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sem tnàltai, foi obra" da'Jl'DN�· �. não,'do pSD. Os dep
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'-ProteIa'r' a_ Jndica�ão�,
','

O' "P8D..ê' portanto o- .hnico r�sp·, à�·
E depois dti�m qne 'esfâ:tí . �gi.Qdo �m :iDf�'resse do' �0\10. i,."
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,.'

'distas' ;t�d6, fizeram para
':e 'o . pagámeOfo' com milIta.

..
'

: Hqmsrn, 'do lF?OV-fJ, ,coi}he
..

: :cedor,' ,pi;,ófundô de todos
>,

.

"os problemas do nOSSO in
. terior,! ..

, :,JO'lINO TABALIPA,
� candidato da União
Democrática Nacional, á
Prefeitura Municipal, .. si (/�
leito for, ha . de pro'c\�r' .

resolver e devotar. rJ�
parte da sua admini�1'_9ào

,
:80S problemas dos homens

.-;. da lavoura.

,�

.Diretor�ropdetado:
-

GERENTE .; Agenor Gomes

(PRIMO 'BASILIP)

.�O caso da distribuição
/�:" seme.nte �de trigo

')
·\E um casO devéras lntçressante

cSl'se da distribuiçãO da
.

se:nente

.� de trigo aos pequenos lavrador.es,
-, porque ao que se afigura r,ãq ba
..

equidade na di�tribuição. Contam

c�lono .. que pagam ur.na exorbi.

"En,da pelo s�co ,de trigo. _para
se·

ent�, outros p,?r . preços
�

razoa·

eis e finalmente g�atuit,os, par�

tutr.o�. Esie assu�to., está sendo'

�:::.tld'O
.

na. Conltltl!lrlte do Pa-

.

cDiario do Paraná, assim ,se
'

.
expr8ssa numa noticia' ,- Falou

!'lo expediente o deputapo pete-·
(bista J9sé Darú:

Referiu·se- S. ExCia. ao caso

das seo,l�ntes de cereais que es·

tão sende vendidas pela Secreta
r-ia da Agric;ultura afirmando que
nãO podem os colonos de maneira
alguma pagar os preços exigidos por
aquela repartiçã�.
Apela o orad& para o. ,gO\ er

nador Móises Lupion no sentido
de que e�te se ent�nda com o sr.

�ecretario da Agricultura nO lien
tido que dQruante 'sejam as se

qlentes fornecidas ao laJ'rador por
ewprestiqlo cOql devol!içio de i
denticlii ql,1ant!dade e, qualldilâ�
na safra se�iliJlte. J/

REDAnm _:_ ·G. Varela

"
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Licença Pr'um Aparte 1· ma�s�����:��:'f:d:. �;�.�s��t�'��:���;af��:·
\, 'ses' e nos. nossos proprios,

Cedo compreenderam os repr-sentantes udenistas- que a situa- olhos. '''.'
.

çio de superioridade q�e tem sobre a bancada n- a joritaría na Assem-

G
A" e' ,.. ", "

bleia Legislativa. levaria a.- que buscasse o' PSD contrabalançar a di- O e' r e n é 1 'a
�

.

A "meu ti ra, ,po.l'é;:n, tem

ferença por uma propaganda, solerte e caprichosa, destinada a ma!h'
:'
,', 'U ��... pernas curtas;"

carar com cortinas de fumaça' a calamidade que os seus represen-
' . ..

"",,: Quem p o.S (leu iii forma-
"tantes, com raras exceçÕes·a contar" cQnsegu@mserna'1uelacasale-IA.R.ll'SSl,,,':áe>'épesso.a que conuece :
'I

" '" <l> m.erece o. nos.; .,

gai ativa, "
•

, � a palmo.
-.
a tão. decantada"

Súrgiu assim ar carnpanha clirigida pela imprensa que nos qva- 80 -respeito'.c
tro cantos de Santa Catarina busca vestir os' seus. deputados com pe- -lSi ou tem combatiamos estrada feita' nela Prefei

tn-j
','

nas de pavão. =: >'.
• .� 1.' abertamente o. comunismo: ra, mas 'que �áQ � pàisa de r -,

-

-

,

,Um jornal de- Cauõíuhas, o Brtrriga-Verde� por exemplo, t:!11 seu embora, o. respeitaasejaos uma "sintonia inacabada". G )ul·lbe'rm''; . u'a rel �numero de 15 de jurino"pàshd.o, afirme deslavadamente que ftr'pror- . .E o. J·or.;n�J,. defensor, \108. U \ u

rogação-do' pr:a.ii}�pâ:�ll.f,i. co.1?r�(]'ça do irilPOStO' territértal foi <uma COl_l1,O doutrina para o Paif . ,.. .

iniciátiva pessedlsfa qu�, 'muito ,virá beneficiar numerosos que- o adotou, sejamos . ho- �tro.s prefet�U�-àTfJ; ".fi1auda
. contrlbulntes canOij':lhenses».

. .•. � "",'.' '._ '
. je corno 'os inglezes, - es. . que-'QS Pinhàlensés ;rechem

Ora, todos: os 'q11t: assist�ralJ1l as sessões ,da -aossa Assembléia 1il9S admiraveis iuglezes _ oá ouvidos.
'

devem recordar-se 7�ue 3· micts tiva partiu de uma, tnd,i�açâo fei.ta _Pe- PARTfDARIOS DA LIDf
" Diy��os nós:', O mell�,or

lo� Sr. Dep�tad'o"�,:AL�EM�R ROPP, da bancap'a da-,U�N, lO'dlca·
CAPAZ DE _ NOS TRA.� seria' fechRt� o.s .b�lracDs' e3"

çao -que fOI sulJ.<;criJ�aº 5Q p?r aquel� dep!.lt:i-do �<).mf.) "{ilAd·a· pelo,> ") -.;,
�
"'''''

'

-u' \� ;.. , b-; .. ,....J, ,
K
_, I'

• "'�
!?rs. JOAO JOSE"�CANRAL, ÃJ�OLOO CARI:'rEIRC)'OE_-:.ARVA[.HO I ZER', ""1:lrl�'lYQU1LLVi\D� !eaLlca.llU(#ó 'Por- aI �LO, ....: '_.'
e ANTONIO KQNDER REIS, atenden-do a uma' solicitação do Sr. �E B,KM �TAR; (as mal� ,

Celso Ramos 'Brànco. de Lages. , 'tlscu},M_ SIão. L\OSSa's) -

..

Todos se recordam que O Sr. Pinto de Arrudá, apoiando a in� « rul'rl 'UOS81t patria, em
di'cação udenist,a, pediu urgencia para a lotação do parecer. E se re·

corriam :'quc,' àias a.pós, cerca de doze; o. Sr, Nunes Varela, lider da grande parte devido.' a pro-
maioria pediu Q adia;:nento da votação, pondo entre o lnomento e ela paganda alemã,' existiu
ql_larenta e oito b0réisr para que· :::,udesse receber as ordens do Execu- e em pai te existe, '

t'�vo! para que este- se ,pronunciasse sôbre. ,a sua conveniencia, ou n�o. certa pl'eveüção. contra i
E dpis dias depois,- o Sr, Ribas Ramos, i>ARA FAZER POLITICA· Russia».

f.'

GEM. C0!I,0 lhe fó! ;dtj:o de frente na Assembléia, a'presentou uma e·

,nenri:\ adi21ndo para mais qüin:t..e dias o prazo d:1 cobrança daquele I
«Façam08 o. mesmo ,�rn

imposto, sem. multa, afim de dar a !"arecer que o mesmo partira do relação..á GRANDE RU8-
seu pa�tjdo. .SIA, ·pai'z nosso. aliado ues-

A �jstificação, entretanto, foi desmascarada na bora. SI a indi· 83. guerra que findo.u� .cUJO
cação tivesse partido do P$D não bavia mistér, certamente., �dia-Ia POVO TÃO VALORü-
por 48 bora�. EIlI já traria' I) �elo dÇ> PlI-laçio. Nell1 teria sido nece::i'

Osário indicação alguma. Si os pessedistas se tivessem lembrado a tem-.\
S ,unido. cumo um só. bo

po disso. o Sr. GoveFOador do Eslado teria baixado uma resolução mem, soube se impôr á ad-
. prorrogando ó pràzo da cobrança sem-.{llulta, sem ter que esperar in· mÍração d-e' todos- nós, pela
dicações 'do Legislativo, coisa que este S'r;rlQ.Qr não gosta muito de decisão. e pelo r::;acrifieiQ com
atender. «porque já tem um prtigrama de governo firmadó", que é, que clefeltJdeu �ua patria, e
,como quem diz, dispensando aS sugestões de 4ffi poder que si exis· II�ug ideai.".
-te, ele,. pelo menos' não toma conhecimento. . .

'

Entretanto. para fóra continúa a c ..�paÍlba orientada pelos "Nós brasileiros não. 80-

«queima campos.», contratados especialmente pata dirigi·la com men- mo.s inimigo.s da Russia, e·

tikas e deturpações. Mas o povo, que jci foi iludido duas vezes não nem temos razão. para isso..
li" maiS crédito ao que dizem as folhas governistas. çorílpara o que Autes pel� COO trario.', de
nelali se escreve e o que se assiste na Assembléiã e conclue que' is·
'to é o que se chama «mentir p'ra cacborro>

. vemos-lhe grande admira"
çã.o. pelo. brilbanle papel que
desempenhou no aniquila
mento. do. imperialismo ger-
manico.". �

d "Somo.s demo.cratas e es·

e saneialmente catolicos, mas,
si é que de fato, so.mo.s de-
mo.craticO'S '(1) não no.s de
vemos imiscuir em 'assun·

tos politico.s que g-Ízem re's-
peito. unicamente á pi'opria §...

" ..

Ru!sia, po.rque não mais e-' , _\••I�."

•
xiste a Terceira lnternacio.·
nal Comunista". >

" •••".Respeitemos a Russr»;' A4,
'

i

'

porque�.�tla} digua do. 00.1- EstIveram em nossa le��a, 'l.e , ,pos;Li:it:.njo � transito. Ha co.

lO, raspeI () ... 'trabalhos alguns lavradores 'fesfli·· 'Iones que já não arriscam viajar
E

.

vai ppr .aí ;t a f6ra. ' ' .. dentes na estrada que vai desta até á cidade, com medo de per:"
"Brorrigá ;. Verde", �diQão. cidade a Tauoay, reclamando dOI; . der carros e. cav\los.

da 'Vito.ria lIIublicada em 13, .' poderes .publicos o maú estâdo da:- '

5
l!'

..uel,a via publica e natun,lmente Ha 'uma lagoa que é um ver-
- -1945, artigo. assin&d8':pe- 'os necessaries c_oncerto,s, pois" e-

dade.iro viveiro de trair�1 e car�

10' jorDalista tIlr. Albino Btl�. xistem bgares tão' esburacados,
•

pas; ..

dapt.
.

'formando 'vérdadeiras lagoas, 1m, A,.êf'ui fica tf r.clamação..

Visita' d� d�spe·
dida

Deu·no.s o. prazer de sua.

agradave! visita, apresen-,
tando suas desp.edidas po.l'
ter dQ fixar l'Qsid�ncia em

S, Francisco. do. Sul, '0 sr.

Odilon Mafra, que aqui'
ocu po.ll p cargo de Co.leto.'r
��stadua!.

S,s. viajo.u, do.mingo., a

compall bado. de' sua' éxma.
Familia.,

Baile naSociedade
B. Operaria .

Terá logar, no. dia ln do.

co.r�ente, animado. baile, no.·
salão. da So.ciedade Benefi·
cíellte Operaria, parlt o. qual

.

a ,Direto.ria convida seus afl
sociado.s:'

.(

JovtNo TABA'L1PA ·can.-
. ,didàto d� UDN á Prefeitura
Mi.micipàl, que revelou ex

cepcionais' qualidades de
administrador como Inten
dente Distrital de Papan
duve, Ia deixando assina-

- ..

lada a sua passagem por
'tnemeres realiiàções que
ainda hoje perduram, "si e
leito. Prefeito, estsmos cer
tos tudo fará- pelá" engran
decimento do Municipio .

Gentil oferta
Por motivo da passagem de

seu natalício ocorrido dia 7, o

sr. Míeezeslau Bojarski, propri
etarío do Bar PONTO CH�Ç, Ia

pessoa muito" estimada, lembrou
se da. turma cá de' casa e en

viou á redação e tipqgrafia al

gumas garrafas de finas bebi
das. '

Muito obrigados.

" .'

; ACorreio. Brasquense> que
,ê á lll-Z'�d!l, publicidade na

adiantada' cidade de 'Brlls:

I que. e f,eq'ato.riadp pelo. ta
l entfJ$..!'1 j(IV�'q. Ciro. ylev�.el�â
e direção. ',d� Aivaro. Oar·
valho, nílticiando. '0 anive-r
sario. .natàli�i{)· do., sr, Gui

I lherme Varela, publicou a

seguinte noticia, que nluito.
agrad-ecemo.s. ..

GuHherme Varela

A ,data de hoje, (21) vê assi

nalar, o. auivergário do. no.s

so. prelado co.nterraneo jor
nalista. Guilhe-rme Varela.·,
competeute redato.r do no.·"

ve-J jornal e.ditado. em Ca
no.lll bas, Co.rreio do.'No.rtQ.
Muito. becquisto.. em n�s

So. meio. social e em Cano.
inbas onde desfruta de ge
ral estinja, o. aniversariante,
alem das suas execelentes'
quaIldades de: ho.mem edu
ca, se reco.menda pela sua

ded.icliçã-o ao. tr�,balho., teu·

do. conseguido. vencer, pelo
s�u esforço, epm admiraçãé>
de todo.s, nós •.

Ao. Ir; Varila, pessoa que
já labutou nelta casa, pug
nando pelos ideais deste

jorôa! co.mo. Rf>datol', alme
jamo.s sinceramente oS no.s

S08 voto.s de fel-icidaàel!l.

H

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.odios nem

de
9".. Não pregamos
r

desejamos é o

não se prestará
;.

nem vinganças, porque tudo quanto
O candidato da.UDNCanoinhas.progresso.

a tais papeis.

DE-TRES BARRAS

Clube .1resbarrenses

Um grupo de soclos do Ore
mio -da Vila, promoverá no saba-

_
,
do .preximo, llmf.\ dança n�s sa

lões deste Clube, e terá como

abrilhantador, o .conjunto Tres
barrenses.

.

Provavelmente, será uma be
la reunião, pois !1' animação dos
dansarinos é impar.

Gremto Primdoera

N1à sala .de reuniões do Casi
no Lumber, houve no dia" p. p.
a posse da nová diretoria do nos

so Gremio feminil.
A diretoria logo 'após empos

sada, passou II tratar do baile
que ofertará 80S seus associados
no proxirno dia 26, reunião dano
çante essa, que mais uma vez,

,

marcará epoca, em virtude do es- ,

mero, da dedicação e intusiasrno
com que o Gremlo sempre pro
cura abrir seus salões.
Fomos sabedores de que ps

Ta maior animaçao e
'

brilhantis
mo, haverá entre outros atrati
vos nesse baile, o Concurso da
Senhorita Mais Bela.
A postos, pois, Juventude de

nossa terra!

Noioados

Aj,us'tar�m nupei�s. os disíiJl-'
tos jovens Bruno Vuicik e a

Srta. .Lady Kaspczsk prendada
filha do Sr. Bruno Ksspczak, re- .

sídentes nesta' localidade.
.

Visitantes

•

Em. gosó de ferias, encontrem
-se entre nós os estudantes Leo
'nidas, filho do Sr. Leníro Wetldt;

Glacy, Elos)' e Rosy, do Sr.
Modesto Ferreira Marques; Ma-

< nira, do Sr. Merhy Selerne; Ce
Iy, do Sr. Vitorino Ferreira e Pír
ma, ,filha do nosso presado
colabor�.dor Tte. Eimefaldlno·
-Leoni de Melo e Silva.

Cei. Ferreira· de Souza
'e' Sra.

Da Ca.pital, f�deF�I, onde le
vara�lhe interesses da grande
Empresa qne dirige, regress.ou
em dias d8 semana - passllldl, Ó

Sr. CeI. Manoel-ferreira de Sou
za, diretor da S. B. Lumber.

S. S.. veio aCQtI!panhlldo de
Sua Exma. espõsa.

Os nossos cumprimentos de,
boas viildas.

Srta. Ivone Tinel

AconlP.llnhad� de seus filhos,
em-visita á pessoas de sua fa·

.

lJIilia, encontra·se nesta loculida
de a Sra., Irene Ferreira R@uen,

, esposa do ilus�re facultativo Dr.
Otavio, Celso ·R8ue�1. ,

-;Ani�e__rstit:iàs,
Dia 8 - Aniversário�se nes-

ta data li gentil Srta. Tereza, fi
lha do Sr.

-

Rosalino Barbosa.
Dia 10 - Transcorre hoje mais

um natalício da Srta. Izabel Ma·
tos, competente pmíesscra de e

ducação fisica do nosso Educan
darío.

0111 13 - Temos o prazer de
noticiar o aniversario da Sra. Da.
.Maria da Luz Rsuen Schramm,
esposa do nosso amigo Sr. Car
los Schrsmm.
Dia 16 - Festejará nesta da-

.ta, seu aniversario, 8 Sra. Da, Li
lia F. Ferreira, esposa do Sr.
Víctoríno Ferreira.
, Aos aniversariantes, os para
bens e votos de felicidades do
"Correio".

.

Independence Day
o Brasil de norte 8, sul, pres

tou homenagem no dia 4 de ju
lho, ao grande paiz irmão os

Estados Unidos, pelo transcurso
de mais um "lfidependence Day",
Tres Barras, .acerreu em come

-rnorar tão Iaustoso acontecimen
to, levando aos representantes a
'merícanos

-

em nossa terra, Srs,
Ernesto e jaime Bishop, os cum

primentos sinceros do povo bra
sileiro, partidários da politica da
B03-Vinhança.
"Correio do Norte", envia seus

cumprimentos. . .50S Ses. Ernesto e

Jaime Bishop, filhos. de uma ter
ra onde a bandeira da dernocra
cia é içada bem alto.

Churrascada

O candidato á Prefeitura Mu
nicipal, pelo PSD, Sr. Otavio Ta·
balipa, foi homenageado domin
fiO ultimo, por um grupo de a

migos, com uma suculenta chur
rascada.
Realisou-se esta feita, no en

cantador retiro da chácara de
propriedade dó Sr. Ernesto Bish
op, na Vila Nova.

Dr. Belisario Ramos
da tosta

Nascunento

Hno I Canoinhas, Santa "Catarina, 10 de c1LJItio dt 1147 H.7

Diretor proprletaelor SILVIO ALF,REDO MA.Y.EB.

GERENTE - Ag�nor Gomes Ctrcula- ás quintas,'âras REDATOR - G. Varela

Preso 'Prorrogado I � P EUJ S
Foi prorrogado até ,31 do

do corrente mês, o praso e
para o pagamento sem mul
ta, dos impostos predial" e

territorial
-

urbanos Da Pre-
',feitura Muoicl.pal.,

Como lançou mão de uma eva

slva ,fngilissimn, fugindo 80 que
queríamos debater, apelou para o

bom senso da Iarnilia tresbarren
ses.
Não há : objeção, colega, de

que o nosso povo é íruelígeute
e culto, e alem disso, são pos
suidores de senso.. bom sensor
alias.
Jamais precisamos apelar pa-.

ra oconcelto publico, para ficar-
-rnos com � razão.

'

Um filosofo, que' no momento
seu nome foge-Mos á memoria,
foi autor

-

deste snéxlrn» "A Ielí
cidade consiste �.e.(n:. dar, e não
em' reter".

."

E, por sermos sinceros adrni
radores deste mestre, damos-lhe
a vitoria.
Uma vitoria, da qual não po-.

derá se envaidecer. pois. 'foi
conseguida á custa de qualifica
tivos, que bem exprimem oca·

rater do seu. autor.

A disputa da 1 aça
Tres Barras,

Não se reaÍízou ,o encon"

tro Operario x Tres Barras

LARES
D (I)�e§ - �-

Saudades de uns olhos
Lá longe, bem longe
nas tardes em flôres
que eu bardo sonhei:
amôres, Amôres l

Saudades! . Saudades!
Com doidos abrolhos,
Da luz de uns olhos'
De encanto sem fim ;

das luzes de .uns olhos
profundos, etéreos,
que infindos místeríos
deixaram ti mim...

Saudades eu tenho
De uns olhos tão lindos;
serenos, castanhos,
dos sonhos infindos ;

que ao longe, bem longe,
eu tanto adorei. ..
O' dias felizes
que eu não olvidei.

Saudades, meu Deus !
De uns olhos"tão meigos,
que ás vezes [untinhos
brincavam com os meus ...

Aniversarios

Fez anos ontem o jovem Na-
talio Bojarski.

'

A exma, sra. d. Durvslina
Tabalípa. viuvá do"saudo$o An
tonio Tabalipa; A srta. Isabel
de Matos; as meninas Eunice e

Maria filhas do distinto casal
Aleixo Brenny; a exma, sra. a.
Angelina, vlrtuosa esposa do sr,
Ludovico Píeczarka; a srta, Fri
da, dileta filha do sr.c João Mul
ler Junior, fundador dó Alto
-das Palmeiras: a exrna. senhori
ta Frida Voigt, querida filha do
sr. Adolfo Voigt.
Dia 11, o jovem Lauro Corte

estudante; o menino Fabio Na-

I bor, filho do sr. Jaco Fuck Jr.
õmenino Lauro F(t:n�ndel Luiz;
'o garoto Valmor, filhinho do Ir.

'Alfredo Koehler e o menino Al-
varo, filhó do sr. Nelson Sehies
sel,
.Día 12, a gentil senhorita Nê

li. filha extremecida do distinto
casal Antonio Cordeiro; e o jo
vem Nelson Hoeffner,'

, Dia 13, Catarina Maria, que-
'rida filhinha do casal Ithass Se- ..

reme, festeja seu aniversario.
Festeja, tambem, .na mesma

data, a passagem de Seu ani
versario o estímadojovem Clau
dio Euclides Vieira, sargento es

pecialista de mecanica de nossa

aviação, atualmente residindo;
em S. Paulo.

.

Falecimentotos de vulto, e !'.ustent'anculo 'de
todus os compromissos qu� assu-

. Causou geral con,sternação no. ,

.

misse.
"

seio da 'nossa loeiedade o pre-
'

Hoje; decorridos qU8si duas
�

maturo falecimento da exma.

decad,'E de sua fundflção, ufana- sra. d, Da,ir 'Wendt Novak, fato
se em sua modestil!l, dt". suportar

I oc'orrido dia 4, po Hospital S.

o peso de compromissos, mesmo Cruz, apôs' laborioso parto para
em sacrificio' prOPi"io.

'

'o qual foram improficuos os re

Noticiils de Mafra, nos clien. cursos qa ciencia. 'A prantaada
tificam de que, perante II LM.D., d. ,Dair era casada com o sr.

é o grernio por excelencÍlil, ,qmm· aercilio Novack, funciona rio

do se faz mister atender 8S obri· bancario. Seu enterramento que

gações que impõe a filiação á teve grande acompanhamentó
"Mater".

' realizou-'se no dia seguinte. So

Em sua trl'ljetoria Hmpida pe� bre O coche mortuario viam':se

O presideme do tricolor Sr. los �mais du hisl(rill esportiva, numerosas .con�as de flores na-

"

'. João Pach�co Sobr.. esteve ,�m' Jamais furtou-�e o tricolor· de turais, -

Temús o pí'azer de assirtaI:;r 'Ach� fi,1;" engal!inado e festivo, Mlifrs, na semaria findjj, e Ia, foi prestigiar ás Ligas que houve À faroilia enlutada �por tão'
o regresso do Rio de Jnneir,o ctn

"
o _líH do Sr. felix Kalemp'B e de - sabedor por intermedio dos men", em filiar ou em·fundar. dlilloro5o golpe, apresentamos'

SrtH. Ivóne Tinel.. fi'1o orna�en-' lua esposa' OH. Martm Gura Ka tores da IMD, de que não se rea- No presente campeo_n�to, fUn- nossos, pesaines.
to de nossa sociedade, e fIlha" t'empa, pelo nascimento de seu Uzarfa o encontro acima, é'm vir- vias. de inicio, � Direção ,do tri·
do Sr. Emitio Tine!. __ 'I primogenilo.

'

tude da tabela ·90 presente cam- color não mediu e nem poupou
A' 'srtà. Ivone, que conheceu ' Ao novo tresbarrenses, ó abra- peom,to ainda. não e�hlr aprova· esforços, pl'lra elevar o bom '110, Transcorrerá no proxímo dii

as, maravilhas d. nossa Capital ço dít parabetls extensivo 80S seus da pela F.C.Q,
.

m� do esporte serrano. 16, I) anivers�rio natalicio do
Pederal, os' cumprimentos;. do progt'nitor�s.' Espera,..se com ot1slcd.irte, o Olaria, pois, ao Tres Bgrras' '

AI
'Correio. ' .. - t' h C d 1930 '

nosso âmigo e assinante !Sr. ..; �

IniCIO detse c3mpeona o,' pOIS.' aS" campeão e'
"

o. t
.

R d S'l
. .

.,. ·s'Mn.11ca"."de"lta'l·s o çalou-
.

.
.

d'
' aqllfo .: a 1 Vil, comerclanC?

,. I
.

multo que os peno ICOS serranos relidente em Arapongas, Norte
Sra., Irene Ferreira 1"0 noticiam seu primeiro jogo, e os Mario novamente no, do. �,r'�n!l, figura d�st.cada d,�s

Rauen fens do pebol aguardam com
.

Tr"C' I", .
'

... .

, "1I.1ais uma vez,:,o- Re'da' tor "'''_ h
I, I O/� meIOS loclal', por ISSO mesmot,

{V, �.. desusa::{o interesse o.s '_ coques ."

d-

portivo do confude local, torna
\ mu�to �estimado. 'Procer ,e prQ-

dós qnt!dros inscritos. N f
'

t' t I I
. - .

â UDN "t d'
a chamar.nos de neófitos usan- ovo re orço es a no r Co oro Jeça,o n9 selO a ..n o

do da unica IlIrma que possue:-- Merio, que havl:a 'afastaal).�se. preltado relevantes serviços, p,a

deshlzer 0_ adversa rio com quo·
Tras Barras. sempre

, desta localidade, voltou' ao 'pa- companha de Governador.

Iificativos proprios de apedeutas, Tles Barras
....

gos e está novam�nte trein�n�p Embora longe de, .eus.cont�l'''
, para consegúir um êxito brilhante. na ex'trema elliquerda, do gremlo' ràneo. n.o lhe ha de faltar as

Apósbatisar-nosde "despeitados", '_ QUlilndo em HJ28, surgiu o Tres local. manifestaçQ_es.de carinho e ami-

"ignorantes", �'calourot",:surge 8-' B8rras S,C., seus fund'adores ,fi- ,Nos treinos qn'e fez,·�, mostrou - z�dé.,' ,

gQra, cem. 'Um novo: ...,. '�vaido. zer�m'profissão d'e ·fé, p'arà tornà-' 'que ailJda pos�ue,lmpetuo�idad�" 'Gorrf;io do NortQ, envia daqui
sos". lo band�ira,nte de empreendimen;' que promoveu do quadro tltular.

-

seus ·paràbens. "

,

No "Estadio Arthur Ferreira
Ribas", em data a ser marcada,
disputarão em "melhor de tres",
o trofl'u "Tres Bârras", 3S equi
pes representttivas do Indepen
dente de São,Meteus e () lpiran·

_, Tr�s Barras hospedou, no dia' gl de'Canoi:1h!ís.,
de sablldo, o Dr. Bêlisario Ra-

-

Notici6mos em nosso numero

mos da Co�taJ, DO. Juiz de Di- . passad,) que eshl disputa seria
reito desta Comarca. LOrri o Atletico, porem, informes

S. Excia., foi alvo de homena- provenientes da Diretoria do Tri

aens da gents tresbarrenses, e calor, cientificam-nos de que se·

foi homenageado com. um fll�o-' rá o Independente. o clube são

ç<?, que teve lU2ar no C�uiil1o ,-m3teue.ose que enfrentará o ti·
Lumber. . me canoinhense. :
Acompanhou o Sr. Dr. Juiz de

Direito, o Dr. Rubens Moritz da
Costa, nosso Promotor Publico.

Altamiro R. da Silva-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

•

Cai�a Postal, 50 Teleg, "LfiBR1HI"

JOINVILE

RU�Bm fi B A�rBU KainBPI &. Gia.

$ta. Catarina � Brasil

IDPOIITllD()BES

Concossiouários dos automóveis

Peça s e aeessonos.
I nternational - Ford - Chevrolet

De Saio - Fargo e Dodge

I

CANO}�I�.HAS 19
i

CASA�OURENÇOBU�A Mantemos estoque permanente de ferramentas e todas as peças
Ford Internacional; Chevi olet; De, Soto, Fargo e Dodge,

_DII_Im!l����_mBl_�M'mtwt:êM"'.,j- .

Molas em quantidade pura. 'cammhõ-s
Pistões e aneis de segmento
Macacos de todos os tipos
Discos de embreagem, lonas de freio
Rolamentos, motores Chevrolet
Jogos de chaves de boca e estrela

. Carburadoces, amortecedores, etc. etc.
l Para pronta entrega também, motores, estacionarios, segadeiras,
I desnatadeiras e outros materiais agrícolas.

.

. Consultem nossos preços.

o mundo

Grande variedáde de figu
fiDOS novos com lindos mo

delos, estamos queimando a

qualquer preço.
.

Pedimos tambem examina
rem as diversas proximas
edições especiais de JOR·

NAL DAS MOÇAS.
Procurem na

livraria do Povo

-

I Cas ��tig! ��o��� a nn'
Sedas, Lãs, Casem iras, Armarinhos

W. Narciso Prochmann
Confecções para ;

Homens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11 \
Cinoinha� - Santa Catarina \

L�UREN�� BUBA

. Correio do . Norte'
Fundado em maio de 1947

EXPEDIENTE
Diretor-proprietario
Silvio Alfredo Mayer

Redaterz G�ilherme Varela

Gerente. A,enor Gomes

Redação e Administração;
Rua Vldal Ramos (Ed. Gomes)

ASSINATURAS
Ano . . Cr$ 30,00
Semestre. . . . Cr$ 20,00

-x-

Numero avulso
Numero atrazado

em sua casa

com um

RADIO ZENITH,
,e, lembre-s», quem compra ZENITH, compra

sempre o melhor.

Rua Pausa Pereira N. 40

Cr$1,oo
Cr$2,oo

-x-

'Anuncias de acôrdo com a tabe
Ia de preços, mediante contrato.

-x-

Os originais enviados não serão

volvidos, mesmo não

..... publicados.
-x-

A Direção não assume a res

ponsabilidade dós conceitos emi
tidos nos artigos devídamente

assinados.
'

Rua Eugenio de Souza
Edmundo Uhlig

I
miema �áU O T��niGa

I delrmãos Gassner

Rádios, Bteries, Discos,
Acessórios paia Rádios,

,
Material elétrico em geral

I Condensadores, Valvulas,
Alto falantes, Reslsten
eles, etc.

Completa Oficina para
concerto .de Rádios.
Canotnbas ....... Sa-nfa Catarina-

[ente ao Hotel 'SCho1ze
'"

,.
"',

União de Seguros

Marítimos e Terrestr'8s,
Foge fi Acidente de

Trabalho

VENDE..SE

Bangalô sito na rua Coronel
Albuquerque, nesta cidade, tendo
72 m2 em .tamanho, dispondo
de otim.: »gus.

nr C'u'.�iD"·:a'si\í fi . í •

� iii ....
� ....

I SUECA

�USQvama

Medico
, I

Operações - Partos.

Doenças de Senhoras.

Atenda chamadDs a qna!qn�l' hora

uSQvarna
SUECA I

s tran

, /

Procure na CASA F' �J �:;; 1<
�4S de marca Husqvarna, marca co

nhecida em todo o mundo.

A- CASA

tem a satisfação de oferecer ao distinto

publico, Bicicletas Centruln e

PhUlips equipadas, como tam

bem acessorios para as mesmas.

Mat....ial eaetriico em geral,
WinclJargers, etc.

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 inigualav •el, oferece, além de outras inúmeras carateristicos .

1) - 7 mancais fixos no virabrequirn,
2) -- Sé,:L�s substituiveis nas, valvulas de escapamento,
3) _. Carburador com dispositivo especial e lacrado para

controlar fi velocidade.
4) - Dupla correia no ventilador.

5) - Virabrequim endurecido por processo especial.

Desenho especial para M.tUOR CARGA, proporcio
nando mais espaço útil em menor distancia entre eixos e dis

tribuição equilibrada de peso:

COf..JCESSIONARIOS:

Ind. e Com. Olsen J Ltda, - Rua Joâo Negrão, 750 -:Curitib;
���----�'------��-------------F----��'

Chasis reforçado com, 7 .' 8 travessas.

Modelos para transporte de tóras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cooperativa 'de Produtores
de Mate "Canoinhas"

Ltda.
Edital de Conuocação
O Presidente da Cooperativa

de Produtores de Mate "Canoi
nhas" Ltda., usando das atribui

ções que lhe confere o item 1.
do art, 19 dos Estatutos-sociais,
resolve:

CONVOCAR
Assembléia Geral Ord inária dos

Associados, a realisar se na res

pectiva séde social no dia 13 do

mes de julho às 9 hc>ras da ma

nhã, em PRIMEIRA CONVOCA

çÃO, afim de tratar dos assuntos
constantes da seguinte

ORDEM DO DIA

1) .- delíberar sobre. o Balanço
Relatório do Conselho ele Admi

nistração e Parecer do Conselbo
Fiscal;
2) - nOVAS eleições para o COI1<
selho de Administração e Fiscal;
3) - outros assuntos' de interesse

- da Çeoperativa,
oo�oom�oooom���oo�OOOOOO�OOOOOO�OO Não havendo número legal pa

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOO�OO�ft�rel ra a instalação d'l Assembléia

0000 .'. 00 em primeira convocação fica des-

��

I Il
.

b k
� 00 de já, feita a SEGUNDA CON·

mOO r fi a- O'S am- rov�
1

-1. � �i�C2�Ç�OjU���� as 9 hou,s du

�I
- l """!!>; zes . Se ainda desta vez não houver

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

�
- � ainda número legal, fica feita a

J..i� TERCEIRA E ULTIMA CON·

00 Limitada' 00 VOCAÇÃO para o dia 26 de

100
00 julho proximo, às 9 horas da ma-

W Rua Paula Pereira - CANOINHAS hJ I nhã.

� � E, para que chegue ao conhecirneu

00 �recidcs - oA.:,madnhos � to de todos os interessados, passou.

� RClP-'aS F�it:�$ - Miude7.�$ �.H11 gerail 00 -se o presente edital que será a-o
I OO�

... 00 fixado na séde ela -COOPERATI-

��:( �""'I:'!:".�""'ft{:" �7 �� ...,. rJl � n.,r"l.iI:.:'·

�
VA, seus postos e armazens, bem

�i::e:S ;::;lI � "",_.� """ ,.;� "<I' l." •• ,"l.,_ v�.

W>:Q:
..
� R

.

b'
1

como em locais públicos habitu-
�0t."� f:' � 1 I' L' ais d�.. ntro de sua área ·de ação e

�Pfi r D Ç1 �j r r (; laao r t.s (1 ;� I)e Iaas. 00 remetido-s aos associados por pro-

�� -...:::-:.�-__ -� 00 cesses que comprovem remessa e

�7M
V t\

� recebimento, na medida de pos-
;;"J;S�::í :'l!(�",,�� "". ,-o j-O (;' ···t .'" C'''' .:<>d ("I; ""�

��. ]:0�� Ui"'- I '.... U.U vo 00 sivel.

)::�:;)1'{���Wm<�>il,:{������):':Xl>m�$:'fa>''Q'2�s..m:;p.;.(wm;:� Canuinhas, 28 de junho de
�::"'"J:S��.�aY.:s(';.'&;:?'r.:\�U-:�W:S�.··L::,.:,(Rí����J:i':::'{)'::Ic..c:-,�VJ�1::.a:Sw:5� 1947:

Modesto Zuniolo - Presidente

Armazéns .proprios - Mercadorias em gerál

Embarques diretos a todos os portos

nacionais e do exterior
,

ODilon· Bastos SchroBDBf
Despachos e emborques

Tel.: "EMBAReADOHA" .

.. .. C. Postal, 168

Aparelhamento especializado para embarque

de Caixas Desarmadas

Jsínvílle - Rua Piauí, 159 - E .. S .. Catarina

Quer que seu aniversario seja
publicado nesta folha?

Preencha o coupon_ abaixo e envie a esta redação.

Nome

Data do nascimento - ..

:
- _ _ .. � _ .

Estado civil _
_ _

_ ..

Nome dos pais' : - , .

Nom� does [Joso -.- -.�
:

- :.. - .. : : _ _

:

Profissão do pai ou da mãe : , _ .

Rcsidencia em - : - ;7
..

Observaç'ões: ,
,'

..

:�-.- --- _. - - - - - --- - - - - - - - _< - - - - - - - - -- - -- --- - - - -- - - - - - - - - - - -_ - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - � - - - - - - ---_ � _. , ••• -
.

d

L· d'
III

ava �elras
!

r�
A. Garcindo " Cia.

I
.

I ...- Vejam exposição na CASA MEISTER
Usem o Sa bã o !

===========�===�=================

, "TU_PI"

_ _----

.._ _------

f a rmacia �liYeira
Rua Paula Peefra, 28

Canoinhas - Santa Catarina

Sras.

m�Jhor e maís economiCO

. fabrIcado �or

He�IKe & Metl�er Urra,
Marcilio Dias

Canotnhas S. Catarina

DE

Koepp 8t Stange
Executam-se Monumentos, Mau

soléus, Jazigos, Placas Pias,
Escadarias, etc.

Túmulos de Marmore e

Granito
Rua CeI. Albuquerque s/no

Canoinhas - Santa Ca.tarina

Anuncíe no

CORR,HIO' DC> -NORTE'
__ .

o IIteu � '·;ornal"i

Marmoraria
Carlos Ltda,

•

IDe
-

. -,

erarlo
HOJE feira III

-III� HOJE5a ..
III

-111-

Joan BJaodell Wi1liam Bendix
O inerivel Sargento, novamente numa; impagável comedia

iutitulada o INFELIZ'DON' JUAN
'

Para sei.horas .e senhoritas servirá de ingresso o cartão

que foi distribuído Domingo.
...

SABADO

Roy Rogers, fi mais romantica figura de cancioueiro.

'I'rigger, o cavalo mais inteligente do mundo.
Grandiosidade, canções que jamais serão esquecidas, !�m

Cançiio do tzczxas
e mais o final do Seriado "Capitão Amarica"

DOMINGO

Teremos o super filme da Fox

Os Amores de Edgar Allan Poe
Serão dist ribuidos cartões para o dia da moda,

da -proxima semana.

111

"

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

Ouvem-se todas as estações.

c-. $ 1.800,00 (a titulo de propaganda)Aproveitein
Tem para pronta entrega

Socie�a�e �e Produtos .Ceramicns Uda.
Talhai) Francez�s, goivas e eumlelras.

Tijolos chei9s, fura�os, simples,. du.plo·s,

tijoletes para muros, etc.

End. telegrafico: SOPROCELI Caixa Postal N. 58

CANOINHAS Santa Catarina

/
f

.....�_ ..._:c:: c I" j::::S ij EiS i i4H i; tt â&-; i

V de ser instalada uo progressista bairro de AGUA

em VERDE, uma fabrica -de camas patentes. tão boas
como as qne vem de São Paulo. A fabrica se acha

aparelhada, poderá aceitar desde já, quaisquer encomendas, ta�to de

camas para casais C;0JnO pala solteiros." ..

A fabrica também fornece colchões de 'supt>rior qualidade.
Pedidos pela caixa postal n. 9:1 ou com o

.Proprietarle; - sr, Renato Augusto Sierns.

t t ia�· > Iji A' j5: 6Fr" ; .•

Representerõea
Canetas tinteiro marca Alpine, Moveis de .

f'I )r todos os tipos, Harmônicas da premiada
.Fabrica. Sartorello. Emporio dé 'livros;

RevistAS, Papelaria, etc, Jornal das Me,ç..s. 'numero espedal' de Cri

anças e C) sensac.iona·1 numero de Modas de bverno. Owtros fi'gurinos
novos

-

com lindos modelos, estamos qudmaado a qualquer ·preço.
.

Visitem sem· compromiEso a
.

LIU'R f\ R.I fi DO pau O',
Em frente a Redação de.t. Jornal.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Da União Democrática
NacienalDecreto n.14

Secção d-e Santa Catarina.
DiretórioMunicipal de Serra
Alta, recebemos a seguinte
comunicação:
"Berra Alta, 2 de Julho

de 1947. '

A' redação' do "Correio
do ,Norte" - Canoinhas.'
O Diretório Municipal da

U. D. N..de Serra Alta co

muuica, com máximo pra
, zer, a essa redação, que em

data de 22 (lo J unho últi
mo foi fundado e solene
meu te instalado o diretório
distrital de Rio . Negrinho,
deste muuicipio, da União
Democrática' Nacional as

sim constituído:
Presidente ...,.... Luiz B9r

nardo Ol$en.' Vice'Presi
dente - José'Bail, Secre
tário - ]i;ucÜdes Ribeiro.
Tesoureiro � Pedro Ja
blonski. Representante [un- .:
to ao D. M. - Frederico

.

Lampe. Membros Olimpio
da Souza Freitas, Juão Jo
sé Pereira, José Brey, Mi
litão Koenig, Luiz Engel.

Saudações demooraticas>
Luiz Guenther
_

. Secretário Geral

Àugmerttado
sobre vendas

imposto
vista e

o
,

a

praso
Agra�ecimenfo

B�I'ciJjQ_ Novak, ainda 80b a dolorosa im

presão da .morte inesperada de sua querida es

pôsa, que ILe encheu a alma de luto e conster

nação, vem por iutermedio destas colunas tra
f·�i'l' Sl'll publico agradecimento aos srs. drs, Ha
roldo Pereira, Clemente Prooopiak e Oswaldo
Segundo de. Oliveira pelos ingentes esforços que
fizeram para, salvar a vida da sua inolvidavel '

esposa

Dair Wendt NOV?lk�'
falecida a 4 do corrente, mês e ano.

. Agradece, tambem, com todo o coração
ás Revmas. Irmãs do Hospital, pela sua abne

gação e cuidado; ás pessôas que passaram a uoi
te velando a querida defunta; ás que acompa
nharam o féretro até fi ultima moradia, e ás
que por qualquer forma manifestaram seu pe-

Art. 1 - Nas vendas á vista ou á prazo, efetuadas por comer

ciantes, socledàdes anonlrnss ou cooperativas, o vendedor é obri- .

. gado' a emitir, no ato da entrega ou remessa da rnercadoria, uma

nota que conterá as seguintes indicações:
a) - data, nome e endereço do vendedor e do comprador; ,

b) - produtos vendidos, preço de cada um e total;
c) - numero .de ordem di nota;

. § 10. - As notas, mecanicamente numeradas, serão extraídas
por decalque carbono, no rninírno em duas vias, das quais uma

ficará em poder do vendedor pelo menos por um ano, e 8 outra

acompanhará 8S mercadorias, podendo esta ser substituída pela no

ta de embarque, quando despachada por emprêsas regulares de
transporte. _

- 20, Quando se tratar" de vendas a varejo, MS notas referidas
no parágrafo anterior deverão conter apenas o nome do vende

dor, numero de sua inscrição, espécie e quantidade da mercado
ria.e valor da operação, ficando dispensadas as notas nas vendas
até Cr$10,OO.

$ 30. - rica facultado ao pequeno varejista com movimen
to mensal inferior a Cr$10.000,00, á juizo do fisco, pagar no livro

«Registro de Vendas á vista» o imposto em quotas mensais fixas,
de acordo com a seguinte tabela: .

. Movimento mensal até 3.000,00 - Cr$60,OO;
Mevímento mensal acima de Cr§3.000jOO até 6.000,00-

Cr$120,OO;' .

.

Movimento mensal acima de Cr$6000,00 até Cr$lO.OOO,OO-
.

Cr$200,OO.
-,

» 40. - Aos contrlbuintes que optarem pelo pagamento na

·forma prevista no parágrafo anterior será dispensada a exigencia
da expedição de notas de' vendas. .

« 50. - A opção aludida no parágrafo €interior,será feita pe
rante llt coletoria respectiva- e aceita, desde que '0 Inspetor da Zoo
na, depois de examinada a escrita do contribuinte, o considere peque-
110 varejista nas condições do parágrafo 30.

Art. 26. - As Infrações aos dispositivos deste decreto serão

punidas com a multa de Cr$200,OO a Cr$2.000,QO €i! em dobro nas

reincidencias.
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor ai 15- de agosto p.

vindouro, revogadas as disposicões em contrario. ,

Palácio do Governo, em' Flortanopolrs. 17 de junhô de 1947.
• > ADERBAL R. 01\. SILVA

.._ � �L '�"A
.

João .. f)avict Ferreira �JnHl

sar,

A todos, pois, �iDCerQS agradecimentos.
Canoinhas, () de Julho de 1947.

Largura! Vi�jantes
Noticia urna gazeta borgihsta Pouco depois 'da eleição.cquan-

do Rio q!Je, esta sernana.. larga� do Hugo Borgbi foi excluído do Acompanhado de $ua exm8�
.

ria de lá para cá, o deputado PTB e, despeitado ufndou o PTB esposa e meigas filhin has,
Largura (Aristides), com a incurn- Largura largou-se atrás dele e regressou de 'sua viagem de
bencia de consolidar e articular o aderiu á nova agremi.ação,. em

. .

dI' d E d
Partido Trabalhista' Popular em cujo: nome, agora, ve-m de viajem

'. repenso O su' O
.

sta . O,
Santa Catarina. ao sul. O jornal aludido �ue nos O sr. Ubaldo Ricardo da

.. , .

Aristides Largunq--S,'lbem-no.os' . forneceu a noricra ora comentada, Silva, Oficie] do Registro
leitores, ·foi UI11 dos proceres in- diz «Florianopolis, Joinvile, Blu- Civil nesta cidade,
tegralistas em -Sa'IJta Catarina. menau, Rio do Sul, Ma.fra,c Itaja], ,::. I111ubora (arde apresenta-
Quando Plinto Salgado foi m::ln:

. Laguna e nutras municípios serão .. ,. .

c: • '�OS cumprimentos.dado respirar as brisas subtis do visitados pelo representante- oficial _
.

sereno Tejo, . Largura largou ° da nova agremiação do 'PIB', que
<Sigma�

-

ól buscou -

. Outra coisa, representará no
-

Parlamento o

letra grega ou latina, fosse lá O pensamento das ma"sas».· . .

que fosse, contanto que lhe desse Que massas? ;:.' li S-, de rpacar-
novas oporrunídades. .

rão que Bcrgbi distribulu ás' car-
Diz se qut', no gnvérno do Dr. radas em São Páulo,:; Ou ás

Luiz G:J.llôtti, ele se ensaiou pa- outras massas recebIdas· para à
ra prefeito .do .municipío de Join- . propaganda eleitoral, e_gue tanto

víle - o que teria feito O: então
_

deram qlla f"lar...
. comandante d� 5a, Ragião Militar Quem no,l@ dirá.
franzir o sobrecenho, pois Largu. Já vem tarde 0_ sr. Largura.
ra lhe era largamente conhecido. Passe de largo;
Foi então que largou ancora,

esperançado, :1i\ Ji,rga enseada do
trab;:Jhic[1l". Fez-$e 'lider do PTB.
Contr�r;;;)ndo, a telldenc·ia dos elei
tores trabalbistas, firmou o escan·

daloso acordo com O PSD (ele e

Nereu), em papel seladó, com as

cond,ições claram�rte estipuladas

I·
numa da:;: quais "e lb!! garantia"
à guiza de trinta dinheiros, uma

cadeira na Camara Federal.

I
De fato, foi Largura sufragado

com largueza pelo PTB (parte)
e pelo PSD, a flonto de hoje es

tar 'como represen�ante de Santa
Catarina no -Congresso Nacional.

\

- .

Vende-se porpreço de ocasião
1

.

b
'..

lh d bs . I
Uma casa de mae eira, co erta com' te as e arro, sita
á margem da ffistrada que vai desta cidade a Tres Bar

ras, com seis compartimentos internos, rancho, for

no, bom pOGO, todo ladrilhado, inclusive uma e meia da
ta toda cercada. Ponto proprio para negocio a 200 mts.
da pon te sobre o Rio Cauoi n Las.

.
A tratar com Nhôca Quadros R rua 3 de maIO,

nesta cidade.
�==================�===

.

03 abaixo assinados proíbem
.
terminantemente desta data em

diante, caçadas de: qualquer es
pede, qentro do,s terrenos de
suas propriedades.
-Não se regponsabilizando os

proprietarios pelo que possa a

contecêr aos transgressores.
.Marcilio ,Dias, ,10 de Julho·

de: 19if7.
.

.'

, Ernesto Todt
Christiano - Todt

"
.

de TraDSpé)�te deErr(prêsõ. (Trancrito do d::>iario da Tarde", '

de florianopolis, dia 21 - 6-40)
.cargas

!
Foi fundada nesta. cidade, uma ;Empresa d�l5tina·

da ao iransporte d� cargas para qualquer ponto do·'paiz.
Carro� novos, chauffeurs habilitados.

A nova empre�a correrá com os Beguintes carros:

2 carros de Basilio Humenhuk
1 carro de Teodôl'o Boreck
1 3arro d@ Alberto Raul Casamajou
1 carro de João' Malinoskí.
Para fretes tratar com o sr. Basilio Humf.lt1huk.

Falecimenio , .

, ,

Faleceu em Curitib�, a

'pós prolongados sofrimen
tos, a exma. sra. d. Leonor
Tabaiipa pinaroski, digna
0�po�a do sr. Dinaroski, rlj·
sid�nte em Tres, 0 irrllã do
sr. Jovino Tabalipa, candi-

r dato a Prefeito Muoicipal.
A' exma. familia OI nos

sos peza�e8;

Ptiucipe -Hotel
o l1l�lhor DO (oração da'

cidadé
' .�

8echara--& Cia ..

·Jogo e� Toldo
Teve log_al' domillf·W l?as

eRdo o eucoutro entre o

Amei·ícn de Rio dos Poços,
e Bela V ista do Toldo. o

jogo correu animado ta
veado 'o seguinte escor8 : -

America 5.- Bela Vista l.

O "quadro do Á!).1el'ica este

ve assim constituído:
Aitavir -- Teodoro e Juvi
no; haltino, Alfredo �,Ca'
nhoto; 'l'arscheski, Paulino,
Joãosin'ho, Emilio e Alceu.
Foram marcadores: - Ta·

I'fischesk.i 2 - Alcc'll 2 e

Emílio 1. Marcou para os

vencidos Quinick 1 tento.
.

05 Aspirantes venceram

pOl' 3x1.
.

.4 mentalzdade govenw e o po·
vo obedtu.

J. V. J.?en§âmentos
Si não aproveitarmos - a

força qüe possnimos, -álguem
nos pl'end.� com 8. sua iné
pcia.

Rua do 'Principe 'N. 345 '

Alfredo Loeffler •• S. CatarInadOÍQvile
Nascimento'

Fe'z anvs no dia 3, o jo
vem. Alhado L@effler. filho
do nosso eminente - amigo
8r.: Guilherme- Loeffl.Bl', a
gente. de SegurolS nesta cio,
dude, e da Slla exma. espo·
sa d. Augusta Loefflel'.
Alfred@ res;de em Blu

meman, 0[1 de pre�ta SElU con·

.curso inteletual á Compa.
nhia União de Seguros.
Ao jovem Alfred9 OSIlOS

fOS parabt:llls.

!2ii- 11
, d E&1MIi.-irM 5·:.

Está em festas (> lar do
�nosso amigo;er. José Vare
Ja, . sargento. -'mecanieo da
Aviação, e exma .. espos-a d.
Carwbm Otero Varelá pelo Com casa de·
nascimento de sua primo- - Ganeros Alimenticios,
genita que recOebtm o nome
Celina Maria Carm�.I). O Fazendas, Louças, Ar�
distinto ea!al reside em

Oa5cadura á: rua Padre No- rnar(nhos, etc.
brega 955, apartameDto 20l.

.

Parabens.·
.

RITA VIDAL RAMO�,

. JoséMeisierCaneta -perdida
Perde-sli) uma canet.a tin

teiro de cor verde peltEm
cente ao sr. .João Baptista
da Silva, pede-se ao quem
encontrou entr'i'gala @m seu

escl'itol'io fi. rua 3 de maio
no antig� salão 'bola' prQta, ,

que será bem gratificada.·
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Diretor proprietado: SILVIO ALFREDO MA.YER

GERENTE - ,Agenor Gomes Circula ás quintas·'ez"ras RE,DATOR - G. Varela

Com nobrcsa de caráter, agindo dentro dos princípios Dcmocrá
ticos, defendendo a puresa do regime,'elevando bem alto o nome :

de Canomhas, Jovino Tabalipa tem todas: as .prcbabilidades
de governar o 'nosso Municipio.

IEJ.
Nada ainda sobre o

campeonàto da L. M., D.
Nem palavra 51 'e nem gestos

da-' Li,. a respeito do campeo �

nate dá h·M. IL Somente um

boletim e nada mais, Tudo é
interrogação. Marca-se um jogo
que se não realiza. Agora' víe
�os ã saber que a tabéla do
campeonate ainda não foi apro
vada pela Federação. Convem,
portanto, esperar... esperar pa
ra vermos até onde vamos che
la,r com. este estado de cousas.

o Ipiranga não parti
c�pará do campeonato?
Ouvimos de um alto paredro

ípíranguísta que talvez o <Pe

rigo' Serrano» Dão participe do
campeonato. Tudo depende.con
forme nos adiantou, de uma im
portante reunião da'Diretoria a

SeF realizada, tão logo regresse
de .sua viajem o sr. "Presidente
do Clube, A não 'psrtícipaçao
do. Ipíranga no campeonato. 'se
concretizada, será urna verda
deira bomba atomica nos-espore
t�das da terra. Chegar onde o

Ipiranga chegou, considerado

que é um dos maiores esqua
drões do Estad,"'{ com 'um car

taz invejavel, é, .portanto,: deso
lador. Cremes mesmo que a-não

participação do' campeonato se ...

rá o fim. será a morte do Jpi
ranga: De quem, a culpa? De
todos, 'não há duvidá, excepção
feita a cronica esportiva d'este
semanarío e do «Barriga Verdes
PO}S que o futebol da didade
desde ba muito desapareceu,
vivendo apenas nas colunas dos
dois jornais locais. Esta, a ver
dade núa e crÍl/L .

.frederico no Tres
Barras

o otimo zagueiro do Ipiran
ga, Frederico, ao que nos afir
maram ,irá defender as cores

do Trelli Barras, (:onde já tem
ensaiado por varias vezes.

Perde assim o Ipirilnga (. seu

melhor craque, pois' que Frede
ricQ "foi considerado pelos obser
vadores o mais' eficiente joga
dor do Ipiranga nos dois ulti
mas campeonatos.'

,fatos da semana

- Kunitz, .ao que nos adi,m
taram está sendo esperado a

qualquer momento.
� O Agua Vetde, da la. di

vi-são de Curitiba, foi derrotado
em.Porto União pelo escore de
4 a:O. ,

- O America do Rio excur

cionará ao Sul, devendo visitar

•

Curitiba, Blumenau, Joinvile e

Fíoríanopolís,'
Se o Ipíranga ainda. fosse o

"tal" o Ameríca poderia vir até

aqui.
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festejará seu natalício no pro
xirno dia 15, u nosso estimado a

migo sr. Leopoldo Davet, funcio
nario da seção de engarrafamento
da firma Augm:to Haensch. Muito
apreciado por seus amigos, será

por esse motivo, muit'J felícirado,

Festejou ontem, seu natal o sr,

Juvenal Gonçalves Sobrinho que
cmta com largo circulo de arni
sades.

Parabens.

Dona Sulieta C. Banem

Festejou a ]. do correu

te seu aniversario natalicic
a Exrna. Sra Dona Julieta
de Carvalho Rauen, virt n
osa esposa do Sr. Otavio
Xavier H<111flfJ, prestigioso
representante do Diretório
Muo icipal da UDN junto a

Comissáo Executiva Esta
dual. In umeras foram as

felicitações recebidas pela
distinta' dama as quais juu
tamos as do Corteio do
Norte.

Três anos completou dia
8 do corrente, do falecimen
to de Alino: Vieira Corte.
Foi um gra(}<l� administra
dor. Culto, iuteligeute, dioa-
'mico, andava sempre preo
cu pado corr os serviços do
Mu aieipio. Foi após uma

viajem pt.Jo interior que lhe
vein a gripe. que O' reteve

ao leito �tl é sua morte. Era
vasto o circulo de amizades
que mantiuha, por isso, Ca
noinhas inteira, sem distin

�ão de 'idéas e opiniões
sentiu profundamente o seu

prematuro pasamento.
Sobre sua c�mpe «Correio

do Norte) deposita a sua

corÔa de saudades.

.

Nascímentos

FRITZ KOBtER

Domingo proxímo festejará a

passagem de seqs 740., aniver-
'

sarío de nascimento 0 veneran

do ancião sr. Fritz Koehler, um
. dos' antigos habitantes de nos

sa terra, Ocupou .díversos car

gos publicas de 'eleição e no

meação 'sempre, se havendo com

dignidade, em 'nada diminuindo
seu caráter p1.1fO 'e franco. Foi
comerciante por muitos anos,
grande comprador de erva. Um
esteio da sociedade onde sem

pre brilhou. Velho elemento do
Partido Republicano em cujas
fileiras sempre "militou. Chefe
de numerosa farhilia, respeitada
e educada.
Ao comemorar' tão grata da

ta, «CORREIO DO NORTE',
apresenta 'entusíastk os parabéns.

Catarina é o nome da linda
menina, f-ilha do nOSso assinante
Otacilio F. de SOÚZ& l" ç1e �ua

exma.. ésposa d. Lucilia de Souza
Fernandes, nascida a 5 dt; julh0
do corrente ano nl,l vila de Colo·
nia Vieira ..

Acha-se engalanado o. lar do
sr. dr. Benedito Felipe .Rauen e

de sua exma. espGs,a d. Teresinba
Rauen" pelo nasciment<;>, de um

lindo g:'lroto que recebeu O .nome

de Benedito Felipe-. O auspicloso
fato teve lugu em Curiliba no

dia 7 do andante.

Dr. Washing
ton Luís

Noticia-se q-ue o sr. dr. Was

hington Luiz embarcará em No
va Iorque, a 25 de julho pró
�imo, a bordo do -vapor <Ar

gentinu, de regresso ao Brasil.

�telier Fotografico..J.,
Rua 6 de Dezembro N. 6

,�e Rosalina Barbos. ,

Ap�relhqs
\

elétricos, e,malta-:
deiras, etc. Atende-se das

8 ás 11 horas � das 13 ás 22

Com pronta entrega.

o Berinjela tá solto ..•
fala como Deputado

Viajantes
Acompanhando' sua exma. ir

IPi ti! sobrinhas/'Da. Dívair Z.
de Carvalho. digna esposa do
Dr. Deputado Arolde de Carva
lho, viajou até. Florianópolis o

sr. Alcidio Zaniolo.
.

Ainda. em sua companhia
viajou também sua exma. es

posa e filhinha.

Tarde triste e friorenta. A
geada andava fazendo ninho pe- ,

los pinheiros, Procurando o ru

mo da casa, dei de cara com o

meu repórter amador o «seu

Berinjela.
-, Eh! Maneco! Que- frio laza

rento. Já não-durmo descansa-
do. Viuvo. Quem poderá aquen-
tar essa velha carcassa huma- recebe' banquetes escondidos da
na? Não ha de ser .nada, Deus populaça, para evitar a mistu
é grande como é grande esse ra e o mau cheiro do caboclo
mundo velho!.

.

,

que não pode andar todo dia·
-Mas Beringela que ha de cheirando a Gessi, Dorlí e ou

novo ai por estes pagos natais? tros perfumes mais celebres.
_ ':,�

-Novidade é mato, mas nem ' "7o'ltando á vaca gelada, contei �:
todas as verdades podem ser, aos. rapazes que' naquela noite.

'

ditas, porque por enquanto es- de ,S. Bartolomeu, de pegar ale

tamos por baixo. .. Ontem á mão, descendente q'e alemão,
noite, beirei o fogo eu' e os gente de olhos, azuis' etc. Dele
meus rapazes, eleitores que fo- gados, 'secretas, investigadores;
ram do PSD.) diante das: pro- aqui na cidade era geada em ei
messas que me nzeram e nas mi dos campos. Correu a noti-

quais acreditei, mas agora não cia de que havia aqui na cidade
vou em corrida de ganso. Vo-:, um_':iadio transmissor clandestí
to no Jovino Tabalipa e está no o qual dava, informações á'
acabado. Homem dó povo, ami- Alemanha do movimento, ri,G

go dos colonos e operarias, não Brasil. E a caravana bateu �
cidade á procura do radio clàn-'
destino. � , ,.;"
- Mas isso é· verdade?': Í>'

,
"- Ora se é:

.

Era em AgoS
to, frio pra xuxú,
Ali pelas imediações do Voigt,

ouviram os secreta, o fatídico
bater dó manipulador e era a

quele barulhão: - têque te téque
téque, téque te téque têque;

, vasculharam o quintal da casa.

e o flagrante era_ visivel.
Num rancho�,lJ'lado ouvia-se

distintamente OT'fadib::
Com, os olhos em fogo a �ti...

lharem de alegria por tãé',:',»u,.
prema descoberta, abrkam im
p�tuosamente a porta, de revoi
veres; em punho e, Deus do céu,
o que vir aro-, era de dar pena: -

o Boiadeiro batendo os dentes.
-

de frio comQ "Catêto" acuado
de cachorros; dormindQ de có
coras no báí.'facão.
Por causa disso é que os jQr·

n�is paulistas' denunciaram .ó
mund0 qQ.e, nossa querida Ca-
noinhas era um fóco de Quin":
ta colunas'.
Culpado foi o "Barriga - Ver

de".
Afinal tudo passou.
Hoje. há alemães de nasci

mento ",que merecem o nosso'"
respeito" que fazém' discursos a

favor do PSD. '"

-;-'" Você' é pm- herei" "seu"
B�rinjéla.

' "
'

-, MANECO

AVIS'O AO.S
cacadores

,

O. abaixes assinados proíbem
terminantemente desta data em

dhu:lte, caçadas de qualq-uer elpe'
cüe, dentro dos terrenos de suas

propriedades no lugar d.momi
nado Poço 'Grande, Corredeira,
d�ntro do titulo PORTEIRA DE
CHAVES.
Não se responsabilizando os.

proprietarios pelo que possa
acontecer.

'

Csnoinhas, 21 de judho de
1947. ,

Jovino' Tabalipa., .

João Jungles.
Demetdo Androski
Joaquim Jungles 'Gonçalves.
Frederico Gonçalves de Oli-

veira.
Miguel Boico�

Soci.edade· B. Operario
.

De ordem da Diretoria
vidar V. S. 8' Exma .. Familia,
Sociedade pro��vetá em seus

19 do corrente"

tenhe o' prazE(r de con·

para o bail� que esta
salões no proximo dia'

JOÃ.O SELRME
Secretário . '."

," -

����\\
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