
Não reconhecer os cidadãos eleitos pelo Povo, em urnas .livres,diplomados por Juiz competente e garantido por Tribunais, é sercriminoso de lesa-democracia e aquêles que por intriga tal, fátoapregoam, não são mais do que réles politiqueiros de aldeia:-
Homem do Povo, conhe

cedor profundo de todos
os problemas do nosso in
terior,
JOVINO TABALIPA,
candidato da União

Democrática Nacional, á
,Pr.efeitura Municipal, si. e
leito

-

for, ha de procurar
resolver e devotar grande
parte da sua administração
80S problemas dos homens
da lavoura.
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JOVINO TABAI.IPA can
didato 'da UDN á Prefeitura
Municipal, que revelou ex-
cepcionais qúalidades de
administrador como lnten

- dente Distrttel de Pepen-duva, Ia deixando assina
lada a sua passagem porinumeras realizações queainda hoje perduram, si e
leito Prefeito, estamos cel
tas tudo fará pela engrandecimento' do Municipio.

NO TEMPO nA GUERRA
Era preciso salvar o Brasil do perigo estrangeiro.
Estavamos, nós, brasileiros, ameaçados de ir parar

nas profundas do inferno se não abrissemos os olhos
b '1' "t 'd "". tI"contra os maus rasueiros, 1'8.1 ores, qum a co uua

• outros adjetivos menos suaves que iam aparecendo.O governo! na sua alta sabedoria, tomou medidas de precaução; sabendo, porém, que estava aparelbado para o
que désse e viésse, contando com o patriotismo daque

.
les que sentem amor e orgulho desta terra.

Contra tal perigo a alma brasileira se levantaria una
nime, pronta para destroçar as falanges ameaçadoras.Mas ... sempre o terrível mas ... o Decreto serviu a
penas- para vingança politica, na maioria dos· casos.
Quanta gente sofreu, apenas, diremos apenas, pelo motivo de possuir um nome extrangeiro. E quantos sofreram. por terem os olhos azuis, côr do céu da terrabrasilica I
" '_ Ml€clida urgente também foi tomada para fi UHC10-'. nalisação do ensino. Aplausos não faltaram, .

porque o•

que se passava aí pelas colonias era de fato desolador,
mas foram Ieichadas as escolas existentes, quando deveria O' Governo substituir os professores extranaeiros pornacionais e obrigar os pais dos alunos a mar.darem seusfilhos á escola. Cuidaram disso, depois, de passar a febre nacionalista. O ano de 1�36 raiava promissor paraa politicagem. Ia haver eleições para deputados. Erapreciso adocicar o ambiente. Aproveitaram os professores que ensinavam lingua estranha á nossa. O panoia cair sobre o ultimo ato da. tragédia; depois, então,levanta-se, de novo o pano, e aparece a declaração de
guerra. Era preciso castigar os elementos que fizeramoposição no Estado ao atual Vice Presidente da República. E o castigo não se demorou. Camisas verdes
nas grades das cadeias era mato: • caboclos, negros,misturados, enfim, qualquer «quarteirão) denunciava (jprendia, . O perigo estrangeiro pMSOU como passam todas as coisas no Brasil - o Brasileiro é muito otimistanão arreda o pé de arreganhos, nem de passo de ganso,nem

_

de pôse prussiana. Vai as do cabo si preciso fór.
.

_

. Vemos, a,gora, em nossa cidade o Grupo rluper-lotado, o Instituto, também, ao passo que o prédio daex Escola alemã que sempre 'existiu sob o beneplacitodas autoridades, cujos livros de visitas são atestadosimorredouros, transformado em fabrica de esquadrias,A PoloHeza,' sociedad-e
.

que poderia ser aproveitada parao fim que' era destinada - ensino da lavoura - mas emportuguês, foi taro bem fechada. e ali instalada a CadeiaPública. A Cadeia de Oanoinhas será assunto paraoutro artigo,.

Diante," pois, da necessidade, que o PSD tem deadquirir .elementos para aIS competições á boca das ur
nas, tudo vai, sendo olvidado ... esquecido .. � até OIS famigerados «quinta colunas» ..

Ginásio de
.Canoinhas
Convida-se 80S srl. membrosde Diretoria Pró Ginasío parauma importante reunião 8 ser

re.alilldtl, domingo, dia 29, comiOldo ás 14 horas, no salão Cristo Rel. Pede-se o comparecimentn de todcs.
.

.

/

GOVERNAR,
é cooperar para" gran

des" de seu Povo e7

de sua Patri". W. N.

vida é tão divina
a que acreditamos na
existencia de Deus. J. \'.

Em a. nossa ultima ediçãopublicámos um artigo da lavra
de um grande- amigo desta ca-

Publicou ta «Voz Serrana do sa, como homenagem á sua cul-
P. S. D.» em seu ultimo nume- tura, á amizade que nos liga. e
ro sob o titulo «Canoínhenses s," o respeito que nos merece.

Esse artigo deveria trazer oum artigo que choca os senti-
seu pseudonimo, alem das formentes de todo brasileiro ver-

dadeiramente democrata,
. malídades necessarías para a
publicação. O ilustre autor não
foge á responsabilidade, nós po
rem na azafama de fazer Cor
reio do Norte, mandamos colo
ca-lo na primeira pagina. Se
assinado estivesse teríamos a
ressalva de que «A Direção não
assume a responsabilidade dos
conceitos emitidos nos artigosdevidamente assinados».
Na epoca que atravessamos,

porém, tudo serve de expjora
ção politica. Um cochilo, uma
homenagem. uma delicadeza.
Nós, que pela UDN. queima

mos o ultimo cartucho, certo
não esposaríamos conceitos fora
dos postulados desta pujante
agremiação politica, nem iria
mos duma hora para outra, por
nossa conta, alterar a nossa
propria situação em face de

I. nossos correligíonaríos. _

Poderia. parecer que, aderis
simos 'aos «queremistas> ou <Es
tada novístas», Nada disso se
deu, então...
Continuamos onde estamos

e não arredaremos um só pas
so, mesmo porque não march-a
remos lado ti lado com os quetentam subverter a ordem publica. Somos democratas since
ros. A publicação leita, confor
me explicamos acima, não alte
ra o nosso pensamento.
Explor em como quizerem ...

A mentalidade de
certos Pesse

distas .. ""

>...- - Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas'\ 18 de junho de 1947, Of. n. 334
.

TImo. Sr. Diretor do «Gorreio do Norte» Canoinhas.' Recebemos a seguinte comunicação:Tenho o prazer de comunicar a V.S. que assumi nesta datao exercicio das funções do 'cargo de Juiz de Direito desta Comarca..Aproveito o ens�jo para. apresentar a V. S. os meus protestes de elevada estima e distinta consideração.Belisário Ramos da Costa - Juiz de Direito..

,

ExplicdÇ�O neces
sarja para evitar

, explorações
Denatívn em ho·

menagem
O casal Leo Freund, resíden

te nesta cidade, ele, funciona
rio da firma Carlos Itiberê da
Cunha & Cía., casal' bastante
estimado pela sua educação e

cavalherismo, houveram por
bem, em agradecimento pelomuito _que fiz�ra,m os ilustres
medicas srs, drs. Osvaldo de
Oliveira e Clemente Procopiaç,
para que sua sogra e mãe re

cuperasse a saude, ofereceu uma
rica e artistica colcha de cro
chet

_

ao Hospital para ser rifa
da ao preço de 500 cruzeiros.
Tal mimo tem sido muito ad
mirado e todos os bilhetes da
citada rifa já estão vendidos.

Trata o mesmo de futuro
pleito Municipal, querendo fazer
crer ao eleitorado de nossa ter
ra, que Canoinhas só progredirá, se o candidato pessedista
vencer o citado pleito, contan
do para isso com o apoio do
Governador do Estado e do
Presidente da Republica. O con
trario sucederia se o candidato
udenista fosse o vencedor.
Ora, isso só se concebe em

nossos dias, na cabeça de maus
brasileiros, de . individuas quenão querem se inteirar da no
va politica do Brasil. O presidente Dutra ao contrario do
que faz crer o orgão pessedistalocal, declarou que deseja ser
Prseidente de todos os brasilei
ros, tanto assim é, que, tem da
do, apoio li todos os governadores eleitos sejam eles de
quaisquer partidos, demonstran
do seu alto espirito patríotico.

FIDALGO PRESENTE
A firma Zaguíni & Ci9.; ha

pouco estabelecida com fabrica
de café moido, teve 9. nímia
gentileza de oferecer á gerencía
e redação desta folha saboroso
café marca OURO de sua fabri
·cação.

Tivemos ocasião de saborea-'
lo e podemos garantir que se
trata de um otimo café"

-

Recomendamos, pois, ás donas
de casa que peçam ao seu for
necedor café marca OURO.

Dr. J. Ferric,he
Olhos, Ouvidos, Nariz e Gar

ganta. Cirurgia Plastica.
HOTEL SCHOLZE

Todo o Governador tem obri
gação moral de auxiliar os Mu
nicipics, tenham eles Prefeito
destes ou daquele partido. per
que do contrario ele trairá o

povo, que o elegeu não paraservir a um partido e sim pa
ra trabalhar pela grandeza do
Estado. Isto só se consegue governando antes: de tudo acima
dos partidos, 9. exemplo do que
nos tem dado os Governadores
Ademar de Barros, Moisés Lu
pion, Otavio Mangabeira e ou
tros.
Sabemos que a «Voz Serrana.

do P.S.D.», procura desvirtuar
os fatos vivendo ·8 criar con
fusão no eleitorado. O povo 'já ..

cansado de mil promessas sem-
, pre não cumpridas, saberà na
hora oportuna dar uma resposta a esses que se dizem <salva
dores da tradição brasileira»"

Cooperativa dos Pro

dutores do Mate
Conforme edital publicadonesta folha, o Presidente da

Cooperativa de Produtores de
Mate eCanoinhsa» Ltda, convo- -

ca a Assembleia Geral Ordinaria dos Associados para se reu
nir dls 13 do mês de julho RS9 heras da manhã para tratar
assuntos de interesse geral. A
segunda convocação terá lagarno dia 21 de julho e B terceira
dia 26. .

r

Ul n e Operário
.

Para boje V i n g � d O r I n v i s i v e I
Attmção - Só assista este programa si tiver nervos fortesOutro filme que fará você estremecer de medo.

EStUDANTES DA FusARCA
e continuação de (Capitão América»

DOMINGO - Não eõqueçam:" .,
-

Concerto MacabrQ
3a' FEIRA -

cl Linda Darnell •
-

a· estrela de "A. �lal'ca do Zoi'ro"
Dois .Selteíres .em Apuros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

Uma "Constituicâo"
,

arabias
nos Brasil prtmavére

de 1945.

o inspetor de quarteirão
do muuioipio de Luziana
satisfeito com o estudo de
coisas reinantes na sua ju
ridição (ll decidiu "recons
titucionalizá-lo", promulgan
do uma «Constituição> com

as seguintes palavras: «Pa
ra que niuguem diga que
não sabe ,dessas ordens é
que lavrei esta Constituição
que vai assinada por mim,
Alfredo Alves Vieira, e pre
go aqui nesta parede para
todo mundo lêr>.
A in tegra do pitoresco

documento, divulgado na

imprensa desta capital, é a

seguinte:
Eu, Alfredo Alv6ls Viei

ra, inspetor de Quarteirão
desse muuicipio de Luzia
na, fazenda de Sapoasà, de
acordo com a nova Cons
tituição da Republica do
Brasil, decreto o seguinte:
art. 1. - DQ hoje em di
ante fica expressamente pro
ibido botar fogo n08 cam

pos dessa redoudeza a torto
e a direito como era feito
pelos sem o que fazer. g'@l}
te vagabunda, aqui tom
muito DOI!! nossos meios.
Quem fizer isto mandarei
prender. Art. 2. - Fica
também proibido gente vi-
ver vagabundo de casa em

casa, falando da vida alheia
durante os dias da semana.

Mandarei prender e levar a
cidade. Art. 3 - Proibo o

povo dessas bandas viver
- bebendo nos dias da sema

na, porque quem vive nes

SR.S bebedeiras, além de não
trabalhar ainda atrapalha
os outros. Quem eu E:'[ICOll·

traI' bebendo nos dias de
semana, prenderfli e ainda
será amarrado para emendar,
a vida. Art. 4. AqutllJe que
tiver engenho de moer ca

na e fabricar pinga sem or

dem da� autoridndes, será
levado para a rua e terá
que pagar multa porque tem
lei que proibe fabl'icar pin
ga sem ordem. Art. 5 -

Qúem tiver de fazer muchi
l'ftó, ou terço, ou pagode
"'terá de tirar a minha licen-

- ! .

.

: Til " . r -

Prlncipe - Hotel
o m�Ihor no coração da

cidade

Bechara & Cía_
Rua do Principe N. 345

Joinvile •• S. Catarina'

ça, que é para eu manter a
ordem lá para não haver
baauueas, nem briguinhss e

nem fuchicos que, o povo
daqui gosta muito. Para
que niuguem diga que não
sabe dessas ordens é que
lavrei esta Constituição que
vai assinada por mim, A!·
fredo Alves Vieira, e prego
aqui nesta parede para to
do mundo lêl'.>

; : 'eF

Leoni de Melo e Silva.

Minha Amiga Americana

Do mais farneso castelc, ou do
morro de mais alto cimo de mi
nha terra é que te escrevo,
Não posso afirmar se da civi

lisação de minha Pátria, 011 das
selvas qu� aqui são extensas que
tal desejo me trouxe de dirigir
-te umas poucas linhas.
A distância que nos separa não

tem a menor importância no ca

so, tão igual pulsamos por uma é
ra de melhor cornpreendimeuto na

paz, amor, e solidez de nossos la
res.

Até a mim, embora tão viva
do bulício das cidades, chegou o

conhecimento de uma grande ra

ça que .estando em guerra, não só
anseia pela vitória dos livres co

rno com urna precisão admirável,
já raciocina na nova formação que
por certo a época tão agitada tra
rá na mulher do dia de amanhã.
E' para essa mulher que ora es-

À tarde, quando vai morrendo o dia
E a densa treva sobre a terra cai,
Minhálma, pobre, de ilusões vazia,
Na tua campa debruçar-se vai.

E o mocho triste no cipreste pia ...
E a nívea lua dentre as nuvens sai ...
Como és ó noite, para mim sombria!
Quantas saudades me deixaste, ó Pai!

Em paz descansa no feral jazigo ...
Às dôres fundas que me causam tédio,
Que, pouco a pouco, me extinguindo vão ...

mllia e pessoas amigas a exrnt
sra. d. Mlula Muller, digna a

posa do sr. Ricardo Muller, pro
prletnrlo nesta cidade.

D. Frida, virtuosa esposa d
Ir. Vasilio Humenhuk, estirnadi
sírna nas rodas sociais, festejo
o seu nascimento no dia 24, sen
do muito felicitada.
Marís Elisabét, comemorou se

natalício no dia 24, tendo reo

bido de sus paoãs muitos bel]ot
E filha do -respeitavel casal Ja
vino S. de Lima.

. Aniversariou-se, dia, 24. o sr

João Batista da Silva, muito es
tirnado nesta cidade.
Faz anos hoje, a exrna. Sr!

d. Irací B6m, virtuosa esposa d
sr, Ludovico Bora, gerente dI
firma «União Madereíra», Cass
estirnadissírno pelas suas altal
virtudes terá no 'dia de hoje.u
prova do quanto é admirado
snte os lnurneres parabenl· qUI
D. Irací vai receber.
Leonor, dileta filha do noss

correligionarío ]ustiniano da sn
va Quadros, festeja tsrnbem, ho
je, seu natalício, Inurneros serão
os parabéns a receber.

A ilustre perceptora d, Herd
lia Lernke, virtuosa esposa d
sr. Emitia Lemke, habi! barbeir�
residente nesta cidade. festejara
amanhilí, o dia de seu advento
Muito estitTIada pela magnani·

midade de seu coração, gmnde
será o numero de parabens 8

receber.
D. Jovinlil O'Joçalves, nobre

esposl\ do sr. Manoel R Oonçal
ves, bastante estimada nos �ejo!
soci5is pela grandeza de �eu cO'

naçãO, feskja amanhã ti data na
tslicia.
O nosso assinante sr. Rodolfo

]ablonski, residente em Três 'Bnr'
aas, cavalheiro muito, bemquistu
festejará sexta feira, seu alliver·
sario, motivo para ser muito cum

priment!'idp. _

Senliorilf.l Iolenda Trevisani,
ilustre professora do Grupo Es·
colar, goznndo das mais solidas
amizades, grande coração �ber'
t_0 ao sofrimento alheio, festejará
s:iblldo, seu Natal, bastante se·
rão os Pdrabens a recolher.'
Dia 27 festeja seu natalício

a menina Guioml'lr, dileta filhs
da exmu. viuva D. Paula BoI·
lmann.

Faz anos mnanhã a eima.
sra. d. Maria Kreiss, virtuosa es,

posa do sr. Waldemar Kreiss
esíimadissima nas rodas sociais
nume,rosos parabens vai� reé�ber.
Correio do Ncrte, fehc�ta a

todos os aniversariantes.

pronta entrega

Henrique J. Bastos I
3j�,;========================

Bons tempos

cre JO.

Não do meio de grande faus to
mas talves dentre as palmeiras de
um habitat singelo em que ti

maior fortuna consiste na nature
za pródiga e amiga.

E' para tal mulher em que os

maiores sãbics tentam desvendar
o futuro que arrisco dirigir-lhe u

mas pouca s pa Iavras, não corno
consêlho. mas com o único dese
jo de avivar aquilo ql,le existe des
de épocas remotas, mas que com
o decorrer dos assornbrosos-acon
tecimentos calcaram sob uma fal
sa civilísação e hoje mais do que
nunca se debatem na sua procu
ra, pois é a mulher na expressão
da palavra.

NãO a mulher guerreira, dinâ
mica, cheia de compreensão Ido
seu ve lor e fôrça que a época .a

tua! lhe deu, ma, sim, da mulher
amiga, espôsa e mãe carinhosa.'

Estas qualidades tãe precisas
para a solução de um problema
que desde já aflige tanto os po
vos mais cultos, encontram-se em

todas as mulheres, bastando que
8S reeduquem naquilo que seu,

pre lhe cornpeteu e compete n

face di terra.
Ao homenl cabe toda culpa da

grande modificação da mulher e

êle, gomente êle, poderá torna-la
meiga, sincera, amiga do lar
dos filhos.

Da mesma forma que os gran
des pafses gastam fortunas imen
sas com empreendimentos que tra
zem ii mÇjior perfeição desde co

mo se deve respirar, até como lIiI

matar os semelhantes, devem em

pregar som�s' identicas com
mesma precisão no preparo da'
mulher do dia amanhã, para que
na v�rdade surja uma nova auro
ra para todoa.
Amiga Americana,. ii mulher

nasceu grande e na sua grandeza
envergonbou-se da aJtura que Deus
a colocou, por isso que· deu ense

jo para a julgarem escrava_ .

Tempo houve e� que nada
mais se fazia que não fosse rir,
escrever, falar da mulher escrava
e q·ue na verdade era legitima raio
nhal
,Tanto fizeram que enfim a mu

lher seiltiu que 'era preciso descer
do seu pedestal e aos olhos de
todos mostrár-se com uma capa
fingida de perfeiçãQ, para que o

mundo masculino a aClamasse em·

bora muito erradamente.
Hoje voltalIl a falar da mnlher,

novamente errado, pois a julgam
má e austuciosa, com a fôrça e·

quivalente a do homem, capaz
, dos maiores empreendimentos mas

culinos, quando na legítima verda
de a mulher é tal qual Gomo Deus
a idealizou e fez, st:ndo que hoje
ela. veste pam desassossego do
homem a capa que troUXt; acla
mações e que quando com novos

aplau!'os, porém ver<ladeiros, dela
se aproximarem, saberá como ra

inha que é lança·la fora, singindo
um diadema nã� de perolas ruti,

E tu, meu Pai, meu verdadeiro amigo,
Em paz descança no feral jazigo ...
Dorme tranquilo - não despertes, não

Evandro Ribeiro.

\(' O sr. Gustavo Radk honrado
e abastado eomercísnte na vila
de Paula Pereira, festejou a pas
sagem do seu aniversario natalí
cio, no dia 23 do corrente, ten
do sido muito cumprimentado.
Sabsdo proximo, ver-se-a cer

cada dos csrinhns de sua exrna:
farnila e amiguinhas, por motivo
da comemoração de seu natal.n
prendada senhorita llse, dileta
filha do sr, Henrique Soetber, re
sidente em Marcilto Dias.
festejará seu natalício, dia 30

em Paula Pereira, onde reside, tl
exrna. srs. d. Ana Radke, vir
tuosa esposa do sr. Gustavo
Radke.
A grncil menina Mirinm Ade

.laíde, querida filhinha do distinto
casal]oao Batista Rudolf feste
jará seu natal no dia- 3 do pro
ximo mês.

Dia 22, foi de festas para a
exrna, sra, d. Davína Silveira,
digna esposa do sr. Davino Da
maso da Silveira.
Festejou seu natalicio na mes

ma data a estimada srta. Ondi
na, dileta filha do sr. Moisés
Darnaso..
O jove.n Teresio de Carvalho

festejou seu natalício' no dia 22,
sendo bastante felicitado.

O menino EJiseu, ,querido fi
lhinho do casal Francisco Lan
ger, ofereceu 80S Andguinhos,
Bnda festa em comemoração ao
seu aniversario, dia 22.
Ade1ina Tabalipa, a prendad81

filha do sr. Jovino TabalipR, cnn
diddo tA prefeito Municipal, fes
tejou �egunda feira, o dia de seu
na�dmento.

'

A menina Marim Elona, filha
do nobre casal WillI Balock, foi
muito felicitada por ocasião do
seu nshllicio ocorrido di&! 23.
i' Dia 24, festejou seu natal, en
rt fi alegria de sua exma. fa-

Nascimento
- Está em festas o lar do sr.
Sctlvador Viana eperRrio da oon·
ceituada firmá M<:Itos, Fernandes
e Cia. e digna esposa, pelo n'as
cimento de um robusto garoto
que recebeu.o nome de JoãO;
Maria, fato ocorrido dia 21, l

Faleceu a 3 do corrente na
Colonia Abrancbes, perto de
Curitiba, Da. Antonieta Bi
liski, a hoteleira mais co

nhecida pelo sul do Brasil,
no seu tempo.
Da. Antónia era casada

, com José BiJiski, que em

Porto União tinha á rua

Cel, Amazonas uma sapa
taria anexa ao hotel com o

seu nome.

Esse estabelecimento não

primava pela casa, mas ex

cedia-se pelo tratamento e

pela baixela, Toalhas de
linho, copos de cristal, ta
lheres de cristofle, davam
aos hospedes, um aspeto a

gradavel e maior, apetite pe
la variedade das iguarias
sei vidas. Basta seber- se que
aos domingos perus e ga
liu has eram pratos obriga
torios. Verdadei ros ban
quetes p9la variedade e lu
xo desceu heeidos, por mui
tas cidades grandes da épo
ca, que fará do interior. As
iguarias não se repetiam.
D�. A nronia era apropria
cosi o hei 1'1\.

MOI'! O o mnl'ido Da. An
tonia continuou com o ho
tel, mas foi declinando, até
que vendeu' a propriedade
em S. Catarina e Foi diri
gir o BoteI Paraná, em U
nião da Vitoria, aOtl.de con

traio novamentü nupcias, já
em idade madura.
Ncs bons temp0S ao Ho

tel Biliski, a di:tria era oito
mil reis I Quem pudesse
yoltar at-raz ...

JoséMeisier
Com caB!!. de

Generos Alimenticios,
Fazendas, Louças, Ar
marinhos, etc.
RUA VIDAL RA.:\10S

lantes, mas de flores singelas e

perfumadas.
No preSente momento aproxi,

ma·se uma, nova transfor'mação na

mulher e todos os povos come·

çam a falar e esere\er pedindo
embora descrentes nas �;uas pré.
ces para o legresso de uma mu

Iher· de aFós-guerra, não caçado
ra, guerreira, forte Como, um Her
cules, mas

_ bela, boa espôsa e

mãe carinhosa.
A mulher tendo a c�operação

do homem, facilmente lhe será
possivel o retor,no parà o lar e

pode o mundo inteiro ficar cren

te, que o alicerce de" 'uma nova

civilisaçã.o que anci�s e que a

mulher lado â lado com o ho·
mem vem cooperando, para tal
ser ume. realidade, só será em

perfeição um nascer de uma no

va aurora se a vfrdadeif-a' mulher
for encontrada, desempenpando
novarn�nte n missão que Deu�
lhe confiou e que é CRESCER,
AMAR, ,E MULTIPLLÀR.

,
Sou tua amiga sincera,' ,

IRACEMA.

Atelier Fotografico _.

Rua 6 d. Dezembro N. 6

de Rosalino Barbosa
Aparelhos elétrico»; esmalta
deiras, .etc. Atende-se das

8 ás 11 horas e das 13 ás 22
Com pronta entrega.

P A R A que tenhamos

GINASIO em 1948, é necessário
o apoio fin�nceiro de todos os

canoinhenses'
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Falecin"1er�to

Faleceu, em Colonia Vieira,
onde residia, em companhia de
seu dedicado filho nosso distin
to amigo sr. Faed Cury, na a_
vancada idade de 79 anos a

exma. sra. d. Maria Cury, na

tural da Síria. A extinta é ir-
mã do sr, Salíba Nader. ,

Estimadissima pelas suas al
tas qualidades, sua morte foi
muito sentida. Seu enterramen
to foi grandemente concorrido.
Pezarnes á exma. família.

Agradecimento
Feres e Faed Cury, sensíbí

lízsdos com o falecimento de
sua pranteada mãe MARIA CU
,RY, com 79 anos de idade, a

gradecem penhorados a todos

que a acompanharam para a

sua ultima morada.
Cumpre-nos agradecer espe

cialmente o esforço enviado
pelo sr. dr. Segundo de Olivei
ra e farmaceuhco Sarkis Soa
e ao bom povo dê Colonia Vi
eira pela assistencia moral que
neste doloroso transe nos dis

pensaram.
Colónia Vie;ra 23 de junho

-
. de 1947.

Feres e Faed Cury

Ccnvite-i\,t1g�$a
Feres Cury e família, Saliba

" Nader e famílfa, convidam aos

seus parentes e todas as pes
soas de suas relações e amiza
de para assistirem a missa do
7. dia que será celebrada na

Matriz, sabado as 7,30 .horas,
em sufragio da �lma de nossa

,praptefda liPãe e irmã; sogra e
Iavo.
IColonía Víeíra, 23 de junho·

'de 1947.

Nascimento
Está am festas o lar do dis

tinto casal Osmar Alves da Sil
va+Erani B. Silva, pelo nasci
mento de uma galante menina,
a primogenita, que tomou o no
me de Maríza.
Parabens.

Aniversarios
-

Festej9u seu nataHcio, dia 15
do corrente, o interessante ga
roto Antonio Sergio, filho do
fir. Alcidio Zaniolo e de sua
exma. esposa d. Nair M. Za-

, níolo.
Transcorreu no dia 23 de ju

nho o 'aniversario do menino
O1idii Qlimpio, filho do sr. Pe
dro Pereira Sobrinho t:. sua es-

I

posa d. Dieiolina Alberti Perei.
"l'a, residente em Rio dos Poços.

Faz anos amanhã, o
.

sr. Pe
dro Pereira Sobrinho, residente
em Rio de! Poços, pessoa ali
muito bem"quista.
Amauri é o nome da. primo

genita do bondoso casal Heinz
Hauff, _ residente em Videira,
que, no proximo dia 8, festeja�
rá o seu natalicio.
Maria Lui:�a; festejará dia 9

o seu aniversario, filha do ca
sal Waldemiro Schultz, recebe

.

rá muitos parabénl, por. certo.

Altavtr Z�niolo
Fãz anos ho.je Altavir Zanio

lo. Estimadissimo nas rodas so

ciai�; cQmo . um dOI principais
.elementos, figura marcante nos
méios comerciais e industriai.
A:Itavir goza, de sólido presti�
glO, por isso sua data natalicia
será motivo, para que seus nu

\ merosos amigos llie prestem .s

homenag�ns a que tem direito.
Ao Altavir que é todo desta

casa, os nOllÓS sinceros para-bens. .

Pedro.Paulo Port.es
Feltejará dia 28 s,u aniver-

sarío, por entre a alegria de
sua'

.

exma. familia parentes e

amigos, o nosso amigo sr. Pe
dro Paulo Portes, estimado' e
conhecido nos meios trabalhís
tas locais.
Parabéns.

Viajantss
Dr. Ortí Machado

Em visita á sua exma. famí
lia e dedicados amigos, acha-se
entre nós, o ilustre deputado
dr. Ortí M. Machado, que tem
feito brilhante figura na Assem
bléia Legislativa do Estado, mo
tivo que nos honra e nos: or

gulha. Acompanha-o sua' exma,

esposa.
Cumprimentos.

Oní Machado

Da Capital Federal visita sua

exma-familia o sr. Aviador Oni
Machado, figura. de relevo na

Aviação' Nacional.
Saudamo-le.

Contrata de casamento

Com a gentil senhorita Hilda
Elisabete Schroeder, fino orna

mento da nossa sociedade e fi
lha dileta do sr. Henrique Schro
eder e de Frieda Schroeder, con
tratou casamento-o jovem João
Batista Sanches, guarda livros

- residente em Caçador, pessôa
ali muito estimada.
Felicidades.

Falecimentos
Faleceu, semana passada, o

menino Narciso, filho do lavra- ,

dor �r. Pedro Leal de Barros. O
faleclrnento do inditoso garoto
causou consternação, Pezames.

Cun'1primentos
Recebemos o seguinte cartão

que muito nos desvanect;
«Concordia-. 12 VI-47. Guilher
me amigo. Saúde. Recebi teu
jornal. fiquei satisfeito com O

teu retorno ao jornalismo, onde,
em outros tempos, na velha Ti·
jUCIlS, Loto brilhaste. Aceite mi·
nhas fe!ic;t<ições que peço tmns·

. mitir tiOS teu!! companheiros de
re-dação. Abroços, Carlos' Buche
le. Gratos.

Festa de S. João
Realizou·se, dia 24, na fre

guencia do Toldo, esplendida
festa religiosa dedicada a S.
João Batista, padroeiro da IOCã·
Iidôolde. Houve &uito estLisiasmo
ft IlmimJção.

Não chegaram ao

destino
Sexta ftira passada, puzemos

no corrftio, um pacote com jor
nais endereçado ao $r. Augusto
Bauerhardt, segundo nos comu
nica esse cidadão lá não che
gou. Só se póde atrib'lir atra
zo ao Estafeta, Vamos sindicar
tal fato, para por os pingos
nos ii.

Oiario do Paraná
Tivemos o prazer de receber

em nossa modesta tetida de trl
bftlho 3 visita do valente colega
Diario do Paraná que se publi.
ca na adiantada capital do Pa·
raná. Gratos.

'

.

Dinheiro perdido
Esteve em no�sa redação uma

pobre senhora que veio a cida-
. de comprar remedlo para o ma

rido, que se encontra de cama,
indo á casa de negocio defronte
li Farmácia Ollveirà ali peJ.deu
qU8zi duzentos cruzeiros, pede
por favor a quem achou para
entregar nesta redação.

"S�lJ" B�riDjeIâ
uiroà casaca

Beríngéla vai escrito com «J»,
que é para todo mundo pro
nunciar o nome com exatidão,
porque alemão chama G de
(GUE», e daí dizerem Berín

guéla. A lição é gratuita.
Vamos ao que segue. Dia de

S. Jcão, encontrei <seu � Berin
ji;l.9, lodo gô'ã fino, varinha de
maimólo na mÚ0 dire.ta, pasta
de oleado na mão esquerda.
Chamou-me: - Olá seu Manécol
- Que ha, rapaz?
- Rapaz, heinl ja se foram

Oi nossos bons tempos. Tempo
que havia' palavra, vergonha,
capricho ti até rabugern p'ra
quem mentia..
- Hoj�, então, nada disso

existe?
- Outro dia você não viu

no jornal aquela historia do ho
mem que achou o relógio? Pois
o jornal disse que hoje em dia
era difícil encontrar-se homens
de bem, de caráter, e tá certo.
Falemos um pouco de mim e

do meu «peso». Eu não lhe
contei, mas lhe conto. Naquela
luís-lufa de eleição p'ra Gene
ral, prometeram-me um legar
de guardião nas obras do pré
dio do Grupo Escolàr de Colo
nia Vieira. Andaram, viraram,
mexe-ram disseram-me que -era

p'r a mais tarde, mas o de Pa,
panduva saia logo, esperei., ca
dê construção... ·Quando veiu a

eleição estadual, então, sim ..

dois Grupos: um em Paula Perei
ra, outro em Felipe Sc.nidt e

estou esperando. Não tem geito
de sair Grupo, não. Mas o ho
mem não cansa por esperar. O
Dr. em discurso prometeu man

dar algumas dúzias de arados
para virar terra. Quem sabe pos
so arrumar um deles. Aí virava
até o lameiro das ruas.
Estou pesado, Manéco, estou

pesado! Se eu tivesse sido "quin
ta coluna" e depois virasse ca

sacá, só pra votar no PSD. eles
eram capaz de me dar o quar
tel para lecionar o alemão, ita
liano e japonez, Sou caboclo
sem mistura! ,

Mas desta vez vou para a

UDN. Só para me
-

vingar do
desafôro, quero rosetá ...

"Seu" Jovino' tem geito de
ser c3marad�, e é mesmo.

E "seu" Berinjéla saiu gin
gtll1do como marinheiro em terra.

IvlANECO

====-_.-----___:: .._-_.....:=-=-=-=-=-====

AVISO AOS

caçadores
O, abaixos assinados proibem

terminantemente desta data em

diante, caçadas de qualquer espe
cie, dentro dos terrenos de suas

propriedades no lugar denomi
nado Poço Grande, Corredeira,

. dp.ntro do titulo PORTEIRA DE
ÇHAVES.
Não se respl)nsabiliz:.mdo os

proprieiarios
. pelo que possa

acontecer.

Canoinhas; 21 d? junho
1947.
Jovino Tabalipa.
João Jungles.
Demetrio Androski
Joaquim .rungles Gonçalves.
Frederico Gonçalves de Oli-

vtdra..
Miguel Boico.

farmacia Oliveira
Rua Paula Pa:'ôíra, 28

Canoinhas - Santa Catarina

de

Inicio o CAMPEONATO da L#M.D.?
Conforme um boletim da L. M. D., que veio ter ás nossa!

mãos, o campeonato serrano devia ter inicio domingo ultimo,
com o prelio Ipíranga x Perí, nesta cidade. O Ipíranga nada sa
bia e o Perí não compareceu. A Diretoria do Clube local só veiu
a receber o aludido boletim segunda feira, dia 23. Será que
pretendiam nos pegar de surpreza? Estranho, não ha duvida o

proceder da L.M.D.
TABELA DO CAMPEONATO

Turno

22-6-47 - Ipíranga x Peri em Canoinhas
29-6-47 - Vaga
6-7-47 � Operário x Três Barrai em Mafra.
13-7-47 - Três Barras x Ipiranga em Três Barras
20-7-47 - Perí x Operário em Mafra.
27-7-47 - Três Barras x Perí em Três Barras.
3-8-47 _. Ipiranga x Operário em Canoínhas.

. Hsturl'll}
10-8-47 - Perí x Ipíranga em Mafra.
17-8-47 .-' Três Barras x Operário em Três Barras
24-8-47 - Ipíranga x Três Barras em Canoinhas.
31-8-47 - Operário x Perí em Mafra.
14-9-47 - Perí x Três Barras em Mafra.
21-9-47 - Operário x Ipíranga em Mafra.

-x-
O lplranga não Irá a Joaçaba

Os Clubes de Joaçaba não aceitaram a proposta do' Ipiran
ga Para excursíonar àquela cidade, Acharam os esportistas de
JoaÇaba muito exorbitante a proposta dos tpiranguístas. Por me
nos não é possível Srs. esportistas de Joaçaba. A viagem é lon
ga, as despezas são muitas e o Ipíranga teria que perder nada
menos de 3 dias na excursão.
O máu tempo reinante prejudicou o festival do lplranga

Conforme noticiamos realizou-se sábado ultimo, nos amplos
salões do Clube Csnoínhense, o baile em 'benefício do Ipíranga.
O máu tempo, porem, prejudicou em grande parte os festejos,
obrigando a comissão promotora do mesmo fi transferi-lo para 'a
a tarde de domingo. na qual conseguiu-se algum exito.

Uma linda taça, gentil oferta do Sr. João Selerne, na
revanche Casados X Solteiros. Os Solteiros estarão com

.

medo?
O Sr. João Seleme. grande esportista da nossa terra, vem

de oferecer urns riquissirna taça a .ser decidida no prelío revan

che entr€! solteiros e casados. Corno sabemos, já na alguns me

ses 08 solteiros numa feliz tarde sobrepujaram com felicidade o

conjunto dos casados, numa partida bastante atraente. Chegou a

vez da revanche e os casados pretendem o prelío domingo pro
ximo, dia 29, mas ... ao que sabemos os solteiros querem outra
data pois estão' aguardando reforços.

Fatos da semana
- Lazits, etimo atacante catarinense e que já foi experi

mentado no Ipiranga pretende vestir a camisa dos «calções azu

eS1> no presente campeonato.
- Lauro, ao que nos informaram eità quasf em fórma.
- TC!!rça feira o Ipiranga realizou mais um proveitoso ensaio.
Ao que consta nas rods.s esportivas o Peri entr€!gou os pon

tos ao Ipinmga no prelio numero um do campeon�to.

NVIPfE
Grande festa de São Pedro em Palmital
Temos o prazer de convidar' V. S. e ·Exnia. Família para

assistirem a grande festa de São Pedro e Benção' do novo sino,
que será inaugurado, a realizar-se no dia

29 de Junho de 1947·
com o seguinte programa:

As novenas terão inicio no dia 20 do corrente.
Santas missas ás 8 horas e ás 10 horas com a benção do sino.
Churrascada, leilão de prendas, botequim, doces,. etc.

.

Aproveitamos a oportunidade em solicitar
.

uma prenda
para o leilão, cujo produto reverterá em beneficio da igreja .

Contando com vossa honrosa presença, antecipamos nos
sos agradecimentos.

Paulina S. Buep:o
Lucia S. Correia
Mr:.ria L. da Rocha
Enedina Correia

AS FEITEIRAS
Miguelina L. Sockacheski
F'Homena Schmitka
lVIartha Sockacheski
Maria l\laides Correia

FESTEIROS
.
Pedro Landoskí
Pedro Grabosch
Pedro Correia de Oliveira
Pedro Silva ,

Pedro Rodrigues
Antonio B. Taborda
Antonio Sokascheski
Antonio Reis Bueno
Antonio' Bento
Antonio Alves
João Lenz
João Correia Filho
João M. Schrnitka

Paulo Schumoski
Paulo Correia da Silvà
Pedro Schmitka
Pedro Correia dos Santos
Pedro Bonetti
Antonio Soares Fragoso
Antoni'€l Pieczinkgski
Antonio Artur Silva
João D. da Rocha
João Correia de Olveira
João Rodrigues
João Oliskov.ritz
João Julio Freitas

FEST�QS DE HQNRA' ' , ,

Dr. T. Sehaefer, Oliverio V. Corte, E:�Wruõlevski, N. Fernandes.
r,

.
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proprietário

o maior armazem de fornecimentos 'em

Santa Catari na.

Compra produtos do Estado.

I IDPOBTilDOBES

Concessionários dos automóveis

Rua do Principe 415 -=- JOINVILLE

Des�a você uma �icicletâ 1
usqvarna

SUECA

Forte, lilve e" d'e lirldo tipo'?
Procnre na CASA FUCK
as de marca Husqvarna, marca co

nhecida em todo o mundo, -COM,
SUA fORMULA

Completa Oficina para
concerto de IYád·Í{)s.
Canoinhas - Santa Catarina

[unte ao Hotel ScboIze/''fT'
�="""=======:- --===�E:============================

LOUREN�� BUHA
Grande variedade d

tem a satisfação de oferecer ao distinto
'publico, Bicicleta$ CentrulTI e

Ph�Gnps equ�pada., corm tarn

bem acessoll"ios para as mesmas.

Ma'teiriial eDetrico em geral,
.

Winchargers, etc.

Para o nspo t suse
MM: i!$..nna ..

·1

r
I
, R E o é um caminhão notável em todos os seus de-

"

talhes, Seu' potente e mundialmente famoso

motor de seis cilindros «GOLD CROWN>:, frbricado com pre
cisão inigualavel, oferece, além de outras inumeras earateristicos :

<
'

1) - 7 mancais fixos no virabrequírn.
2) -- Sédes substituíveís nas válvulas de escapamento.
3) - Carburador com dispositivo especial e lacrado para

controlar a velocidade.
\ 4) - Dupla correia no ventilador.

5) - Viraorequirn endurecido por processo especial.

CO'NCEssioNAFt'lOS :'
Ind. e eom.Olsen Ltda.. Rua João Ne&rão, 750 -euritiba

::;;;;=::-::;:

Desenho especial para MA'10R CARÇA, proporcio
nando mais espaço útil em menor distancia entre eixos. e dis

tribuição equilibrada de peso:

Chasis reforçado com 7 a 8 travessas.
Modelos para transporte de tóras.

, o
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Pre�o da ocasiãor�'
72 m2 em tamanho, dispondo 00de otirna agua.

. 00 Lim itada

IInformações com

10000 00
Edmundo Uhlig Rua Paula Pereira - CANOINHAS

Tecidos - A:marinhos
��� Roupas Feitas - Miudezas em geral

armoraria "1�m SECOS E MOLHADOS.

S.
.

arlos Lt :' 13 �gilrrâTãdores de ��bidâ�.
m�, 1WI='"" Vdrejo t? Pitacddc. v

Koe. . <
��

. 4 OOOOOOOOOOOOOO��OO��OOOOOO�Executam-se on�éntos, Mau-
soléus, jazig �llllca�, Pias,

Escad4tl etc.

Tumlllo�ãe rrnore e

;'Oranito
RUIYICel. Albuquerq s/no

Cari{,inhas - Santa Ca rina

o mundo
emsuacasa i

.cem um

€, lembre se, quem compra ZENITH, compra
sempre o melhor.

<Cr�SA IA'{»UREN<ÇOBUBA
Rua Paula Pereira N. 40 - CANOINHAS

c

poooo���oo��oooooo�oooooo�oo�oooo;
;" 1 0% 00

E Que Loucura, Barbaridade III As Casas BELA ALIANÇA �

CuHhormaloeffler 100 de Irmãos Wunderlich �
"

MATRIZ: Rua P. Pereira, 23 - FILIAL: E81. Marcilio Dias 8/n 00
Snb .. Agente da Companhia Concedem a sua distinta freguezía, durante todo mez 00

00 de Junho, um abatimento de 10%, sobre toda e qualquer 00União de Seguros 00 compraadinheiro(excluindogenerosalimenticioi)eoferecem �
Marl'tlamos e TerrO(!itVo>."OS. 00 Louças, Ferragens, Presentes, Prataria, Faqueiros de

i- l!1J ! (1
I � olpaca, Material Etetrico, Lampadas, Lanternas, Pilhas,

� Vidro!, Aluminio, Serrotes, Baldes, Perfumarias, MaterialFogo e Acident{i de � eseolar. e uma infinidade de outros artigos. .

'" Trabalho·.
'

li! Os ecenemícos que aproveitem! I;;�ugeniO de Souza �OOOO�OO�OOOOOOOO�OOOO�OO_�OO�

I ti I ,minhõe n n
Tratores, Maquinas Agrícolas e Motores Industriais

Sub;:Agencia da Intemational I-Iarvester 'Export Company

Escritório e Depó$ito: Rua Getulio Vargas - Esquina Paula Pereira - 16
Caixa Postal N. 12 - Endereço Telegrafico : SERMÃO

_ b Oficina Mecanica para auto-caminhões - SGb os cuidados de competentes tecnicos .
�

..

_

Deposito de ferro� em geral para industrias.

Maquinas e Motores.

Secção de peças e accessorios para International, Ford
e Cheorolet. TIendas a varejo e atacado.

Atende pedidos dentro e fóra .

do municipio.

Distribuidor das mais afamadas marcas
de elees para motores ..

Dt�,_po�llo perDlBoeníe de
,

.

'-

ba,1erla§· de 'Od08 O�

'ip08.

Nesta -casa encontrará: _. Tudo para sua industria e para seu antemevel,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:05", 13IeUores" .de �(õDoiDbas têm certeza de qce votando em Jovíno Iabaltpa, não sacrifiram
,

o rotaro de nossa f�rra, porque 'sabem que não ha promessas vãs. O prestigio _
de doviDO

TabaJrpa '�sjá roorretísado no ml.Iito que poderá fazer e, DO J qà� já fez.

Canolnhas,

De' Tres Barras
No Sabado Passado

Por um grupo de dansarinos
foi realizada, nos salões da So-'
cíedsde União Operaria, anima
da soíré que prolongou-se até
altas horas da noite.
As dansas teve como anima

-dor o conjunto musical desta
localidade.

Domingueira
Em sequencía, á dansa de sa

bado, nos mesmos salões a ra

paziada tresbarrenses divertiu
-se e dansou nessa domíngueí
ra, que esteve muito concórri
dá.

No Casino LW11.ber

Realizou-se 3a. feira, uma dan
fila típica dé São João, com ba
tata doce, quentão, conversas

de roda, li! o que mais trouxe

alegria, foi a planada do Ouvi

dio, que em .melodias evocati-
- vas á grande figura do padro
eiro davila, extasiou os presen
teso

Noivado
"Contratou casamento no dia
21 do corrente, com a Srta. Li
lia Dallmann, filha do Sr. Dal
lmann e D. Julia S. Dallrnann,

. o Si. Napoleão Bartacevicz, íns
petor do Consorcio Farmaceuti
CQ Minerva S. A., de Curitiba.
Aos jovens noivos, parabéns

do "Correio".

Viajantes:
Dr. M. A,' Huberman

. Acompanhando do Sr. Dr.
Fernão de Lígnac Paes Leme,
esteve nesta localidade, o Dr.
M. A. Huberrnan, Engenheiro
-agronomo, membro da Food
ande' AgricultureOrganization of
the United Nations (ONU).

S. S. demorou-se nesta vila
alguns dias, tendo o nosso cor·

respondente mantido palestra a

migavel com Dr. Huberman..
O Dr. M. A. Huberrnan se

guiu de avião para Curitiba,
donde rumou para a capital Fe
der,al.

Casemiro Mota Filho

Após anos de ausencía, en-'
contra-se entre nós o distinto
conterranee, Casemíro Mota Fi
lho, que aqui veio visitar SUIl

familia.
'

Ao Miro, como é por todos
conhecido, os nOllOI votos de
feliz estadia.

Eurico ,Alvarenga
Procedente de Santos, está

em _Dossa ;vila, o presado con

terr#Ileo .,Sr. Eurico Alvarenga.
.

, ",' '

Sr. e Sra. Orlando Fer
reir.a

�m visita á 8U� familia, este
ve êÍlt�e nós,"o Sr. e Sra.' Or:":
lando .'·Ferreira, ,quê seguiram
no dià 19, com destino á Por-

to União, onde fixarão resíden-:
cia.

Ary 7auares
Temos o prazer de' acolher

desde o dia 18 do corrente, o

jovem Ary Tavares, filho do
nosso amigo, Sr. Ricardo Tava...

res. ,

Ary trouxe consigo para conhe
cer as belezas que oferece o

panorama do sul, o seu amigo
e colega Pernambuco, da Esco
la Tecmca de aviação,
A todos, os votos de feliz es

tadia do "Correio do Norte"

Falecimentos
,

'Em Bateias de Cima, no mu

nicipio de Campo Alegre, fale
ceu no dia 15 do corrente, la

Sra. D�L Maria Hendler Kohler,
sogra do Sr.Bartholomeu Chimi
luk, funcíonario da Cia Lum
ber.
Nossos Pesames.

, Aniversarias

Deflue hoje, o natalício do
Sr. Modesto Ferreira Marques,
grande paredro esportivo local,
e arrendatario do CAsino Lum
ber.
Amanhã será a data festiva

do presado Sr. Rodolfo Jablons
ki, pois vê transcorrer mai um
seu aniversario.
Pessoa bem quísta em nossa

sociedade, lilropugnador do pro·
gresso tresbarrenses.Rodolfo JA
blonski receberá de todos os

votos de felicidades, aos quais
juntamos os nossos.

Dia 29, na visinha cidade de .

Porto União. onde serve o E·
xercíte Nacional, festeja nesta

data, a passagem do seu ani
versaria, o nosso conterranc o
Waldemiro Wiglanda.
O popular Gury, por certo, ve
rá neste dia, pelos abraços e

demonstrações de apreço que
será alvo, o quanto é admira
do e benquisto.
Dia 30, completa mais um a

no de exístencia, o Sr; Ante
nor Lino, deíensor

.

do velho
Tres Barras S. C.

Dia 1. de julho transcorre o

anívêrsario da Sra. Da. Alayde
Andrade Büchele, esposa do
nOS30 amigo José Büchele, Co
letor Estadual.
Tambem, neste día,.: a Srta.

Luiza Schelemberger, prendada
filha do Sr. Antonio Schelem
berger. completa mais um ano

de vida.'
Dia 2 temos o prazer de re

gistrar que, nesta data, natali�
cia-Ie a Sra. Da.. Carolina de
Oliveira, uposa do Sr. Ricardo
de Oliveira, agente do Banco

Inca, em nossa vila.
Aos aniversariantti!s, os nos

sos abraços de parabens.

Anuncíe no

CORREIO DO NORTE
__ o

..teu - jornal",
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Diretor proprtetarlo: SILVIO AL.FRED{) MAYER
GEREt�r'E ,_: Agennr Gomes Circula ás quintas- /eiras

.

REDATOR - G. Varela

Ainda o nosso aparecimentoCooperaUva de Produtores
de Mate "Canoinhas"

Ltda.
Edital de Conoocatão
O Presidente da Cooperativa.

de Produtores
.

de Mate "Canoi
nhas" Ltda .• usando das atribuí
ções que lhe confere o item 1.
do art. 19 dos Estatutos-sociais,
resolve:

«Cidade de Blumenau», pu
blicou a segunite nota, que
muito agradecemos:

CORREIO DO NORTE
Encontra-se.em circulação

O 10 número do brilhante se

mauârio "Correio' do Norte",
que se edita na apr azi vel e

florescente cidade de Canoi
n bas sob a competente dire
cão de nossos colegasAlfredo
Maier, Guilherme Varela e

Ageuor Gomes, respectiva
menta Diretor- Proprietario
Redator e Gereo te.

"Correio do Norte", que i
nicia suas atividades com

esmerada edição especial,
pugna com ardor e dessas
sombro pelo ideal vitorioso
de Eduardo Gomes, e isto
é motivo de satisf�'ção para
, I . ,

aqueies que, como nos, em-
penham-se na mesma e pa·
trótica cruzada.CONVOCAR

a Assembléia Geral Ordinária dos
Associados, a realisar se na res

pectiva séde social no dia 13 do
rnes de julho às 9 horas da ma

nhã, em PRIMEIRA CONVOCA
çAo, afim de tratar dos assunto",
constantes da seguinte

ORDEM DO DIA .

Registrando O apareci
mento do cólegu auguramo
lhe futnro dos -mais pro'
111188:01'88.
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1) .:_ deliberar sobre O Balanço
Relatório do Conselho de Adrni

nistração e Parecer do Conselho
Fiscal;
2) - novas eleições para o Cano
selho de Administração e Fiscal;
3,) - outros assuntos de interesse
da Cooperativa.

.

Não havendo número legal pa
ra fi instalação , d'l Assembléia
em primeira convocação fica des
de já, feita a SEGUNDA CON·
.VOCAÇÃO para as 9 hOI&S du
dia 21 de julho.

Se ainda. desta vez não houver
ainda número legal. fica feita a

TERCEIRA E ULTII'v1A CON·
VOCAÇÃO para o dia 26 de

.julhe próximo, às 9 horas da ma

nhã.

E, para que chegue ao conhecirnen
to de todos os interessados, passou
-se o presente edital que será 3,:
'fixado n'á séde da COOPERATI-
VA, seus postos e armazens, bem
como, em locais públicos habitu
ais dentro de sua área de ação e

remetidos 'RoS associados por pro
cessos que comprovem remissa ,I::

reconhecimento, na medida do

possível.
Canoinhas, 26 de junho de

1947.
Modesto Zaniolo - Presidenta
""- .

.

Antonio 'Selame .

"

(Os mais baratos do mercado)
6 válvulas - ondas curtas e longas, (nitidez perfeita]

Ouvem-se todas as estações.
'

Cr.$ 1.800,00 (a titulo de propaganda)Aproveitem
Tem para pronta entrega

A. GarrCh1do di Cià.

I,
II
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sua -di$tillhr fregue'zl!'l!_q��:_l_12�ti.d()u um d€ljo·
sito p�nn�nente de ftrutas, especíalmente Bananas e

k-ªranlas_, em sua casa á rUllI Senador Felipe Schrnidt,
nesta cidade, paw IlItender sua freguezia li qualquer
hora do dia ou da noit? e a qualquer interessado.

B��_!!!_� madura,pintada, verde, enfim a gosto de toda gente

S�.
U·

Lavadei
Sab-

Aí encontnHão preçíiS vmnt3josos.

PARA FERIDAS,
E_CZEMA,S,
'.1' N<·�\]F}:L?l.",�,K;t·.·'�.-."��.'.\�(��.' i"�_�_'J;'���.I.J4�j.�." :t

�C*J)D-'"�C--'�E I' R AS,'
fRIEIRAS,
ESP:I N H AS, ETC.
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