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Para desincompatibilisar-se, por' ter' de assumir o

cargo de Vereador, solicitou, exoneração do cargo de
Prefeito Municipal o sr. . Olivério Vieira Corte, ilustre
contador e industríal abastado.

Sua passagem na Prefeitura foi como. se póde dizer

figuradamente, a de um metéoro, ilurn'nou por 'instantes
o céu azul do Municipio e de repente apagou-se. (

Nenhuma obra material ficou que perpetue sua pas
sagem pelo Municipie, se algo foi feito havia sido ha
tempos iniciado e . Foi, apenas um delegado do governo
interventorial dos tragrcos tempos da Ditadura. Assinava
decretos e expedia ordem de pagamento. Nomeava ,e de=
mitia. Protegia e pelas caladas, subtil como é, não perse
guia, mas atrasava.

Fez bem a muitos pobres, deu ordem para
.

compra
i!le remedics nas farrnacias: soltou algum numerário pa
ra acudir alguns désfavorecidos que lhe estenderam as

mãos. nervosas, em busca da saude propria ou dos seus;
de sua carteira quando .ssgotaram-se as verbas desviá
das <legalmente» para eleições, saiu algum dinheiro pa
ra atender pobrezinhos que lhe solicitavam la paga de
uma receita.

'
.

.

Bom coração: Os beneficiados não se . esquecerão,
nem. nós toldaremos as aguas da caridade. Admiramo-lo
como cidadão, como homem de bem.

'

Oposicionistas que somos, na' defesa dos ir t-resses do
pévo, nãe lhe perdoaremos o descaso em que viveu nos-

so ríncão durante esses trels anos..
. .

Não lhe perdoaremos, porque houve grande opor
tunidades para se mostrar um orientador, um dirigente,
um trabalhador incansável. 'Entregou em mãos alheias a

direção de todas as obras de vulto e de vantagem para

o povô, Deu o direito de construir, Ia ignorantes, ve�da
deíros sanguessugas do erarío municipal, cuja unica com

petencia \er21 p�ssaJ:' para as algibeiras grande parte das

I
verbas !li serem empregadas, deixando tudo ao.Deus da-

,

rá, 'ao tempo, para que o Sol conservasse caminhos e. es-'
. tradas, pontes e boeíros. .

'

..

,
. Que1? ,percorre o Município vê a calamídade..

'Nota-se que o dinheiro passou-por"ali afóra; más'" nã6
parou, V00U nas dôces azas do zéfir@ para outras plagas.
mais amenas� '.

'

E o sr, Olivério viu, .ouviu e calou. Era o responsavel,
A vida é a�Si;rl mTsmo. S�r bom de r::rai� prejudica.
S . S ., como .e sabido envaideceu-se mais com a presi-

dencia do Diretório do P.S .D., de que. com o progresso I
'

do Município. '.' .

Deu ouvido amplos aos cabos eleitorais, quarrdo devi�
dar aos colonos, ao h0mem 'que transita nas estradé!ls.
Como presidente do P .S .D . julgou-se um semi-deus
Ao portas do Palaeio estavam abertas a S .S . quando

lá qui.zesse penetrar para fàzer os seus alcovitos politicos
li fez-lhe mal essa pretensão,

.

fez lhé mal e deu-lhe li

'rasteira funesta, \
,

Não havia ,homem no partido que escorasse o combate'
da Ú .D .N. Cavocaram mecheram,

.

remexeram e foram

ent�o, encontrar como elemento' capaz, que de fato, foi,
o irmão do cantidato da U.D ,N'. para creu uma situa-

.'

ção hut:r:lilhante afim de que, o candida�o udenista abrisse
mão de sua camdidatura.

.
.

.

Venceu' o P.S .D . isto é, Três Barras, apoiando Otavio
Tabalipa.

.

:s: o Prefeito demissionario que ora nada mais é do
que primeiro secretario da Camara Municipal. vê que ai

sua estrêla politica: apagou:-se. Nós tambem vemos e já
haviam os predito.

..

Por sobre sua cabeça e as

de se�s correligionarios politicos ele 1930, está balançando
a espada de Damocles, De cima .estão os que foram desa
peiados naquE?la eposa.

. N&o faz. tanto tempo. A ferima está aberta: O entrE!-cho
que será fatal no 'momento atado. -

Que nos perdôe .0 sr. Côrte, hoje cic:iadão comum, sem

bafejo do Palacio" perl!mbulando pelas ruas, sem metor a

I· g�solina, «ta pézito» t14do isso é Verdade e se ela não póde s'cr

dita não faz mal ser registrada.
Como Prefeito concorreu para três eleições: a f.2cle-

!!I
raI, e estadual e 8 municipal e era uma vez...

III

Cauóinhas,

I.

-'

"

Cánoinhas,fino 1

\ -

Noticiou "Barr'iga·VEH'de"

em, sua edição de· domingo
·ultimo. que ,8. K:s:cia. o sr.
dr. Governador do .b'�stado.
não assistiria a posse do
Go-yerno Munia-ipaJ, por mo
tivo d� força maior' e que
jandM oütras eOiSH!;\,

Sabe1mos ,que,' nos. nlti
rpos dia,,.; do [j,uo grande FlftO
O� preparativos para a 1'1'1-

p,ep(�ão, -palaeiana, bail�s,

o pOVO é curioso!
- I

\'

��.�.� v-�O-ttC:..Q..·.� .,'.. ........':._ ..

pq�{ ;à.o � �\-. Octavíc S.
é· realízaçêes 'para a

com a

venturas

Santa H. 30

.------------------------------------------
/

puro, se 'encarrega de

=:::;:::::===========.;::'
'.'

cuidar de. seu estomag�.

)

Caneínhas entrará. no regime. constituc�onal· 1Jt?·· dia 27,
Tabalip�_ ,Q�eira, ,peus seja 1948' u� ano de paz

terra caneinhense

o sr, Ney Pacheco de Miranda
Lima, respondcodG pelo eSPedl
entr da PrefeitllrR. baixou um De
,ereto, consideraflc1o feriado o dia

27 do ,c:orrente. dia da pJsse do
Pref�ito Municipal eleito, -djzendo
"que essa Jata expressa. a ,volta,
do Municipio ao regimem constitu

banquetes dtll confl'aterni., ciona!, podendo. o mesmo ocupar
,

,
o Si.eu verdadeiro lagar e desfrutar

sação,' coquetél etc., é ju�-, sua autonomia".
.

to, 'R_ois, não se afastar do

Sociedade Beneficente Operária "Canoinhas'" Palacio. '

Mas o povo,,, o povo não

li' O N V I T E descança sem, euvenenar.

\.!
'.

Dizem que R Comissão d0

'de
.

De ordem' da Di�etorja·tenbà o maximo '.prasar 'festas, o P. S. D., rüto fez

conVIdar os senhores associ'aQos e" Exmas. familias" força pela visita,. porque o

para os bailes que esta Sõciedâde levará a efeito :nós dias Colegi,) e o Grupo estão fp-

25 e 31 do corrente.
"

.

cbados (�. não ba geu tfl' pa-
. ra caútar. o' Hino NacionaI,

,

10 de Des�mbró de' 1947: n{:nn ,a\êgr�i', ri.': rua com o

�O2l0· Sel�,rne" rufar dos tarobôres.
•

I.;l:�ecretario
c

E
" -

I
.

sse povo ...

Terminada que foi a grande
campanha eleitoral, neste: muni
cípio; que empolgou toda gente,
que abalou arnisades, -estrerne
ceu ligações, de parentesco, a:'

conchegou também elementos
que se haviam dispersados, for
mando nova corrente, deritro
de outras modalidades, no sen
tido de ...1!rabàlharem pela gloria
do npsso rincão, terminada lJl

campanha que culminou com' a.

vitoria do adversário, maís for
te, mais ousado, aparelhadlssi
mo para o que fosse necessarie,
e qlle todos os metodos antiqua
dos aplicou, mas' de efeito, por
que certa parte do eleitorado é
como fantoche que' se move de

I' .

'acordo com quem pucha os cor-

dões, é justo; que no dia de ho
je, neste grande dia, em que a

humanidade toda se une para 11' - � l
. UI (uu,o ,_�e eme: Ferragens

prestar homenagens a .Jesus,
lembrando a noite' 'feliz de seu

.

em geral, Maquinas e Motores,
nascimento; noite êm que toda

�

...

,gente recolhe-se aó lar para 'go� ap�e�€!Dtq aos .seus distintos cli-

za� a alegria da '<;'l,;ianç,@da,; ju- entes seuà. agradecimentos pe-
bilo ,ql1B pará,cil,\' ,oI..A1bige traz�' ,'.

-

4

.tantas e tahtás récordações; a \l� preÍerencí'a e alrÍJ.e-ja �m re-
meninice que se foi, a juven- liz Natal e prospero Ano Novo.
tude que desapareceu, a moci-
dade que ficou em meio cami-
nho e agora, contempla

.

os fi
lhos, os n tos, . squecendo. por

instantes, esse pesadelo - ho.;-ri:"
vel que é a vida, ainda mesmo
vivendo na abastança, é justo
como vinhsmos elizendo que
descansemos a pena que -ha
sete meses bateu-$e entu�ias
ticamentp. pnra a conquista vde
um ideal, para a consEcussão

.

de um programa de mais cà!ma
d� lpais liberdade, de mais 8:-

Diretor-pl;oprietário: SILVIO A. l\ÍA),ER
Gerente:'- AGENOR GOMES Redator: _ G. VAREtA

Descansemos a pena!
I

'

ção, de mais progresso para :a

terra canoinhense. E' de tre

guas a edição de hoje, não
vemos adversarios pela

.

frente, vamos o amigo de ou
tro '.a, o homem bom, o chefe
de I família exemplar, aquele
que antes do bulicio eleitoral
todo 'se expandia em amabilida
des e finesas.
É III noite Grande! A. noite

Santa! A noite do perdão
• da

fraquesa humana, a noite da
Alegria.

. Descansemos, pois, a pena,
deixemo-la enferrujar mas que
fiquem em paz por horas os

homens que julgamos maus e os

que foram bons para passarmos
também uma noite socegada.

DÜ'z� mtlhões
rrozei-os

O Governo do Estado pediu
autorização á Ass�mbléia Legis
lativa, iii contrair com a Caixa
Économica Federal de S. Cata'-
'rina um emprest'imo da ,quan
tim de Cr$12.000.000,OO -doze
milhões de cruzeiros, resgatavel
em vÍntll! anos, ao premio d.e
8'.1' ao ano, para Ser ap!icada'
,in,tegralmente em obras rodo-
viarias
A Assembleia aprovou o pro

jeto.

jeriado màoícipal

G'inàsio 'de {<toa,;'
inhas

As construções .do'�_Gin,asio_ se

rão atacadas com denodà em fanei.
oro, tem a preciosa cbta.boração do

. Governo dó Es.têld,o q'ue está daFl'
do mão firme.-

' . . ," .

Mão firme está. dando. :. mas

dinheiro. ,.

de

JOÃO SELEME: P-eças
e Acessarias para Auto
Caminhões lntemecionel -

Chevrolet e Ford.'
Na sua Nova fase agra

dece a preterencie que vem

tendo do pbvo desta terra
e das visitthes, almejando '.

para todos um feliz Natal
e prospero Ano Novo.

. Isto não foieleícâo
,

824 contra 1
De todos os resultados co

nhecidos sobre as eleições mu

nicipais de Minas Gerais, sem
duvida o mais sensacional foi
o do, municipio de Arcos,
onde o scere. foi o de 824 con

tra 1. O candidato' eleito
-

sr.

Joãe Vaz Sobrinho obteve 824
vetos, e o candidato vencido, 1

voto, ist<? é, o dele proprio.

Do sr, 'Guilherrire Loeffler ativo
representante dos afamados vinhos
"Cruz.eire' e champanha "Mrchie-

.

leu recebemos corno festas de Na: '

tal e Ano Novo' alguns lapi s
propaganda da apreciada chrnpa
nha "Michielon't.. uma garrafa do

. saboroso 'vinho "Cruzeiro" e outra
'

da
.

deliciosa chllm-panhá "Micie"
.

lou", qde, er:1:o saboreadas 'com o
•

mais VIVO prazer.
Os prodLit()s "Michie]on" conhe

cidos e afamados em todo o Br3si!
são de' fabricação da acreditada,
firma Luiz Michielon, S.A. Porto
Alef�re e Caxias, IGratos pels oferta.

FeUci'tações
Da acreditada firma' Carlos

ltiberê da Cunha -& ,.-eia rece':'
hemos gentil <:�'r'tãp desejando

/ nos ,Boa$ Festas. e Feliz Ano
Novo.

,

Perdeu-se
Uma cartéíra com 'dinheiro, en

tre (, quilometro 10 a '19 da es

trada de ColoAia Vieira em via

g�m para >G!l'noin�as,' Quem pe'r.
deu é pessoa pobre... P-�de:oe a

quem achou para, entregar 'nesta
Reda�ão que será bem gratificado.

"<
'"

Bitter Aguia

Jsão" Seleme - Ofie'ina Me
canicâ .de 'eomc@rtos em ge·
rakpari Aut·o - Camiuhõe�,
agradece aos seus !numeros
fregueses pela :preferencia
dispensada e almeja para os·

mesmos, um Feliz. JN;,l.tal' e

p'rOs'pero
.

Auo Novo:',

I;

"
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Arl. 16 - Das 'Disposições :Transilom
,

.

rias da Constituição Estadoal.: -

Ficam relevados .da cobrança executiva e do paga

mento .da multa de mõra os falfosos para com a

fazenda Municipal que saldarem seus debitss até'

31 de Dezembro do corrente ano.

Rno t Caaotubas, _:_ Santa Cafarina, 24 de dezernbre df 1947
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Aos seus clientes e amigos

.Dr.Reneau Cuba�

Aos seus' freguezef e amigos

Adolfo Voigt

Aos seus freguezes, (lOS seus amigos, aos seus colaboradores, aos seus favorecedores
.

Empreza Industrial. e Comercial FUCK Limitada - Matriz e Filiais
,

Aos seus fregueses a \ A seus fregueses e amigos Àos parentes e amigos A seus amigos e fregueses

Casa Prochmann Harry Schreiber Rnbons Ribeiro da Silva ,e familia Leonel Barcelos

lndustrle de Madeiras Zanlolo S. A ..

1

, I

Aos seus amigos e freguezes
,

'

a seus amigos, freguezes e auxiliares

R. Zaniofo Bc eia.
a seus treguezes e amigos

A seus freguezes til amigos
ALFREDO MAYER

Aos seus amigos e ireguezes
Jr4UIZ EUGENIO TACK

, ,

A Casa NOVO M.UNDO de Henrique Zugmann,·
"

á rua Paula Pereira, grata pela atenção dispensada, deseja Bôas Festas e um feliz e prospero
,

I

, I

'Ano Novo de 1948 a seus amigos te freguezes.

A seus fregueses e amigos

Waldemiro Hening

H_ Linemann

'aos seus paren�es .e amíges

A Relojoaria Nova
almeja a seus freguezes Feliz

Natal e Ano Novo.

Aos seus amigos, trsguezss e auxiliares
"I �� .

!ngnsto Brauhardt
Filipe Schrnidt

aos parentes, amigos e

[reguezes

..

I Ricardo de' Oliveira
Correspondente do INCO a

distinta clientela de Tres
Barras,

A Administração e funcionarios do
Ricardo da Oliveírà e família

aos seus parentes e amigos

Irmãos 'Bartnick
,

Aos distintos freguezes
,

"�

HOPaCío Costa e' família

aos seus amigos

Hanco In�ustria e
. Comércio �e Santa Catarina S.l

João Tadeu Muziol
aos' parentes, amigos e

freguezes

Osmar Nascimento e família

aos seus amigos

a seus distintos clientes e amigos

,( Justiniano da Silva Quadro�
e família

aos fregu�zes, parentes e

amigos.
'

H ueo Brauhardt A Casa Comercial de
1105 seus amigos e freguezes Gustàvo Stratmann

e um feliz. Ano Novo aos .frequezes, parentes e amigos
Felipe Schmidt

'

Boas festas e Feliz ·Ano Novo.

OSVA.LDO VOIGT
á distintà .Ireguezia, parentes

e tJmigos

carios Wachtel

aos' amigos e parentes

. CASA ERLITA
ã sua bondosa freguesia, e amigos

Aos freguezes e pessoas ,de
,

amizade
Casa dos Presentes

Leonardo Br:ey
aos amigos, parentes e

íreguezes

Aos seus freguezes e amigos

Alfaiataria Americana

'aos seus amigos e íreguezes
Empreze -Porça �. lsuz

.

Aos seus. amigos e consumidores

BAR GUARANI
.

Comercio e Industria H. Jardal S. lo
I

'

.

Aos seus distintos freguezes
,

.

A' sua distinta freguesia e amigos

,'R-EL,OJOARIA SCHEIDE
Estarualau Wojciechovsky
á sua fr@.guesia. parentes e

f1.rnig�s
/n'I==========�====�======='z'====�============�====================�===,==±==============�=====================1

KLEI N;�i& CIA.
Aos. SQUS amigos e

1�11�.=.. �==============================�=====�======(=fr=ª=g'=le=z=es======��====�._ ��

Aos seus Ireguezes e amigos

Alfaiataria Operaria

Aos seus clieates e armgos I e suas Exmaso' Famílias

Dr. Clemente Procoplak
.

I

, Aos amigos e freguezes

Irmãos Trevisani Ltda.

, I

Aos fregue�es e amigos
J

Farmatia Oliveira

Felisberto ,A. Sub

.

' Aos distintos fregueses
e amigos

Vercilio Trev'isani
.

Aos seus Ireguezes e amigos

Aos -distintos correligio
narios e amigol!!

Jovino TabaliP� IIIAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NOR'i'E

r

... Visão do Rassado

PElUS, LARES NataldeJesus
11ai D (I)"_"e§ � Havi.m�se cumprido as

-,

profecias. .::

·

.

O Messias anunciado pe- �j
'los .videntes, 'esperado pelas

. �_-_-_-=:':l:_'NaçÕes, nascia 'ijm um es-
,

tabulo em Belém- e aí, no �imeio da pobreza que o ro- �1
deiava, recebia homenagens
sinceras de todos, os que ti
nham cieucia do assombro
so acontecimento.
Pobres e ricos, reis e V3S

sálos, pressu rOSfH'3,correm ao

humilde logar para adora-
rem o inocente predestiná-
do. aquele qu�, anos depois
devia abalar a' sociedade . ==

com a pureza' de uma no-
i�'

va doutrina, com a arande-
sa de edificantes exemplos,'

: con. a moral pura que jor
raria de seus labios,' satura-

· da de bem, e atravessaria
altiva 'a cadeia iniuter

rupta dos séculos.
NMeia o bomem que, cal

cando aos pés preconceitos
absurdos, reformaria rr ais
tarde as leis sociais, dando
á família -' a pedra aogu- Dos graduandos de. 1947 do

lar da sociedade - bases Ginásio Estadual "Tulio de Fran-
.

lid d Iça" turma Dr. Alcides Silva, de
· mass .80 1 as o que aqué as União da Vttorla, recebemos
em que se assentava. gentil convite para

.

assistirmos
Nascia O protetor dos des- ás solenidades de sua colação

protegidos da sórte I o POU-: de gráu, que teve lugar- no dia

selador .dos aftitos, o ho- 20 de Dezembro, cujo programa

mem extraordinario que ha-
I. for ó seguinte: A's 8 horas e

.JI1l.:'ia- daquele dia na Matriz foi
via do abater os orgulhosos, résada missa em Ação de Graças,
elevar os humildes e pra- oficiada pelo Revdrno. Vigarío
gar a igualdade dos homens da Paroquia; ;-1s 20 horas, no sa-

na' terra. Ião nobre do Gínasio, colação
N' ·R"'d .c,ntor d de Oráu paraniníada pelo 'pro-asma o' '" ou . o íessor Dr. Vitorio E. C. Franklin

mundo, aquele que, para e ás 22 horas bale de gala nos
, salvar a -humanidade. .expo- salões Clube ApóIo,
ria o Cül'pO aos açoites, as Colaram Gr{tu os fllturoSOS io
faces ás mãos sacrilegas da vens abaixos mencionaldos 80S

soldade,.:;ca, de'sl9nfreada, e quais apresentamos parabens�·
que. numa Crú,S. DO alto do' Airton Costa Loyola, Amadeu

Cespede, BrdsHeiro. Ca'lfield,
descalvado .J1ore�. sofreria Ciro S, da Costa, Elmundo Dom· .

morte in{ama;nte com a re� borowsld, Ernesto Togo Gue·

signa,ção dus ,predestinados. des, Hilario SzeJga, Ivel C.Schutz,
Na dolorosa peregrinação José de Jesus Carneirtl, Lelis

d . ..' d' 1· d' .,' . '- I Antonio Corrêa, Maria de Lour-
este mUI) o,. � e. Ida v:r . ,

des ,Campos, Petronio P. B&!st0S
dad�s aos �ovvs, verdaues e VItor Buch FIlho,'
nunca ouvidas� abalaria' os
tronos dos rei!!!, fundando

'. uma religião baseada em aI·
• tos principios Q cheia de a

mor. carinho e caridade.
Crist.o na.!cen em Belém!

Teixeira Noble

Deixa-me El!::1 paz viver ó mística visão!
Deixa me em' paz sorrir, deixa-me ein paz cantar!

Que' mais queres de mim? Pungir meu coração'[
Oh, uão! Deixa-me só, deixa-me em, paz ficar!

no amor a Ilsma é morta e morta, da paixão,
A braza que desfeita am cinza deve estar

Não me venhas trazer do sono a inquietação.
Deixa-me em paz dormir, deixa-me em paz sonhar!

.. , .

Não queiras reanimar uma esperança. morta-

QtHl importa o qqe passou, o meu viver de outrora

Já tão distante vai? O que �a$ssou que importa?

Eu. não quero mais; poss�.o jurar - não quero!
�squeci·a p.ra sempre Eu só me lembro agora
E que ela foi perjura e eu sempre fui' sincero.

Fizeram anos:

\

- Dia 18. as exrnas, ST21S.

dd. Ana, digna esposa do sr.

Teodoro Humenhuk; Maria, vir
tuosa esposa do sr. José' Marili1
Pereira do Vale' e Rosa Dubiéla
distinta esposa do sr, Stefano
Ostrovoskl.
� Dia 19, o sr. Samuel de

Medeiros industrial residente em

Curitiba, onde é muito consíde
nado por sua honrades; o sr.

José Maria Fernandes Luiz ele
mento de destaque nos meios
industriais deste Municipio e .o

sr. Hugo. Brauhardt, proprietario
em Felrpe Schrnidt onde é muito
considerado, SUl!! família /prepa
rou magntíica festa que foi .8S'·
sístíd» 'por grande numero de
amigos.
- Dia 20. :ii exma. sra. �d. Iu

lieta Nicolt1zz!, virtuosa' esposa
do nosso bondoso assinante sr.

Antonino Nicolazzi; os Jovens
Natsn €I ISEH1C Zugmam; a' meni··
na Ebeni Teresinha estimada fi·
lhinha do. casóll AllgU�to 5Mbatke.

- Dia 22, a menina Eva Te· '

rezinha querida filhinha do cilsal
JoãG Furst.
- Dia, 23 o garoto ArHos

Aecio filho do eiS!!!! Dr. Clemen·
te Proeopiak; o �r. dr .. Tomé
Machado recem formado medico
pela Faculdade de Med.fcina do
Ri0 de Janeiro.
fizeram anos. ol1temt dia 24.

a uma. srta. Geci Schrotder, fi··
lha da exma. viuvtl' d.. Berta
Schroeder e virtuosa Elsposa do
sr. Ada.uto Alage; () sr.francilia

n� A. Silveira, funcionário do

�
li

I Instituto do Pinho; fi exma. sra.

I d, Nair M. Zaniolo virtuosa es-
· posa li1o� nosso amigo sr. Alcidio
Zs niole, industrial. '

Hoje, a exrna. sr. d. Margarida
Pavão víuva do. saudoso sr. Jo·
sé Pavão: o sr. Waldemiro' Elias;
o sr. Newton Melirn; o sr. José
E. Uba, de Tres Barras e tl ex

ma. sr, d. Julieta digna espose
do sr. José Silva e Souza.
Dia 31, a exma, sra. d. Case

mira Barcelos digna esposa do
'nosso amigo Leonel Barcelos.

A. 81 tambem festeja seu na

talício a exrna. sra. d. Irene P.
Buba;: virtuosa esposa do nosso

bondoso assinante sr. Lourence
Buba.

' .

A todos parabens di "Correio'.'

Noivado
Com a gentil s€lnhoQta Elfy

Bosse, filha do falecido Gerr.-:ano
Bosse, contratou casamento o

estimado jovem Rodolfo' Gass
ocr, competente Radio·Tecnico,
estabelecide nesta cidade.
Parabens.

Lin.plJ de Jesàs
Colheu, ontem, dia 24, R pri·

·

meira florzinha no jardim de sua

feliz existendlJ o. menino Lineu
,

de Jesus, filhinho do" nosso bondo·
50 8S.srnBote sr. Silvino e d. Ma-

· rüt Isabel Cubas.

Par3bens.

,.� :J!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!�!!!!l!!,!!!!!!r.�!I!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!�!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!$< !;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�'!!III!'!!!!!'�!!!!!!'�!!�'!!!!!!!i:.!!!!!,�!!!!!!:�'"
�' LINDA HISTORIA :�

ii:

�J. r

".:j
\,

Na cidade de Belém,
foi isto que aconteceu:
aos pastorinhos no campo,
linda estrêla apareceu

t

r

Os pastores perceberam
que a estrêla caminhava

'

e resolveram segui-la
,

para ver onde parava.

.,

N-A T A L

Numa humilde manjedoura
parou a brilhante luz
onde então os pastorinhos
foram encontrar Jesua .

A historia de Jesus .

é a historia mais linda!
começou ha tanto tempo
e não terminou ainda.

A. LAUREANO-;:

.,;'�;iiiiiiüiiiii";;iiiiiiiiiiii' iliiiijjiiiiii;',iiiiijWiiii, iiiiiiiiiiiii;;-'iiiiiiiiiijiii",.�;':iiiíiiiiiimiiiiiiiiiíjiii.'iiiiijjjijiiii iiiiiijÜjiiiii·;;;iiii�iiiii';:�•.

-.Gentil convite

"Córreio do Norte" foi pre�en·
te rt"presenhtdo �elo Hus[r(c> �jd.,o

. gado Di. VitOrIO E.C. Franklin.

de labia em labia fazia tre
E}a 8; nova que, ecoando

.

mel' os despostl'is da terra.

-

E juuto ao berço do pobre
. meDino predestiuado
cae de joelhos, prostado
() rei podeI'oso ,e no l!l;e !

,

)

Alto exemplo de humildade!
alta lição issO' encerra:

'

E· mesquinho o rei fia terra.
ante a SumIDa Mai�stade!

(

BRINDES
· "Correio do Norte" registra
com satisfação a recepção dos

seguintes brindes e felicitações:
Folinhas enviadas pela Matrís
Catarinense de Seguros Gerais,
por ínterraedio de. seu agente
nesta cidade o digno cidádão
Alvino Wagner; de H.

_
Jordan

& Cia
Cartões de felicitações do

ilustre amigo sr. Osmar Alves
da Silva e Família; das Indus
trias Reunidas Tricolin S. A.'
estabelecida nesta' cidade; da
acreditada firma Matos Fernan-
des & Cia.

'

"Correio do Norte'" \.

Devidamente' autorizado pela
direção desta folha, está encar

regaGio d� contratar anuncior:,
assinatuas, cobranças, etc. o nos
sO redator sr. G. Varéla, na au

seneia temporaria do respetivo
gerente.

\

x xx

Pedimos desculpas &05 nOisa-s

bondosos as�inant6ts pela irre

gularidade na publicação deste
semanario. Já ha duas quintas
feira qut? ele não circula. Mo-,

, ti vou, tal falta o fato de Itstar
mos' organisando e pondo em

ordem a .cobrança de anuncias
e assinaturas, pois a campanha ""

eleitoral que foi trabalhosa COIll-,
-

sumio todo o tempo. No proxi-
mo ano tudo se regu13rizará.

xxx

Outra desculpa iii pedir é aos

assinantes, a quem tem sido a

presentado talão de eobrança e

que já foram pagos. Tal fato

origina-se da perca de um li
vro de talões.
Atende-se desde as 9 hora:»

€la manhã, áS! 5 da tarde.

E
,....

d' m pequena mange· 'o:t:tra
dos estah'los de Be!ém
riaseêra iii- creança loura,.
pere:nt1 fonte d().. Bem I

Tão grata noticia eOTre

como rQlampago, a luz;
a multidão logo. aeorret .

.: B�lém : - Tai vêr Jesus fi

Guiados: por linda estrêla Adoremos, pois, tambeID,
que as outras excede em briJbo�

.

"- junto ao berço, essa crean�'a
para a eleita eidadéla;, que. nos vem trazer €) Bem.

OR:' mago$' alegres vão que vem noS trazer a LflZ,
i i _' ador�ú' de Deus €} Filho a Crença, a Fé, a JEsp{'l'an�á

"�I. � �.__,_B_é_il_�a_r__d_i_J__eS_u_s__
a

__In_'_ão_._n�,,
"

�__�.�-.--n-o-s�,-F-ed-:-im-.-iI-.-p-e-la--c-'�ru�,z_._( ___

). "

,
.

ii
O ba rbefro era

!

lId�nista e o Ire:

gOês pessedisfa

:
I '

Em Ibiraré, distrito da
Joaçaba, um .enbor Martins

· sentou-se na cadeira de um
barbeiro para 'fazer a barba.
Enquanto o figaro afiava a

navalha o' seu Mal'tius' co
meçou a falar na' vitoria �

do P. S. D, o barbeiro ar
..

l'iou a natvalha e fi I'lCOU . u

ma tlentada na orelha do
fre.gues arra.ncando um naco.
- Foi sorte não usar, a

· Dav�Jha•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V. S. Deseja um Radio? fi roupafalO�Omem Casa Prochmann
Não perca tempo

Dirija-se a Casa. de Lourenço Buba

que tem para: pronta entrega Rqdíos ' •

para lsuz e Bateria de diversos tipoá
e marcas a preços reduzidos

Rua Paula Pell"eihra 40 - Canoinhas

----;------

I
"

s
Equipam.ento Stand�rt eeaum a todos' os modglffJs

.

2 - Assentos dianteiros
1 - Assento 'I'razeiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente
1 _' Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro)
) - Manivela de arranque

Pronta entrega no Rio de janeiro
Informações completc.s com'

•

OI�IVEIB& Bt Ulil.
Rua João Pinto, 18 End. Telegráfico - "OLIVEIRA"

Florianol!s

Dr. Cubas SILVIO A. MAYER
Cirurgiã.o dentista

Dentaduras anatomicas, ponte
e pivots darilicos, etc.Medico

Operações, - Partos.

Doenças de Senhoras.

Atende chamadas a qualquer hora

CONSU LTAS:-'

I
7,30 - 11,30 e tias. 1,30 - 6 heras

Praça Lauro Müller

COSTUMES E TRAcJES
CE LÃ E OE IdNHQ

Artigos finos ern ;

Sedas, Lãs, Casem iras, ArmarInhos

W. N ao iso Pochmànn

A . Rarmer faz a roupa .

E o SCHUE"rZ em

Ca.noinhas faz as

.. encernendae.

Todas RS semanas novas

AM08'ÍRAS.

Está à Venda
Vende-se uma proprieda

de com 3531 m2, com casa

bem construída de madeira,
paiol etc, com mais de cem

'

pés de frutas, sito na en

trada de Três Barras, todo
cercado de imbuia.
Tratar com José' Banda,

em Três Barras. 8 x 3

Confecções para.:
\

H'omens '8 Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11

C'Ilnoinhas _:._ Santa Catarina

,Bitter Aguia
puro, é a vida de seu

estomago.

)
'Vende-se uma bicicleta equi

pada marca "Minerva" por pre
ço modico.

Informações com Irmãos
Gassner,

�._::::, .ro

�����""""��"'�""'''''''''''''''V'''V''''",'''''''''''v.��
.

�o.oo"c"o"
••• "."iO ••·"."." ••_._ •• o"o"o"o."",,,,,,oo,,_,,_ ••• o.o ..... " .. o"., •• ""o ........

� Armazena próprios - Mercadorias em geral

Hanllo In�ustria e., Comércio '�e Santa Catarina S. n.' �o� Embarques diretos a todos os portos
II

i nacionais e do exterior

fundado em ss de fevereiroM�TR19:35A!�I Endereço Tel�gr:�O-�HCfi" il Oailon Bastos SchroBtler
Capital .integralizado • 15�OOO.O�O,oo :.
Fundo de r«:,ssl"va BegaS e outras reservas _!5.60.2:200,0.Q. III

Total do não exigivel 30.S00.0007�O ': Despechos
FILIAIS e AGENCIAS

Araranguá Crescíúma Iadaial L,aguna Porto União Tsió A Ih bC b .... pare arnento especializado para em iarque:Blumenau uriti a Ituporanga Lages Ri0 de Janeiro Tijucàs v ' ..

Brusque Curitibanos R: Negrinho T b
-"

da Cai D
'

dCaçador Florianópolis JaraguadoS. Mafra
Rio do Sul

u arao

-":i '

'

_

e alxas esarrna as

Canoinhas Gaspar • Joaçaba Orleães S. Francisco Urussanga
Concórdia Ibirama Jeínvíle Piratuba S. Joaquim

/ Videira : .Jeinville - Rua Piauí,159 - 'E\. S; Catarína
Filial do Rio de janeiro:

�

Filial de Curitiba: ..
'

/

�./
R. Washi"glo" Luiz. ·17-A (Tarr.o) Caixa POII.I, 1230 - R. M. Floriano, 177 - '::::'�584 i.:�Depósitos em 31-7-J947 ,_ c-s 254,281.463,30 5

: :�

� TAXAS E DEPÓSITOS: ��
• Contas de movimento Contas' a prazo ..

�:.=" A disposição 2 % =:..Com aviso de 60 dias 5 %
Limitada 3 % Com aviso de 90 dias '51/2 %

• 4 0/ Com aviso de 120 dias 6 % _

'"

:.
Particular /0

A prazo fixo de 1 ano 6 %

:.'}':
Limitada especial 5 % ·1. Deposites populares 5 % :

'

.. - .

,
., .

• •

, � ••
�' Capitalização Semestral.

1
.. �.fibra uma Conta 00 cINCO; e �ag!.I� eom cheqlI�.

, . .

M
,
.. _ .. _. . . _ Ir" ., •• '. _. " •••••••• � •••• ti .. _ •• _ " c& •• oe ••W

'

®$@5�����������

I
00
00

A fabrica de camas, de propriedade �
da Renato Augusto Siems, tem para �

Sras LaVaAeleraS 00 pronta entrega camas patentes para, �,

• li
00 casal, solteiro e crianças. 00

Usem o Sabão 00 Moveis esmaltados da ultima moda. 00

TU
00 .•

" , PI" � Colchões de crina e capim .�
.00 Antes de fazer suas cornpras.. 00

melhor e mais econoIDico ,; faça uma visita. á nova fabrca �
fabrIcado por �,de camas patentes, rlta no 00

�. bairro d'Agua Verde, Que �

HQ�II(� Q, M�tlnQr Ltrla m sairá satisfeito. 00
� U

. '. H� lU.!WJ' Proteger as im!us!rias locais li trabalhar �
Mar(lho DIas

, ; pela grandeza de t!anoinhas! ,�
Canotnhas

_ ..

S. C�tarina _ .OO�OO�OO�����OOOOOO��OOOOOO�

l\gora· sim, temos

camas 6arofosJ.

/

e
.

embarques
__ , C. Postal, l68

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(

f I

I. I Beríniéla .anda nervoso.

I �
, pilha elétrica
Ja não podemos fazer o jornal

sem que Berinjela diga-nos algu
ma novidade. por isso, mesmo,
arrastando as pesadas pernas por
esse banhadão em que fi cidade é
transformada. em dias de chu
varada melancolica e triste, triste
como o arregalar de olhos de
moribundo rezolvernos procura-lo. ,

Estava 110 Bar do Mendes
ali ao pé, da estação palestrando

I
com amigos seus que vieram de
Paiol Vélho, e faceiro e conver

sador, sorridente e feliz. como

f um boi ao receber a corda para
,

entrar na faca.
Olá seu Manéco foi a interjei

ção - muito masculina que achou
no momento para nos suudar.
- Sim senhor Berinjela, como,
vai passando com esse barro
'mole sí pelas bandas da Estação?
Mil. Pessimamente. Estou lou

co de raiva, nervoso, os meus

musculos, os meus nervos, os

meus "bíceps".
\

=-Bíceps, que é isso?
-Ê urna palavra nqv3 que apren
di e estava louco para arriar

em qualquer ponto.
Mas. como ia dizendo pareço

uma linha de luz eletrice, estou

sempre dando ehoque. Com esse

maldito barro, tive que sair de
casa e não é que furei os dois

pneus! Lá se foram 15 cruzeiros.
-O Sr. não, é automovel, como

póde ser isso?
- E, que comprei um. par �e
ténis, por ter tirado meia duzia
de pulgas de bicho dos artelhos

pedrestes, @ com o barro os sa-

'� patos furaram. Peneus é que se

devia chamar.

Depois' por causa .de' suas cro

micas sobre as minhas prosas,
há individues que chatearn, anda
por BI' um chéco da luz, de per
nas tortas, de tanto carregar
aquelas foices nos pés" que é
sô me vêr pergunta logo: corno

vai 'Correio do Norte.
Beríngela levantou um bastão

de caneleira e nos disse com

os olhos estanhados:
-Olhe seu Manéco: ju�o pela fé
do meu páu, que qUi<llquer dia
arrebanto o gajo, do alemã� pe
lo meio. Depois que vá mCfimder
a luz lá p'r'Oi quintos da, Guara·
p08V6.
-Deixe o Curt quieto ele é bom,
camarada é muito alegre.
-Tá certo!
-Que ha de novo nas rodas
politicas, 111m Berinjela?
-Eu sei de algumas que. é, de
encher as medidfS de qualquer
udeni,sta, qu� de fáto {. Mas co·

mo @ssras cousas são fdtas entre

quatro paredes longe dos olhares
curiosos, limito·me lã resumir:
Corre por I ai com visos d�

,

verdade, que o P. S. D. pediU
pinico para U. D. N. ,afim de

que nossa gente apoiasse o no·

vo Prefeito e qu� não sei se é
assim, garantisse 05 lugl!�e5 de

, Presidente e 10. Secretario, qUi;
não furasse iii chapa.
�Será - possivel?
Ora se é;. que então o P. S. D.

daria os lugarés d. Vice Presi
dente ,e 20, secretario paro' 1'1

V.D.N.
- Pance que por lei" esses ca

bem á minoria e lias mais votados
- Puis isso tambem ouvi ,fahu
o João Hansen, estava explicando
em segreJo ao homem do ,moinho.
Acho que não' dá e não devia

dar. A oposição é o fi8c�1 do
povo é quem dá apartes é qtwm
trabalha pela gente da terra.,
Vou lhe contar uma historia é
de bichos mas vale aperis recor·

dar. Naquele te'mpo a onça que
é o P. S. D, aqui no meu caso

porque tem garras afiadas, pêlo'
m�cio e outr8S� carateristiC8S
convidou e tucl:lno, que no meu

caso é fI U. D. N.,· porque tem
penas bonitas, pretas, amarelas
vermelhas, e, bico comprido para
meter onde quizér porque é dele,
para um almoço cordial, de ca

maradagem.

" .

e uma

Pela redemo ..

CORREIO DO NOR'l'E

'Bailes nos clubes
,

, Conforme fcí anunciado pe
lo colega loc�l é o seguinte pro
grama para as- grandes noites
de Natal e S. Silvestre.
Dia 25, com inicio ás 21 ho

ras, baile nos salões do Clube,
Canoínhense, oferecido pelo a

ristocratíco "Bouquet Clube",
composto de exmas. sras. e dis
tintas senhoritas do nosso meio.
Dia 25, ás 21 horas, a popu

lar S, B. Operaria abrirá seus

salões para um- daqueles bailes
movimentados e de deixar sau

dades. Dia 31, no mesmo hora

rio, outra baile maravilhoso.
Dia 31, afim de fechar a vi

toriosa etapa de 1947, formida
vel soirée. será levada Ia efeito

pelo nobre Clube Canoinhense,
com inicio ás 22 horas.
Ha grande animação para es

ses bailes. Bôa musica. Luz far
ta.

Por entre a alegria de sua

exma. família e amigos que
são em grande numero, feste
jou seu natalício r.o dia 21 e

nosso prestante amigo sr, Os
mar Naicimer'!to honrado e com,.

petente gerente do Banco Inco.
Ha tempo reidente entre nós,

soube pela sua alta personali
dade de escól conquistando lar
go circulo de amizades, que o

põe em' logar de destaque.
. A passagem da data, foi, por
tanto, m@tivo para gratas ma

nifestações de regosijo e de ami
zade. "Correio do Norte" : que
muitQ o c�nsidera, envia-lhe,
os seus efusivos saudare.!'i.

,

eratização
. Os governos mUnicipais de

Itajai e Jaraguá já feram empos·
sados.

Missa-Convite
A familia Fernandes Luiz cumprindo supre

ma obrigação, com a saudosA falecida, mãe, !Sogra
e avó

I

D. Tereza Pedrosa Fernandes
IDflnda cel�brar no proximo dia 29 . do eorreDte,
ás 7,30 horas, uma mis.sa na Matriz Cr sto

intenção tt descanso de sua alma santa e bôa.

Paca assistirem tão _saeto, ato de nossa l'e!i
gião, cou ,ida as p�B50ao de suas relaçõ,es e aml-

zades. ,)'

De antemão agradece o compRreciruento;,
Canoinhas, 27 de Dezembro de 1947.-

Para ��pJorâr o

. petróleo braleiro
Os, jornais do Rio noticiam

que as empresas americanas es

tão dispostas 8 inverter duzentos .

e cinquenta milhões de dólares
na exploração do, petróleo, bra
sileiro, si for aprovado o Códí
go de Petróleo agora em estudos.

45 mil votos em

branco
Durante a visita de cortezia

ao ministro Laíaíete Andrada, o

deputado Noveli Junior. recen

temente eleito vice-governador
de S. Paulo, disse aquele magis
trado que ate agora as juntas
apuradoras constataram, pelas
respectivas cédulas, que quaren
ta e cinco mil eleitores paulistas
votaram em branco no ultimo
pleito:

NO cinema é de

brinquêdo

A onça parou, que é matreira,
quer abafar tudo porque a dsn
tuça é afiada mandou a esposa
preparar uma sopa de Maizena,
leite, chocolate e eutros líquidos
esíuslantes.
O compadre Tucano chegou,

posou na arvore fronteira á toca
da onça, e berrou: Amh!
A onça vem.-Desça, compadre.

'

O Tucano desceu. Conversa
ram um pouco e tal e coisa.
Dai a onça mandou servir a 80·

pa bem escondida em cima de
uma pedra lisa.
O Tucano achou errado, mas cal
culou a safadesa. da comadre
Coma, compadre! A onça danou
S� a lanber e o TUC8nQ a olhar.
Comer 'de que geito! � . " Bico
comprido num! pedra lisa. A

'

on

ça ria por dentro do logro que
fizera.

-

- Não, obrlgado, estou indlspos- Dr. Orestes Procooiekto, Depois fumaram Um caipira, r:

despediram-se. Viu, seu Manéco, Medico e industrial, cídadãe
ti saíadesa, O desaforo, como se' respeitável pelas latentes maní
engana urna pessóa de bôs. fé. 'festaçÕes de civisma, zelador
Mas. " o Tucano que tem ints- da grandeza de Canoinhas, por
llgencts: enxerga longe na vasta quem, nestes ultimes tempos
amplidão inexgotavel distes ceus, tem emprestado ao seu prcgres
deu a resposta precisa. Convidou 10, as forças vivas de sua inteli
a Onça para um lanche suculen- gencía ce o vigôr da sua capaci
to, que, ela ao receber o recado, dade de trabalho, acostumado
chorou, como nunca havia cho- a fazer o bem desde> os bancos
nado. academlcos onde deixou li tra-
No dia tal apresentou-se. O [etoría Iuraínósa de seu talen-

Tucano havia comprado dois boi to, vae o Dr. Orestes conquís-
ões de barro de garga-Io cornpri tando amigos sobre amigos, por
do e fino, encheu os de carne das isso, ali� 22, quando correu a

caças prediletas e apresentou um noticia de seu aniversario, o seu
� Onça: feliz solar se abriu e se ilurni-
=-Sirve-se, comadre. nou para receber o grande 'nu-
- Enfiou a bicanca no bailo' e mero de pessoas' amigas que
de lá retirou um naco de carne lhe foram levar os parabens
e 'engoliu sem cerimonie. pela data.. 7
A onça cheirou chelrsu e o fo- "Correio do Norte admirador

cinho não chegou lá. Retirou-se, e amigo do ilustre medico-in
rosnando envergonhada. dustrial apresenta seus cumpri-
Vá lá se meter COIT. Tucano mentes.

sabido ------------------ __

-Muito bem, seu Berinjela! Sr. Osmar Nascimento
- E agora seu Manêco vamos

,

comer mais urna rárna desejando
Boas festa aos "Ians" ou leito
res, lembrando que somos dignos
de receber present@, pelo Nat:!!L
Gararas de ritma. dôces, cig!)·

ros etc. e quem tal flzer terá a

a gnçii d� Deus.
Boa� festa'i!
Boas festas, Berinjelal

Manéco

Dr. Reneau Cubas

Mas no Mexico é na

dura

- Uma senhora aflita solicltou
'lIO governo mexicano o envio
de tropas para libertar fi sua fi
lha, prisioneira, nas montanhas,
de um jovem que deseja casar

S6'l com a raptada. A jovem é
Maria Jesus Yolanda Escobar,
herdeira de um milhão de pesos, .

e li} mãe nãe consente no casa-
.

mente.

Tribunal do

Juri
Teve lugar dia 15 e 16 nesta

Comarea, a quarta sessão perio
dica do Tribunal dó juri sob a

,presidencia do M. M. Jlliz dr.
Belisario da Silva Ramos, Pro
motor o sr. dr. Rubens M. Costa
e escrivão o sr. Benedito Teré
sio.
Entrou em julgaml!nto no dia

15, o acusado Paulo Matioski,
que' óbteve absolvição sendo
seu defensor o ilustre causidica
sr. dr. Buskei.
Dia 16 foi submlftido Ia julga

mento o acusado Marcilio
.

Car
los de Castro que foi brilhant�
mente defendido pelo lustre

advogado dr. Aroldo 'Clllrneiw
de Carvalho, sendo tambem

51bsolvida.

Abafou a velha legenda quan
do pisou em Canoinhas: - Che
gou, viu e venceu.

Médico, ilustre, .atencíoso e

amigo de toda gente, o pr.
Cubas, pelo qual é conhecido,
aqui montou sua clínica e [a
mais descançou.

É: o médico favorito, porque
possue além de seu altos pre
dicados morais, uma alma de
creança: um sorriso para todos,
um chíste para cada eircunstan
cia. Entre a pobresa que sofre
é ele o lembrado, pois compre
ende 1.\ sua alta missão. Há
dias viajando de trem para Cu
"ritiba, afioeceu para delivance
uma senhoril que tambem se-

guia o mesmo destino.
.

Sabe
dor do que se passava, acorreu
ao local onde se encontrava a

senhora. Mandou sair os pas
sageiros do vagão. Nenhum ins
trumento para atuar em tal
momento. Nenhum auxiliar.
Tomou agua fervente da cal

deira desinfetou seu eanivete e

daí a instantes nascia vigoro
sa e 'rechonchuda urna linda
criancinha. Ficeu, .o vagão, por
instantes, transformado em Ma

ternidade,
Voltou tudo ao estado nor

mal e o trem cerreu célere pa
ra o seu destino,
A imprensa do Paraná e de

S. Catarina teceu comentários

elogiosos ao ilustre esculapie,
.

Dia 29, segunda feira) o jo
,vem festejará seu natalício. não
lhe hão de faltar as manifesta
cões de apreço por parte das

pessoas de suas relações e Il

mizades.
«Correio do Norte» saúda-o

com entusiasmo, desejando-lhe
felicidades.

N 0,1 V O S
Com a gentil senhorita Lady

Cordeiro dileta filha do casal An
tonie Cordeiro e Elvira Wordel.
Cordeiro contratou casamento
,com €I jovem Helio Bastos, fun
cionario do Departamento de Es
trada de Rodagem e filho do casal
dr, Lazaro e Helena Rupp Bas,.
tos. Parabems

Da. ftnif'a Fr�llDd
Festejará seu natalicio, com

graJllde alegria, entre pare,ntes
e pessoal amigas a exma ara

d Anita Freund, nobre tsposa
o sr. Ll"o Freund, funciona rio
da· firma Itiberê.

-

Parabens.

Ficou sem os qua-
I

.

trocentos cru·
III

zelros

Canoir.has está sendo infes
tada, novamente, po� audaeiósos
ladrões.
·Roubos, de po�cas monta. rou

bos mais ou menos vultosos, que,
a policia' é impotente para des
cobrir os larapios.
Semana passada o sr. Julío

de Amleida, que móra só, ás 19
horas mais ou menos, de pen
durou seu paletó na safa de sua

relidencia porque fazia calôr e
foi "bater papo" com o visinho,
fechando a casa. '

Ao regressar notou q1,le à por
ta da cosinha fora arrombada.

.

Estupefáto viu tudo em. seus'

respetivos Iogarei, lembrou-se
da carteira que havia ficado no

paletó, procurou-a. Lá não esta
va. com ela foram:'se quatrocen
tos cruzeros. Achou n0 dia se

guinte a carteira na privada

novo Prefeito
)

o
Segundo está a!ie�tado

pe a Câmara de Ver�tt(lol'es
a posse do Prefeito Muni

cipal sr. Otavio Tabáli pa, te
rá logar no proximo dia 27,
em l!Ies"Ião ext.raordinaria, às

\ '

14 hora5.
O ato será publico. Em

se tratando da redemocrati

zação do Municipio, é justo
que O· povo cempareça, a·

fita de prestar suas home·

nag.ns ao hom�m que re

preeenta uma esperança pa
ra o .progresso do nosso,

Municipio .

O dr, Governador não po
derá assistir a' posse, ques
tão cerrada fasia o P,8.0.
mas o homem põe é l)eus
dispõe. jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



À'os bondosos assinantes, anunciantes, leitores €' amigos felizNatal
. ,'. .

cheio de festas alegres, nesta "Noite Feliz", desejam a direção a

redação e todos que trabalham no "Correio do Norte". Que Jesus
,

. \

abençôc Canoinhas no dia de seu Naíal !
\

Vamos ter trigo
Dis um telegrama do Rio que
o plano do Ministério da Agrí
culturalle produção de trigo, es
te ano foi excedido em.Minas S:
Paulo, Paraná e Santa Catarina.
O nosso Estado produzirá cinco
enta mil toneladas apezar do

estrago provocado peles Gafa
nhotos. No Rio Grande do Sul.
devido a praga dos acrideos a

colheita será menor que a esti
mativa indo a cerca de cento e

setenta cinco mil toneladas
quaade era calculada em .duzen
tas mil 't�neladas, �

João Seleme - sub-Concessio
nario da INTERNACIONAL Har-

.

vester Export -Comparu; -'_ A
gradece a preferencia que lhe
foi dispensada e cumprimenta
almejando a seus distintQs fre
gueses um Feliz Natal e pros-'
pera Ano Novo.

=

=

Laboratorio Brüggema�ll
fLORIANOFOLIS - Sta: Catarina

Laboratorio !{O. I.

Ilífuggemann
,fLORIANOPOLIS . Sta. Cabrina

Dormindo com·

Orna Cobra
Santa Rosa - escreve o O "Co

mercio" de S. Pedro do Sul.
- Na ultima: sexta-feira o agri
cultor Evaldo Kinzel,

.

residente
no lugar Barra do Morcego ,Ale
erim, distrito de Santo Cristo.
cerca de meia-noite foi acorda
do por choro de seu filhinho.
Levantou se e notou que a

criança estava vomitando, apre
sentando-se bastante dsente.
Atendida a criança a medicação
de casa, ia

\
recolher-se ao leito

quando ao arrumar os travessei
ros viu debaixo deles Uma enor

me cobra de 1 metro e 'meio de'

comprimento e regular grossura.
Calmarr.ente porém o sr. Kinzel
deixou a cobra onde estava e

com sua esposa e
. filhinho foi'

deitar-se o resto da 'noite em

outra dependencia, matando en

tretanto a enerrne cobra no ou

'tro dia ao amanhecer, A crian-

ça está em tratamento. médico.

Vinllos "GRUZEIRO"
Champanha "ldichielou"

sempre na ponta!
sempre na pontinha!

'Luiz Michielon S.'A.
Deseja fi todos os resmun

gadores, uma boa festa de
Natal. e um fel-iz A r.o Novo!

Vi-Va Champanha Míchielon!

JoãO Seletrre e farrrilia apre
sentam aos 8\-'US amigos os

melhores votos para o Na

'tal e Ano Bora.

Ca.sa 'Radio = Lüz
Os Irmãos Gassner proprie

tarics da casa 'Radio-Luz, mu

daram seu estabelecimento do
Hotet Scholtze, para o edifício
Wiltuschning

.

á rua Cél Albu
querque.

Alfredo N$ Stange

fino Canotubas, Santa Cata'rina, 24 de dezembro H. 30

Dtretor-proprtetárro: SILVIO A. MAYER
Gerente: - AGENOR; GOMES Redator: - G. VARELA

CrnCUJ,A AS 5. as-FEIRAS

FftLECI'MENTOS \

Faleceu, segunda feira, no trem

que corria para Curitiba entre La

. pa e Araucaria o honrado cida
dão Adolfo Koch, rnaderelro esta

belecido ne-ste Muaicipio.
O extinto .ia á Cap tal do Pa

raná em 'buscá de saude um tan-.

to agravada nestes ultimas dias

quando sI!. deu v desenlace.
'

Homem trabalhador, honrado e

exemplar chefe 'de familia, con

tando com g'rallde numero de
amizades, a noticia de sua morte

foi'muito sentida.
Deixa esoosa e filhos.
Seu enterramento teve log.Hr'

, terça feira pela manhã com regu
lar acompanhamento.

Pesarnes a farnilia .

,

Faleceu em Tijucas, 'onde resi
dia, a exm a. sra, d. 'Maria Heleo
dora de Souyá,, pessôa muita có

nhecida e est1mC}.da. Apesar da ida-
,de sua morte foi muito sentida.

A falecida éra mãe
' do nosso,

amigo,sr,.Don'ato de Sousa; fuu
cionario do Departamento de Es
rada de Rodagem. a quem apre
sen támos pesarnes,

�ui,lherme., Lo"cliler"1agente dos afamados vi
nhos Cruzeiro e Champa-

I
nha Michielon, deseja Bo
as festas e Feliz Ano �o-

,
vo aos E"migos e fr�\
..João Seleme agradece
a preferencia que lhe foi dis

pensada no ano que se finda e

cumprimenta almejando Boas
Festas e prospero Ano Novo.

CONS(�RCIO
Teve logar sábado passado,

nesta cidade' o enlaee matrimo
nial do sr. J. B . Sanches, comer
ciante em Caçador com a gen
til senhorita Milda dileta filha
do sr. Henrique Schroeder .

O jovem, casal foi residir em

Caçador. � \

,Parabens.- !;y;:'

Terá logar nO proxim0 dia 29
o enlace.matrimonial da distin
,ta srta, professora Divair Côrte
dileta filha da exma. sra, viuva
d. Mercedes Côrte, com o $1'.

Ant(imio Andrade do comercio
de S. Paulo.

�------------------------------------

A redemocrati2:açio do Geverno Municipal
Realizou-se no dia 20, ás 10

horas, sob a presidencía do ilus
tre e culto magistrado Dr. B,e
lizarie Ramos da Silva, M. M.
Juiz da 8a. Zona a instaÍação
da Câmara Municipal de Canoí-.
nhas, '

, Presentes os vereadores elei
tos o M. M. Juiz fe-Ios prestar
o compromisso legal, para em

seguida proceder-se a eleição
da Mesa, tendo sido eleita, / co

mo não podia deixar de ser, a

maioria, pertencente ao P. S. D.
Oito votos contra cinco. O

que quer dizer que o' candida
to votava em si proprio para
evitar serpresas do voto secré-
" to. Dessa forma foram
eleitos: Presidente: Dr. Osvaldo
de Oliveira; Vice: Sr. Alvaro
Machado; 1· Secretario: Sr. Oli
verio Vieira Corte; e 2' Secre
tario: Emilio TinnEH.
Terminadas ás aouracões o

M.M. Juiz passou a ·presictencia
ao 'sr, dr. Osvaldo de Oliveira
fazendo uso da palavra para se

congratular' com o povo .pela
volta de Canoínhas 1'10 regime
democratir o.
Suas palavras finais foram

aplaudidas pela assisteneia,
'

I
Em � seguida falou o sr. dr.

Osvaldo de- Oliveira, que se de
morou, como de costume, em

consideração de ordem politica.
Terminem sua oração sob 8S

palmas dos assistentes.

Não havendo mais oradores
foi, pelo dr. Presidente convo

cada uma sessãe : extraordi
naria para' o dia 27 b 14
horas, afim de que, fosse da
da, solenemente pesse ao Pre
feito eleito sr, Octavio S. Taba
lípa, E,' assim, .foi encerrada a

primeira sessão da Camara Mu-
nicipal de Canoínhas.

.

Presentes foram os eleitos pe
la U.D.N. Srs. Benedito Terezio
de Carvalho Junior, Dr. Cle
mente Procopiak, Vitor Fernan
des de Sousa,' Luiz E. 'I'ack e

Henrique Martins Haas,
A sessão foi assistida por gran

de numero de pessoas, Este jor
nal esteve representado.

Aviso

Rodoffo, Knopp avisa que fi,"
, ca terminantemente proibida �

a

passagem nas cercas. de, sua

propriedade e que dentro cio

prazo de 4 dias soltará todos os
bótes e canoas que estiverem
amarrados no barranco.

�

NftSCIMeNTO
Floriu mais urna vez o lar do

n0SSO amigo sr. Leonel Barcelos
e de sua exma esposa com o

nascimente, dia 20, 'ala linda
menina Neiva Clarice,
Parabens

Vinhos I "Cruzéiro"·

Champanha "Michielon"

Mertlce até
\

Um abraço quebra ORSO�
,

Musica Jack Dinkkeusen
-". "

.

Letra Joanita Chalbaud Mi&urelli.

Bis

. Festeja hoje a passagem de
mais 'um aniversario 'natalicio O

nosso ��igo H. Alfredo Natalia

Stange competente contador com

t:sc.itorio nesta praça.
Cidadão culto. coração magra-

Tenha UHi estomago nimo, afora outros predH;;ados de
maior m�nta, o, aniv.ennriante

forte, uS�1l1do Conta COm grande circulo de ami·

!.-'-'(=8=·=it=t=e=f=A=g=U='a==p=u=f=o=,=::::;'1
sades em nossos meio.

_:. Nossos
-

parabens. Agente em CapoÍnhas: Guilh�rme Loeffler.
--�----------------�------------------------�--�--------------.--------------------�--------�----

No mundo da champan hada
Couquistar um justo �alJardão

;

Surgiu a marca "Michielon"
Que teve lego franca aceitação

É d'alta roda

I
'

'A ta! Champanha Bis
Sempre na moda

Sempre na pontinha
O Michielon é

Um colosso

couu casPA. I

,:�
..
r

j'
DELOS E DEMAIS. '

UECÇOES 8t "

QUEDA DOS CI�

COURO CA,BELUDo.

PARA FERiDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

•

I

COCEIRAS,
F R I E I R A I 5"

ES P I N H A SI E TC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




