
NEM TUDO SAIO COMO
"ESPERAVA O SR. BODANT

Com o projeto de lei' encamínhado a Camara de Verea
dores pelo Sr. Generoso Prohmann, Prefeito interino, contra
tando os serviços profissionais do Dr. Mario Amaral, para advo

gado da Prefeitura, os elementos do PTB e mais alguns "simpáti
cos" que querem estar com um pé lá e outro cá, afim de não

perderem futuros conchavos comerciais, concordaram com a indi-

cação do Dr. Mario Amaral.'
�,

i O Sr. Albino Budant tinha um candidato que era o Dr.

:Iv.roacir Budant, moço inteligênte, filho de Canoinhas, sobrinho
seu e que desde a saída do Dr. João Carlos Ramos, estava certo

que seria escolhido pelo PSD. Ficou o Sr. Albino sem saber até

,ágora porque razão lhe fizeram essa grande "ursada" e esse

tapa com luvas de pelica, recebido de seus amigos"Aliandstas".
Defensor partidário - o único homem que tem mantido a tra

díção do seu partido, hoje já com poucos elementos em suas

fileiras, quasi moribundo, o PSD de Canoinhas está sendo esque
cido pelo PTB, cujo testemunho acaba de ser dado com � ind}
cação do Dr. Mario Amaral, em vez de Dr. Moacir Budant, filho
de tradicional família pessedista e que tantos serviços tem pres
tado ao seu partido.

i.O que mais se admirou foi que todos os 'vereadores do
'PSD quando em discussão o aludido projeto na Camara de Ve

readores, ,nenhum sugeriu o nome de Dr. Moacir. Budant - sen

do preciso que o Vereador da UDN Aziz José Selerne, o fizesse,
no que foi imediatamente aparteado pelo Dr. Haroldo Ferreira,
que como sempre o fez, exigiu que fosse contratado o Dr. 'Mario
Amaral. '-

O Sr. Albino Budant a estas horas, já contratado o Dr.
Mario Amaral, deve estar pensando lá- com seus botões: Se eu

)i_ão me cuidar e prevenir, são capazes até de me tirarem o

"jornal, a última gota de sangue do meu partido.

,0 ALIMENTO DO IMPOSTO
de lndústrie

\

,\

e Profissão e Licença
Toda a cidade estava alarmada. Nos clubs, ,nos cafés, só

se falava na nova tabela dos impostos de Indústria e Profissão
e Licença, encaminhada à Câmara de Vereadôres pelo Sr. Gene
roso Prohmann, tabela esta que previa um aumento dos aludidos

ímpóstos em mais' de 300% e que aprovada, certamente iria su-

locar o nosso desenvolvimento econômico comercial-industrial.

Pequenos comerciantes e indústriais já diziam que a nova tabela
QS forçariam a cerrarem as portas. Verdadeiro tumúlto estava

para se originar em Canoínhas. Foi quando os componentes da

Ass@ciação Comercial em organização, foram ao Sr. Generoso e

explicaram detalhadamente o que significava para a vida de Ca

aomhas, se o's impostos fossem aumentados conforme constava
na nova tabela.

"
Em presença dos representantes da Associação Comercial,

'ij. '., Prefeito interino Sr. Generoso Prochmann comprometeu-se a

*,zer um novo estudo, aceitando a colaboração dos industriais
eomerciantes e etc.

>\�

'vamos aguardar o que será feito em benefício do nósso
povo. Pelo' que se vê, teremos muitos aumentos, novas taxas e

muitos "Prefeitos" governando Canoinhas.

/ Louvável aprovação, da
, .Cârnara fv1un leipal
'Transcrevemos abaixo a indicação apresentada pelo Vere

ador Dr. Sílvio Mayer à Camara Municipal que, depois de exa

minada, foi unanimemente aprovada pelos Vereadores da UDN1
,SD e PTB. ,

'

� Considerando a farta distribuição de boletins espalhados
pela cidade e interior do município, contendo acusações às figuras
Í!espeitáveis do Cléro local, nas pessoas dos Padres Franciscanas

. � Irmãs Franciscanas,
'

Considerando que os referidos boletins, pelas calúnias
lançadas à' público, escandalizaram as famílias cristãs não só da

�idade como do interior, causando revolta e ferindo as conciên

�as cristãs de nosso povo,

Considerando os elevados serviços prestados' no terreno

relígíoso, social, moral e educacional, por êstes apóstolos ora tão

!Jura e injustamente injuriados, requeiro que conste, em ata um

vôto de repulsa por esta onda infamante e um vóto de solida

riedade aos Reymos. Padres Franciscanos representados nesta

paróquia pelo Revmo. Padre Vigário Frei Hilár-io Banse, bem

,�omo . às Revmas. Irmãs Franciscanas representadas pela, Irmã
�dre' Albertina, hipotecando-lhes inteira �olidaried�e.

E que se dê ciência 'do teôr dêste requerimento aos mesmos.

associação Comercial e Industrial de CaRoinhas Edital
Pelo presente edital, convidamos as firmas comerciais e

índustríaís do Município e seus representantes legais, gerentes de
essas bancárias e representantés comerciais, para a Assembléia

�ral, 9ue fali realizar, n?s salões do Clube Canoi?hense, no pró
Jlittno dia 10 <do corrente as 14 horas, para a seguinte ordem do
��'

.

a) Aprovação dos Estatutos Sociais,
b) Eleição da Diretoria Definitiva.

I ,

Certos do imprescendivel comparecimento de V(v) S(s)
desde já agradecemos

Pela Diretoria Provisória

Milles Luiz Zaniolo, Secretário

'''''<',f:
"
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nacional de prctestc
Os estudantes

RIO, 2 (Asp.) -'-o O aumento
exorbitante concedido pela Pre
feitura à Light, de cem por cento
sôbre as passagens de bondes,
que de um passou a dois cru

zeiros, provocou um movimento
pnânime dos estudantes, que,
na cidade e nos subúrbios, im
pediram a circulação daqueles
coletivos, pondo mesas sôbre os

trilhos, onde jogavam xadrez.

DR. AROLDO C. DE
CARVALHO

Transcórré'dia 11 do corrente,
o aniversário natalício do Dr.
Aroldo Carneiro de' Carvalho,
atualmente Secretário de Viação
e Obras Públicas no govêrno de

Jorge Lacerda, um dos valorosos
homens catarinenses que tarn-

bem nó govêrno de Irineu Bor
nhausen, foi considerado um

dos melhores Secretários de Es
tado. No atual Govêrno, � sua

açãó desenvolvida em pról do,
desenvolvimento rodoviárip ca-

,

tàrinense, já chegou ao conheci
mento dos Governadôres de São
Paulo e Paraná. A imprensa
destes dois Estados, tem tecido
enormes elogios ao "Secretáric
Catarínense" "

"Correio do Norte" cumpri
menta o ilustre filho de Canoi
nhas, almejando-lhe inumeras

felicidades e que continue em

pregando sua, inteligência em

benefício de Santa Catarina e

do Brasil.

João Belém Fernandes
Aniversaria-se dia, 14, o nosso

presado amigo João Belem Fer

nandes, zeloso Agente dos Cor

reips e Telégrafos) desta cidade.
Tendo sido um dos batalhadôres
para a construção do prédio
próprio para a instalação da

agência, João Belem F'erriandês
é um dos homens a quem Ca
noinhas deve a sua evçll uçao 'e
o seu grande desenvolvifnento.

. "Correio do Norte" que já
tambem recebeu a sua colabo
ração e o seu apoio, almeja-lhe
muitos anos de vida e saúde,
em companhia de todos os seus

familiares.

paralisam os

Contudo, a Rádio-Patrulha foi

posta em ação, sem cometer

violências, ao passo que os cho

ques da Polícia Militar se exce

deram em selvageria, ferindo
vários estudantes a "cassetête".

Diante da atitude assumida
pelo comandante do choque da
Polícia Militar, os acadêmicos

\

concentraram-se na Faculdade,
fazendo barricada com as mesas

a .frm de impedirque '

os solda
dos invadissem o Diretório Aca
dêmico. O elemento feminino
não deixou de emprestar suá

colaboração: do alto da sacade,
passaram a alvejar os soldados
com tçmates e batatas, Depois
ensaiaram canticos jocosos, co

mo "Eu quero é grana", paródia
da música "Eu quero é Brahma",
e "Vai, vigarista".

Os estudantes continuam re

sistindo, ameaçando desfechar
uma greve nacional.

bondes, no :··Rio
RIO, 2 (Asp.) - Na sessão

de hoje da Câmara, vários 01",

dores protestaram contra a ati
tude estúpida da Polícia, agre
dindo estudantes. O sr, Sérgio
Magalhães, depois de pedir que
o Prefeito se demita, asseverou
que o govêrno está seguindo o

caminho da corrupção. Não me
nos incisivo foi o deputado Frota
Aguiar, 'afirmando que o povo
não pretende aumentar os lucros
fabulosos da Light, que duplicou
suas tarifas, graças ao procedi
mento criminoso da maioria da
Câmara dos Vereadores apoian
do o Prefeito, sob o pretexto
de atender ao aumento do pes
soaI que, entretanto, não atin
guiu a 20 por cento. O deputa
do João Machado apresentou
requerimento de informações,
para que o ministro da Justiça
informe sôbre a agressão sofri
da pelo vereador Celso Lisboa,
durante os acontecimentos, no
Colégio Vera Cruz,

SA.RGENTO Uma Vela a Deus e
DULCIDIO SILVEIRA outra ao Diabo

Fundada a Associação Comer
cial e Industrial j de Canoinhas

No�eado pelo Exmo. Sr. Go
vernador do Estado, Dr. Jorge
Lacerda, seguiu dia 31 de maio

para Guaramirim, O' nosso ami-
,

go e correligionário, Sargento
Dulcídio Silveira, 'onde foi assu
mir a Delegacia daquele impor
tante município catarinense.

Sargento Dulcidio Silveira que
durante muitos anos lutou ao

nosso lado, solidificando a União
Democrática Nacional, professor
de Educação Física do Ginásio
Santa Cruz, ocupou tambem ou

tras elevadas funções na vida

pública e social de Canoinhas,
Está, pois, de parabens, o pôvo
de Guaramirim, que doravante
terá no sargento Dulcidio, mais
um excelente colaborador.

"Correio do Norte" envia a

Dulcidio Silveira e a sua Exma.

Família, votos de felicidades na

nova cidade onde foram residir.

Pedro Reitz
Até agora não nos iludimos.

E as. perspectivas cada vez mais
nos "convencem Que não, eram

sem fundamento �s dúvidas que'
mantínhamos da "convicção" t1e
certa gente que milita em posi
ções e idéias que estão em fran
ca oposição com aquilo que com

tanto zêlo pregam e proclamam
em manchetes pelos jornais"
Manchetes que, com todo o S?U
aparato, muito mal, disfarçam as

mentalidades que.'!is emitiram
como, as finalidades com que
foram divulgarias,
Prova disto tivemos, ao per

passar, com os olhos, 05 títulos
de artigos e anúncios epalhados .

pela Fôlha "Barriga Verde", em
seu número 1046 de 3 de junho
de 1956,
I Sobremaneira dois assuntos
nos chamaram à atenção, Um,
(C onclúe na última, página)

'I

Vem repercutindo favoravelmente nos meios comercieis

e industriais de Ganoinhas a fundação da 'ASSOCIACÃO COMER
CIAL E I�DUSTRIAL, que visa pugnar pela defesa �dos interesses
e cooperar pelo desenvolvimento e- progresso' das classes que re

presenta. Como era de se esperar, a Associação vem recebendo
franco e decidido apôío dos comerciantes e industriais de todo
o Município de Canoinhas desde a muito que necessitava da alu
dida Associação, afim de que o seu comércio pudesse ter onde se

amparar e defender os seus, direitos. "

Devem, agora, todos,' �� comerciarit�s" 'é':;�inftustriais de

Canoirihas se unirem em, torno da Associação, pa,r;t'r--gue, ela tenha
fôrças para batalhar em pról de seu desenvolvimento perante as

leis do país. Devendo realizar-se amanhã ás 14 horas nos salões
do Club Canoinhense, Assembléia Geral para a aprovação dos'
Estatutos Sociais, e eleição da Diretoria definitiva, "Correio do
Norte" reconhecendo na Ass-qc;iação Comercial a garantia do desen
volvimento do comércio e indústria de Canoinhas, concita todos
os comerciantes e industriais do Município, a comparecerem, pa
ra tomarem' conhecimento da nóvel instituíção criada exclusiva
mente para a defesa 'dos, interêsses da nossa vida comercial,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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m Duas utilidades numa só peça !
I /����. Gabardine Renner I
m �)�5l ,�

m �.;.... ;'\\, Impermeabiliz,�dà contra d <huva m
I

ç/

\/ Proteção efidente centre o frio I �
mo' /�( m
m FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência �

m � \ para não ficar na falta, -já na entrada do inverno,

m 4; 1\
de uma peça indispensável no seu guarda-roupa.

m (�;. \ � Veja o novo mostruário RENNER de Gabardine

�. . e Casimira, e ficará deslumbrado .

.., I
I ÇAêàe:�4::IRA I
m

.

m

� Filial: Rua Paula Pereira 558 m
maiSa6��a�������aaa����at;jl.i���t;j��t;jat;ja��a

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO·
NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS

COM TODA A GARANTIA.

,Pela manhã atende a qualquer hora e

à tarde exclusivamente com hora" marcada

DR. ERWIN SCHWARZ
CIRURGIAO DENTISTA

t '

I
II

I
, CONSU1.TÓRIO;: R U A G E T Ú L I O V A R G AS, 898

II 'EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

XXllla Exposição d e Animais e

Produtos Derivados
Em obediência ao que foi estabelecido- pelo acôrdo realizado

entre o MINISTÉRIO DA 'AGRICULTURA e o ESTADO DE MI

NAS GERA[S, BAHiA, SÃO PAULO e RIO GRANDE DO SUL,
deverá realizar-se alo. de setembro do corrente ano, na cidade de

PORTO ALEGRE,' em seu parque de Exposições, localizado no bair

ro de MENINO DEUS a ,XXIII a. Exposição Nacional de Animais

e Produtos Derivados.
,

A êsse -certame comparecerão pecuaristas de todo País, os

criadores catariueusea, como em, outras exposições. dele participarão.
concorrendo para seu 'Brilhantismo, alem de demonstrarem as possi

, bilidades da pecuária barriga Verde,

A Diretoria da Produção Animal (caixa postal 184, Florianó
polis) ti 08 seus Serviços sediados no interior de Santa Catarina, pres
tarão todas as informações, cooperando para o maior brilhantismo
nessa festa de pecuária Nacional.

(Ass.) LA.URO FORTES BUSTAMANTE
Diretor da Produção Animal

, o

(Ass.) ANTONIO ALIR DIAS RAITANI

Engenheiro Agrônomo Encarregado do Posto de Monta 2x
"

Motores a Gasolina e Oleo Diesel, qualquer capacidade
Dínamos de 6 volts e GERADORES de corrente

contínua e alternada de ,110;220 volts.
M.otores Elétricos «A R NO» Monofásicos e Trifásicos

Cheves Estrêla Triângulo a sêco e d oleo
Fios li! cabos para' instalações elétricas em geral

Isolados e Nú, Lâmpadas Elétricas «GElO

Correias de Lona' Plana em «V>:,
V. S. 'encontrará pelos melhores prêços da praça

na loja J; Côrte,
.

Rua Vidal Ramos, 70,1
CANOINHAS

Fone 125

SANTA CATARINA
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Compromissos
de Inspetores,
de Quarteirão'
Perante o Senhor Capitão Lean

dro .T osê da Sil�a Júnior. Delega
do Especial de Polícia dêste Mu
nicípio, prestaram o Compromisso
Legal para -xercerem o cargo de .

Inspetor de Quarteirão os seguintes
cidadãos: ELIGIO CZERNIAK
para a localidade de Rio d'Areia
ou Pacienciuha: WALDOMIRO
PAULO FERREIRA WAZ
para 'a localidade de Bela Vista
do Toldo e ALVINO HERBST
para a localidade de' Estação Pa
ciê-ncia, 0,& primeiro no distrito de
Major Vieira e os dois últimos no

distrito da sêde de Canoinbas,
em substituição aos senhores João
Mielki, Emílio Kuchller e Herei
lia Ferreira da Silva, respectiva
mente, que foram dispensados das
referidas funções.

,

Técnica revolucionária
rurgra do

na
•

CI-

coração j:>os_sivel'a�ora,a ope-
, raçao a "ceu aberto",

com todas as probabilidades de exito --,--0 "coração
pulmão artificial", extraordinária vitória da ciencia

H. i«, ::3 (V A ) - H. egressvu a

est.a ca pit.al. procedeure dos E�ta·
do� Uuiu..s. "I,dp íc.i estudar as

ue .vus têcnioas na cirurgia do ,co
rsçã«, "Dr Eoí« lU Guertzeustein
Ch-fe riu Serviço de Cir,ur�ia To
racica do Hospitaí Naval Marci-
lio Dills, 0- Dr Edí.diui'que per
maueceu naquele país pelo espaço
de dois meses, trouxe para "0 Bra

, sil [H� laboratório daquele hogpital
da Marinha. para treiuamerito e

desenvelvimeuto dos novos mêto
dos. é couaiderado uma das gran
des vitórias ela medicina moderna

pois permite curar um bom' nú
mero de lesões do coração numa
operação a "céu aberto", isto é
sob as vistas -d'o cirurgião.
O APARELHO

Com duas partes distintas, o

"coração, pulmão", ainda sem no

me em português, permite no ato

operatório. a abertura do coração
como se fosse um outro órgão qual.
quer. Durante a intervenção, o

coração artificial desempenha
as funções do órgão humano afe
tarlo, permitindo-lhe a parada car

díaca induzida ou seja, parada pro
vocada, pelo espaço de 'quinze a

vinte minutos, enquanto são re

paradas as lesões. A parte mais
importante do ato operatorio é a

renovação do oxigênio. que é feita
pelo oxigenador - pulmão artifi
cial -:- e da qual depende a pas
sagem do sangue venoso para o

arterial, no coração mecanico.T'[es
sa ocasião, com o paciente em

decubito-dorsal, faz-se-lhe uma a

bertura transversal, e a máquina
é ligada ao organismo _ por meio
de tubos plâstios, substituindo,
durante toda a intervenção, CE!

dois órgãos humanos. Por meio de
uma substância denominada He
parina, o sangue é tornado in-

coagutável. o que, se não fosse
viria fatalmente trazer a morte
ao paciente O novo aparelho fUB'

'

cions com grande numero de
acessórios os quais são renovados
de uma operação para outra po
-dendo o mesmo ser operado a mão,
na falta de eletricidade.

NOVA TECNICA
-

Declarou- nos o Dr. Edídio que
uma nova técnica vem sendo USIl

dá nos Estados Unidos. com re-.

lação à cirurgia dos aneurismas.
Os enxertos, que até então eraOl

feitos com pedaços de tecidos hu
manos, foram substituidos POI' ar
térias plásticas, aS quais,

-

com ..

tempo, se integram perfeitamente
no organismo. Essa novai êcnica
dispensa os vasos humanos arma

zenados nos dispendiosos Bnucos
de Artérias.

Produção de
salsichas em

Santa Catarina
I SANTA. CATARINA (BJI)
I A produção de salsichas do Esta

, do' de Santa Catarina é uma das

I maiores do país. colocando, se em

I geg�ida a São Paulo e Rio Gran-
de do Sul, Em 1.954 seu volume
atingiu 7.180,000 quilos, no valor
de c-s 215,994 280,00.

Segundo o Serviço de Estatís
tica da Produção, do Ministério
da Agricultura, em 1953 a contri
buição do Estado de Santa Cata.
rina foi de' 4.884,822 quilos. A

produção compreende salsichas en

latadas e a granel.

OUTRQ APARELHO

Informou-nos, ainda, que, eOl

realidade. foram adquiridos doi'!,
aparelhos artificiais: um. o que
vem para o Hospital Marcílio Dias,
para treinamento, e outro.ipara
ser empregado na cirurgia prática.
O Dr. Eoidio, durante a sua es

tada nus Estados Unidos tomou

I parte. em Miami Beach no

XXXVI Congresso Amêricane
de Cirurgiões de Tórax, com a

.

presença de cêrca de mil especia
listas de vários países do mundo.

O cirurgião patrício trouxe, além
daquele; um grupo de aparelhoa
para hemodinamioa e um conjun
to de artérias de materiais plás
ticos prontas para o uso. Filmes
coloridos de intervenções cirurgi
cas, serão projetados nesta capital;
nas Asaociéçêes Médicas,:[sôbre
assuutos per,�i�ente8 à, Cardiologia.

�, ..�� t't�"'·

Bordados
Senhora com longa prá

tica em serviços de Borda
dos a mão, e meias de tri

cô, aceita qualquer serviço
referente ao ramo.

Procurar Senhora Ione
Gorniski a Rua Benjamin
Constant n? 278 2x

--------------.--._------------------.-------------------------------------------_.
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CONTRA CASPA, •

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

UECCÓES DO

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
.INFLAMAÇOES,
C O C E I R AS,'
f iR I E 1 R AS,
ESPINHAS, ETC..

�==========�======��NUNCR EXISTIU IGURl
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Tin�as para todos os fins, das melhores' Cqualidades. 'Pi�ceis, a escolher .

'.
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Para o Revmo. P. Juli'o
ler onde estiver

Profundamente entristecido
\ como cristão e católico, li, P.
Júlio, o vosso boletim: "A .hora
das esplicações pessoaes". Si
fosse uma explicação pessoal
entre cristãos católicos, ainda
mais de sacerdote para sacerdo

tes, não deveria aparecer como

boletim jogado entre o povo.
Sinto, como leigo, precisar diser

.

isto a um sacerdote da minha

religião. E' facU atacar ou ate
insultar outros. Mas praticar as

Ivirtudes, que os mesmos pra-)'
ticam., é bem mais dificil. Do

orgulho surgiu satanaz e muitos
satanazes menores depois dele.
Peço a Deus, que no vosso bo
letim tenhaes agido mais por
simplicidade vaidosa do que por
malícia, embora isto custa a gen
te acreditar. Só uma coisa vou

,

diser, P. Julio, que estragastes
.. mais, do que construistes em

Canoinhas, pára a causa de

'Cristo, neste
-

POUCQ tempo, que
',aqui estivestes. Da minha' parte

�.
só terás uma oração sincera,

: para que -ern outro lugar, não

façaes, i.cc.mo sacerdote, nem o

parecido o que aqui' fizestes,
quanto mais a mesma coisa. O
que me chocou ,de terdes até
feito transparecer em vosso bo-
etirn um jacobinismo mesquinhc
ao falarer por duas vezes em

-/"padre alemão", pois � Igreja

, católica é universal: Sendo sa-
'

cerdote póde ser de qualquer
.raça, nem que seja preto. Para
nós catolicos não haverá distin
ção; é simplesmente um "padre"
e é pae espiritual. Depois este
ódio contra a UDN porque? Sa
be todo o mundo, que a UDN
é composta � elementos de

todas as classes sociais, perten
cendo á ela muitos bons cris
tãos catolicos, como aliás tarn
bem de outros credos religiosos,
o que tambem acontece

-

com os

outros partidos politicos com

exclusão do comunismo. O ilus
tre Governador do Estado., Dr.
Jorge' Lacerda, eleito pela le-

genda da UDN, é catolico pra-'
ticante, não só na Igreja como

tambem na sua vida particular :

e familiar, o que acontece tam-'
bem com o ilustre; ex-governa-"
dor Sr. Irineu Bornhausen. Um
sacerdote, ao meu ver, quando
se apaixona, como V. Revma.,
pela politica partidária, não es-

tando em jogo os interesses da
nossa santa religião, não é mais
de Crisíc, ", porém de Cezar. E
Nosso Senhor disse, que ninguem
pode servir dois senhores.

Desculpe V. Revma. esta fran
quesa, E é( só.

'LUIZ EUGENIO TACK

\.., .

Firmas Comerciais-Industriais e Represen�'
tantes da Vida Econômica de Canoinhas
Continuação do :t;túmero anterior (Edição Especial)

Alfaiataria
)

De propriedade de Otto Hoepí
aer, 'Iocalisada a rua Eugênio Sou
sa, num bonito prédio de alvena
.ia, quando saímos a praça em

. Imsca de uma, propaganda cujo
valôe. pudesse ajudar a nossa Edi
eão. Especial do dia 2 de junho,

'---"OUo Hoepíner foi um dos primei
ilOS que vistamos e logo com a sua
lhabitual bôa vontade e gesto ca-

valheirêsco, atendeu a nossa soli
eítação, encorajando-nos com as

. Duas palavras de incentivo e di
zendo da nossa dura tarêía em

KURT
Por um lapso da Redação, na

Edição Especial do dia 2 de ju
!Ilho d�corrente ano, o nosso pre-
88do amigo e assinante foi dado
eorno falecido, quando na verdade
gOS8 de excelente saúde.

Lãs r

Popular
conseguir numerário suficiente pa"

'

ra custear a Edição. Em rápida,
palestra mantida com o alfaiate
"geotleman" da rua Eugenio de
ficamos conh -cendo a causa do
seu sucesso em Canoinhas e os

principais motivos porque a sua
alfaiataria já 'possue uma enorme

e distinta clientela.

Otto Hoepfner, ém sua Alfaia
taria. tem um grande estoque de
casemiras nacionais e axtraugeiras,
�Iém de um grande estoque de
roupas para homens,

iM M

Pedimos ao amigo Kurt Uhli'g.
sinceras excusas pela nossa falta
involuntária e almejamos muitos
anos de vida, para a nossa alegria
e de todos os seus familiares.

Notícias de Bolão,
tlube de' Bolão Primavera

Este simpático clube, composto
de senhoras da sociedade canoi
nhense, completou seu quinto ano

de existência, festejando a data
com um bem organizado iogo de

premios, findo o qual sagrou-se
melhor colocada a Sra. Betty Alia

ge. Foram dietribuidos bonitos
prêmios e a reunião esportiva de
correu em ambiente alegre. cancha
tôda enfeitado e, para finalizar,
as componentes do "Primavera"
brindaram seus respectivos mari
dos com gostoso e bem preparado
jantar. regado à Brahms e Antâr
tica, Os maridos, por intermédio
destas linhas. desejam muitos anos

de feliz existência ao "Primavera",
fazendo votos que a 'data se re

produza, principalmente- no que
se refere ao jantar.

acos

Clube de Bolão Democrata
Os componentes" do "Demo

crata" estão em plena atividade,
organizando

.

e preparando tudo
para comemorar condignamente
o transcurso do 25. ano de JU,n
dação da agremiação. Cogita-se,
desde iâ, comemorar a data com

um grandioso baile, possivelmente
no salão "Bechel", para o qual,
naturalmente, todos os demais ti
mes do bolão 'serão convidados.
Comenta-se mesmo, pela cidade,
estar o Nelson bastante nervoso e

se não fosse o Snr. Burgardt na

presidência, a agremiação seria for
çada admitir algum médico' entre
seus componentes. Para os próxi-'
mos dias o «Democrata» deverá
medir forças com o terrivel «Con
cordia», mais uma razão para o

-Nelson annar alvoroçado, ainda
mais, ao que tudo indica, será
«enoostado> ao temível Altino.

OU VAI _

,CONCLUSÃO
mente as galinhas, transforma
das em funcionárias públicas,
exigiriam redução das horas de

trabalho, férias remuneradafl,_
aumento de ração, direito de

greve e garantia vitalícias. Bu
rocratas, olhariam com superiori
dade as galinhas comuns. E se

estas produzissem, digamos, seis:
ovos por! semana, em média,
elas se juigariam autorizadas a

fazer apenas três ... Na indústria
do leite, as vacas solicitariam
o paàrão O, com direito a gra
tificações extraordinárias sema

na inglesa, descansos dominicais
� aposentadoria compulsória com
dois anos de serviço.
Não, não daria certo. E afinal,

bem pensado e medido tudo, o

melhor é deixar como está para
ver como é que fica. Mas isto
não é o pior. O pior é que jor
nalistas demagogos que não en

xergam mais do que dois palmos
em frente do nariz, acham muito
acertada a medida do govêrno,
porque nós operários, que va

mos ser aumentados, na reali
dade nós é que temos que pa
gar o pato, Sr. jornalista dema

gogo, pode enfiar a vio-!._a no

saco. Se nãél quiser, então resol·
va esta equ&ção: A mais Bé

igual a O. Picareta

PElUS L�tRE§
e UJ �

§ �.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

NW tMi'U&

Lydia, filha do sr. Estefano Be
dritchuk.

DIA 13: A menina Marly, fi'
lha do sr. Theodoro Tarcheski;
a sra. dns. Rosa, esposa do SlL

Adolar Stratmann, residente em

Jaraguá do Sul; a menina Ma

rivone, filha (10 sr. Roberto Ol
sen; a, menina MarHete, filha do
sr. José Szczygiel; o sr. Antonio
Karvat.

DIA. 14: A menina Nilséa, IS
lha do' sr. Wilson Wendt; o me-

I
nino Luiz Valério, filho do sr. ...

Valério Silva; o sr. João Belern
Fernandes; o menino Levy, filho
do sr. João ,E. Pacheco; a srta,

Jacy, filha do sr, José de O}]
veira Godoy.
DIA 15: O menina,Antonio

Sergio, filho do industrial sr.
Alcidio Zaniolo; 2. srta. Dirce

Hoffrnann; os srs. Johannes Rot
hert e Angelo, Alberti; o meni
no Antonio Carlos, filho do sr,

José Pedro Mendes de Almeida.
Juiz de Direito desta Comarca.

\

HOJE: Os srs. Francisco Voigt
e Gastão Casarnajou; a srta,
Edith, filha do sr. Aristides Gue
bert; o menino José, filho do sr.

Joaquim V. Simões; o, menino
Felix, filho do sr. Antonio J, dos
Santos; o menino Luiz, filho do
sr. Gabriel Niedzelski; a sra. dna.
Maria Helena, esposa do sr. Vi
tor Tomaschitz; a sra. dna. Liane,
esposa do sr, Sady Seleme.

AMANHÃ: A sra. dna. Ber
nardete, esposa do sr. Aleixo

Brenny: a sra. dna. Gonda, es

posa do sr. Willy Gorseltz; o

menino José, filho do sr. José
B. Nascimento; a garotinha Ma
ria Tornazia, filha do sr. Herci
lio Müller .

DIA 11: O sr. dr, Aroldo C.
de Carvalho, Secretário de Via
ção e Obras Públicas; a menina
Rosicler, filha do sr. Alberto

Casamajou; João Nelson, filho
do sr. José Grittens; o menino
Gabriel, filho do sr. Gebrael

r El-Kouba; O jovem Décio Bron
ze de Almeida.

DIA 12: A srta. Maria de Lour
des, filha do sr. João Maria Cor
rêa; o sr. Pedro Grittens; a srta .

Aos aniversariantes. nossos

parabens com votos de inúme
ras felicidades.

sido sepultado no dia seguinte
no Cemitério Municipal desta
cidade.

Deixa viúva, Sra. Nilda Hume
nhuk Richter e uma filha menor.

«Correio do Norte» envia a

família enlutada, sinceras con

dolências:

Nascimento
Mari Stela é o nome da ga

lante menina, que a 5 do cor

rente, veio enriquecer o lar feliz
do casal Adelina-Narciso Bar
tnick.
,

João Müller 'Jr.

A nova canoinhense e seus

dignos pais, nossos cumpri
mentos.

'Casamento
Unem-se hoje pelos laços sa

grados da matrimonio, os jovens
Tarcisio Fuck, filho da Êxma.
Vva. Sra. D. Ema Fuck, com a

.gentil senhorinha Dorothéa ;.voj�
ciechowski, filha do casal Boles
lau Wojciechowskí,
Ao .distinto par, os nossos

cumprimentos.
i

Werner Walfrido
Richter

Após pertinaz enfermidade,
faleceu dia 7 em Curitiba, onde .

se encontrava a muitos meses

em tratamenta, o nosso amigo
Walfrido Ríchter, funcionário do
Banco Inco, -filho da Vva.· Ana
Ríchter.

Walfrido Richter ingressou no

Banco Inco como simples fun
cionário e dado o seu esfôrço e

inteligência, foi logo promovido
a Contador, tendo sido transfe
rido para a Agência. de Ponta

Grossa, onde tambern destacou
se pela sua competencia e de
dicação ao trabalho.

O Corpo de W�lfrido Richter
foi transportado para Canoinhas
no diâ, 7 de madrugada, tendo

Faleceu dia 7, quinta-feira o

cidadão João Müller,
. antigo mo

rador do Alto das Palmeiras de
tradicional familia à muito ra

dicado em nosso Munícipio,
João Müller foi o fundador

do Bairro Alto das Palrriein.Sl e

que plantou as primeiras pal
meiras,

-

surgindo daí, o nome

daquele progressista centro su
burbana de Cadoinhas,

O pôvo de. Canoinhas agra
decido, chorou a morte de João
Müller, em quem sempre encon

trou um homem disposto a ser

vir em tudo que Iôsse para o

desenvolvimento do nosso Mu
nicipio.
«Correio do Norte> envia a

a família enlutada, sentidos
pesames.

I

Vva. 'Ana Wardenski
Faleceu dia 1. de junho em

Salto d'Agua "Verde, a exma.

viúva sra. Ana 'Vardenskí, com

73 anos de idade, deixando 8
filhos, 51 netos, 10 bisnetos, 5
noras e 3 genros.'

A família enlutada nossóiS sen

tidas condolências.

L
�

em, tôda as côres
EMP ZA FUCKPRECOS MODICOS

j

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, ..
,

I

CORREIO DO NORTE 9·6-1956
\

�tiii,.êjl�"\iiAiiEii� 1JI1IMfifíMk\�""
Aos Funcionários do I NCO

.

a BIC agradece
-

Com muita satisfação, a BIC ressalta o

gesto amigo dos Funcionários do INCO desta cida
de, que em solidariedade cativante, tirando de seu

precioso ordenado de fim do mês, se c6tizaram
para levantas os. Cr$ 1.000,00 já entregues, com

os quais contribuem para aquisição dos 15 volumes
de "0 MUNDO DA CRIANÇA", a obra standard
da Literatura Infantil no País.

A Biblioteca agradece a êsses seus vizinhos.
bondosíssimos,

HENRIQUE GONCALVES SOB.REGIS�l�RO CIVIL - EDITAL
Tendo transferido residén,

cia para' «io Negro (campo
do gado), vem por esse meio
despedir-se de todos seus a�

migos til'! Barra Mansa e

Canoinhas, em virtude de não
lhe ter sido possiuel fazer
pessoalmente, 'oferecendo sua
residência naquela localidade
a todos' os que o ptocurarem.
Canoinhas, [unho de 1956

[o ão Augusto Brauhardt
E.�crivã() de Paz e Ofú ial do
tcegistro Ciui: do Dl-ltrito de
Felipe Scltmidt, MunicíPio e,
Comarca de Canoinhas, etc.

Fas saber que pretendem
casar: [uuenal Alves de Oli
veira e Maria dos Santos. Ele,
natural deste Estado, nascido
em Porto Unrão, no dia 7 de
Fevereiro. de 1924. operaria,
solteira.filho legitimo de Ben
jamim Alves de Oliveira e.de
Dona .Iaaiina Alces, domici»
liados e residentes, neste dis»
trito. Ela, natural deste Es»
tado , nascida em Poço Preto
no dia 28 dr. Março de 1922,
doméstica, solteira, filha le
gitima de Antonio Uno dos
Santos (J' de dona Dia/inda
dos Santos, domiciliados e

residentes em 'Poco Preto.

Apresentaram os documen»
tos exigidos pelo Código Ci-
.oit art. 180. Si alguem tiver
conhecimento de existir algum
impedimento.' legal, acuse-o

para fins de direito.
"

. E para constar e chegar
este ao conhecimento de todos
lavrei" o presente que será
afixado no lugar de costume
e publicado no jornal "Cor
reio do Norte" da cidade de
Canoinhas.

FeliPe Schmidt, 26 de Maio
d, 1956.

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

I "hi/ stião Grein Costa, Es»
criuào de Paz e Uficial 'do
\ eg;,trfl Ciuil d« Major Vi ..
eiri. J1unicípill e. Comarca ae

Can, inhas, Estado de Santa
Catarina, etc

Faz saber que pretendem
casar: [odo Angicoski e Edu»
uire-» Kubiack. Ele, natural
deste Estado, nascido neste
distrito, no dia 12 de Novem
bro de 1928, lavrador, solteiro
filho de Lourenço Angicoski
e de dona Vitória Mart'zichi
niak, domiciliados e residem,
tes neste distrito. Ela, natu»
ral deste Estado, nascida nes»

te distrito, no dia 26 de Fe»
uereiro de 1931, doméstica,
sol/Pira, filha de Estanislau
Kubiack e dr dona Brunistaoa
fukoska, domiciliados e resi
dentes -neste distrito.

Apresentaram os documen»
tos exigidos pelo Código Ci»
vil art. 180. Si alguem tiver
conhecimento de existir algum
impedimento legal,· acuse-o

para fins de direito.

E para constar e chegar
êste ao conhecituento de todos
lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume
e publicado no jornal "Cor»
reio do Norte", da cidade de
Canoinhus.

Major Vieira, 28 de Maio
de /956.

Sebastião (Irein Costa

Oficial do Registro Civil

IMPUREZAS DO SANeiE

�MXI8 Df R06UflRA
'M '@*§6MiM AW; ... AUX. TRAT. SíFILIS

Estado de Santa Catarina
LãMalhas deComissão Municipal da Legião Brasi

leira de' A,ssistência de (anoinhas SÓ
I
na (!4ft4 �t,tit4

Comunico a V. Excia. que o Snr. Presidente da
.

L. B. A., em Santa Catarina nomeou a seguinte Comissão
para exercício nêste Município de Canoinhas:

Presidente Marina Bastos Schaefer
Secretária Maria Deuscelia Trevisani
Tesoureira Carolina Postol da Silva

Certa de estar a serviço de uma causa justa e

humana 'ponho a disposição de V: Excia. as atenções desta
Comissão Municipal de L. B. A. de Canoinhas ..

l

t Marina Bastos Schaefer
-Presidente

'

+

r \

o NOSSO ANIVERSARIO
Recebido de Agenor Cordeiro da Silva, aluno da

2a Série do Ginásio Santa Cruz.
'

Saudemos, querido povo.'
Com toda a resistência-
Pois, «Correio do Norte» completa
Mais um ano de existência. t ,d nl nt

fi

nlo
DI BM 21� I!I lDI1

"

1956 EM CANOINHAS
Acaba de completar dez anos

De grandes trabalhos e luta
E sempre estará disposto
A enfrentar qualquer labuta

Tens. uma grande missão
Trabalho penoso e duro .

Sempre vives com esperança
De resistir ao futuro.

Programa
Preparatória de 1. de Junho,

TREZENEIROS
'Trezena ás 19 horas.

Dia 1 de" Junho Francisco Bojarski e Exma.' Eamilia
, Dia 2 de Junho - Otto Friedrich e Exma. Família
Dia 31 de Junho -'. Candido Freitas e Exma. Família
Dia 4 de Junho - João Pacheco Sobrinho e Exma. Família
Dia 5 de Junho - Ubaldo R. da Silva e Exma. Família
Dia 6 de Junho - Toda a Exma. Família Seleme
Dia 7 de Junho - Toda a Exma. Família Humenhuk
Dia 8 de Junho - Toda a Exma. Familia Wojciechowski
Dia 9 de Junho - Os jovens empregados da Tecelagem Canoinhas S. A.
Dia 10 de Junho - As Filhas de: Maria
.Dia 11 de Junho Os Congregados Marianos
Dia 12 de Junho - As Sras. Zeladoras e Zeladas da Pia União' de S. Antonio
Dia 13 de Junho - O Côro Santa Cecilia '�.

Depois de cada Trezena haverá atrações na praça "da Festa
funcionando o aviãozinho, barráquinhas de quedtão e doces

DOMINGO - ,DIA 10 DE JUNHO
Depois da Santa Missa' das 10 horas - Inicio da Festa Popularv-,

com churrasco, café, doces, leilão' de prendas, etc.
As 19 horas - Solene Procissão ern honra de Santo Antonio.

13 de Junho - Dia de Santo Antonio
Santas Missas ás 6,30, 7,30, e 8 horas. Na Santa Missa das 8 Iroras,
Comunhão Geral da Pia União de Santo Antonio e de todos os
devotos do grande Taumaturgo. Depois da ultima Trezena) f.ogueira

na praça da Festa e Festa' Popular.
FESTEIRAS:- Sras. Zeladoras da Pia U. de S. Antonio e Filha de Maria.
FESTEIROS:- Dr. José P. Mendes de Almeida; dr. Rivadávia Pibas Cor

rêa; dr. Mário Mussi; Irmão Geraldo Luiz; Otto Friedrich; Antonio Gros

skopf; Albino R. Budant; Antonio Gonçalves; Carlos N. Pires; Paul Roeder;
Antonio Liller: Virgílio Trevisani; Henrique Zaguini; Antonio Burgardt;
Antonio Emidio Kohler; Antonio Nicolazzi; Jorge Schwarz; Ulrico Wiltus

chnig; Olimpio Murara; Antonio Borek; Francisco Bechel; Donato Souza;
Paulo Scheuer; Antonio Kohler; Osmar Nascimento; Antonio Soares;
Antonio Kungel. Canoinhas, Maio de 1956.

Frei Hilário Banse - O.F.M •

Parabens pelo aniversário
Querido jornal do povo

. Pelas tuas glórias e triunfos
Eu te saúdo de novo.

Parabéns «Correio do Norte»
Amigo da mocidade
Que tem a prévia missão
De instruir a humanidade.

Quero ainda agradecer
Aos grandes trabalhadores
Que por êle trabalharam
E que são os colaboradores.

as M:M.... m

\
\

Tratar nesta redecêo,
.,
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ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Segu ros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
MAQUlNAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLI,NA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO,

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
QlJ.er comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

--Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. .Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc:
105 alq. terra de cultura, no Gaviãú, Tres Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.
. '"

5 Alqueires de terra da cultura ;.. em FARTURA
- \

50 Alqueires (Brac'atingal e Erval) • em CAMPININHA
.,

6'0 ,ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários. 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

'35 Alqueires de terra de cultura, • em SEREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Cidade)

i

23 alqueires de terra na Serra. do Lucindo, sendo 20 alqueires,
terra de planta e 3 alqueires de caíva, sem benfeitorias.

\
\

Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do
sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

\/

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

A preferida

Oficina

Relâlllpago
Completa assistência para ':

) su� ,biCicleta d�uf:q�:f����n:::�f
Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N D E bicicletes novas ao melhor prêço da praça'

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS.

Sempre OFICINA RELAMPAGO..

11" 4Mfii.WJiPE

o Melhor Amigo
'Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo.
I Indicação dd Atelier de Mecanografia

de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 6�7 .-. Canoinhas

Encerrege-se de cousertos," reformas e limpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Hegistradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas
ei *e-1fWtN W"iW5 ;

v. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
oe Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Pulovers, casqqui�hos, blusas
meias, tudo de pura Lã

sempre na

{CaSa Erlita
Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

, Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!
/

Tem bom' gosto1
Tome �afé s. Tereza

TOSSES r IRONQUITES r

,flftBO [ftUSOT IDO
(SlLVI... )

QRANDE TONICO

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

M

Cerâmica Brand
twaldo 8rand

Três Barras - ::'anta' �atarina

Tem para prontaentrega:
Terhas F rancesas

Tijolos
Goivas

Preços convidativos

o
previna-se e compre seus

agasalhos, cobertores,
ro u pa de baixo,

na Casa Erlifa

Um trator marca "COCKSHUTT" modo "20", com arado,
grade, polia, tomada de força -etc., com pouco uso e em

ótimo estado. Prêço convidativo. Tratar· com
·Dr. ERWIN SCHWAAZ em frente a Agência Ford.

Para seu' transporte sirva-se de quem quizer ...

mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

<RODOSUL
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE· i·

APARELHO

pa,·a descarga
sanitária

• 1000/0 ino:ddóvel

I

MONTANA S.A.
ENGENHARIA E COMÉRCIO .

MATRIZ :RIO DE JANEIRO
FlUAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGRI
AGENCIA: BELO HORIZONTE
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Drn,a vela a Deus
e outra ao Diabo

(CONCLUSÃO)
da primeira página, que em na-

,

da nos surpreenderia, não fosse
o contraste que marca com um

segundo, que muito sorrateira
mente, está encaixado nas divul
gações da última página.
Na primeira página, a trans

crição de urna carta de Sua
Excia. Revma. Dom Daniel Hcs
tim. Nada temos contra os di
zeres da carta, pois esta traduz
assuntos de interesse particular
havidos entre Sua Excia. o Sr.
Bispo com um sacerdote que es-

.

tava sob sua jurisdição,
O que, no 'entanto quase nos

comoveu, foi o aparato e o zê
lo que ela mereceu por parte
da' Direção do "Barriga Verde".
Logo se vê com que finalidade.
A publicação desta carta não
foi com fins meramente publi-'
citá rios. Os divulgadores não
souberam esconder o veneno

requentido e a malevolência que
tão bem souberam traduzir no

preâmbulo. E a ninguém passou
desapercebido que, para seus

fins exélusivameate políticos e

partidários, em detrimento da
unidade católica de \Canoinhas
nem as pessoas e coisas sagra
das foram ljoupadas. Foi eviden
te/o abuso de pessoas sagradas.
'Passemos ao segundo.
Encontra- se êle em pequena

nota, à última página e o seu

título t=>: "Gêmeos de Pais Dife
rentes". Como dissemos é pe
quena a nota, mas com que de

dicação e com que gôsto foi di

vulgada, visto que "Barriga Ver
de" se esforça em fazer publi
cações de primeira mão. Per

guntamos aós responsáveis pelo
"Barriga Verde", qual á finali
dade, que interesse tem as fa
mílias canoinhenses com a di

vulgação desta nota que, quanto
muito, podería interessar a elas.
se médica e isto ainda' em ca-'
ráter estritamente profissional
e científico, em revistas espe
cializadas? Ficamos decepciona
dos. E muita gente que ainda

preza alguma coisa nesta vida,
mostrou- se revoltada. E não a

leguem que para estas coisas
não existe censura e que há re

vistas e jornais com coisas pio
res: Canoínhas, porém reclama
um jornalismo moralmente. à
altura e não queríamos duvidar
da lisura moral dos diretores e

redatores das Folhas. A onda
de imoralidade reinante já é
assáz grande e por gue a im

prensa ainda colaborar em di

vulgar sensasionali.smo, que ofen
dem e desvirtuam os nossos bons

princípios e cristãs tradições da
família? Essas coisas são incom

patíveis com a moral, os bons
costumes e sobretudo com as

nossas convicções religiosas.
Que contraste! De um lado,

espalhafatosa publicação de uma

carta episcopal e do outro lado

divulgação da licenciosidade e

depravação moral. Por favor,
tenham mais convicção religiosa
e mais respeito á dignidade Ia
miliar, porque convicção religio
sa se traduz em vida prática e

não em belas frases.

VIDA, PAIXÃO E TRIUNFO DO MAIOR GÊNIO MUSICAL DA AMÉRICA, GLÓRIA QOS BRASILEIROSI
, \

FILMADO NO BRASIL E NA ITÁLIA, TODO FALADO EM. PORTUGUÊS.

Aotonio Villar - Mariella Lotti - Maria da Glória. \ Produção: Universalia, d� Roma, e Art-Films, do'Brasil,
""'""'''"''(;1''>'.'

COMUNHAO
i\CONTECEU EM SANTA CATARINA

frei Elzeário Schmitt, ofm.

A manhã pingava cânticos e brisas, Mas estava cinzenta de
tristeza, 'fum nuvens mátlidas de inverno e calafrios. Descendo os

degraus do templo, atravessamos a praça da freguezia antiga e sono
lenta. Vencemos a ladeira suave com nossa suave procissão. E'ramos

. -quatro irmãos. Eu levava o Santíssimo Sacramento. Entramos. As
parcas flôres de inverno misturavam seu fulgor ao/ crepitar das velas
devotas, ali nos dois quartinhos. Deitados na alvura dos Íençois, dos
anos e dos cabelos brancos, os dois velhinhos esperavam Jesus.

Êle, mais de 93 anos. Ela, quase 90. Qua�orze filhos No
venta e sete netos. Duzentos e treze bisnetos. Uma tataraneta, Bodas
de Ouro. Bodas de Diamante. Bodas de Ferro. Duas filhas e um filho
consagrados a Deus. E o brilho fulgurante de um olhar vivo em corpo
apagado - os cicios , de cbama viva, quanto mais para o fim. mais

ardem 'nas ardências do Amor. O Senhor já entrara muitas vezes

naquela casa, muitíssimas vezes naqueles corações. Mas, nessa manbã
,tiritante de maio, vindo de tão longe para aquela hora única" eu

sentia que alguma coisa ali nunca mais havia de repetir-se ...
Era meu pai. E o mais moço, dos quatorze, de cabelos quase

grisalhos já êie também, ali estava trazendo-lhe)esus em visita.
.'

Que recordações... Os outros, foram-se arrumando na vida.
Porém, para ajudar ao último, era mais duro o trabalho; pois êle ia
para padre. E a terra era pouco produtiva naquelas alturas de vento,
e os 60 anos e a doença, já então, começavam de pesar. Resultado:
não foi possível pagar integralmente a modesta pensão anual do se

minário. E dizer que o trabalho era da�anhã à noite, tod� o dia e

todos os anos, na monotonia férrea e invencível a que se consagrava
lima raça de homens hoje extinta.; Lembra-me. Nalguma tarde bonita
de meio dia santo, papai ia ver o milho, a mandioca, a cana de açucaro
Para mim, quando podia acompanhá. lo, tais dias eram maiores que a

Páscoa; pois em geral "sobrava" .alguma cana, ou umas espigas de
milho verde, que eu' ajudava a levar para casa, todo alvoroçado.
Assim, o coração aos salteis, eu ia atrás, de mansinho, colado aos passos
grandes do pai, que tinha 'por costum� falar sóaiaho nessas caminha
das,' enquanto as botas ecoavam sêcas no chão duríssimo do Barro
Branco. Sómente num domingo do ano não havia nada: era proibido
colhêr frutos, era proibido caçar, era proibido, severamente" subir em

árvores nêsse dia - festa da Santíssima Trindade, que o papai queria
santificada mais que qualquer outro dia; pois tinha um respeito sa

, ceatissimo ao Mistério mais Augusto da nossa Fé.

Fez um grande esfôrço para soerguer-se ... As hemorragias do
câncer na mão, latejante e crudelissimo, haviam-no trazido a est�
agonia dolorida e implacável. O cedro de 93 outonos vergava sob a

potente mão de Deus.

O Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tu�
alma para a vida eterna...

Será dificil uma criatura experimentar sentimento compa
rável' a que vive um filho, ao dar "a Santa Comunhão a seus pais.

De joelhos, meus' irmãos cantavam. Sempre foi uma família de
muitos cânticos. Passei com Nosso Senhor ao quarto' da mãe.

.

Pequenina como sempre fôra. mas encolhida como nunca, es
tava a mãe de quatorze Filhos próprios e mais três de criação, só
comparável à "mulher forte" das Escrituras, e cujos dedos, enrugados
de anos e de carícias maternas, hoje unicamente desfiam contas de
rosário e manuseiam, quase o dia todo, velhos livros de rezas que
sua Fé incomparável transforma em chamas...

.

Ergueu-se do travesseiro com as mãos postas, num esforço
que só o milagre da .esperança explica, ao encontro de seu Deus ...

O Corpo de Nosso Senhor Jesus CristQ •••

Nos dedos consagrados do irmão mais moço, concentravam-se
,

todos os anseios mais ferventes dos outros: êle dava de volta, aos
'i pais, o Corpo daquele Deus de toda felicidade, que os pais lhe haviam
ensinado' amar e servir, por toda a vida e para além da morte.

. /Vim-me embora no mesmo dia. Da Paróquia distante, acre

.dülava impossível estar ausente um domingo. Choramos como choram
Cc.5 bons filhos. Uma das visitas tinha de ser a última.

Foi essa. Desde a
.

despedida, quarenta e oito horas exatas

ell."ilm passadas. Já fizera meu sermão sobre o Mistério dos Mistérios
da nossa Fé. Era domingo de manhã. Já rezara com centenas de
cll'ianças, na grande missa escclar, possas orações pelos pais e pelos
fn:lPos. Estava carimbando as 'fichas para o. Catecismo Paroquial da
bllÍ,'de. Sobre os fios extensos de várias centenas de quilômetros, com
npidez absolutamente fora do comum, uma hora e meia depois de
passada na estação de origem, veio a notícia fulminante. "Angelina
SfC 39-20�27-9: Pap'ai' faleceu hoje••. 27 de .maio de 1956". Era
a festa da Santíssima Trindade. Chamara-o Deus Pai, Deus Filho e

Deus Espirito Santo, cujo conhecimento, respeito, amor e servidão
éle incutira aos filhos com muitos exemplos e poucas palavras. Na
hora da morte, deram. lhe na mão sã a vela da Primeira Missa do
f:ilio sacerdote. Depois de quase 70 anos de vida de familia, agora
somos orfãos de pai. Mas Deus foi mais do que bondoso]

It.-
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E no céu nos veremos para sempre.,
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Governe Federal é impotente
para conter a onda ínflacionária,
que em grande parte ele mé$;,
m« provoccu, por' incapacidade
administrativa, por ignorância
da ciência econômica e "sassa
ricante" ��xibicionismo demagq...

gico.
Caso se tratasse de outro país,

em que se pudesse confiar na

autorjdade, na austeridade e na

sabedorta dos poderes públicos,
um meio talvez haveria de es

tabelizar e dominar o crescente
furacão econômico e m que
desesperadamente bracejamos.
sem esperança de salvação. Se-
ria a decidida intervenção do
Estado na exploração agrícola
e industrial, como produtor" �
intermedi·ário, obrigando a bai-
xa de preços pela simples força
da competição com os partícu-"
lares. Deus' nos livre. porém,
que isso um dia venha 8 acon

tecer! A Central do Brasil, o D'é7>.
partamento dos Correios e Te�

légrafos, os institutos de, apo-
.\01

sentadorias e pensões, aí estão
a atestar a incapacidade, a ine-"
ficência, 8"" desmoralização dos

organismos estatais e para-esta
tais na administração da coisa

pública.
Imaginem o Estado a produ

zir ovos, por exemplo.Tmedíata"

(Con.'tinúa n'outro local)
\

ç",••,,_1iJIMi ré]}'

Continua o Governo Federal
empenhando em sua salutar po
lítica de combate à elevação do
custo de vida. Além das medi
das já tomadas - aumento dos
impostos; das contribuições aos

institutos de previdência. dos
vencimentos

.
do funcionalismo

e do salário mínimo, majoração
das tarifas dos Correios e Te

légrafos etc. - sintomas positi
vos vão surgindo cada dia, co

mo reflexos dessa salutar polí
tica.

Tudo sobe de preço e isto

para compensar a majoração do

imposto de vendas é consigna
ções. Vejam bem: para corppen-'
sal' a majoração do .imposto de'
vendas e consignações. Pelo me

nos os industriais são francos e

positivos: se há aumento de im

posto, o público' consumidor

que o pague.' É como o salário
mínimo; cada vez que ele se

eleva, encarece tudo, porque
quem deve pagá-lo não são os

empregadores, mas o próprio po
vo. A margem de lucro é sa

grada e inatingivel a quaisquer
formas de taxação, direta ou

indireta.

E dessa forma prossegue o

heróico .combate à elevação do
. custo de vida: tudo encarecendo,
em proporções alucinantes; Em
sua inconsciente palermice,' o

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA';

HOJE • ás .20 'horas - Impróprio até 14 'ilnes

Yvone de Carlo e Rock Hudson, no movimentadíssímo
filme em Technícolor da RKO.

GIGANTES EM FÚRIA
FINAL do sensacional seriado O Falcã.o Negro
DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

GIGANTES EM FÚRIA em 'I'echnlcdlor
FINAL do sensacional seriado O Falcã.o Negro

ás 17' horas - Censura Livre '

DOMINGO -

ás 20 horas - Impróprio at€- 14 anos

CORAÇÃO INDOMITO
com � famosa estrela Jennifer Jones, em Technicolor

Coração Indômito, uma produção Selznick
-------

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr, até 14 anos

3a. e 4.a FEIRA � ás 20 horas - Impróprio até 18 anos

FLOR DO PECADO Lilli Marlene-

com Lisa Daniely e Hugh McDermott.

5a. e 6a. F'EIRA - às 20 horas - )mproprio até 14 anos

EPISÓDIO NOTURNO
filme policial, com Stanley Holloway e Leslie Dwyer
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