio por avião.
(coDtribUição voluntária do . "Correio do "Norte" '

-

em favor da bôe imprensa)

Ao povo em geral
Aviso ao/público em geral, que deichei de traba

lhar na firma Miguel Klempous, proprietário do Açougue
Casa Natal, de- fronte do Quartel da 3a. Cia. Izolada,
aonde trabalhei um ano e seis meses, como cortador de
carne verde, serviço que desempenhei com maior hones
tidade para a firma, nunca pedi um centavo para contas
minhas ou fiança, e nem agora que deixei

.

de trabalhar
com a Firma Miguel Klempous, não tenho contas a rece-

ber, que as mesmas são ou pertencem ao mesmo.

Pois' o sr. Miguel Kle.npous chegou a me negar a
folha de Seguros que tenho direito, por lei, acidente que

4x tive em pleno cerviço da Firma, em 31 de Dezembro de
1953, deste .acidente que até hoje não acho-me comple-
tamente restabelecídfi

.

Fica ahi esclarecido a minha
.

situação 'com o sr.
Miguel Klempous, o mesmo obrigou-me a' trazer em público.

Canoínhas, 10 de Maio de 1.954

(Ass.) LEONARDO BREY

Pensão
.

Familiar
Anéxo á Churrascaria Rancho Alegr-e. alu

gam-se quartos para pensionistas.
Aceitam-se encomendas de malmitas.

Churrasco ás quartas e sextas feiras à tarde.

Domingos na parte da manhã. 3x
�......__...... ......-= .......=.==.'a.�...

"Arno"
Enceradeiras eletricas simples e aco

pladas com espalhador de "cera
"eletro-automatico" __

Liquidificadores ARNO IV Centenário com inovações
exclusivas, modernas e funcionaes.

/

Rádios a luz e baterias
Radio fonografo

Um conforto no seu lar

Seu guia para um mundo de prazer

, "Pioneer"
sonoro

"

J. CÓRTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone, 125 - Caixa Postal, 76

Canoinhas .J'Sa'nta Catarina

::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::·1:11:::::::::::::::=::::::=:::::=::::::::�:a=;::::I::
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ii "'Banco Indústria e Comércio de Sa-nta Catarina S. A. ii
" -

ii Matriz: ITAJAÍ Enderêço telegráfico: « I N C O» iI
" -

55 T�XAS DE DEPÓSITOS iI
" -

55 Contas de Movimento Contas a Prazo ii
" �

!i A Disposição 3% a. a" Com aviso de 120 dias 5% a. a. 55
ai Prazõ Fixo 6 mêses 5V20�o 8. a. ii
" "

55 Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a, 55
.. ...... ..
.. . ..

5: Dep. Populares 5% - Retiradas Livres - Limite Cr$ '100.000,00 5E
" "

ii Agencia nesta cidade à praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira 5:
" -

ii Abra uma conta no "lnco" 'e pague com chequei g
.. . .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 I .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.1&111:1••••••••••••••••

�------------------------------------....----�

Um chacara situada no Alto da Tijuca com uma .casa de ma

terial e mais nove construções novas de madeira Terreno
com Vinte Um Mil metros quadrados, com plantações, Ar�
vores Frutíferas, Aves e demais utensílios necessgríos a Granja
Meia 'data de esquina, rua Coronel Albuquerque com rua

Sete de Setembro, sem construção
Uma camione1e "Chevrolet ano 28 com quatro peneus novos

Maquina em perfeito estado, para Trezentos Quilos
Uma Camionete, Ford 29, peneus velhos, Maquina recem

retificada, Caixa e Cabine nova, capacidade 1500 quilos,
Explica-se ao interessado motivo de Venda.·

Demais informações-com SYDNEY CORTE, Caixa Postal 127,
Canoinhas, Santa Catarina 3x

Vende-se. Po-r Preço de OCd?ião

----= ----..---- -- -- �.

r'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
'INFLAMACOES,
COCEIRAS,
\F R I_ E 1 R AS,
E 5 P 1 N H A S., e 'T e.

b=::==:::::::===_==ftI "

/

�G�,ô: �,��l�"
:!>oii"tti � � t:UH:\\�

,

�.�._�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO �OIHE

\.

;

15-5·1954

M1NISTERIO DA GUERRA
"-

Junta de 'Alistamento MUitar de ,Canoinbas 148. D. B.
.

Ed.ital 'de Convocação
Krochmalny; Onofre Champovs
-ki, filho de Martim Champovski;
Orlando "bopes VÍêíra, filho de '

Manoel L. Vieira; Osmar Gall(,t
ti, filho de Walmor Ivo Gallot
ti; Osmindo Waldernann, filho
.de Henrique Waldemann; Os.
valdo, Schadek, filho de Rodol
fo 'Schadek; Otto Caetano Gros
skopf, filho de Antonio Gros

skopf; Ovandi Guttervill, filho
de Miguel Gutervill; Paulo Ado
lar Wagner, filho de Carlos'

Wagner Juníer,
.

Paulo Hartner
Gonçalves, filho de João Leandro
Gonçalves; Paulo Moissa, filho
de André Moissa; Paulo Niejel
skí,' filho de Pedro Niejelski;
Paulo Voos Junior, filho de Pau
lo Voos; Pedro Alves de Lima,
filho, de João Alves de Lima;
Pedro, filho de José Haker; Luiz
Leandro de Souza, filho de Fran
cisco Leandro de Souza.

38• Turma - 4-VI-1954
Pedro Martins, filho de Sinho

ca Martins; Pedro da Silva, filho
de João Pinto da Silva; Plinio Je. Maria Góss Glinski oficial do

ronimo da Silveira, filliÓ de Vito. Registro Civil do Distrito de Pau-

rino Damaso da Silveira; Presei- Ia Pereira, Comarca de Canoinhas,
liano Trinoski, filho de Nicolau', Estado de Santa Catarina.

Trinoski; Raul Mülmann, filho de
Alvino <Mülmann: Roberto de
Lima, filho de Manoel de Lima;
Roberto Pape, filho de Alfredo
Pape; Rufino Barbosa, filho de
José Barbosa; Salvador Munhoz,
filho Januario Munhoz; Sebastião
Alves Martins, filho de Ermelino
Martins: Sebastiãó Ferreira Ter
res, filho de Pedro, Ferreira Ter
res; Selvino Bannach, filho de Ota-"
cílio Banuach; Severo Szenczuk,
filho de Zico Szenczuk: Silvano
Leite, filho de Augusto Leite;
Silvestre Lascoski, filho de Paulo
Lascoski: Terencio Correa d� Pra·
do, filho de Nestor' Correa do
Prado; Univaldo Pires, de Lima,
filho de Argemiro Pires, de Lima;
Univaldo '8chroeder, filho de Roo
bel\to Schroeder; Univaldo Voigt,
filho de Ma� Ricardo Voigt; Vai·
demar Werne"r, filho de Leopoldo
Werner,; Valentin Medeiros, filho
de Aureã Medeiros; Vergilio Ben·
to da Rocha, fiUio de Bento Ca
milo da Rocha; Vict.or Lemos, fi·
lho de Maximiano Lemos; Victor
de\ Sopza, filho de Pedro Olinto
de Souza; Vit0r Sudoski •. filho de
Fra'ncisco Sudoski; Waldemiro Co
laço, filho de João Colaço; Wal·"
frido Fernandes, filho de Sezario
Fernandes, e William (ltto' Voigt,
filho de Affonso Voigt.

Conoinhas, Sta. Catarina. Em
7 de Maio de 1954.

I - Os conscritos abaixo men
cionados, devem comparecer na
Junta de Alistamento Militar,
Anéxo a Prefeitura Municipal,
afim de serem notificados a U
nidade, onde vão servir e, data
de apresentação.
II - Os convocadosque dei

xarern de se apresentar nas da-'
tas abaixo declaradas, ficarão
consíderados «INSUBMISSOS».

Unidade designada: -Batalhão
Mauá - Rio Negro - Paraná;

Ponto de reunião: - PREFEI
TURA MUNiCIPAL- Canoinhas,

Data de apresentação: - la.
Turma - 2-VI-1954.

Adamir Veiga, filho de Sera
fim Veiga, Airton Dal'Comrne,
filho de Pedro Dal'Comme; Ali
nor Alves de Lima, filho de Jo
ão Alves de Lima; Aloízio Gmack,
filho de Jeronimo Gmack; Alta- '

miro Prestes -de Medeiros, filho
de Alfredo Prestes de Medeiros;
Altavir Machado de Miranda,
filho de .José Machado de Mi
randa; Aurívio Alves de Siqueí
ra, filho de Pedro Alves-de Si-.
queira; Amilton Artner, filho de
JoãJ Artner; Antenor Siqueira
Padilha, filho de Bento Gonçal
ves Padilha; Antonio Dia!, filho
de Marcilieano Dias; Antonio Sá
Ribas, filho de Manoél Sá Ri
bas; Antonio dos Santos, filho de
Marcelino João 'dos Santos; An-:
,tonio Szczyzíel, filho 'de José
Szczyziel; 'Benedito Alves Ma-'
chado, filho de Silvestre A. Ma
chado; Bernardino Marko, filho
de Demetrio Marko; Carlos Ba-

-, biretzki, filho 'de, Estanislau Ba
biretzki; Carlos Rudolph Schu
nidberger,filho de José Schunid-

" berger; Domicio Margoti, filho
de João Margoti; Davi Zaranski,
filho de João Zaranski; David
Corrêa, filho de Jorge' Corrêa;
Eleuterio Dranc;a, filho de João
,Dranca; Ernesto Batista dos San
t08, filho de David Batista dos
Santos; Estanislau Knorek, filho
de Antonio Knorek; Euclides
Lara Cardoso, filllo de Francisco,
de Lara Cardoso; Frederico Koh
ler, fi1ho de Frederico Jacob
Kohler, Guilherme Stelzner, fi
lho de Ernesto Stelzner; Heitor
Hus, filho de Henrique Martins
Hass; Heitor Martins filho de
Pedro )\'Iflrtins; Altair Antonio,
filho de Prudente B. Nascimento,.

2a Turma - 3-VI-1954.
Izaltino Richardt Munhoz, fi

lho de Victor ,Martins Munhoz;
Joanir Cristo, filho' de 'Pedro

Cri.sto, João Batista Pacheco, fi
lho de'Sebastiana Pacheco; Jo
ão' Ferreira de Lima, filho de

Benjamin FErreira de Lima; Jo
ão Guaski, filho de Gustãvo

_ Guaski; João Ivo de Quadros,
filho de Francisco Antonio de

Quadros; João Maria dos San
tos, filho de Antonio Eugenio
dos Santos}. João Maria de Sou
za, filho de Aristides-de Souza;
João Schilbaner, filho de Anto..

nio Schílbauer; João 'Warchíakí,
filho de Antonio Warchiaki; Joa
quim Cipriano Silva, frlho de
,Benedito Cipriano Silva; Joa
quim de Lima Prado, filho de
Florenti'no Lino de Lima; Júr
dão dos Santos Neto, filho de
Vicente Taborda dos Santos;
Jorge Lara Cardoso, filho de
Pedro' de Lara Cardoso; José
Bonifácio Furtado, filho de Jo
sé M. Furtado Primo; José Cor- .

deiro Franco, filho de Francis
co Cordeiro Franco; José Lau
res da Rocha, filho de Osorio
Lsures da Rocha; José de Lima,
filho de João Gonçalves de Li
ma; José Seredniski, filho de
Bronislau Seredniski; José To
bias Ribeiro, filho de Pedro To
bias Ribeiro; Julio Kacz, filho
de Gregorio Kgcz; Julio Santos,
filho de Angelino Francisco dos
Santos; Kerelo Gontarek, filho
de Nicolau., Gontarek, Ladislau
Kaspchach, filho de Francisco

Kaspchach; Lauro Engel, filho
de Jõão Engel; Lauro Holles,
filho de Joã6Holles; Leodofri
-do Cardoso, filho de Maria Au-

gusta Cardoso; Leopoldo Macha
do da Silva, filho de Francisco'
Machado' da Silva; Lucas Grein,
filho de Bernardino Greín; Lu
ciano Babiez, filho de José Ba
biez; Ludovico Estoleski; filho
de Waldíslau Estoleski; Luiz
Correa de Souza, filho de Fran
cisco' Correa de Souza; Lui�Le
mos de Souza, filho de Joaquim

,
Lemos de Souza; Luiz PavariA
Neto, filho de Benriqife Pava-'
rin; Lucio. Guis, filho de Cata-'
tina. Guis; Mariano Gumbowski,
filho de Ignacio Gumbowski;
Mario Voigt, filho de Paulo Voi-,
gt; Milton Kes�in, filho de Max

Kessin; Miguel Czarnik, filho de
André Czarnik; Miguel Gercino
Baptista, .filho de Euzébio Bap
tista Fragoso; Miguel Iendras,

,

filho de' José Iendras; Miguél
Mendes, filho de Salvador Men
des de Queiroz, Miguel Rosário
da Cruz, fHho· de Grego'rio Ro
sario da Cruz; Nicolau Maiesvs
ki, filho de Francil'co Maiesvski;
Nicola'u Teles Rodrigues, filho
de Narciso Teles Rodrigues; Nor-

,

bertQ Rank, filho de Luiz Rank;
NiValdo Soares Bueno, filho de
Alfredo Soares Bueno; Octavio

Krochmalny, filho de Miguel
CARLOS :NOGUEIRA
2°, Ten. Del. 148• D. R.

Dr. Aroldo Carneiro d. Carvalho
-ADVOGADO - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

Secção do Estado de Santa Catarina, s�� n. 360)

Inventários, cobranças, cont�àbs e_ outras causa,s clveis e

comerclais - Direito industrial e legislação do trabalho - Na

tl;lralisações e títuÍos declaratórios - Causas criminais
\

,._, ,Escritório e Residência:
Rua Vidal Ramos - Canoinhas - Santa Catarina

Vende-se
Por preço de ocasiã� ,1 cása

com frentt' de alvenária em ter
reno com área de 20x40 (1 da
ta) sitá 'á rus Paula Pereira n.

430. Propriedade localizada ao

l;ldo do novo Edificio dosÇor- '

reios t>
�

Telégrafos e defronte a

Farmácia Oliveira. Otimo ponto

I'
comereisl na principal artéria de
Canoinhas a, 60 metros da Pra

ç� Dr. Oswaldo, dê Oliv,eira.'

M,�nipulação escrupulosa 1 Preços módicos I Tratar com o Sr. Ludovico Bo-

... IIiII .... I_.. .. 'ra - na firma União Madeireira.
"

I FarmaciaEspecialidades Farmaceutic'as
Perfumadas· Produtos de Beleza -de

Rubinstein, Margaret Puncan" Coty e
, Artigos �e Toucador etc.

o Li ve i r a

Helena
outras

Vende-se,
Uma carroça, eixo, 18 com

2 animais, arreamento c9n'1�
pleto.

'

Preço Cr$ 6.000,00.}
-

2x'
Tr'atar com o Snr. Ka-lil:Ca
dor na Estação de paciencia.

Ministério d a Guerra
,

' 5a. Região Militar
Batalhão Mauá

«Atenção moç,os nascidos! em
1935 ou ârrterioress

O Coronel Comandante do Ba
talhão Mauá avisa que à inspeção
de -saúde da época complementar
terá lugar, no Quartel daquela uni
dade, de � (oito) a 28 (vinte e

oito) de maio do corrente ano, pa
ra os Muuioipioa de 1U0 Negro
(Paraná), Mafra, Canoinhas, São
Bento do Sul, Itaiôpolia. Papao
duva e Rio Negrinho (Santa Ca
tarina).

Devem comparecer todos os ci
dadãos aa classe de 1935 ou' an

teriores (refratários) que por qual
quer motivo deixaram de apresen
tar-se nos meses de outubro, no

vembro ou dezembro de 1953,
quando. foram procedidas as

'

ins,
peções d� saúde nos Municipioa
acima mencionados.

'

Quartel em Rio Negro, 3 de
. maio de 1954.

Haroldo do Paço Mattoso Maia
Coronel Comandante

EDITAL

Faço ciente a quem interessar
possa que estão preparando. Ele pa
ra casar-se em meu cartorio xHer
cilo Theodorowski e Therezinha
Garrett». Ele é solteiro, lav�ador;
natural de Três i Barras, Munici
pio, de Canoinhas e residente em

Bugre, Municipio de Canoinbas,
onde nasceu a um dias d'Õ mes

.de setembro lia ano de 1927. Fi
(lho de''José T�eodorowski e de d.
Gilda Maiorki." Ela 'é solteira, do·
mestica.cnatural de São Luiz do
Paraná, Estado do' Paraná, onde
nasceu a08 vinte e nove dias do
mes de ianeiro do ano de 1934.
Filha de Esmael Garrett e de d.
Helena Garrett, já falecida. Quem
souber de algum impedimento de·
ve acusar na forma da Lei.

Paula Pereira, 6"d'e máio de 1954.

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do Registro Civil ........

LIN6ERIE ET4M
dê fama mundiai
distribuidor exclusivo

Casa Erlita.

,Aluga..;.se
o proprietário'da Casa Bran
ca aluga-a' toda ou em pa,r
tes, fazendo as reformas d�
acordo com as necessidades.

do arrendatário.

Tratar com o proprietário sr,
Salim Zattar no local. 2x

Vende-se

Preço (onvld'ativo
Uma otiina propriedade em

Rio dos Pardos, com frente pa'
ra a Estrada geral Dpa. Francis
ca, cem os seguintes bens:

'

Uma casa de moradia, anexo

caSa comercial, toda ladrilhada,
com respe.ctivo estoque compos
ta de Secos e molhados; miu-
,dezas, armarinhos, etc; 11 cabe
ças de gado de Raça, 50 cabeças

,

de porco Macáo. '

Contem benfeitori's,' paiol
Quintal bem arborizad�s.
, Nas, meSffias dép:en:iencias da
casa tem em condições higieni..,
cas, sala para açougue.
'-Ver e tratar co� o Snr. Hen
rique Rempel, no IOCál; ou com

o Snr. Antonio de Barros em

Canoinha� na Casa Natal. 2x

Notas Politicas
...

A Direção do (Correio do Norte>
,O jornalista Aroldo Carvalho.

que vem dirigindo esta folha n08
'últimos quatro anos, teria mani
festado, intenção de abaadona-Ia,
nos próximos dias, afim de se de
dicar à campanha politica que se

avizinha.

Nos círculos udeniatas já se co

gita do nome do substituto do
-noaso companheiro de trabalho.

A «grande» Convenção •• '"
,

O, PSD local. à portas e jane
las fechadas. presentes dês ou do
ze pessoas, realizou «importante»
reunião que se prolongou até alta
madrugada. Houve choro e rsn

ger de destes.
Albino levava no bolso uma pis

tola eagatilhada: a candidatura Bc
Olivério .Corte à deputação esta
dual; Raul Hoeder esbraveiave
trazendo no bolso um «traque»:
a propria candidatura; Fernando
Oliveira, mais sabido trouxe um

.tanque pesado - Leoherto . e um

«disco voador» - Ivo d'Aquino.
Houve grossa, p a n c a d a r i a ,.

Muita roupa suja foi lavada. Fer
nando; 'graças a imposição de Leo- _

berto e à coação de Ivo, venceu

a.parada: Olivério e Raul foram
queimados, postos à margem. En-

, tre mortos' e Ieridos não houve ,

danos a lamentar,
'

Houve outro golRe ainda não
percebido pela ingenuidade pesse

. dista: os candidatos do PSD ao

Senado lerão Aderbal e Nereu,
,

Ivo deu o golpe n{) PSD canoi
nhense e, conséguiu ser indicado
por aqui, em contraposição a A
derbal que contava com os votos
da representação pesaedista de
Canoiubas.

K «barganhá» teria .sido mais
ou menos assim:
- «Ivo, sé voce conseguir a

minha candidatura à reeleição eu

conseguirei ã' sua indicação 80 Se
nado por aqui. Manjou�»
- «Negocio feito» ...
- «Tá ... »

Vista-'s. d. acordo com

a 'estação, escolhendoi
t

.

agora ,o seu raJe
de, inverno

, ;

f
,

r
, I

ALTA QUALlDADE'
E DISTINÇÃO

Exclusivista no Município
João J. Periera ,

/

Rua Vida I R.mos ,s/n
Caixa Postal 97 •. Fone 298

CANOINHAS

Tem bo'm g'osto?
Tome Café S. Tereza

Oportunid'ade
Casas e datas à venda.

no perimetro urbano. Pre
ços, convidativos.
Procurem o snr. Feres

Coury, ,nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.' CONVITE
O Govêrno Municipal, os Di

retores, Professores e Alunos
dos educandários da cidade, con
vidam as excelentíssimas autori
dades civis, eclesiásticas e mi
litares e o pôvo em geral para
assistirem

I
ás solenes exéquias

de Sétimo Dia em intenção da
, alma do DOUTOR LOURENÇO
ROLANDO MALUCEt.LI.
na Matriz "Cristo Rei", dia 17
do atual, ás 8 horas.

Agradecem antecipadamente
aos que comparecerem.

Delegado de Policia
de Papanduva

Vem de ser nomeado Delega-
"do de Policia de Papanduva, o

primeiro do novo Municipio, o

nosso grande amigo Sargento
Lidio. João Ferreira, bravo e

dedicado servidor da Policia
Militar ,de Santa Catarina, ex

Comandante do destacamento

policial de' Canoínhas, ex-Sub

Delegado de Policia do então
Distrito de Papanduva, homem
dedicado ao seu mlstér, fiel

cumpridor dos seus deveres..

Clube de Tiro, Caça e Pesca Major T. Vieira
EDITAL

Torno público que por tdetermínação do Ministério da A

gricultura, Departamento de Caça e Pesca, foi proibida, no mu

nicípio de Canoinhas, 'S- caça de PERDIZ E CODORNA.
Os infratores, serão punidos.. de acôrdo com as leis em vigor.

Cànoínhas, 30 de abril de 1954
RODOLFO SCHEIDE - Presidente

SOCIEDADE ESPORTIVA ERVAL
BAILE DE ANIVERSARIO - CONVITE
. '

IA Diretoria da Sociedade Esportiva Erval sente-se hon
rada em convidar seus -dígnos associados, bem como sacias do
Clube Canoínhense, Soco Ben. Operária e Elite Tenis Clube, para
o Baile que fará 'realizar sábado proximo, dia 22 do corrente, em
regozijo à passagem de seu 2' aniversário de fundação.

Traje: Passeio, Música: Jazz «Caçanjurê» de Caçador.
Reserva de Mesas: A partir de hoje, às 14 horas, no. Clube.
NOTA: Pede-se às senhoritas a gentileza de entregarem

na portaria do Clube, em envelope fechado, um retalho do ves

tido que usarem na noite do baile.

Agradece a DIRETORIA.

Compra-se trigo em grão
ADIB SAKR & CIA. LTDA. avisam os interessados que

estão comprando trigo . em grão para sua fábrica de trigo trítu.
rado para quibe (Borgol), ao preço do dia.

"Rua Marechal Deodoro - Fone 2'83 Canoinhas 3x

,--_.---------------------,
,

Cine Teatr'o Vera Cruz'
A P R E. S E N T A/:

Hoje. ás 20 horas - Improprio até 14 anos
, .

Uma aventura de Johnny Weissrnüller na selva africana
é o que nos conta, em estilo impressionante,

'esse movimentado filme

FURIA NO'- CONGO
continuação seriado «o Vale dos Desaparecidos»

Amanhã, - ás 14 horas - Censura Livre

FURrA NO CONGO
e. continuação do seriado

NOITE· INOLVIDAVEL

Amanhã - ás 17 horas - Censura Livre
Amanhã - ás 20 horas -' Improprio até 14 anos

Oscaríto e Grande Otelo, na colossal comédia

A' DUPLA DO BARULHQ�
�

2&. Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 anos - REPRISE

3a• e 4a• Feira· ás 20 horas - Improprio até 14 anos

com John Barrymore Jr.
.

--.----

5a• e 6a• Feira - ás 20 horas. - Improprio até 14·anos
Os heroícos aviadores navais em contraste com o inferno

em que viveram durante a última guerra!
John Wayne e Robert Ryan em

HORIZONTE DE GLORIAS
I.

em technícolor
.

_'

Não percam para 23 do correnté
'

o colossal

"SCÁRAMOUCH E"

Ecos Muodanos
Foi no dia 3, parecia uma per

sonagem da historia de fadas, uma
figura de tela de erea romantice.
Graça, mocidade e beleza, de
mãos dadas formavam encantador
trio, regalo para os olhos, reêor-

dações de historias de princezas,
O traje nupcial, criação do atelier
da Sra. Ruth Colodel, era na

composição artística e na delica- '

deza dos tecidos, um verdadeiro
Poema, nome que alias, recebeu
de sua idealisadora.

A mais fina renda Chantilly
foi empregada na confecção da
blusa e saia que terminava em

um, longo babado pliesado de tu
le branco azulado.

'

A "tonga cauda emergindo da
cintura desdobrava-se em cinco
babados pliesados e- superposto.
Preso p.o.ufino ramo' de flores de

laranjeira ao toucado plissado
descia o véu tambem em tule.

,
Abria o cortejo nupcial a gra

ciosa menina Anna Rita C de O
liveira, trajando lindo 'vestido de
tulle,

A nave da Igreja de S. Sebas
tião em Três Barras, foi pequena
para conter, parentes e amigos
das duas famílias Prohman e Be
nedito Terézio de Carvalho.

Acompanhadas pelos acordes
sacros da Ave Maria cantada pe
la sra, Yvonne Bügman Leal, ele
varam-se á Deus preces pela fe

licidade de Lia Irene e Terézio.
Na retina de todos ficou a si
lhueta graciosa daquela noiva
de olhos sonhadores e felizes. O

casal Prohman e o sr. e a sra.

Benedito Terézio de Carvalho,
achavam-se possuídos da- mais
viva emoção, aófitarem seus fi-

lhos que sagravam urn novo lar.

A recepção
.

oferecida pelos
paes da noiva., foi de requinta
da elegancia . e distinção.
Anotamos entre os convidados:

O senhor e a senhora Jair Côr
te, o senhor e a senhora Arolde
Carvalho, e senhor e a senhora
Modesto Zaníclo, o .senhor e a

Senhora Orestes Proccpiak, o

senhor e a senhora Osvaldo S.
de Oliveira, o senhor e a senho-

ra Saulo Carvalho, o senhor e

.a Senhora João Colodel, o se

nhor e â .senhora João Pacheco
e suas filhas Enideth e Ayr, o

senhor e a senhora Leoberto

Leal, o senhor e a senhora Adyr
Prohman, o senhor e a senhora

Alceu Pacheco, a senhora Alceu
Pacheco sempre muito eteganté.
'O Senhor e a senhora Romeu
Ferreír a, o senhor e senhora Mi

guel Procopiak, o senhor e 8_
senhora Rivadavia Corrêa, e sua

graciosa filha Neide, o senhor
e a senhora Otto Friedrich, c

senhor e a senhora Celso Rãuen,
o senhor e a senhora' Aristides

Diener, o senhor e a senhora
Vitorino Ferreira, as senhoritas
Roselis-Schram, Malba Cardim,
Yvonne Tinel, Otília Friedrich,
e Elizabeth Gallotí, os senhores
Ernesto Bíshop e o Coronel Nel- '

son Cruz, o Major e .a senhora
,Oy�ma.

Pela falta dOe espaço, deixa
mos de anotar muitos nomes.

� GABY
.

Socio para depósito' de
esquadrias, ,

. madeiras
em geral

Recolhe-se um. socio com

capital a combinar, com conheci

mento do ram� de madeiras, para
ampliar movimento do deposito
e beneficiamento de madeiras.

Garante se bom lucro. Informa
ção 'com o SnrEstanislau Dam

broski, Rua Almirante Taman

daré, 1.408 em Curitiba ou com

seu gerente da- Fabrica, de' Es

quadrias a rua Marechal Deo

deoro em Canoinhas. 2x

,-PElOS 1..4fRlES
e .PaiO (I)

....

C2§ �
ANIVERSARIA�TES D A SEMANA

'Hoje: O sr, Peri Gustavo Lem
ke, o jovem Artur Bauer Filho,
o sr. Henrique Waldmann.

Amanhã: o sr.'- Ney Soares
Machado.

Segunda Feira: 08 jovens Nélio
Corrêa; Aroldo Schmidt, e a sra,

Leopoldina, esposa do sr, Rodol-
fo, Froehner.

'

:

Terça Feira; O sr, Pedro Me
rhy Seleme; o [ovem Anuar Se
leme; o jovem Célio Kohler, o sr,"
Antonio Voicik.

Quarta 'Feira: dna. Elza esposa
do sr, Altavir Zaniolo; cf' jovem
Jayme José Rudolf. o menino
Vitorio. filho do sr. Vicente No
vak; Osmar, filho do sr. Augusto

Brsuhardt, residente em Felipe
Schmidt: o sr. Pedro Ivo Gallotti,

.Quinta Feira: A sra, Paula Ma
ria esposa do Dr. Saulo Carvalho;
a srta. Geralda Schmidt; o sr,

Alberto .Federmann: Maria Ber
nadete filha do sr. Walmor Fur-

tado; Edson Luiz filho do sr. Arno
Court Hoffmanu; srta. Maria E
cilda Galloti.

, Sexta Feira: Luiz Cesar. filho
do sr, Altavir Zaniolõ; dna, Pearl,
esposa do Dr. Orestes Proçopiak;
Olga, filha �o sr. Braz Vieira,
Aos aniversariantes, são os vo

tos de limitas felicidades que o

"Correio do Norte" almeja a

todos.

.Oração ás mães. canoinhenses
Integra do discurso do Dr. �OJJ
renço Rolando Malucelli, proferido
ao microfone da Radio "Iocal, à
noite de 9. de maio, em hornena
gem ás mães canoinhenses.

Já vos disse, ôntem, o culto .comandante deste Progra
ma «Paz' e Bem», no seu, como sempre, bem lançado artigo
«A Imortal Canção», publicada nos jornais da terra, o Dia das
Mães, é um acbado de nosso século.

E quem o achou?

O Norte-americano, esse extraordinário povo, apontado,
acusado 'como mater-ialista, voltado apenas .para as cousas ren

dosas e práticas da vida!

Dia das Mães!

Dia bendito em que, mesmo sem termos consciência

disso, voltamos a infancia, recordando os dias felizes, despreocu
pados de menino criado no interior, peralta sem maldade, pés
descalços, thorax nú imune de gripe afastado das cousas da

complicada dita «Civilização»!
Dia bendito, especialmente a nós os qu;, alem de po

dermos comprar aos nossos filhos, mesmo modesto, o presnte q�e
querem oferecer à Mamãe, ainda usamos o simbolico cravo ru

bro do amor, com nossas velhinhas longe da vista, mas perto,
muito perto dos nossos corações!

�

Dia das Mães, segundo domingo do mes das flores, dos
casamentos, do mês de Maria.

Certo está, e feliz foi quem disse que «no calendario

humano, excluido o Natal, nenhuma outra data há em que o

nosso coração pqssa pulsar tanto, sentindo a poesia mais funda,
quanto no dia das Mães».

-Neste dia e neste programa, de. titulo tão' sugestivo
«Paz e Bem» - ,com o pensamento voltado à minha velhinha
distante e o coração confortado - duplamente grato à nossa

Mãe do Céu, pois - pelo prazer de poder proporcionar a meus

filhos, a alegria de oferecer o presente à sua mamãe, faço um

apelo ás mães Canoinhenses, à equipe admiravel de mulheres

que venceu espetacularmente em 11, 12, 13 de Outubro do ano

passado, à todas -as que foram agraciadas por Deus, com a gló
ria da maternidade, e tambem as que foram privadas por Ele
desta grande dadiva e onde, 'muitas vezes, se encontra maior

capacidade de sacrificio.: pois mantem intáctas as suas forças de

dedicação, que trabalhem, ajudem éomo possam, a Campanha
pró Construção do Asilo de Orfãos e Desamparados.

1 Mães Canoinhenses. Senhoras de éanoinhas, que quan·
do querem já demonstraram sobejamente que fazem.

De todos os desamparados os orfãos constituem a par-
te mais digna da nossa compaixão.

'

'

Eles estão privados das bençãos que um lar oferece.

Eles não gozam o amor, a ternura de uma querida mãe,
nem o cuidado e proteção de um pai responsavel.

Eles encontram logo ao despontar da existencia toda a

dureza e arrnagura da vida, sem o amparo que outros gozam.

A �esponsabilidade por eles, não só pertence aos pode
res constituidos da Nação, mas a cada um que tem possibilida
de de ajudar.

Uma infancia feliz, é a preparação para um bom futuro.

Como esperar o aprimoramento da Humanidade, sem a

melhoria do Homem, e como aguardar o Homen renovado, sem
:7 '

o amparo a cr!ança? .

Em nome de vossos filhos, mães-Canoinhenses, ajudai a
dar aos orfãos desamparados, o que a vida lhes não concedeu:

Lar, alimentação, instrução e educação.
Mães Canoinhenses. Senhoras de Canoinhas, certo, cer

tissimo li, alhures, a mão que escreve um livro nobre, é res"

peitavel e generosa, todavia, a mão que socorre um orfão de

samparado, é- sublime e santa.

Mães de -Canoinhas, o bem que praticardes hoje, seja
o vosso advogado, e o advogado dos vossos filhos amanhã.

I,
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