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Otavio s�' Tab'alipa

.

venceu as eleições Municipai'
o seu prestigio pessoal e '.a 'coesãp dos tresbarrc '�
à .Prefeitura. Que o ,seu ,governi) seia coroado de
le se dê inicio a: uma éra de trabalbo pela solução 'dos

problemas, são os votos do "Correio 'do Norte".
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Resultados finais, registrados
, \ '

pel� nossa reportagem:'

,

,

'Eleitorado: ,di .zona ',8,333

Número de votantes
!

, !

6,062

2,271

,27,26°10
\

I'

Deixaram' de, vetar

A�stenção

Para- Prefe'ito�'Mtinic'ipa:1

'JovinoTáoalipa[UDN} 281Bvolns
I,

. mavio S. Tahli�a lPS1ll3144
"

"

Diferença a favor de Otávio '328
LEGENDA:

Oo'ião, D�moc'rática NaCional 2.698
,

Partido Soríal Democrático 3.197

Dn�reDca a, favor do PSD.

Vereadores eleitos, por
.

ordem . de votacao
I: 1. Lugar • Benedito 'T, Carvalho ' UD� 683 votos

2. Luga� Emilio Marques 'l'inl�l - P:;D 500 «

I. �. Lugar - Olivedo Vieira Corte - PSD 499 «

4. Lugay' - Dr.Cle'n\}ente Prócopiak· UDN 357 ,

5. Lugar - Alvaro, Soares Ma,chadO.· 'PSD 310 «

6. Lugar· Argemir'ó Borges Vieira- PSD·:J.90 «

7. Lugar· M;iguel: Procopiak PSD>2'74«
.8. Lugar - Vitor Ferbandes de,Souza -UDN 268 "

9. Lugar - ,Dr. o.sva\do de Oliveira· PSD :;56 (

10, Lugar - St:3v:ero de Almeida ,- PSD 2-13 «

11. ,Lugar - Pedr.olBatistâ de Bastos .- PSD 225 «

12. Lugar - He'nrique Martius Haas - UDN 209 «

13. Lugar - Llliz Etlgenio Tack •.UDN '206, « ..

"

;1 .,.,
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-� o Governo .'. Municipal Caricaturando
Só' é conhecido no, seu a·mbi�

ente. Pelo odor fétido que exha-
la, não é suportado em outros
meios. Cérebro povoado de mi
nhocas e adjetivos pejorativas
incapaz de gerar qualquer cousa
de nobre, vive a retocar o seu

proprio retrate para melhor,
(como bom profissional que é)
e .vende ao publico como sendo
de outros. Por ferça do ambi
ente em que vive e do conteúdo "<Ó\'

de sua cabeça, só produs dejec
ções. É o prototípo do cretino
e teimoso, do' qual o publico
deve se precaves, pois procura
impingir vidro barato como

sendo diamante .de alto quilate..
Cuidado pois, com o trapaceiro .

'I'eim{5'S@eéirno todo pg.tr!l dó: �i··'

píritopretende cem ciínha podre
fender madeira de alta classe. I

Pelas carateristicas apresenta
das, o seu ambiente predileto
deve ser o W. C. onde deve se

recolher pondo 0S vermes em

posição conveniente' com seu

envolucro e puxa o cordel ....

.

As- eleições municipais de nar ios do ,candidato vitorio-
domingo último evidenciam so, percorreram as ruas

a educação, politica: do nos- desta cidade aos gritos de'
so povo. Pequenos, senões, «VIVA TRES BARRAS»,
aliás inevitavsis, enpanaram «VIVA OTAVIO TABA..

um. tanto o brilho delas LTPA», externando a satis
De modo !g�ral "tudo trans-' fação 6J o entusiasmo dos
córréu cà':lma e normalmen . tresbarrenses.
tê ,i

! ' "Correio do Norte" de-
·C�noinbas �stá d0 para- mocraticamente curva- se

bens por rein"'�ires�at 1:10 re-
.

ao resultado. das urnas e

gime derrocrático, .eutregan- . felicita o Prefeito. :Nlunici·

. Jio , 0,,- .��v�!W �(lUjcipal pu;!; de .... CflllOi�h�s, "!le)&: vi
aos seus Tegltlmos mauda }: toria eonsegtridà. 6egUlre-

'tariolOl. Tr�s Barras regor·, mos a mesma trilbji 'de 0-:
gita de satisfação pela vitó- posição" construtiva: dizen
ria conseguida, O Pleito. de <lo das necessidades do n08-

,domingo. ultimo, uma vez 80. povo e Clamando por
ainda, evidenciou que o dis- melhores dias .

para Cauoi
trito

I

de Trés Barras é o nhas .

fiel na balança politica do A U.D.N de Canoinhas,
Município.

'

derrotada pela terceira vez,
Duas horas depois d� a- como das outras recebeu

berta a ultima urna" eami- novos alentos para 'conti·
nhões vindos de . Tres Bar-

,

.nnar na luta em prol do É esse o nome de um galo
ras eonduzindo eorreligio- povo e há de continuar. de briga presenteado ao nosso

Os olhos fixos nas figuras in- amigo sr Alfredo Garcíndo pelo
comparaveis de EDUARDO sr major Andersen Vitor Bri

GOMES. IRINEU BOR- gido, residente em Bélo Heri-
- zonte, que' custou a elevada

NHAUSEN e JOVINO quantia de dez mil cruzeiros
TA BALlPA: as vlstaa vol- Carrasco é um galo que tem
tadas ao Município, ao �s· 37 vitoria espetaculares e 6

tado e á Nação. Na .Çama- honrosos empates, tendo lido
A Comissão e as :Festeiras

ra Municipal, os Vereado- afastado das rínhas do Estado
têm a subida.honra em convi- de Minas Gerais, invicto Carras-

, V. S. e Exmà. Familia para as- res qlHI elegemos, um dos co já se encontra em poder do
sístirem a grande festa z;eligio- quais o mais votado nô sr Alfredo Garcíndo
sa que se realizará no dia. 7 de' Município, representarão o Para garantir a identidade de
"l>ezembrfll de 1947,' com o .se- pensamento do -nosso glo- Carrasco vamos". transcrever
guínte programa; às 10 horas .' tid 'b- I d b o seguinte. recibo 1

-missa solene e �ás 4 horas ha- r1080 par i o e ao e a-
Recebi d,(.) sr. Major AndersGn

verá procissãG., talhar constanterseate pelo Sitor Brígida, 'o chéque bancário
Haverá suculenta churrasca- povo, uurnero 256.648', {duzentas e cin-

da, botequim de bebidas, doces, .JOVINO TABALIPA,pa- quenta mil 'e seiaeentos e quaren
roda de sorte, rifas, surpresas, drão de dignidade: e hon- ta e (i,itü). no va ar nomin',l de
leilão de prendas! etc., d..l

-

1 Cr.$ 10.000.00 (dez mil cruzeiros),
A festa será abrilhantada por

ra f'Z. l!�lTotaí: O por peque- pela �lqulsição do galo reprodutór
otimo conjunto musical. na dif!'!t811çá, é hoje o ídolo combatente cognominado «CAR-
Pedimos uma prenda pára o .do POV')' no Mnn'icipio. Sai RASCO"l'!x,caLnpeão mineiro, de

leilão cuja renda reverterá em df':sta campa. I ha_,cohet'to' de tentür de seis (6) embates honro,
'beneficiQ 'desta igreja. Conta- ,.i!:(wh'ts �"Q;h,< vi.seir�',e'Ilguida(�" \' sos e 3� ,(trinta e' sete) ;viterias

\

mos com vossa honrosa pre-, NOó' o.rnbr0.8' d€\' Ot�v;.io, . �SPdeta��})are .. , o qóuadl sem ter s�
sença. e antecipàm�s' nossos á�,

T "
, bTd 'd' ,

.. 11"1.0' \r. uma s errota, saIu

gra.decime!W>);:. abahpH a r�sr:ons1,t. lIa ,e das rinhas com dignidade, par
Noveneiras de resolver mumer,os pro�

_

ter inutilis'ado o i!edà. superior do,
1. ReIlndes Muzalã biemas de Canoinhas.' Que pé diFeito, no ultimo combate em

'

2. Clarice Pt!reira Deus o guie e que' o . seu que, corpo em 14 ,(quatorZe) �u•.
3. Wanda Tiska . Govêrno 81'lja r.f.Oficuo pára" tros, f:z 0S seu's adversarIOS

4 Albino Olouski {
-

d d 1\1
sucumbir..' ,.

. /
5. Antonio Tiska a. �O.pH 1\\9ao e to o o - U· Por ser verdade, fiz datilogra-
6. NataUá Lessak D1ClPIO.·., fo o 'presente que. subscrl!vo
7. Henrique Knarek sob Cr$280 dôis cru�eiro €. oí-

7. 'Emilia Osoúski .' tenta centavos de estampilha
8.0vande'P,ach,eGo 'Avbso- , fed.rral e selo de educação e

Sãç)) Fest�illas: dda. Eugern.ia Il.Co,;rejó do Nóft(,\", a-fim de Saude"
'

ShuIIlann: sitas. Stelita Santos regul flri7;iJ r !li cobranç'a de llssi- Beh Hrizonte 3 dp. setenbro

�acheco, CeciIi2\ P,a:�aso si.. u�turlils e, anul)cios, d�jxaní de de 1947

Silveir�, Teresa Tisk�.' .

' .

circular na, proxÍI113 semana. Dr Goraldo Pimental
)

CARRASCO
•

Festà da Imaculada Con

ceição em Bela Vista do
Toldo '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

festeja hoje seu natalício o

menino Heitor, filho do sr. j oão

David e aplicado aluno do Gru

po Escolar.
- Amanhã o sr. Lauro Mi

chel prestante cidadão auxiliar da
'

',Empreza Fuck Ltda,
- DiA 30, a senhorinha Nílza,

dileta filha do sr. Pedro Bayers
dorff, encarregado do Posto Fis-
cal nesta cidade.

'

- No dia to. de Dezembro
o nosso amigo e, assinante sr.

-Ataide Allage, honrado comer-
ciante estabelecido em Arigo
landia,

Enlace matrtmenla!

Realisou-se sábado pas-
I '

sado o enlace matrimonial

da distinta senhorita Celes

.

te :Mat9�' com o estimado

jovem lYIoacir Novak.
Fe1ecidadas.

Realiza-se depois' de amanhã,
dia 29,:0 casamento da pren
dada senhorita Vali Koehler di

leta filha do esttmadc casal Car

los e Príeda Koehler com o dls

tinto jovem Zezefredo Anton.

O enlace terá logar em Marci
lio Dias, residencla dos pais da

noiva.

J. ,V. Siemse.,

Encontra-se desde alguns
dias nesta cidade o sr. J0-

sé Verissimo Siernseu, corr

petente eletro técnico que
se ocupa na montagem da.

futura radio difusora de
nossa terra.
:

.

Cumprimentos,

Corn a gentil senhorita Rosa
dileta filha do conhecido e que
rido casal João e Leonora Kava
consorciar-se-á no dia 29, saba

'do, em Piedade, ás 16 horas, o

estimado e abastado industrial

jovem Host Bollrnann.
, Parabens..

·AVISO,
O' Dr'. Reneau Cubas a

visa a seus clientes que a

tê o fim do 'corrente mes

e�tá 'ause�te por motivo de

VIagem.
Pede aos clientes que se

acham em tratatnento .diri-
-

(

gir-se ao sr. Dr. Segundo de .

Oliveira.
'

Salão

"MODERNO"
Rua Paula Pereira, 23

I?EI{�1\NENTE
J.?ENte1\DOS

l�l\NICV�E

Animais

á venda
Vendem-se' dois hezer-

ros de raça "Jersey"

Marmoraria

S· Carlos Ltda,
DE'

Koepp Bt Stange
Executam-se Monumentos, Mau

soléus, .Iazigos, Placas, Pias,
Escadarias, etc.

Turnulos de Marmore e

Granito

Rua CeI. Albuquerque s[n.
Canoinhas - Santa Catarina

um de treis meses

e outro de dóis e
'

meios meses. ,

Para tratar' com o sr,

)
,

Carlos Gassner na Estrada

do Campo do Trigo.

Assine

'Correio do Norte
o "teu jornal"

Explodiu urna BombaAtõrnica

�� c,idade �,�e Canoil'lhas e
derrotou os preços elevados

de cashnilras
CO,lação de g�au na

Escola' Normal S. C.
de Jasus [Para Na!!'!1 e Ano Novo todos podem se vestir

porque as casimiras estão baratas!

Do Exmo.: corpo docente e A AIf'
'

.

illrnas. Magistrandas da Escola s. .l'!latari.as Operárias receberam enorme sortimento de

Normal S,C. de Jesus recebemos
casrrntras, diretamente das fábricas, por pr�ços tabelados!

gentil e arnavel convite para as- Antes de comprar seu corte, visite. as Alfaiatarias Operárias, que
sistirmos ás solenidades da cola- vendem 20 I) 30% abaixo do tabelamento.

ção de grau a se realizar no T
proximo dia 12 de Dezembro'

ropical de, pura lã corte Cr$ 325,00
tricotine ( «280,00

que constará de missa em ação tri tl Id I
d

.

7 h
.

nco me' eai « «400,00
e graças as oras na Matriz ..

I
C

.

t R'
casrmtra S3 e pimenta de 1a « '( 400,00

ns O el e colação de grau,
.,

á 17 "'" b E
.

casurnra pará calça , « "130,00
s , no sarao no re da '

SC()- I
"

Ia Normal.
mese a com 9 côres diferentes, c «315,00

E, 'f'
iinho naelonsl

'

metro K 27,00
paranm o da ilustre turma

"

de 1947, o Revmo. Pe. Frei Ro-
forro alpaca todas as, côres c 'I: 27,00

que Saupp O.F.M. e hornena-
.

Tarnbérn têm casimiras inglêsas

Fe����:s.os pais das futuras pro- Visitem as Alfaiatarias Operárias e comprem seu corte barato.

Oradora Ja turma é a srts. N. B.. - Sobre esses preços concede-se 5% de,

Dirce Wisnievski. desconto para pagarnentn à. vista.

fará o discurso de despedida Na-o s dei ., di
"

'

e erxern I U Ir pe a concorrência:

a srts, Inês Marim.
A turma' é composta das se"

Alfaiatarias Operárfias, 'de Estefano Bedritchuk

nhoritas: Antonieta Braga, Dirce, Matriz Rua Paula Pereira, nesta-cidade, e Filialem Tres Barras

Wisnieveki, Ester Soares de
Carvalho,' Hild!à Praga, Ivone,

Felipes, Ines Marin, Judite Pslu

do, Maria P.ruckneski, Normal

Rosinha Seleme e Wanda Silva
Dedicam· sua et�rna grafidão
aos seus pais e Venerandas
Mestras.
A turma escolheu o nome de,

"Stela Matutina, �
Gratos pelo convite.

Marcenaria
de Ovidio' Bonassolli

RlIa Mal. Deodoro
Moveis' rUsfi(os coloniais

�ara �ronta entrega
Ilc�ifa qLIaIqLI�r �ncoI1lenda

-f'

referente �o ramo

Fa. a uma visita,

antes do Natal.

�--_.._-

Mg IR ig&ilEt.'g.'•

I

FARINHA INTEGRAL DE ARROZ

"AI.. I�t;I�IA"
•

Tem os elementos nutritivolI do aIrOll"

Integralmente utilizado em sua fabrica

ção, coma abundancia de phosphatoB
do farello e as vitaminas da cuticula.

.

A farinha "Alegria" é � defesa do
organismo infantil, porque se conserva

sempre fresca.

(

Atenção, .

srs ..

Viajantes
A· V I S O
o' sr. I'Jourenço Buba tor

na publico, que, ficam ter

miuanterneute proibidas as

caçadas e passagens em seus

terrenos sitos em Bela Vis

ta do Toldo e no campo
d'Agua Verde, Sendo que
não se responsabiliza o que

poderá suceder aos trans-

,

gressores.

Vende-'se uma

motocicleta
vende-se, uma, marca Durkop

3, 3 H P em perfeito estado.
Tratar com o sr. Oady Nader.

2-2

Cr$l,oo
Cr$2,oo

Correiõ do Norte
Fundada em maio de 1947

EXPEDIENTE
Diretor-proprietario

.

Silvio AlfredG Mayer.
.Redatorc Gullherme Varela

Gerente, Agenor Gomes

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

ASSINATURAS

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

-x-

Numero avulso

Numero atrazado
,

�x-

Anuncios de acôrdo com a tabe

la de preços, mediante contrato,

-x-

Os originals' enviados não serão

devolvidos, mesmo não

publicados.
-x-

A Direção não assume ares·

ponsabilidade dos conceitos emi

tidos nos artigos devidamente

assinados.
'

farmacia Oliveira
Rua Paula Pereira, 28

Canoinhas - Santa Catarina

.::

puro, se P1Jcarrega de
'

I

cuidar de F:8'tl f'Rtomago.

Um fogão n.1," esmaltado,
branco floriado, muito bonito,
pelo preço de Cr.$ 2.200,OO,(dois
mil e duzentos cruzeiros). PIl;
ra vêr e tratar n� casa do sr

João Sefeme .

Bitter ,Aguia

Perdeu-se

uma cha)Ja de
canlinhão

n. 1-04-79 no

trajeto �a firma
,SelemeDamaso
á PrefeitJ,lra.

Quando fôr a Jaraguá do

Sul, pro�Ure o

Hotel . Central

Seu. DOTO proprietário sr,

Amaro Martims está sempre
á disposição. O prédio pas
sou por grandes melhora

mentes,
É o melhor da praça. Asseio,
conforto, mesa' exelente,

Anuncíe no

CORREIO' DO 'NORTE

".- o "teu - tornel".

lssociaçio "Pró • Ginásio

de
'

Canoinhas"

EDITAL

De ordem da Diretoria tenho

a honra .de convidar e convocar

os senhores associados e interes
sados para 8 Assernbléa Geral

Ordinária, que se realizará 110

dia 8 de dezembro p. vindouro,
às 14 horas, no' salão «Cristo

Rei», desta cidade.
Assuntos a tratar:

a) - eleição da nova Dire
toria para o ano social de 1948

.

b) - decidir a primeira pres
tação das irnportancías subscritas;

"
.. �.

Canoiuhas, 19 de novembro de
1947.

DRAUSIO CUNHA

1. Secretario

Chapa perdida •

Perdeu-se no trajeto de Ca
noinhas a Três Barras a chapa
,de caminhão n. 1-00-55.

Quem encontrou, deve entre

gar ao sr. Willy Priebe, nesta'

cidade, que será gratificado.

-) .

VENDE-SE
Por " preço de

.. -

ocaSI80 uma

bicicleta' marca

"WANDERER "

em perfeit9 estado.
,

Ver e tratar no Banco

"INCO" nesta cidade. '.

CONSULTAS:-

7,30 - 11,30 e das 1,30 - 6 horas

Praça Lauro MíillCr

SILVIO A. MAYER
,

.

Cirurgião dentista

Dentadu.ra's anatomieas, ponte
e pivots darilicoli', etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

. Barata "Ford"·A melhor e mais economictl

v, S. Deseja um Radio?

Não perca tempo
/

Dirija-se a Casa de Lourenço Buba

. que tem para pronta entrega Radios

'para buz e Bateria de diversos tipos

e marcas a preços reduzidos'
Rua Paula Pereira 40 -

.

Canoinhas

Equipamento Standart comum ,I todos os modelos
2 - Assentos dianteiros
1 - Assento Trazeiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente .

1 - Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro]
] -/ Manivela de arranque

Pronta entrega no Rio de Ianeiro

Informações completas com
,.

!
.

OLIVEIRA Bt lJIA.
. Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OLIVEIRA"

Florianolis

,Dr. Cubas Vende-se urna, tipo
'caminhonete,

.

em per
. feito estado. Para mais
informações com

I
Elísíaríe Remais
(Ofici!na Mecanica
de João Selerne)

Medico

Operações - Partos.

Doenças de Senhoras.

Atende chamados a qualquer hora

fi roupa faz o�omem
COB1'{;4'M fiG E 1RPd�S

OE,LÃ E DE �tNHO

::iQUAlIDADE
•

A Renner fãz a roupa.
'E o SCHUÉTZ 'em

Canoinhas faz as

encomendas.

Todas as semanas novas

AM08TRAS. '

,

Sras. ,Lavadeiras
. Usem o Sabão

"TUPI"

FabrIcado por

B�ul�� & M�tl��r Urra,·
M.arcilio Dias '

Canoinhas
\

5. Catarina

m����""'_'����"''''''''''''''''--'�'''''B•••••••• "., 0 " '

� , Armazéns
. �

1� . Hancn In�ustria e Comércio .

�e· Santa Catarina S. n.· 1�
��:. '- MATRIZ: ITAJAI �
t Fundado em 23 de fevereiro de 1935 -- Endereço Telegráfico "liGO"

t.
Capital integraliz,ado • 15.000.000,00

, �:.'
Funde de reserva legal e outras reservas 15.600.000,00

D h bTotal do não exlgivel 30.600�OOO,00 espec os e em arques

I=::. FILIAI,S e AGENCIAS'" Tel.: "EMBAReAD·ORA" -:- C. Postal, 168
Araranguá Crescíúma Indaíal Laguna Porto União Taió �

,

.

Aparelhamento especializado para embarque
Blumenau Curitiba Ituporanga Lages

Rie de Janeíre Tijucas
Brusque Curitibanos R. Negrinho T b

- de' O d

.�:::.
Caçador .Floríanópolis

Jaragua do $ ..
Mafra

Rio do 8141
u

arao:�
e arxas esarma as

Canoínhas Gaspar
: Joaçaba Orleães 8. Francisco Urussanga

Concórdia Ibirama J0invil� . Piratuba 8. Jeaquim Videira � Jeínvílle - Rua Piauí, 159 _' E fi ,�S .. Catarina
Filial do Rio de Janeiro: ' Filial de Curitiba: •

f:
R. Washington Luiz. 17-A·(TerreQ) Caixa Postal, 1230 - R. M. Floriano, 177. - Cx. Postal,584 :

. �. \ �.Depósitos em '31-7-J�47 ,_ Cr$ 254,281.463,30 1

. f� TAXAS lê· DlêP.ÓS.IlTOS: 1·
�..

Contas de'movimento Contas a prazo •

: A disposição 2 %
:

•::'
. Com avis@.de60di9s5%:

Limitada 3 % Com aviso de 90 dias 51/2 % :
Particular 4 % CO'm aviso de 120 dias 6 % :

5: A prazo fixo de 1 ano 6\ % •

l� ·1· Limitada especial ,5
% Deposit•• populares

',5
%

l
f· Capitalização Semestral. .�Jl Rbra urna Conla no <l8CO,. e �.gn� "" rheque. .. ,. �l
�

•••••• ".O9.O9""". • ••
/•••••••••••••••

'

' �
����...._,.._,._��������

Casa ,Prochmann
.' ,

Está à.Venda
Vende-se uma proprieda- I

de com 3531, m2, com casa/
bem construida de madeirá,
paiol etc, com mais de cem

pés de frutas, sito na 'Em

trada de Três Barras, todo
cercado de imbuia.

'

Tratar' 'com J osé Bsnda,
em Três Barras. 8 x 3

Artigos finos em:

Sedas, Lãs, Casem iras, Armarmhos

W. Narciso Pochmann

Confecções para;

Homens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11

Canoinhas - Santa Catarina
Bicicleta

Bitter Aguia Vende-se uma bicicleta equi
pada raarea "Mínerva' por pre-
ço modico.

'
.

Informações com Irmãos
Gassner.

puro, é a vida de seu

.estomago.

fij .

A fabrica de camas, de p opriedade '

da Renato Augusto Siems, tem. para' �pronta entrega camas patentes para �
.00 casal, solteiro 6"" crianças. ,

.

� Moveis esmaltados da ultima moda .

00
00 Colchões de crina e capim.
; Antes de fazer suas 'compras,

. 00 faça uma visita á nova fabrica

� , de camas patentes, rita no

00
. bairro d'Agua Verde, Que �� . sairá satisfeito. zes

!II Proteger as industrias locais é ·trabalhar I� pela gl';mdeza de Canoinha.s!
, 00

. [ijoooooooo�ooOO��ooooooooooooooooooooooooooij

Agora sim, temos,

camas ,"orafas!

próprios ;.. Mercadorias em geral

Embarques dirétos ai todos os portos

nacionais e do exterior
. I

Oailon Bastos Schrosdsf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As maravilhas da, Creacãe
,

G. V. - Tradução do Bespanhol..

Se um me-nino nascesse

em um carcere, e vivesse
nele até a idade de 25 anos

sem ver mais do que estava

dentro daqúelae paredes e

fosse' homem de entendi

mento, a
. primeira vez que

,

. 'saisse dessa: obscuridade e
visse Q céo estrelado numa

..
noite serena, certamente não
'o poderia, deixar de éspau-

I

I

li
Laboraíoria ,Brüggeu'HUm
fLORIANOPOLIS - Sta. Catarina

--�---_ .

. "a_ _.�._ .•__,,_,,_

.�;�--_.__.�..._-

Laboratorio
fLORIANOPOLIS . Sta. Cabrilla

tar ante tanta formosu ra,
ante tão grande numero

de estrelas que veria para
,

qualquer parteque volvesse
olhos, olhando o Oriente,
o Ocidente, o Norte o Sul
não poderia deixar de dizere

Quem ponde esmaltar tão

grandes céos com tantas

pedras. preciosas e com

tantos diamantes tão res

plandecentes? Quem poude
criar tão grande numero de
luses e lampadas para dar
luz ao mundo? Quem pode
pintar _uma tão formosa pra- ,

daria com tantas flores dife
rentes sinão alaum formo
sissimo e poteutissimo obrei
ro? Maravilhado por esta

obra um gentil filosoro disse
olha o céu e com�ça a filoSlo,
far que equivalei dizer; pe
la gl'an de variedade' e for
mostiI� que ai veTas, con

becer e contem pIar a· sabe
doria do outor dessa obra.
Frei Luiz de Granada

Rno 1 Ca.noinh�s,. -:- Sa,nia Catarina, 27 de

,

Em 1945, Bllico estrelou no vitorias, cem o. seu jogo de cor-

tricolor. foi mm! estreia luminosa, po que desorientava defesas' Mui
pois jogando em Mafra, o Tres to tempo ficou no Operaria. até I
Barras venceu o Pery, pela coo- que ritmou para fi capitaldo I
tagern de -4 x 2. Desceu o nos- seu estado, onde foi defender o

rso crack do trem, que já anda- Curitiba. Já estavamos.no arro
'

. I

va mtrazado naquele tempo, e de 1941, e Bilico, era titular da ��������������������__������������������

com fi mala na mão, €i:ntrou no meia direita. Um ano depois, 1
Estadia, para defender as nossas.

. apandonava o futebol. Nãd que-

'1cores. ria saber mais da redonda, e

No dia 3 de Agosto, na cida bancou o "Barbeiro de Sevilha".
de de Morretes, no, Paraná, no Mas o Ires Barras, soube das i
ano. de �8 nasceu, o garoto; que proezas de Bilico, e conseguiu!
hoje ern dia é o ídolo da torci- seu concurso. Hoje nos orgulha- I
da da terra. mos de contar eorn este cavalhei-

Logo que' firmou-se ém andar ro, amador cem por. cento, atle-
andava ás voltas com Ià "pelada", ta que leva a seria o seu esporte.
dando dedada nos tocos, e de - No Registro Civil, encon-'

tal modo dominava a bola, que traremos a certidão de Estevão
resolveu jogar para o time da Francisco,' solteiro, proprietar]o,
piazada. Não escolhia posição, brasileiro, quite com o serviço
'pois, para, ser um bom jogador, rnilítar.:.. e duits com o samba.
tinha que conhecer a manha E por que não, como Bilico da-
dos diversos setoresjdo "socce r". mina a pelota, sabe dansar dano
Defendeu as cores do Cruzeiro, do driblings di: corpo e impro-
e com 16 anos, passou para o visando passes. Af está, em mi-

Opera rio de Paranaguá, disputan- niatura 2 "biografia" do nosso

do campeonato e conquistando atacante.
.

" [j
Diretor-proprietário: SILVIO A. lVIAYER

,

Gerente: - AGENOR GOMES' Redator: - G. VARELA
CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

. ,

Donlingo# lpíranga X

zando O

CoItado. do Berinjéla
Telegrama recebido hoje: um

desastre automebilistico, perdi
três braços te quatro. pernas e

a ponta dei eixo.

MANECO

Peri, Iinali -
I BITTER AGUIA,

prímeíre turno
'

é um possante estomacal, feio

o Periquito' virá completo
Domingo, em nossos grama

dos, teremos o grande classíco,
Iplrsnga x Perí, encerrando as

sim, o turno no campeonato da
LMD.

É, de 'se esperar uma grande
parte de nosso público. pois" o

"piriquito" vem integrado com 0$
melhores azes do futebol serra

no, tais como: Pedro Urbano. Ro-
salvo f - Mario.. _

'

Os "cracks" ipirungulstas de
verão treinar hoje à tarde, co

mo um preparo para o encontro
de domidgo. Todos 03 seus de
Iensores ·Q(tvbm. comparecer em

seu campo, para que não venha.
haver o que vimos em' seu. en- .

contra contra. o Operario: falta
de coordenação na distribuição
do coro, jogadas individuais, um
pouco mais de resistência e ...

tirar a "mascara".... ,_/._ "

Assim, pois, estaremos todos
ao campo, pois�estamQS certos
que será uma pugna de igual
para igual.

Sitiar Aguia puro.

Tenha um estomago

forte, usando

Sapatos de Senhoras
Concertos em geral como

saltos quebrados e defeitos de
de fabricação concerta o sapa
teiro perto do Centro de Saude

. /

R.ádios
----------------�-------------------------�-�--��_.�

I'i:lühesRfahdo V. S. a.dquirir· um bom apare�bo de radio_,
tac to para corren tlD. eJetrj('Tl como �. .Bateria, hnI' bre se

-

que PHILCO é um produto d,@ insnperavel qualidade.
'. .

Oferecemos para pronta entrega belissimos modelos.

Visitem-nos, peçam uma .d�motlstrl.'lção sem compromisso.

Chamamos ater, (;ão, \];1<,' eonl' tI. inRlalf1ção de Oficina
de concertos, I1i.stnmos i'11l ,c·qidiçÕl·;'. do [Jre�tal' fll�si[oitellcjn

técDicl3 aos nossos cJi(:'TJlr'��. J\üeil'tmos qu�lqu(jr marca

de radio par� cO\Jcerto. J'reços modicos.
.

Com. e Ind. II. JOI'dan S/A - Fllia� C�n�Oilihas
Agentes Concessiüuários da PHILCO

Tm "crack" paranaense vi
sado pelo lpiranga,

como técnico

Agora, já um tanto tarde, a

diretoria Ipirenguista tomou sé
rias providencias para o concur-

'

60 de um técnico. E Vaní, que
últirnamente preparou o ferro
via rio de Curitiba e o ?ery de
Mafra.

Assim, o Ipíranga com o seu

futuro técnico deverá melhorar ...
pois está um tanto desorganiza
do e só ele poderá pô-lo em dia ...

'A direção do Ioíranga está de
parabéns.

to de raizes medicinais.

guindo para Joinvile, ende devera
enfrentar o Caxias e' o América.

A cidade de Joinvile está de

parabéns, pois hospedará um gran
de time panlista

FATOS DA SEMANA

A Portuguesa de Desportos
,

.

na Capital do Paraná

Quinta-feira!'! domingo, a Por

tuguesa realísou ,duas partidas de
futebol. O primeiro jego foi COn

tra 0 Cer itiba, vencendo-o brilhan
temente -pela contagem ele 3 x 2.

Na segunda, ela enfrentou o Fer

roviário, .. , e mais um", vitoria,
desta vez,. peta contagem de 3 x I

..

Assim, a Portuguesa 'deixará os

gramado3 :paíanaense" invicta, se-

-

� ultima rodada do carnpeona-
to carioca de futeí.ol apresentou.
duas novidades: O Botafogo ven

ceu o 'Flamengo pela contagem
de 4: teritos a 2 ·'e o Fluminense

empatou com Q São Cristovão
por 1 x 1. Os outros resultados

.

fumam 'os seguintes: Vasco da Ga-
. ma 2 x Canto do Rio 1; América
5 x Bonsucesso O; Madureira 3
x Olaria 2.

.

Até f!J presente momento €;stá
PIa ponta da tabela o Vasco da
Garria. invicto corr: 1 pp., seguiu
do e Botafogo com 6 pp,

- Está bastante' adiantada a

campanha pro-Estádio Alinor V.
Côrte. pois, os desportistas dessa

terra, até hoje, mostram-se bas
tante interessados. Os nossos VQ
tos são, que essa campanha pros
siga com sucesso,

aTliSSQ

•

on.Dif�
A familia _B'ernaudes Luiz cumprindo supre
obrigação com a saudosa falecida, mãe, sogra,

D Tereza Pedrosa Fernandes
I •

'

manda celebrar no proximo diR 29, do corrente,'
ás 7,30 horas, t1ma missa ua Matriz Cristo Rei

iuteução e c1e!�cai.lso de st1a alma sanb e bôa.

Para assi6tirem tao santo ato de nossa reli

�!!fto, COll vida as pes'soas' d.� suas relaçõ.es e arIll

zades.

De (u: lt>mào agt'adeee .0 comp?l"E'cirnento

. Canoiuhas, 27 -11-'1047.

F R-A"iERi'õÃs.
,ECZEMAS,

llNFLAMAÇOES,
C O ,C E I R ,Ix,-S,
F RI I' É'I R AS',
ESPINHAS, ETC.

�- ........

"' COURA CASPA,

QUEDA DOS ti-
,

í
,.

BElOS E DEMAIS::;
.1

U(CCO'ES 80 . �

,

,

!
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