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pôstos de alistamento nesta ci

dade, á Rua Vidal Ramos, jun-
to á sua séde e nas vilas de
Paperuiuva, Colonia Vieira,Pau-
la, Pereira, Tres Barras e em

lvfarcilio Dias, onde os interes

sados serão prontamente aten

didos.
São aiistavets todos os brasi

leiros maiores de 18 anos

. e alfabettsados.

Quem, sendo etistevet néo
se fizer eleitor; Quem, sen
do eleitor, não for ás urnas,

estará faltando qrevemen-
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te, mais do que possa su

por, ao dever para com a

Pátria.
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CRONIC
'Terminaram no primeiro dia dêste mês as férias escolares

de inverno.
De novo se enchem os estabeleclmentos escolares do ale

gre ruído da moctdade,: dessa mocidade estuante de vida e de

entusiasmo, na qual repousam as esperanças dês te Brasil imenso A filosofia tem por principal
e sofredôr. instrumento, o conhecimento de

Crises enormes na vida politica desta nação, feriram-na a
uma língua na parte' circuns

fundo e ela ainda hoje, sangra; na sua ânsia' de restabelecer as crita á literatur-a. Daí então

suas tradições gloriósas e um clima político e economico dignos vem o homem adquirindo em

do seu heróico povo. _

periodos vários.vque podemos
Temos hoje, na idade de arcar com as responsabilidades" contar desde os tempos pre-his

uma geração- que se pode dizer, formada. num clima impróprio toricos, conhecimentos sempre
não poude se capacitar (com exceções, naturalmente), do papel gradativos, que são uma reco

importante que o destino lhe reservára, mendscão para- 'a boa marcha

O resultado é que, essa geração, cujos membros andam por que vem tomando a Grárnatíca,
,

aí. lutando' quasi sem direção certa, tem mil e um problemas de épocas antigas até o mo

subalternos com que SI! preocupar, enquanto à Pátria sofre a sua,
menta atual.

grande dôr histórica. - ,

A língua "é
•

a 'p'orfugue�a, e

'Ceda vês, ouvimos de alguém, que o homem público nada I na �a,r�e relativa á. produção de

de' bom. pOde. prod.uzir, quando �e.t= ant

...

es. d.e ma.
is nada,. 'pr: I. gr�m.ü�.��? Bra;;ll,.,�- .:.f)jJ!i �a.s

eupar-se com 1)8 problemas comêsinhes. . .

rar as uaçoes q�e, póde �n \l81-
Ora, a situação atual é tãe extranhàmeB'te esnrplícade-

- _g'ar-�_ gm.._tê_,:,JK.Úf.:pr��duzldo e,

problemática é'a' vida part�cular' de cada um, que,'os homens nas melho!es, fO�'ma;s TeUI0'3

devem gastar grande percentagem do tempo, na solução dos se- para mer;c!o,nar, fll�u}lS nomes

us problemas pessoais, e assim, o tempo que lhes sobra para as
de gra�atlcos braMI.eIras sendo

coisas públicas é escasso e os .epanha já debilitados peI l\'. - luts que muitos deles baianos e per-

necessaría á solucão dos seus casos. _
nsmbucanos,

E,' assim, l:ltando a teoría de conhecido professor de direi- .JÚlia Ribeiro, Julio. Pire.s F:r-
to, segundo � qual, as gerações que saem 'das escolas superiores, rel!3, �sn�sto Carneiro Ribeiro,
.têm, em m-édia, um ciclo de dez anos para se projetar na vida João RIbeHro: Pachec� d.a Silva,

'pública e produzir aquilo que, somente o entusiasmo � .dos mo- A:ugusto Freire, MaX!ml.no Ma

ços é capaz, assim, diziamos, - vemos que a geração que hoje ciel, Edua.rdo Carlos �ere�ra, �le
está lançada á vida pública (com ressalva de honrosas exceções), m€?te Pmto, e muitos �Ul.rOS
além de já se sentir cansada de longa luta, deve tambem estar pOl:glotas da nossa, terra,. como
,nó fim 'do seu ciclo de projeção e produção. RUI B�rbosa, Jose V�:lss�no,

Nil.o queremos, com isto dizer que m. t6!oría mencionada se- V2sconde . Tau�ay, RamlZ ulil

ja certa, nem que acreditemos integralmente nela. E apenas _
vao � �ald AlI.

um pensamento interes1!ante, como muitos outros que andam por P�mclpalmente nos poetas
aí ... ma!>, qiga-se de passagem - é o pensamento de um dos: nortIstas, te.mos representantes
componentes dessa mesma geração. de .nossa lmgua, q.ue honram

E, foi por ,termo� falado em término de férias escolares que q�msquer �a� mult�plas Acade,

,nos ocorreraín es�as recordaçõps e que fizemos estas divagações.- mla� .Brasllelras, Por exe�p:o,
1\18S, vblt�illOS' flOS nQVOS, em quem, residem ou deven. re- � gemo de Catu�o da Palxao

sidir as nossas esp'!'ranças acérc9. do Brasil de amanhã.

I
,--earen.se, haver� 1'10 mundo

quem Ig�lt>.le? VeJamos 05 ver-

Sim, esperamo� deles; porque são, antes _de tudo, ;::oços, I
f'OS abaixo:

porque estão se ilustrando. (muito� ta custo de gr"ndes Mcrifi- I Seu dotô vancê tàlouco

cioz), porque, têm sido testemunhi'l!S da nossa tragédia, porque hã.:: I Vancê qué que eu aprenda a lê?

de estar observando como OI homem; públicos erram ou acer- ,i Que bestéra de vancê

.'tam - crêmos nesSa mocidade, porque. d�siSa observação e dessa Não me fale nisso não...

vida que vem levand,o deve estar tirando conclusões e formulan- Sapo quando pula,
do planos e teorias, gue, si Deus quizer, hãQ de per em prática, Não � 66 por f�ceirice

ao seu teR,po, �'m beneficio da patria. - E tambem por preci�ão
É n!fcessario porém, que, rnt.\is e m,ais se de15envolva a edu

cação no Brasil, para que, não só uma elíte mai": aquinhôada ,

pela fortuna, possa formar a equipe daquel�i\ que buscam �s lu
zes de instrução.

Mistér s,e faz, que os; humildes, dl'ntre os quais tem saído
um grande numero de homens ilustrei pelo pensamE:nto e pela

.
ação, possam tambem -haurir seus conhecimentàs, com os; quais
se lançarão á lut�, ao trabalho, á glória.

Ainda é a instruçã0 o problema fundamentàl da nossa gen
: te e, da nOoSsa terra, pOIS que 8 soluçã'o de todos os outros pro
,'blemas, depende do trabalho conc-cncioso -de homens ilustrados e

honestos, que representem 8S necessi�ades e as idéas de todas
81 camadas s,ociais.:-

Todos os brasileiros devem ter seus jilensam(\:ntos voltados
'para essa grande necessidade nacional, colaborando, cada um ..

IIt'U modo para a m�lhoría do nosso nivel cultural, pois, só assim
poderemos, quando chegar a hora de entregarmos ás crianças de
hoje o ll'!gado que recebemos dos nossos·maiores, transtp.itir-Ihes
além - das nossas m�zelas políticliS, das, h_0SS8S angústias so- '

ciais, dos nossos desmandos, dos 1'10550S érros'e dos nossos fra-'
. cassos, a nossa grande esperança de que' eles, construirão .um
,Brasil major, á ãltura dos nossos destinos hístódcos.

Afelo e Silva.

Em Taunay., gUflrdarnos as

mail! vivas recordações, taôto
no l'omancista como no poeta,
E foi éscrevendo Inocência que
o m�sm'! glorificou, o nome do

serta'nejo brasileiro. O sertane

jo de vergonha. O homq:n' de
fjbra, que enx�rgà mi bmilia o

ponto fundarr.ental na çonstitui
ção da sociedade. Na infinída
dp. de rom'ances brasileiras, te:"
mos ainda em José de Alencar,
«Iracema, O Guarany» que
guardarão eternamente entre os

mais belos, esta colocação:
, ontem, hoje e amanhã.

Os poetas baianos, em seu

total já se vê, foram os, maio
.

res 'poetas brasileiros e suas

'poesias, -t:m cada v,er:so, em ca'
d<\ 'linha, evidencilvn.o roman-.
trsmo. L a realidade existent?s.'
A reforma ortográ�ica combi�PENRQSE. ---

Unido' Democrãtlêe Naclcnal

Diretório MUQíCipáI de (âBoinbas

J('tü r daseternas]
dos campos de eriação, a exu
berancía dos ervaes, léva iinen
sa de opera rios é espalhada pe
las esirsdas. e, em oito dias se

prepara nq 1l�!(I que leva anos.

Porque?' E preciso mostrar a

S. Exc:a. ü dono da senzala, que
aqui SIe trabalha com ardor, com
alincc, com grande devoção pe
la causa public?, e só dizem mal
aql1Ê'Ies que tudo querem d�tru
bar para manterem-se por cima.

iVias ... não é. O povo ,vê.:O
povo viu!

'

A Naturesa, porém, não per
mitiu,que tais melhoramentos fos
sem vistos. S. Excia: não poude
vinj2!r de 8utomovel. Viajou' de
Iitorins.

•

São convocados todos os membros do Diretório Mu
uicipal e todos os representantes das diversas sessões!' 6-
l-itot ais da Zonu, devidamente escolhidos e credenciados
pelos diversos Sub-Diretórios Distritais para a sessão-que
terá lugar no dia 15 do corrente (sextafeira), ás 15 110-
ras; nesta cidade, no salão do antigo -Cine Castelaius.'

Objeto da reunião: 1.) Convenção Municipal; 2.) 01'

gauização das comissões de alistamento e propaganda;
3.) Campanha �lunicipal; 4.) .outros assuntos de interes-
se partidário.

.

Referida reúniao será pública.
Canoinhas, 5 de agosto de 1947.

,

,João Seleme - Becretário

010 industrlaís, os colonos, os

_ cavalerianos, os pedestres, cla
mam sem cessar para que as

estradas do Municipio sejam me

lhores, ao menos livres de bu
racos e boeíros arrebentados, Du
rante mêses e anos essas recla-

I mações rebôaram pelos quatro
cantos ·da terra canolnhense. Tu
do em vão. Fecham-se 05 o!1Vi
dos 80 que os prE'feitur�is eh::!
msm po!itlcagem, com o fito dtt
des nonlliser as tlutoridades mu

nicipais.
J\nllncia:se, porém. a vinda do

G1wcrnador, urna passagem rilpi
da, sem tempo de ver o pano
raiiHl das plsntações, o' verde

nada entre os dois países ir
mãos - Portugal e Bn'lsil -, foi
instituida em data de 30 de
Abril, de 1931. pàssando-se �m
revista 85 bases propostas, ob
servamos ter sido li fonética a

parte primordial do acôrdo sur

gido entre as duas Academias.

, Pelo Brasil- Dr.. Fernando
Ml!galhães e .J0sé Bonibcio de
Andrada e Silva. Em Portugal
- Dr. Duarte L�ite Pereira da
Silva e Julio Dantas, Devemos
nos 'envaidecer da .harmonia es

tabelecida na época entre os

'respectivos Govê�óos! pois foi'
uma prova de polidêz, de boa
vizinhan'ça, analogia entro! raças,
tudo e q-tie se firmou para a

unidade ortográfica da língua
portuguesa.
E apenas com qu=.tro itens,

podem ,)S dizer - aumentou a ex_'
pansâo e'�e . firmou () prestigio
da gloriosa lingl},a . portuguesa,
desde'a época já1é.itada-30-4: 194:7
Hoje em.dill- (j.�a:béedário 'POII

sue as' seguintes� letras e com ...

binaçõt.>S 'em, nume'I;_Qo, de vinte'
e s�te - A" B, C; ç; eh, D, ,E, F,
G, H, I, J, :L, Ih, -lVf-;:' N, nh, O,
P. Q,'R, S·, .. T; U;-�v"X, Z.'

Jazz band Infantil
São ,tão vulgares OI

conjuntos mUlicais organisados
.

por esse� rincões brasileir911 que
já não causam admiração, mal
esse de Paula Pereira é digno
de registro, é preciso que le 'fa-·
te deSl� meninlld!\ que o com-,

pQe: - Darci Cerdeiro contando
,

17 an.os é o solista numa "pia
náda" de 80 baixos; Antonio de
15 anos; Julio d� 12 anos; Eu
rides de 9 anos; Dinor de 7 a

nos, e Ailor de
. 4 anos todos

da familIa Cordeiro tocam ins
tr umentos de cordas, pandeiro
etc. e pa;ra' enfeitar a falange
dos precoces musicistas tem a

interessante garotinha, Maria
Gertrud�s,' de 2' anos e 9 me
ses que canta, acompanhada do
jazz dO:il irmãos. "Grande" ude
nista já decorou' os versos pu
blicados n9 "Correio do Norte" -

que canta ,com 'imenso entu�ias.
mo e não é encaoulada, compe
netrou":se ',cle que _é ça�tora. ,

'

, Ctl�ciue na ultima pagina
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JOVINO TABALIPA
é IGUAL_)

o seu

com

dias.

-

é melhor do
•

que. nmguem porque
com o seu prestigio pessoal, com

serviços prestados ao Municipio e

povo, si eleito Prefeito ha de levar
melhores

fino, I. Canetnbas,

a

passado
as simpatias e apoio

Canoinhas

nao

Contandoiodos.
de

. ,

mumeros

do
a

H. ,12

, Deis jogos de íutebel faziam
parte das festividades C0m que
as cidades de Uni 'ia da' Vitoria
e Porto União, recepcionaram as

governadores de seus Estados, duo
rante a Cenferencra de União. O
Tricolor foi convidado, e enfren
tou ·no dia de sabado o União E.
C. de União da Vitoria. Deste jo·
go, quem vencesse jogaria na

dia seguinte .com o Pery Ferre.
viano, de Mafra.

'

A partida de sabado foi dedi
cada ao sr, Guvernador Dr. Ader
bal Ramos da Silva, cujo ponta
pé inicial foi dado IJor S. Excia,
sob imensa salva de palmas. Na
arbritagem atuou Frei Liborio á
contento de UIlS, condenado por
'outros. Aos 28 minutosda la. fa
se, foi liberto o escore, quando
Alexandre cobrou um escanteio
muito bem, e Bilico chutou, indo
o. couro aninhar-se nas redes, ape
zar de Nuche procurar barrar- lhe
a trajetoria CQm o braço. Foi co

brado o penalty e confinnade o

tento. Ganhou mais vida o, em-

, bate, lançando �e os rubros ao a

'taque. Nilton surgiu como o anjo
da guarda, e agig;\Otou.-se peran
'te os 22 homens em campo.
A certa altura, quantia recrus

decéu a luta, o nosso _goal foi
atingido por v-zes consecutivas
por Genesio, o atacante rubro,
quando estes choques deviam e

poderiam ser evitados. Já a par-
. tida perdia '0 seu interesse, e foi
diminuindo sté o flnal do tempo
regulamentar. O gramado escorre

gadio prejudicou muito o jogo
iecnico. O União pretendeu jogar
mais por alto, deixando por ve

zes, desnorteada a defeza tresbar
rense. Tobias apareceu na aza

media esquerda, desfazendo os
ataques de Wilson e Barroso. O
tento do Tres Barras foi um jus
to premio ao seu esforço. Jogou
o União assim constituido; - Ca

nela, Paixão e Nucheíjofre): To
nico, josé e Ernani; Lima, Biro

... li, Genesio, Barroso e Wilson.
O Tres Barras, com Nilto!l,

Frederico c Antenor: Gentil, Tre
la e Tobias: Alexandre, Tieté,
Ivo, fliiico e Mario.
Candidatou se O Tres Barras ,Ipara enÍrentar o Pety, no dia se

guinte.

Tres Barras x Pery

Domingo, homenageando () sr.

Moisés LapiDA, gavernador d"

Pal;8ná, pizou em campo o Pery,
para dar combate l!.O Tft'S Barras.
Esta seria a fqçanha lnais nota

vel da temporada, pois, todos os

elementos do T. B. sem 't!xceçôes
achavam-se contundidó5, e:xl1l1s
tos .e alguns me�mo, impedidos
de andar. Mas. não fora a fibra
e o amor' pelas corp.s, OI nos·
sos rapazt;s não dariam comba-

. te, como o deram, ao Pery, um
qu�dro categorizado nos grama
dos .erranos e fora dele. AWan
do com Tadeu, Rumór e Baby,

Santa Catarina, 14 de agosto dt '1947
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Rainha, Resolve e Borges; Sil
vio, Pedrinho, Abreu, Barbosa
e Cana, no 10..tempo o Pery
pizou o gramado, sendo aclama
do pela assistencia. Seguiu-o o

'I'res Barras com Nilten, Frede
rico e Anterior: Gentil, Trela
e Tobias; Sadoch, Tietê, Ivo, Bi·
lico e Mario, com 6S seus uni
formes marcados da vitoria do
dia anterior. Foi contemplado
corr, a saída o Tres Barras, que
perde para 0 Pery, indo este
ao ataque, Nilton defende, ape
zar de ressentir-se muito da
entrada de - Genesio, 'no jogo
anterior. Movimenta-se a tur
ma de Tres Barras, atacam com

veemencia a cidadela dos peri
quitos, num jogo 100% sensa

ção e movimento. A assísten
eia aplaude as . defezas predi
gais de Nilton, que está fadado
a chamar toda li partida para
si. Barbosa, do Pery, movimen- ,

ta o seu ataque, serve a Cana,
este a Abreu, que emenda for
te e Frederico rechassa. Vai a

Bilico, este á Tieté, que de co

lher na dianteira serve á Ivo,
para abrir a contagem aos 15
minutos, depois deste ultimo
atacante, ter feito uma de suas

peculiares escapadas cora o gor- litigantes 80 campo. O esquarinho na mão. Sobe mais o ni- drão do Pery, com 4 subsutuivel da' partida, entusiasmo, jo- ções. Vai ao ataque este, e en
gadas técnicas e defesas. magis- currala � defesa tricolor, e nestrais.'

sa 'situação passa- se quasi todoBarbosa aos 23 empata a pe- o 2.0 tempo, afora ataques esporeja, para 3 minutos "pós Bili- radícos que eram articulados peco' desempatar. A assistencia é lIa linha media tresbarrense. Maisbrindada novamente com belas

I outras quatro substituições silojogadas, disputadissimas, pois os

I

feitas no esquadrão verde, en-

I tresbarrerrses dão o ultimo de quanto no TB, sai Saddock e
sua fibra, e o Pery põe fi sua

I' entra Pedro. Agiganta-se a (!e-I tecnica em -fueção. E' um

ChO-1
lesa tricolor, ante as investidas

que sensação. Aos 28 minutos dos homens comandados por
I
de jogo, servido novamente por Abreu. Alvej-am muíttssirno o ul-

I
Tieté, Ivo corre em direção ao timo reduto tresbarrense, onde
arco de Thadeu, para COnsignar I está alerta Nilton. Surge nos ulI o 3.° tento do Tricolor. I timos minutos um 2.° goal ;jo

É feita 11 prlrn-tra substit.ilcão �-:'e;y, por it)krmedío de Rumor,
no pf·ry, entrando Moura e s�jn- em vtsivel irnnedimento. Foi con-
do Baby, Trela. dli H Tobias, signa.ío aos ,W minutos da 2.a
este estende- 1Í fre-nte, surgindo ínse, e este tento trouxe mais
Tieté, na banheirs, dribla um força à nOSS!j g.",ntf', para se di::;..
dois e chub, ma!:> o juiz Ary fend!:?" Hté ri ultii:�!� gnla dE' f'-

MAiB,!'!pita emjJedim«;>ntí'. A par- neq,4iii. A linhli 1ih\, d" fljild;1 ii!
tida é muito dísputl1da ,l!:urgindo deh'sil. j,JOrém, W-Si�' imiw l'di1
jogada's bruscas, que o arbitro Dor um instante a meta de Thfi
lião sabe impedir, sendo !'lti!!t�i- deu, VlSl Bilico 80 ataqut', p:�s-
do numa, dessas por Rumor, o $a á Tobias, este cruza, toma
center Ivo. Atuca _o Pery, por posse do Louro. [VO, servindo a
intermedío de José, que serve a Bmco que procura. o camillho do
Rnsahro este II Barbosa, oene- goal, é, porém, s-r:guro pJr Mou·
guido por Gentil. f' agarrado o ra, não consignando o arbitro a
me!ia peryens� na area, e �pit8-. infação. Atuou a 2.8 fase o sr.
do penalty. Cobra Pedrinho com Salim Yared. S011,' o ai,ito final,
potente petsrdo, porém, '8 nots.- e com e-Ie uma das· mais expres
vel d�fesa de Nilton é teit>!, sivas vitorias do Tres Barras.
sob aplausos d3 14ssistencia. Val- Após uma 'partida' renhida e pe
ta a Iinh�' verde � impQttutlllr iii sada, sem substitutos, ás tricolo-'
defesa tricolor, e a nossa rapa- res, conseguiram levar de veil
zisda já nas ultima! reservas de cida o Pery. O esquadrão ma
energia, dá mostr41s de cansaço. frense, é possuidor de elemen
O p0derio periense vem fazen- tos que formanl U111 ataque bu
do perigar cada vez mais·o ul'U- d.esfazem :uma�de.fésa, com maes
mo ,reduto adversaria. Surge_' o ." tria .e só não ganharam, porquefin1l1 da 1.a fmse, e após -o des· a "fibrÇl do tricolor foi algo mila
canS0 regulamentar, voltam os groso.

•

Eh ! compadre, vamos vêr se as viólas tão afinadas.

Tonto nome carecido
Não póde hâver confusão.
Seu Jovitio vai brilhar
No dia da eleição.

- E brilha mesmo!

Vamos concertar estradas,
Com nossas economias
Desde Pinhal a Toné
Do Toldo a Marcilio Dias.
- Vai sê uma luuiesa..

A a (oupa.

Seú Jovino ha de dar
Alegria a nossa gente
Fazendo distribuir
Do trigo muita semente.
- Daí o põoitca mató/

A tarra tá muita Ma,
Vamos, porém descansar,
Porque na quinta que vem
Muito temos que cantar!

Eta, seu Jovino Velho!

� O SCHUETZ em

Canoinhas faz as

encomendas.

Todas as semanas novas

AMO�TRAS

A primeira foi de amargá
.A segunda melhorou
A teroeira vai mosfrá
Que caboclo tem . valô . . . _

- O gary.hador tá aberto !

Todo mundo vai votá
Com grande convicção
Em Jovino Tabalipa
homem calmo, homem bão !

E' bõo mesmo. compadre.

AGRADECIMENTO
A familia Fernandes Lujz ainda alanceada pelo doloro-

10 golpe. da pêrca de d.
.

.

Tereza Pedrosa Fernandes
- vem .de publico agradecer aos srs. drs. Osvaldo de Oli

, veira, Osvaldo Segundo de Oliveira e Heneati. Cubas pe-
lo tratamento di�pensado á extinta; a exma sra. d. Bran

: ca, digna enfermeira dê Centro de Saude, que
. tão, bona

serviços prestou; agradece, ainda, com toda alma. as pes
-

soas, que de qualquer fórma levaram seu conforto, ás
pessoas que por meio de cartões e telegramas manifesta

.

ram seu pesar, ás que enviaram flores f! acompàhharam
. a finada á sua ultima mor�da.

Agradece, tambem, ás pessoas que assistiram as mis
-liaS de 6.° e 7.° dias, que for�m remadas na Matriz Cris
to Rei, por intenção da querida finlldl:l Dona Tereza Pe
drosa Fernandes.
l\IIu.ito obrigado a toàos.

Canoinhas, 12 de agosto de '1947.
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L�UREN�O BUBA
�

tem a satisfação de oferecer ao distinto Ipublico, BiJcicle�a,s. Centrurn e
I

PhiiUps equipadas, como tarn-'
bem acessorrios para as . mesmas.
Matail"iaS e§eírrico ern galr .r:ll

Winchatgers, etc.

- - .

emsua casa

com um.

R, DIO
e, lembre-se, quem compra ZBJNITH, -compra

sempre o melhoi .

CASA LOURIêNCOBUB.A
.-'"

Rua Paula Pereira N. 40 CANOINHAS

João Corrêa Sobrinho
/

avisa aos seus amigos que se estabeleceu' com . casa co

mercial em Béla Vi,.;ta do Toldo.
Negocia, tambem, com Erva Mate, aduélas e ar

C0S para a Industria Brasileira Limitada por preços de
tabéla.

: '_.: '2 +j'�'.

��� ,'�"'-;--Fe --VI-i-I-Ifesrbin ig -:'� -?Í rua <.

�

Deposito á rua :3 de Maio (Prédio do 61X salão Bola.
Preta) T@� para pronta entrega � - cal, pregos, fechadu
ras, dobradicas, cimento, vidros para vidraças, telhas la
drilhos � tono material para construção

�.

- Preços do mercado,

Sociedade de rro�utos Ceramicos lida.
t'

Telha.s Francezas, goivas e curnletras,

Tijolos cheles, furados, simplê'$, duplcs,
� ,

tiJoJetes 'pm"a mures, etc.
End. Telegraflco : SOPROCELI Caixa Postal N. 58

CANOiNHAS Santa Catarina

""T 'de ser instalada uo progressista bairro de AGUA

, em VERDEt uma, fabr�c� de camas pat�ntes. tão, boas co
,

mo as que vem de oao Páulo._A Fabrica se adia apare-

lhada, 'poderá .ac�itar desde já, quaisquer encomendas, para pronta en

trega-�qu Jquerquantrdade tanto de camas'para casais CólDO pa.a solteiros.
A fabrica tarnbem fornece colchões de superior 'qualida.te.

Pedidos pela caixa postal n. �3 OLl com O

Proprietario: -:- sr, -Renato Augusto Siems.

ln di
"

1'1IH!d-�., f7>,,-,,V6la ..... e ®

na Casa \ Procl1man_n!!!-
A partir de quinta feira, 31 - de julho. grande liqui-

"

dação, durante 15 dias, com 6S preços mais loueos..
, ,

.

- eertifiquem-se fazendo-nos uma visita, Aproveitem
oportunidade!

-

ft Casa M-eister avisa que mutto breve rereberá
as últimas novidades em artigos de material
pIastíco-, çomo sejam; toalhas pera mesa,

cortinas, aventais para senhoras e crianças.

-:
� :.(.

nacionais e do exterior

Armazene próprios Mercedorias em gera!

Embarques dirétcs a todos os portos

�.- Pasta), 168

Aparelhamento especializado
�(, \ c:

para embarque
I

:'� de Caixas Desarmadas
"

,

JaillViUe - Rua Piauí, 159 ,. E ii' S" Catarina,
."- ;::

CataríD\�se:,. �

I farmacia miveira
a J1S lõl= l10J I- '. Rua -Paula Pereira, 28

Quem, seudo alisi av .. 1, Canoinhas - Santa Cata;il1a
não se fizer e-leitor;' quem,

I
---------�--

sendo eleitor,' Dão for ás

urnas, psttl,l'á' faltando gra
vemente, rnRi� do_ que pos
sa supor, ao dever, pára cem

a Pátria.

Assine

o
,

((teu jornal" .

1- ,

-x-

Fundado em maio de Í947
"

EXPEDiENTE
Dlretor-proprietarlo
Silvio Alfredo Mayer

Redator: Guilherme Varela

Gerente, Agenor Gomes

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

ASSINATURAS
Ano . . Cr$ 30,00
Semestre. . '. . Cr$ 20:00 /'

Numero avulso
Numero atrazado

Cr$4,oo
Cr$6,oo

-x-
_

Anuncies de acôrdo com a
. tabe-]

la de preços, mediante contrato..

-x·_-

Os criginals enviados não serão
- - devolvidos, mesmo não

.; publicados.
-x-

A Direção não assume a -res

ponsabilídade dos conceitos

emi-,'tidos nos artigos devidamente
,

assinados.
,

SILVIO A. �J�AYER
Ci:rUl'gião dentista

Dentaduras 'anatomicas, ponte
e pivots darilicos, etc.

CONS.ULTAS:�
7,30 - 11 ,30 e das 1,30 - 6 horas

Praça Lauro Müller .

l\t\arm-oraria'
5" Carlos. Ltda;

"-

t·,DE -, '-", --,-�_"'. ,.",

�/

Koepp & Stange
Executam-se Monumentos, Mau'
soléus, Jazigos, Placas, Pias,

Escadarias, etc.

Tumuloa <de : M!lrmore e

Granito
R1[f CeI. Albuquerque s/n.
..'

'

Canoinhas - Santa Catarina

Vendem ....se
doi� carretões. sendo um" para
quatro cavalos e ou tI'O para 6,
um deles com TÓl.da e ambos
em perfeito- estado . de conser

vação. 'Preço a combinar cem.
o sr .. Batista Pontarolo, em Rio
dos Poços (Serraria Zaniolo).

===-----.;.,;--..--...-....-

. Artigos finos em:
' �

Seda�, Lãs, Ca8emir�s, Armarinhos
W. Narciso Prnchmann

Confecções para;

H(H1'H�rHS e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11' ..
Oanatnhas

,

Sauta Càtaril1a

Sub-Agente d� Companhia
U nião de Seguros

f11aritimos fi l'errestres,
Fogo e Acidentá d-e

Tfábalhlf
l,>u) j1_}ugénio de SouzaAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cântico infinito
.\

MURILLO ARAUJO

O vento vesperal do bosque e' das searas

traz um sôrvo de vida, ardente e embriagador.
Que êstase nos jardins! Que incenso em suas aras!

Toda a terra te espera harmoniosa, Amor!

A tarde amontoôu nas velhas alrnenaras
rosas em profusão e, em fogos de louvor,

fê-hás arder no acaso em labaredas claras...

Todo o céo te festeja iluminado, Amor!

O mar asserenou suas glórias de' espuma;
encheu de astros azuis o "seu cristal sem bruma...

Todo o oceano te exalta em límpido fervor?!
"""I

•

E maior do que a terra e o céo e o mar sem fundo,
tenho um palácio na alma, ah bem maior que o mundo ...

Vem reinar no sem fim do meu desejo. Amor l.

Bodas de Prata

TrUllscorrerá amanhã o 25. amversarro de casamen

to do estimado casal Pastor George .Weger, Ex
ma. Sra. Ana Weger.
Na mesma data, por feliz coiucidencia. S. Revma.

verá transcorrer o jubileu de sua ordenação sacerdotal.
Desueceseârio dizer da alta significação dessa da

ta para OE membros da Comuna Evaugslica Lutherana

de Canoin has e d€l quantos reconheçam os méritos do

benquisto casal. ,

Residindo em Oauoiubas ha quasi vinte e cinco

anos, soube o Pastor George Weger se impor ao respei
to e á adrriracào dos homens de bem. O� relevantes

serviços que prestou à causa d a educação em

Cauoinhas e as assinaladas iniciativas de alcance social

que aqui empreendeu com a colaboração de sua Exma
esposa, demoastram a estatura moral do Pastor ilustre.

Rendendo uossas homenagens a toda Exms. Fa

mília, associamc-noa.ês.Juumeras que lhe serão presta
das e fazemos chegar a� todos os seus membros o ..., nos-

S0S votos de felicidades. �.

Fiséram anos:'
- Dia 5 do' corrente a esti

mada 'srta, Anita filha do sr. Ge-·
raldo Mens.

- A 31 do rnes que passou feste
jou seu natalicio o interessante

garôto Negrinho, filho do nosso

assinante Luiz Gilhorn.

- No dia 9 transcorreu a

data natalícla da sra. d. Elisa
beth, digna esposa do nosso a

migo sr, Alvaro Uhlig.
- FestejHm hoje seus natali�

dos os nossos amigos e assi
nantes srs. Lourenço BubA, Jo
ao C. Oapsld, Alir Ratacheski,
de Espigãozinho; 8 menina Ana,
filha do sr. Cnr!l)s Mering e o

menino Dirceu, filho do sr: I�i
cardo de Oliveira.

- Passar�o amanhã, as da
tS6 natalicia$ do sr. Agostinho
Teixeira de Uma, residente em

Papanduva; da exrnél. sra.. d,
Hedwig, digna esposa do sr.

Max Kuchler, residE'nte em Mar'
cílio Dias; do sr. Bernardo Os
p�ki, residente em S. José dos

Pinhaj,; da exma. sra. d. N�"nv,
digna esposa do sr. Adolfo Die�
trich; de exma. sra. d. Isabt-l, vir
tuOSt1- esposa do sr. Honorato
Pacheco Branco. '

.

- Pas anos dia 16 o sr. Ju
Iío Budant alto funcionario' dtls
Serrarias Rrunidas Irmâ(J/s Per
·nllnd., S/A. e pessoa bastante
estimada ·pelo seu carater e hon
rades; I exma. sra. d. Maria,
virtuosa esposa de comerciante
AUredo Mayer e mãe do nosso

estimado e digno companheiro de
trabalho Dr. Silvio·'Mayerj Ber
nadete a querida filhinha do
cssal Alfrf;dO' Mayer, Jambem
lestejará seu natalício nesse ciia.
- Di8 17, verão passar suas

datas natais por entre a alegria

Festejará aruan na a pas
sagem de mais,11m ano de
util existencia dedicados ao

trabalho e á exma. familía
o nosso amigo' .sr. Paulo
Mneller, um dos antigos
moradOles.- desta cidade,

CidadãO bemquisto pejas

dos parentes e pessoas de suas

relações: o jovem Arlindo Cor
deiro Maciel; exma sra. d. Tere
za, virtuosa esposa do nosso 21S-

. sínante sr. Berlim José fugundes;
o sr., Marcilio Müller honrado
cidadão e exemplar chéíe de Ia
rnilia, gosHndo de grande amiza
de nos nossos meios sociais.

- Dia 20 mais um ano de
feliz existencia marcarão:' o sr.

João Alves Maçaneiro, honrado
comerciante em S. Sebastião
dos Perreira; à inteligente meninl:l
rnge, filha do casal Leo Freund;
o menino Charles Wiese e a ex

ma. sra. d. Nazira D. ·Seleme,
excelsa esposa do nosso gntnde
amigo João Seleme.

lavem' Cartas Bayestorff
Sabado prox;mo, dia i 6,

festejar� a data untalicia
pOT entre a alegria de seus

bondosos pais, irmãos é a

migo� ó distinto jovelll Caro
los Bayestol'ff, figura de

destaque nos meios sociais·
de uossa tel'l'a e exemplar
fllncio'nal'lo dos cOfl'í'ios tl

rre!rgrHfos. POI' tão auspi
ciosa data «Correio do Nor
te» apresenta-lhe sinceros e

fervorosos parabens.

Sr� Paulo Muéller

"Itajaí"
Na encantadora cidade litorânea de Itajaí, terra natal de

Lauro Müller, Vitor Konder e de uma plêiade de coestaduanos
ilustres que alcançou projeção no cenário Nacional, voltou a cír

cular, em sua terceira fase o semanário "ITAJAI", sob a direção
do brilhante jornalista Dagoberto S. Alves Nogueira, e gerência
de Raul Heusi da Silva.

Um passado de lutas em pról da coletividade e do ideal
democrático tantas vezes menosprezado em nossa Pátria, caracte
rizou as duas primeiras fases do brilhante colega que volta a cir
cular para cumprir sua missão de esclarecer o povo e batalhar

pela boa causa.
.

Fazendo chegar a tão distinto colega o nosso abraço de fe
licitações,' auguramos-lhe êxito na nobilitante missão.'

Am ca dopara
intimidar

Já dissemos uma vês : Nascemos para o de-

bate, criticando, apontando os elT08, louvando 0 que me

recer louvores,' haja o quo houver, dôa a quem doer, quei
ram ou Dão queiram os nossos adversa rios politieos.

E porque nascemos sob esta bandeira que muito
dignifica e presta serviços inestimaveis ao Muuicipio, á

coletividade, não nos intimidam as amer-çns que se 1)1'0-
Iereui pelos cafés ou algures.

.

Sabemos," por exem plo, que alguern, exaltadameu

te, lavrou a seguinte seter ca : - "Se o Prefeito quizer
dá um grito ("' o pOVi) se .une parar empastelar «Correio
do Norte>!".

..

Outros mais subtis peusaram e soltaram aos ven

tos da nossa tona: - "Qualquer hora surramos eSSE

redator e está tudo aéabarlo", Si mêdo tivessemcs, ou

si apoiados pelas nossas Leis não fossemos, teríamos gri
tado, pedindo �OCCOl"O ás Autoridades que estão alertas,
pala reprimir éssas alterações leouinas, cheirando a sau

gue e suór.
Felismente a nossa tempera é forte, saberá resis

tii- os embates'.' QllPm não quer ser criticado por não

saber manter sua autoridade de governante, que 88 en

colha, ou 'entãü use das atribuições que a lei lhe coufe
re para beneficiar o Municipio.

• ...�. \.!.) {.::- -'. �
•

lJ8NVITE
Clube de Caça, Tiro (3 Pesca "Major Tomez Vieira"

De ordem do sr, Presidente, tenho a honra de
convidar os srs. sócios e Exmas. Familias, para

- assisti
rem a festa que será levada a' efeito no dia 17 do 301'

rente, no «stabd» do Clube, sito no Campo da Agua
Verde. - Olaria Voigt.

Haverá churrascada, bebida, tiro ao alvo, tiro ao

pombo e su rprêsas.

Canoinhas, 7 de Agosto de 1947.

Sydney J. C. Côrte - Secretário.

Dr. Beooni Lau4
..;l._.

rindo ;·�Riba)

F\ Praca
. Comunicamos. ao comérciu oes-'

ta praçl ,c das demais praças do

País com as quais mantivemns

relações comerciais, que por dis

trato �ocial lavrado em Notas do

TabeliãO João Nito Góspari, da
cidade de Porto União e que se

rá arquivado nas Meretissiméls

Juntas Comercial deste e d'J. E.,
tado do Paraná, dissolvemos a.

f,rma que mantinhamos com séde
em Valões e filiai<; em Valinhos'

Municipio de Cal1oinh'ls e Palmas
Estado do Paraná, sob a razão so_'

cial de THOMA�[ & IRMÃOS,
Na conformidade deslla disso,

luçãO o estabelecimento de Valõis
ficQU sob a responsabilidade do
sinatario Artur Thomasi, ·0 de Va·
linho:. sob a resp'onsabilidade eh
sinatar.io Armelino Thomazi e o

de Palmas, sob a responsabilidarje
de Almarico Thomasi.

'

Agradecemos as atenções dis

pensadas á extinta firma, esperan
do continuar a merece-las nas no,
vas firmas' ir,dividuais. - .

Valõis, 17 de Julho de 1947
Arthur Thomasi
Armelino Thomasi
Almarico Thornasi

\

O crl.Izdm�Dtq da

Rua Rlb-üquetqàe

A data de.' hoje é de fes
tas para o i!nstr'e medico
S[lr dr. Benoni Lal'lrin<.lo
Ribas (li!!tlo 'cbefe Sal)italio
em .:-). Catadua

O ar)ivel'�nl'iallte rp,sidiu

por rnllito t1"ll�lpO pulle nós
teuJdo conquistado !li fi. II de
numero de amizades, i::ume
tOS s(:ll'ão os vótos a receber

-

aos qllaes "Correio <.lo Nor
te" se associa com entusias
mo.

suas altas qualidades de es

pirito e coração, muitas fe

licitações ha de r�cebeT.
� Correio dã Norte»· asso

cia-se. plazeil'osam�!lte a es·
sas manifestações enviando
Ilie sincer?s cumpl'imentos.

Recebemos a seguinte
carta:

Quem desce a esquina da
loja Klein & Cia, ao trans
por o cruzamento da mes

ma com a rua Coronel de

Albuquerque, deparará com

uma poça de azua a qual,
á primeira vista, parece
inofensiva. Trata-se, entre

tanto, de poço profundo. e

que vem causando os maio
res incomc dos aos moradores
da referida zona. Ha cer

ca de dois mezes, encalhou
no referido poço, um enor-

_

me caminhão o qual, tendo-
se colocado em tal posição
cerca das 11 horas da noite,
de lá só saiu ás 1 e meia
da madrugada. O ronco do
motor foi medonho; acor

dou as criauças, pessoas de
idade se 8[1 comodaram e

outros, tradalhando de dia,
.acreditam que á noite po
dem descansar .... , Depois
de meia-noite, um dos tri

pulantes do referido veículo"
'

se lembrou em pedir, numa
casa vizinha, utensílios co'

mo pá e enchada e com o

auxilio destes, finalmente
Miram do lugar. É facil de
calcular, o que isto significa

. para os moradores.....
Dias' depois, em plena

luz do dia, encalha o cami
u hãozi n ho da Força e Luz;
este, entretanto. por ser

veículo leve, saiu com algum
trabalho. Mais grav0 já foi
o caso de um automovél
de praça de Rio N6!gro,. o

qual teve que solicitar o

auxilio de urna carroça, que
ocasionalmente passou.
Ainda na noite de 5 pa

ra 6 do corrente, uma li
mousine se aproximou de
masiadamente das bordas do
buraco; o rouco do motor

começou ás 11 e meia, ten
do terminado apenas, ás
2 da madrugada e somente,

.

porque, afinal, apareceu ou

tro automovel, o qual, após
paéllal' cort'entes, «arran·

cou» a limonsiof:' do poço.
Até earroças já tem en·

cal bado e, fi19uns morado
res das redondezas, ao ,con

templaI o poço, se manifes- ....

til ram como segue: Ou é

proibido O tl'anslt.o na'refe·
tida ma OH então, a Prefei·
t.nt'a manda árrumal- o tl'e-

'cbo mencionado .

Trata-se de. zóua qU€l, pe·
Ja Pl'opl'ia nat.úreza, não é
lá Uluito calma; acrescentan
do ainna 08 fatos acima

rQlatado�, não e de extra
ahar que li quasi totalidade

.

dos habitantes, está, f�hl:'il·

mente, pl"OGuralldo outras
casas ....•

UM Leitor

•

Dr. Cubas
M�dico

Operações - Partos.

Doenças' de Senhoras.
,

�9nd8 chamadDs a q1lalquer hora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De Tres Barras

Alcançou pleno exito, fi reunião
que o Grémio Primavera premo
veu, dia 26 passado, como lam
bem foi coroado de sucesso o

concurso da Senhorita mais be
la.
O concurso foi dtsputadísslmo,

causando entusiasmo e surpreza
aos presentes, pois as apurações
parciais, traziam de cada vez.uma
candidatura diferente da apura-

ção anterior.
_

Em meio de um entustasrno
sem igual, foi proclamada ven

cedora a Srta. Madalena Uba,
segulds flelf1.1i srtas. firm� de
Melo e Silva e Cely Ferreira,
O comercio local, apoiou o

concurso promovido, ofertando
ás Srtas, vencedoras, diversos
premies.

. .

As dancas estiveram anima

dissirnas desde! o inicio até o

fim do baile, quando já se apro
ximava as 6 da manhã:
E!hi de parabéns a Diretoria

do Oremio, por tão notavel a

contecimento, o que não surpren
de em virtude, de como já foi,

.

. ....

dito, serem sempre estas. reuntoes
um requinte de animação e cor

dialidade da nossa gente.

Sociedade União Operaria

Esta simpatica sociedade, pro
moveu mais um baile, que foi
muito concorrido.
Visitantes

Esteve em nossa localidade,
na ultima semana, o Sr. Dr. Eu
doro H. 'Lins de Barros, distin
to agronomo do I. N. P., €Iue
aqui -veio trazendo uma carava

na de agronornos do Rio de ja
neire.
O Sr. Dr. Eudoro e seus co

.

legas, após visitas .á diversos
pontos do Distrito, regressaram
á Curitiba.

Sargt. Nicolau Costln

Regressou dia 28, ao Rio de
[aneiro, o Sargt. Nicolau Costin,
nosso presado conterraneo.

. Aniversarios

Dia 31 - Nesta, data aniver
sariou Sf\ 'a simpática senhorita
Eunice Pacheco, filha do Sr. João
Pach eco Sobro.

Dia ·1 - festejou seu natali
cio O distinto jovem Sezinando
Andrade, ofíeial do Registro Cio
vil deste distrito.

Dia 4: - Aniversariou,se em

Irtti, onde reside, a galante se·

nhorita Adell'lide Gura, simpatica
filha do sr. Alberto Gura fo.
Dia 5: - Transcorreu nessa

data o natalicio ,do jovem fer
nando Wandratsh..__F. O Puli, co·

rno'o chamamos na. intimidllde,
cursa brilhantemente o Cole.ji(io
Sagrado Coração de Jesus, de
Porto União.
Neste mesmo dia, cornplétou

mais um Ano de idade, o garoto
Wladislau, filho do sr. Francisco
jenzura,

.

Dia 8; - Tres Barras festejou
nesse dia o aniversarie natalício
do sr. Ernesto Oliver Bishop, o

grande amigo de nossa terra.
Com justo orgulho nos associa
mos ás homenagens que lhe se

rão prestadas, levando-lhe o nos

so sincero abraço.
Dia 9: Bolivar, filhinho do sr,

Bartolomeu Chrniluk e de Da.
Matilde Kohler Chmlluk, terá
nesse dia ó seu natal.

.

Tarnbern nesta data, viu trans
correr o seu aniversario,' a sra.

Elza de SOUZQ, esposa do sr.

Cirlaco F. de SOUZB.

Nascimento

Em Gal. Carneiro, Mun. de
Palmas, Paraná, veio ::llegr.r o

lar de seus papas sr. HarI:Y Sey
fried ft Dna, Ana Marie Seyírte.d,
I} galante menina Ruth, nasci
mento este, ocorrido no dia 16
do . mes passado,
Á todos os psrabens do eCor

.
reio s

Pró Ginasio
Anualmente- dezenas de -

conterraneos nossas daqui
se afastam a procura de
cursos secundários. Lá se

vão alguns. milhares de
cruzeiros e com eles al
gumas dezenas de iami
lias a procura de 'estudos
para seus filhos.

Alem dtsso é sabido por
todos que centenas de Ca
noinhenses não procuram

,

cursos secundários por fal
ta de recursos.

Sómente a construção
de um Ginasio em Canoi
nhas résolverá a situação.
C0LABORE, PATRIOTICA
MENTE, COM A "ASSO
CIAÇÃO PRÓ GINASIO
DE CANOINHAS"

Sras. Lavadeiras _

Usem o Sabão

"TUPI"
melhor e mais eC810mico

fabrIcado por

Heul�e & Metl�er Urra,
. Marcilio. Dias

Canoinhas S. Catarina

a11acfaadó ptZrdido
Per_deu-se um machado N. 4, com cabo. na Estrada

Caraguatá, no dia 4 de Agosto, ,

Gratifica-se a q-uem o achou, podendo ser entregue
na CMa comercial de Lüiz E. 1'ack ou'ao seu dono José
Leal dé Barros.

2 caminhonetes marca CHI.TIVROLET, sendo um
com seis ciliodros e outro com quatro.

Ambos. em otimas condições e estado de consel"

v:ação. Para vêr e tratar com o pl'oprietario.- MIGUEL
FERNANDES.

Diretório MOni(i=
pal de Serra fi U(i

Bouquef Clube
Para o baile comemorativo de mais um aniversa

no do "Bouquet Club' a se realisar 110 próximo dia 23,
no amplo salão do Club Canoiuhense, que será li�dameDt6
ornamentado e feéricamente iluminado, e

..
abrilhantado

por animadíssimo jazz ban d, convidam-se todas as sras.

e srtas. asseciadas,

Oanoinhas, 14 de Agosto de 1947.

A DIRETORIA

Reclamaçoes
agranel

Estes dias foram prodigas em vísitas reclamando o mau

estado de nossas ruas e estradas:
De Paula Pereira reclamam que o Intendente fu u�a

vala sem esgoto, e uma ponte de pranchões soltos que tem sido
um verdadeiro desarranjo.

.

- A rua que sóbe para o hospital é uma. VErdadeIra trís
tesa. Um cidadão pediu-nos contar que em trans�ort�ndo S�8..
esposa, em adiantado estado de gravidei, num caminhão da íír-

.

�R onde trabalha ha dez anos, viu-se embaraçado para chegar
ao fim da viajem. Os buracos eram muitos e a lama _era de
mais. Doente, medico e chofer ficaram tão sujos que chega�a.:n
a . ficar desconhecidos. O seu desejo .era faser uma descrição
dos momentos infernais que passou, mas ha falta de espaço.
Deixamos para o proximo numero.
,

- A comissão de Taunay narrou fatos que se.n?s parecem
graves disse que: moradores dali que tiveraJ? preJUls0s. com a

praga de gafanhoto, entre eles: Fortunato Lidio de f\Jmel�a, Jo
ão Martins, José Szezygiel e outros, foram. r:aquela ep?ca fixados
como prejudicados pelo insp�tor de. quarte�r�o sr. Jose Tomas �e
Matos, pará 'receberem centeio e trigo suficiente para o plantio
do ano em curso.

E até boje estão a espera da se IIIeu te, que se fos
se distribuída amenisava o prejuiso,

Contou a comissão, além de outros fátos, houve
um caso, Lambem com um colono de Tauoay que para.
receber a semente teve que pagar o valor déla, e ainda

por cima, a joia e a ��:msalfd�d(:' da A$sO?li.ação, Rural,
que parece ter outros fins e .Dao o de auxiuar 05 lavra
dores, E aqui fica a exposição dos fatos.

Bouquet Clube
Temos o praser de convidar ás dignas aS50cl�das) .

para comparecerem á Assembléia Ge.ra.! 'ilue. S� realizará .

no próximo dia 1.7, ás 14 horas. cuja finalidade é a e

leição da nova Dl�':toria, ,de acordo eom o� nossos l1Jsta- .

tutós, E�ssa reuOl�o t�ra 10gaI' nos saloes do Clnb
Canoioheosf'.,

Çaooinbas,.14 de Agosto' de 1947.

Jovem Osva Ido· Koch

. Recebemos a seguinte co

municação:
"Serra Alta, 8 de Agosto

de 1947.
A' R�&ação do
CORREIO DO NORTE
Canoin has.

. Apraz-me de comunicar-a es

sa ilustre Redação que em me

moravel reunião de grande nu

mero de partidários do Partido
do Brigadeiro. em 19 de julho
último, foi reorganisado o Dire
torio Municipal da União, De
mocrática Nacíonal de Serra
Alta, ficando assim constituído:
Presidente: - Alfredo Diener

Vice-Presidente: - Afonso Zippe
rer

Secretário: - Luiz Guenther
Tesoureiro: - João Eduardo

Scheide
Membros: - Wenzel 'Kahlho

fer - Luiz Hílgenstieler-Emllio
Engel-Alfredo Marczinskí-Alfre
Buschle-Max Malschitzky- Ede
mundo Rieger - Antonio Lei
tholdt - Afonso Spitzner - Felipe
Kaesemodel j- Francisco Veris
simo Fernandes Amate-Siegfried
Schneider - Ernesto Alberto

i

Hansch-FranciscoKobs-Paulo E.
Koetzler 'e Frederico Lampe,
representante do diretório dis
trital de Rio Negrinho.
Saudações democráticas
Luiz Guenther
Secretário

Festejará sabado, dia 16, a

passagen, de roais um ano

de feliz existencia o estima�
do jov�m Osvaldp Koç!::. O
tt'tlDscurso ctl;( data será mo

tivo dé grandes manifesta
ÇÕE'8 de seus amigos.

Felicitamo-lo.

·Posto Eleitoral

Principe -Hotel
o melhor no CQraçã'o da

ci'dade

Bechara & Cia.

Nesta cidade está funcionan
do um Posto Eleitoral da UDN,
na redação desta folhA, anqe se

enc0t:ltra pesso'a �ncarregada.
Em Marcilio Dias- é encarre

gada do. Alistam�nto a. exma.

esposa do sr. Alfredo Schramm.

Quem, ·sendo alistaval, 'lio

I·
se fizer eleitor; quem; sendo e:

.

leitor, não .. fôr às' urnas, 'estará
.

faltando .gravemente, mais do

I qtle possa �upor, aQ, dever pa-
ra com a Patria. , .

'

Rua do Principe N. 345
.

Jolnvíle
I

ma S. Catarina .

'0 Berinjéla
recebe cartasu.
Desta ves foi seu Beriniéla

que procurou o Manéco, Não
foi dificil encontrarmos. Esta
mos em toda parte e no mes-
mo logar.

'

, - Seu Manéc<>, Gut moi!
Viguetes!
- Olá, rapaz. Que ha de no

vo?
- Lê essa carta ligeiro, por

que. vou pegar o trem.
Era uma carta de Papanduva,

que disia aSl!iim: "A 13 de julho
p. p. foi feita urna visita ofi
cial 80. nosso caro rincão, por
que está chegando a hora de
faser eabeludas promessas ao

povo. Formaram uma carava
na pessedisb, indo como sheri·
fe o talentoso· Intendente Dis
trital, para uma rapida visita li

eolonia S. Tomás, alPp:ri!'l erl'l,

mato ao ver e caminhonet",
r-refeitural passar por e�sas pIa·
gas
O 'peior foi a, volta!

,

Ao aproximar-se da vila o

veiculo plantou-se no velho e

celebre buraco que fica entr�
as casas dos srs. Valeriano Mül
ler e Basilio

.

Magueroski. Se
não fosse um caminhão do ,Ba
talhão que prestou socorro, se
ria longa I! felis a estadia den
tro do brejo. Foi uma lição.
Saía a "car9vana da promessa'�
da esculhambação Teoricá para
a da pratka.
O resto d. carta era abraços·

lembranç.a ás crianças, etc. .

O Berinjéla so:ryeu uma "ra
ma" e arrancou-se' parà pegar
,o trem atrasado, 'deiximdo-nos
contra mão.

MANÉCO

,"Tíln··dem·'c·I�J !. V·

4 da'tfi& de terras! ao la- .

do do b08pital. Preços a

tra_tar corn ao' proprietaria.
\linva Dorvalina M. Tabalipa.

Aniversario
Fes anos no dI&'. 2 do prellen

.

te mês, a e:lÇma. sra. d·. Hilda,
digna esposa <lo nosso assinan":'
te sr. Luiz Giffhcrn, residente
em Marcilio Dias. Par.bens.

Domingueira
Nos r;a]õQs do Clube Re·

creativo Tl'esbarrense, reali-·
zou-se domingo ultimo, ani
mada domingueira, aonde
afluirÊtm os dansal'inos 10-·
cais. Abrilhantou e�ta dan
sa, os "Azes do Ritmo",
conjuuto de Canoin has, mui·
to aplaudido qU9· foi,. pela
execução sempre otima d.
todas .RE peças que iuter
pret.aram.
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Os po-liticos peJJsam que ,poderiio- iludii�--o ,.povo,
, �anJ dos pt�a�er;fles da 'gJ#8ufinageui; alheios:-- ás,'lag'r'�teas
,'"ivem ,·calme'nte· do suor do rosto-

'

enqúanto
�.;" '

dos

,�_:'. _{
..

5_ .. a, ,)

Íi. 12

'Não haverá rampeonato DO corrente
ano'?

Hno I. - Cenolnbas, �anfa Catarina, 14 de agosto dt 1947

-

Diretor proprtetarío;
GER�NrE _

_,. �geoor Gomes
,

CIrcula ás qumtas-retras
---=-=-------------------------,Segundo um informante vindo de •

Mafra, pessôa
- merecedora. de-todo: crédito, dissolveu-se a Liga Mafrense
de Desportos e, em consequeucia, não teremos campeoua- A .d

..

/

t
I

to DO corrente ano" Noticia, sem duvida. bem triste pa-
- ,gra·· CC)men O

ra o futeból SE'l'T ano. A não realização do certame sig- _

-,

María ',de Jesu� Rocha, fi.lhos.nífica, ao. nosso ver, no desaparecimento total dosclubes genro? fi netos imensamente fe
filiados à Liga. Urgo, portanto, uma campanha pró'> res- .ridos nalma.pelo prematuro pos
tabeleeimento da Liga, Nãe . é pessivel, G mesmo não ;sarne,hto de SffU filho, trmõo, cu-

� acreditamos, que este punhado de bravos esportistàs.ser- nhado e tto -:

canos não tomem uma providencia" Aquiestamos pron- Jij�,quim de Paula Bue.t1Atos pirá' servir em tudo neste' sentido. _
uu

'. ,

falecido no Rio- de Janeiro, a

gradecem a todas as pessoas,
que qualquer fórma lhes pree-

- taram asiistenc�a no golpe- que
Com a não realizaeão do cauípeouato o Ipiranga de-j sofreram.

verá exeurcionar a Joaçaba. _ ,Paula Pereira, 12 - 8 - 47.

Ao que nos informaram o Ipiranga convidou o Três
. ,

Barras para 2 amistosos, um no gramado local e outro no

"sstadio Artur Ferreira" em Três Barras
,

Kunitz, já registrado pelos ipiraaguistas, segundo um

jornal' de Brusque, não virá mais ..
'FJ o jogo, com o Atletieo de São' Mateus a' ser reali

zado em Três 'Barras é nésta cidade, C0m a palavra os

Srs. promotor es das partidas.

fatos da semana

cru6e Cano'infaClrlsC2
Assembleia Geral

São. convidados os srs. socios
_ <para (z Assembleia

Geral, . á realizar-se á 17 de agosto proximo
ás 14 horas, na séde social, aftm de se procede;

, a eleição da nova Diretoria.
-

-

De acordo com o Artigo 28, dos Estatutos,
.

não
havendo numero legal de sacias, a Assembleia fun
cionará meia hora após ter sido convocada com

qualquer numero.
.

A Dtretorta.

COrso de alfab�ti
zarão para ado-
lescentes e adlJI=

. tos.

I�DITllL

R:steve bastante animada
e com bôa freueqcia a Fes
ta ao, Sr. Bom Jesus. renli
zada no dia 6 de Agosto.
As festividades tiveram

logar no terreno ·da antiga
matriz

Festade sr. Bom

Jesus

Levo IilO conhecimento da po
pulação desta cidade e do inte-
rior do município" que, dentro
d� breves dias, serão instaladas

'

candário acima aludido, d�s 19
1tS c1ass�s de: illfabetizsção ps

- ás 21 h:)ras,
ri adolescentes e edbltos. Peço'� cooperação de todos

, A n,iatrkula já se acha ftber- no sentido de divulgtlrem aos
te e poderão inscrever se O�' seus amigos ou puentes porVE:n
cândidatos de ambog os sexos. tura 3nalfabdos o presente edj-
Diariamente, das 17 ás 18 110·· tal, estimulando 8S à matrícula.

rãs, os interessados obterão no C!)noinhas, 31 de julho de 1947.
Grupo Escolar "Almirante B;:,r·
roso" melhores esclarecimentos.
As aulas funcionarão no cdu-

Drá'llsio Cunha.
Inspetor Escolar

Foi um fato que repercutiu
dolorosamente no seio da fa
milia Bueno e pessoas

"

amigas
o inesperado falecimenfo do
estimado jovem Joaquim.que no I
ardor de seus 20 anos prestava '

seus sei'viços aoExercitoNacíonal
no Regimento de Artilharia da
Capital Federal. Exercitava a

juventude, quando estorou uma

granada: Sem tempo de abaixar
se foi apanhado por estilhaços
déla, sendo gravemente ferido.

Recolhído -80 Hospital faleceu.
A família Bueno reclamou

.

o

corpo. Estamos informados que
.

Q Exmo. Sr. Ministro da Guer
ra, atendeu o pedido e· dia 11

Esse jazz já-'Ise exibiu na Rá- o corpo enbalsamado chegou a

dio Rio Negro. Paula Pereira onde foi sepultado;
São todos filhos do estimado diante da consternação dos pa

casal Honorato .de Pauli. 'Cor- rentes e amigos do saudoso e

deiro. molvidavel Joaquim.
Brevemente. exibír-se-ão nes- "Correio do Norte" apresen-

ta cidade. -: ta -pesames a toda familia.
Maria Gertrudes' respondeu I =======:=====ao

-

nosso Fe,PQ�t�� que }he dis- I'sera "Tabalípa ta: "sebrando" e

éla muito desembaraçadamente:
"l\ias,<sobfal":

�==============�=--,-::::: I Domingo dia
I

-

Agra"'ecend9' I Em em Tres· Barras
duas secções:

Recebemos o seguinte de1ica-1 hDor quem os' SI'DOSdo cartão: "Em nome família 1:

Fernandes Luiz, 'Francisco F. I dobram"Luiz, sensíbilísado agradece as Ipalavras e pesames publicados Ipor morte de nossa querida e

inesquecível Vovó Tereza.

Jazz Band Infantil
Conclusão

De Paula Pereira

AEBAT6R - G. Varela

OLIVEIRA & MIRANDA
LrDA.

Agentes éxclllsivos da
S. A. Casa Pratt - Rio

de Janeiro

Acabam de receber para aten
der as praças de São Francisco
do Sul, Araquarí, [olnvile, Jara
guá, Campo Alegre" Serra Aata
Mafra e Canoinhas:
Máquinas de escrever "Be

mington" - Portáteis e Stan
dart, carros de 2ócms. a 50,8 crns.

M�quinas calculadoras e
somadoras -' Reminaton
Rand e Monroe, Portáteis, Ma
nuais e Elétricas.
Grande estoque de fitas para

máquinas de escrever e carbonos.
Fitas amertcanas

: dé superior
qualidade, com carretéis de 9
mts. de comprimento.

'

Joinvile __: Rua 9 de Março.:
586. - Caixa Postál- 4.

Agente nesta cidade sr.

Alfredo Stulz;er.

- ,

Canoinhas, ag. 1947.

Sr. Leooardo-Brey
Festejou no dia 10 a passa

gern de mais um ano de util
exístencía dedicado ao tra
balho e ao bem estar, de sua

família o digno cidadão sr. Leo
nardo Brey, proprietario do
«Açougue Alto' das Palmeiras»:
<Correio do Norte> felicita-o.

FI1LcfIMENTO

Doloroso a

contecimento

NO"CINf LUMB(R,' VENDe·-SE
urna propriedade com 21 e meio

t 7 alqueires de terra, tom' duas ca

sas sendo uma de residencía e

comercio, dois paióis á beira da
.

estrada Canoínhas - Mafra, em

s. 1080 dos Cavalheiros. ·4x-_2

Entradas C!'.$ 5,00
. 'Meia entl'adà C1'.$ 3,00,

Anuncte no

CORREIO DO NORTE
o "teu - tornsl".

Faleceu; em Mafra. onde re

sidIa II! era bal?tante estimad9
o sr, Ricardo 'Koening, repre
sentante c.om2rcial.' _

,

O exiinto" era 'irmão da sra.

d. Ana SclÍoltz a quem aprest-n
tamos pesames.

Couros de lontra
-

Comprtun-se
c

couros de lontra. Paga..se bem.

Informações nesta redação.

Açn�gue Alto nas Palmeiras
de LEONARDO BREY "

, -

Carne fresca todtls ás quartas feiras e aos sábtl'dos

Linguiças, salsichas,. salames de superior qualidades.

1

oferece
--

todos os dias.
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