
Novo desejamos aos nossos
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n'os V8,Aha a paz ·par,a 1948!

'Feliz Ano
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.assinaníes earrugos,

'e'

À posse do Prefeito Mu.:'
nicipal 'sr. Otávio' Ta�"

balipa
)

Com toda a solenidade carateristica
, d,€I tais atos,

assumiu o cargo de Prefeito Municipal de Canoinhas,
o sr. Otavio H, 'I'abalipa, eleito, pode-se dizer, em memo

ravel pleito, o o de sobrepujou a coesão do eleitorado de
'I'res Barras, donde S. S, e radicado ,e arraigado' � a lisura
e· honestidade cem que serviram Dão somente -a, Justiça
Eleitoral como todos os mesários, etc

A posse do sr. Prefeito realizou-se na presença
de, todos os Vereadores. e grande assisteneia citadina e

três-barrenses. 8. S. o Prefeito prestou o. oómpromisso
legal sob aplausos dos presentes,

Houvey depois, discursos <li encerrada a sessão os

cumprimentos do estilo.
Representou .o ST., dr.' Governador o sr. dr. José

Boabaid, presidente da Assembleia. Legislativa. .Forain
presentes os deputados Protogenes Vieira e -Ort! Macha-
do. Não, recebemos con vite.

'

E 'os rOloes
subiram

procurando inflamar a "massa";
esperando o delirio, a alucinaçâo.

Mas qual! Ovpovo sabê se conter
,

e se aJiá n ter:' Berreiro muito é 'sitiai'
de fraqueza!

",

Afinal para. terminar o cornen

tario: Desena .. de cruzeiros foram

.queirnados por conta da Prefeit�ra
ou de alguem, não nos interessa
.sabe ID, pJrque n'à bora H a'Prtfei.
tura é a doce ovelba que não ba

le, não corre, não se mexe é a

doce flór da inocencia, do poeta
catalão.

.

.

Uma '�ousa, porem, .que nós e

muita g·eI�te qu�r saber é porque
não se fez o Natal dos pohrezi'.
nhos. É' isso mesmo. Dinheiro 'pa . .'
ra queimar foguetes ba\Ía mais

'para obra de carid lde que é dele.
O deputado Orti, de beiço, am.:·

mOu quinhentos contos para (i)

Ginasio.
Mentir é bonito; às vezes GÍ.Uie

no e agradavel. mas memtir assim
vá R'r'o's' qttintos e s,olte foguetes
convidando o povo para comicios.

Duzentas pessoas no !Daximo,
e'lt,,�iOilil,varn ali pelas imediações
da ,Praça Vidal, espalhadas, e·

fastiadas de
.

ouvirenl léro léro.
Era hora de cinerria.
O fogoso tribuno vai descans'ar

I

a garganta por três .anos... =�::::E====�==���
Um alivio.

Vai deixar 1\ COI�8fca dê: eg- �

noinhas, por ter pedido trí!lnsf�- O D'
.'

Mrenda p!ilrá Tijucas o 'exmo sr. '
zretorzo '

unicipal
dr. BI\'Jisário Ramos da Costa, .da U. D. N, cumprimen
que cOln agrado geral aqui per- .

ta I e deseja aos seus cor·
mSneceu aigum tempo. Cid&ldã.O' religiol1.arios 11m feliz, e
nwdesto, cu-Ito, cumpridor de prospero' Ano Nova.
seus deveres juridicos, sem olhar

D
.... em que situação politica' se eno .' ezembro de 1947.
contrava, (I solicitador, distribuiu ===3=====�é=====
nlr'sses dias de agitélção politica \

justiça para quem lhe solicitou.
Em' curto esp@çode tempo fez,

se amigo de toda! gente e, to
dos admiram o homem' bom.
comunicativo, generoso e mag,

.

ri3nimo. Sua retirada desta Co·
marca será justamente sentida
e muit,as serão as maniféstações
de a'pr€ço a lhe serem' pres-'
tadas. '

, ,

Ao émerito jurista, (Correio
da farde> 'lamentando sua saida

.

deseja lhe, francos. sucessos ria
Comarca de Tijucas onde en�.
contrará uma, grande corrente
de amigos.

\

Festa sem fogtÍetes é como en

terro sem pranto, não tem poesia,
Assirrl entende o ilustre deputado
Orti Macháclp, Anunciou urn

" co>
rnicio festa, 'não sabemos a troco

de que. Exibição, Demonstração
de prestigio aos forasteiros, aos

visitantes. Algamas garraf8's de

cachaça distribuída á "massa" e

fOI aquela algasarra de jazz b;.nd'
Cinco ou seis musicas: Um asso

prava e o resto berrava. Jogar fo
gu�tes aqui chega a ser desplan
te porque 70010 dos eleitores são
Udellistas e ddqueles classi ficados

que Já demonstraram nas urnas o

s,eu entusiasmo pelo partido do

BrigadeIro por dIversas vezes.

E <:> sr. deputado' Orti com a

queles seus gestft)s de Napoleão
ou Antollia Conselheiro, procura
'Sem!,re., talvez por vingança, vir3.r
;.a cidade }llIl frége., Sóbe ao pa·
Ianque, esbraveja, desafia,' e so°

mos, capazes de ap0star que 'ele
não -sabe�cantar o' bino nacional.

, ,

Dr. Belisário Ra-

mos da Costa

Aos Seus amigos e fre
gueses

1\. 'Gare'indo & Cia.
4esejam um feliz e ven�

turosrJ Ano Novo.

'Bit�ér Aguia
puro, sfl énear,rega de

cuidar de ,seu estoma�o.
,

1
,

\

Santa Catarina, 31 de dezembro d� lS47
----�------------�-----------------------------

H. 31Rno Canoínbas,--,

Diretor-pi'oprietál'io: SILVIO A, lVIAYlER
Gerente: -- AGENtm GOMES Redator: - G. VARELA

CIRCIÜ,i\ AS 5. as-FEIRAS

o ladrãoNova pis'ta para

desportos
devolveu' () . dinheiro.

?

dr. Cilorn Rosa, por intermé-
dio do Monsenhor José Na
dal, vigario da Igreja, do
Rosario, que reeebêra

'

a de
licada incumbencia de fazer

aquela devolução.

Informam de Porto Alegro,
no furto de cem mil cruzei
ros ocorrido de maneira mis
teriosa na Caixa Economica
Federal de Porto Alegre saro

giu, agora, um detalhe curi
oso, com o qual pos"Ilv631-,
mente as autoridades poli
ciais poderão descobrir o au

tor do desvio daquela impor-
tancia, _

Fato curioso: cem. mil cru
zeiros que dali haviam si
do desviados .retoruaram
ás mãos de um dos diretores

Não tendo a Prefeitura nem (
o governo Nereu Ramos) po
dido mandar construir o t30 Ia
lado e decantado '< Estádio Mu
nicipal- m moçada desportista
contentou-se com, aquele mesmo

que é nosso, bOm' nosso, ali á
beira do «Agua Verde». Reeli
sam-se, pois, pugrràs interesan
tes, favoráveis ,e

.

desiavoraveis
ao Ipiranga que. �gora deu em

apanhar {la cabeçà. '

Mas o que desejamos falar,
por estar na moda é a fase de
experiencia em � que se encof;l
trarn os passeios (calçadas da

cldade) porque if}O mato nem
estrada existe.) os ciclistas de
Canoinhas acharam bonito, �
bom, nasseiar pela urbs, mon.
tàdo em suas bicícletas novas
pelos .pa�.seiOS e nós, O,s,inhtlizes Irnortats- temos) que ceder

. logai: aos� tais- qifSpóft'i�tffS.· De-' 1inicio era a um Ae f LIndo agora
é a dóis e -arrede ..se quem qui- I

I'
zer, �té que aconteça algum de
sastre.
Com' vistas ao' fiscal da Pre

feitura,

Manéco, Berinjela e Va
re/a, tres pessoas distin
tas e uma só verdedeire,
desejem casquinhas. nos

ouvidos, no nariz e nas

solas dos pés durante o

1948, a todos seus amigos
e (dans»

IIOSPITAL S�ANTA CRUZ

Assembléa Geral Ordinaria

,

,

'!': "

......
: , l

�

J •

'São' oonvidados os senhores socios para a Assembléia Geral
Ordinaria que realizar-se-á- RÓ dia 11 de Janeiro dê 1948, pelas Li-
hóras, na séde social.

'

a� leitura e discussão do relataria da Direteria e do Parecer
da- Csrníssão de Contas. "

.

\ '

b) Eleição e posse da Diretoria e da Comissão de Contas:

c) Outros assuntos de interesse social.-"
'

Nóta-,-: Não havendo numero legal' em primeira convocação, a.

Asssernbléia funcionará meia hóra mais tarde, com qual-.
,quer numero.--

Canoin nas, 23. de Dezembro de 1947
ALTAVIR ZANIOLO - Presidente'

Või ser ��porfer aW'difado'\
Câmara. àe .1Ier�adures

.

, I

Abra o olho, seu
Mario!

Havia sido escrito e já estava

pront� para entrar na pagina

I Be 1° DJ·e'l' �urna "largada" coatra esse pulha'
'

.r., u

,que se: ch,ama Miiri0 S()ares mas,
.0 respeito e admiração que temos

' JODtO â
á familia fez nós deixar para'

,

,

. ,

ocasião oportuna.
Avisamos, porem ao fll'ão Mario

que se man tenha n·a linha, déiú
a U . D .N, e o Correio, socf'gadós.
Para conseguir emprego não

precisa ser escravO, nem. ca[lla'cho,
nem eunt1'co.
Por 'boje é !:ó .. ,

'

,
\

'Dizem'que o Diabo' depois de ·rnaram assento as bancfulas, Fal
velho, cansado, de I hl!lto furar taram três pessedistas, havia
olho dos cOfldénados a'o fôgo quatro ·udenistas. Aberta a ses

eterno, largou-se e virou padre", !ião, petg�nta.um vereador pes�
O Berinjela está assim. De- sedista: Os ausentes podem vo-

'pois de virar terra, carpir man-, tar?
.

dioc9., fazer coivara, danou-se -
. Que besteira!

p'ra cidade virou a politic0, só - Foi dai que o vereador' Ma-
· de TlllÍva.' , ,chado que já havía. comido

Visitou-nOi,' pois, soube que umas ramas conosco no Opera
,estavainos - de figaào. inchado. rio, tomou' pôse . e pontificou:
IDeu as boas festas, cuspiu, a- .:..:... 'Na nova Republicll não( vo-
'cemdeu o "caipira" li! começou: tem defuntos... .

Vim do cOllücio; agora e olhando. par'à alguns assisten-
�quero .ser reporter. Ouvi dis- tes piscou o olho direito...
cursos de fuzilar:: os ouvidos, Fa- � E" s�gnificatb,o,
laram divers�s oradQres que na- -- E' como quem diz: o sr. dr.
çla disseram por estar exg,ota- Osvaldo e Emílio Tinel eram

do o assunto, Promt>ter, agora, quem faziam votar . defuntos
· é b�steira. Falou o dr. Orty, Te-',

antes de 30.
ve as �uas ','largadas" contra o .você està fio'ente, volto outro
"CorreÍo". Os seus discursos são dia.

Icomparaveis a espada de general.
- Vibrante:;;, fprtes; c�ncisos?'

perguntamos.
,

- Não, não é isso,
. chato e

comprido.
.'Veiu uma "ramll" que o p8.

rtmte tinha em casia. Berinjéla
· sorveu-a e' estalou, a língua com

força como bola de ar quando
arnbénta.
Ant�-ontem assisti uma 'ses-

·

são da Camara, sessãó ordina·,
'ria, :quero dizer -comum, Para

, alguem não pensar que ardina·
ria quer dizer 'coisa ruim .. To-

o Dr.l' Aroldo Carnei
ro de Carvalho e [amilia
agradecem df! 'coração
aos seus parentes e ami
gos as fedcitações envia�
das pelq, passagem do

Natal.
.

D{�zembro de 1947,

João· Ihmríque' I1ofma,nn
deseja aos seus amigos' e pilrentes,
aos <:eus cbefes,' um feliz Ano

Novo, .agradec ..odo. com reconhe-_
CÍmel!lto á firma ,União Madereira
a béla gràtificaçãO.

"

MANÉCO .

J, Vin�as "CRUZEIRO" -

, ChtUIIJanba "Michielon"

sernpre na ponta'!
'sempre na �pbn(inha!
Luiz Michielon 1S. A.

.

\ \.

v

'S. R. "S BernardI"
Da diretoria da Sociedade Rec(ea
tiv!l "S, Bern'ardo" d� MarCilioDias

recebe!J!os gentil c�nvite para o

grandioso bctÍle q le levará 11 efei
to na noite de!! 3 I de Desembro.,
Gratos.

"

'

Deseja a toflos, os Ijlão res

mungadêres um feliz Ano Novo

vi-Va Champanha Michielon! . ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NOR'l'E

'V,ERSOS 'P'R'A
I

I •

I

'CANT'AR,
, .

[Lulú 'Zlco e Julio Màné)

,

'

Seu Otavio assumiu
O cargo na Prefeitura,
Agora o nosso Correio
Tem que traze-lo na dura,
- Quem promete tem que curn-

prir.

Prometeu tem quê cumprir
Ele que é homem de bem
Vamos ver nosso destino,
Ver a sorte que «nós' tem»
- 'Tarnos merecende.

Vai dar chuva ele cruzeiro
'Aqúi no nosso rincão

.

Das crianças apanharem
Em caixinha de sabão.
�. Eta movimento.

Deus que ajude seu Otavio
A desca.çur essa bota
para que carregue a cruz

,

Lá pro monte do golgóta.
- Carregar de acordo

O governo vai ajudar Cantamos com bizarria
E' coisa muito falada, Pra matar os desenganos
Diz que a' Porta do Palacio Desejamos a seu Otavio
Tão pra ele erregarrhada v : • -Boas- festas e Bons Anos.
- Vai ser um diluvio de cru-

serro. - Extensivo iii todo mundo.
\

R,ádios ·"PHILC,b
Interessando V. H. adquirir um bom aparelho de radio,
tacto para corrente eletrica como n Bateria, lembre se

que PRILCO é um produto de iusuperavel qualidade.
Oferecemos .para" pronta entrega J�(-Jlissirnos modelos.

Visitem-nos, peçam uma demonstração sem compromisso.

Chamamos atenção, que com a instalação ele Oficina
de concertos, estamos em coudições de prestar assisteucia

té,coicv aos, nossos clientes. Aceitamos qualquer marca

de radio para concerto. Preços modicos.

"Com. e Ind. II. Jordan SIA - Filial Canoinhas
Agentes Concessionários da PHILCO

------- ... -- -'_-

====2SiEE�:::':=S==---.-----�- •
-

h f· __
.

-----,-- ------_._._--'-'=

FA.RINHA INTEGRAL' DÊ ARROZ'
, 'A I.. I� G; I�14"

•
Tem os elementos nutr!üvos do ano\!'
integralmente uülizado em sua fabrica·
ção, com a abundando de phosphatos (

.

do .farello e as v:itaminas da cuücula.

A farinha "Alegria" é a defesa do
organismo infantil, porque se col1Berva

sempre fresoo.

\
.

, "

-x--

A Direção não assume ares.
ponsabílídade dos conceitos emi
tidos nos artigos devidamente

assinados.

Correi'o do t�orte
�ul}dad0 em maio de.1947

EXPEDI·ENTE
, Diretor-proprietarío
Silvio Alfredo Mayer

Redator: Gl:lilherme Varela

Gerente. AgenQr Gomes

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

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

-x-

Numero avulso
. ,Cr$l,oo

Numero atrazado Cr$2,00

Anuncies de ac:r:' 'com a hbe-I
'la de _preços, medíante contrato.

-x�

Os orrqmais enviados não serão

devolvidos, mesmo não

publicados.

Atenção, ses,

ViajantesI
Quando f�r :a Jaraguá do

Sul, procure o �

Hotel Central
í

Seu DOvO proprietário sr.

Amaro Martius está sempre
á disposição. O prédio pas
sou .por grandes melhora-
mentos, .�...., ,

É o mel hor da praça. Asseio.
conforto, . �mesa excelente.

Salão
"MODERNO"

R�a Paula' Pereira 9' 23

VERlVí1\NENTE,
-

I?Er�TE1\DOS

lVIl\NICORE

�Iarcenaria
.

de Ovi�ifJ' Bonassolli
� ua Mal üeosorc

Moveis rustítos rolontafs
\ para pronta entrega

ftc�ifa' qualquer enrornenda
referente ao ramo

<,

Fa a uma visitôi'l,
antes do Natal.'

I

BITTER AGUIA,
é 'um possante estomacal, fei .

to de raizes medicinais.

--,--

Sapato� de S�nhor8s
Concertos €m ger;al como

saltos quebragos e defeitos de
fabricação concerta o sapa

. téiro perto do Centre' de Saude
"

.
-

•

Agradecimento
"

/ ,

Viuva Oli via 'I'rieweiler Koch e eeus filhos
- \

e demais parentes" ainda sob a dolorosa impres-
são pela perda irreparável de seu inesqnecivel

chefe

...

por· este meto agradecer aos ilustres e hu
manitarios medicos srs. drs, Fernando de Olivei
Í'R'!' Segundo Osvaldo de Oliveira, Reneau Cubas
'e Haroldo Ferreira, pelos esforços despendidos no

tratamento do malogrado chefe; ao nobre diretóri6
da U. D N. peja linda corôa externando sua sau

dade; ao sr. deputado dr. 'Arolde de Carvalho p6l.
la assisteucia dispensada até a sepultura; ao "Cor
rejo do Norte" pela noticia do falecimento; aos

seus bons vizinhos e fínalmeuts a todos que eu

viaram flores, cartões, telegralímaS a acompan ha-.
ram o inditoso chefe á sua ultima morada.

I '
,

Eternamente grata fica a família Koeh .

I'

Cauoin has, 26 de Dezembro de 1947.

Motocicleta I Couros de Lontra
,

'

Vende-se uma motocicleta no

va, da afamada marca "Java"
Informações nesta redação ..

Compram-se couros de lontras

Informações .nesta Redação
e----�---�-------:---,�--------t�·

CÁ
de

.Ll.. W. BllCH
DIa,terial Elelrico

,

Roupas de malll.u •

A rtigos para presentes
F'errágenIJ

LQ'lUJltS
7_li'l'l,tas
B't'inquedos
A'I�'bnarinhos. ele.

Rua Paula' Per-eir-a N. 23
CANOINHAS -- SANTA CATARINA'

Explodiu ulna B.ornba Atômica
na cidade de Canoi.nhas e

derrotQuos preços elevados
de casimiras

Pará Natal e Ano Novo todos podem se vestir ,

,p(IJrque as casimiras estão .baratasl

,As Alfaiatarias Operárias 'receberam enorme sortimento de
casimiras, diretamente das fábricas, por preços tabelados!

Antes de- comprar seu corte, visite as Alfaiatarias Operárias, que'
vendem 20 a 30% abaixo do tabelamento.

Tropical 'de pura lã corte Cr$ 325,00
,

tricctine c:
\,_..

c: 280,00
tricotine Ideal " .«

• 400,00
casimira sal e pimenta de 1a c: < 4:00,00
casimira para calça .<1: «130,00
mescla 'com. 9 côres diferentes c: (315,00 '

linho nacional metro ,( 27,00
forro alpsca tedas as côres < <t 27,00

Também têi'n casimiras inglês.s·
Visitem as �lfaiat3ri3s Operárias e comprem seu corte barato.

N. B. - Sobre esses preços �oncede-se 5% de
desconto para pagamento à vista.

" Não se deixem iludir pela concorrência.

Alfah;d:arias 'Ope!l"árias, de Estefano 8edritchuk
Matriz Rua Paula P-�r�ira" nesta cidade, e filial em Tres Barrás

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO' NOR'l'E I .

v. S'_' Deseja ,um Rad-io?

Não perca tempo

Dirija-se Q Casa .de . Lourenço Buba
.

que tem para ,pronta entrega Radies
.

para lsuz e Bate,ri'l de díver-soatípos

e marcas a. preços ,reduzidos
Rua Pau!!a' Pefreir3 40 - Canoiinhas
i

r"

\

Equipamento Sí;JJidart, c�mum a tndlJs os modelos
\ ,

2 '_ Assentos dianteiros
, ( ,

1 _ Asseu to Traseiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente '

1 - Jogo capota. complete [dianteiro é trazeiro]
1 - .Manivela de arranque

'

Pronta entrega no Rlode janelro
In�ormações completas" com

-Bua João Pinto, 18 End, Telegrafico - "OLIVEIRA"
Florianolis

, Dr . .Cubas SilVIO A. MAYER
-

Cirurgião dentista

Dentaduras anatómicas, 'ponte
e pivots darilicos, etc.Medico

Operações - Partos,

Doenças de Senhoras.

!tsnde éhamadBS, a qualquer hora'

CONSULTIiS:-

A rou�a faz o�omem farmacia Oliveira··
Artigos jmos em:

Sed�s, Lãs, Cas6miras, Ar.marlnhos
W. ,N ao iso Pochmann

Rua Paula Pereira, 28J
, Canoinhas - Santa Catarina

Vende-se uma bicicleta équi
pada marca "Minerva" por pre
ço modico.

.Informações com Inp,ãos
Gassner,

COSTYMEG E TWI[S
IE I.À E Il! "'"HO

,A Ré,nm�r faz I a roupa.
ae SCHUETZ em

Carsoinhas faz as

encomendas.

'I'odas as semanas' novas
AMOSTRAS.

·Srás. Lavadeiras I '

Usem o Sabâo

"TUPI�'
me1nor. e mais ccamnuic{Ê

'fabl'lcado por

I

MarciIio Dias

I
7,a6 - 11',30 e das 1'130 - 6 horas

Praça Lauro Müller I Canotnhas - s. Catarina

..�::::::::==�===.::-----.--�-_'-_--_-_-=---_- ,==--
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' ,

� Fundo deyeserv,m legaG ce outras treservas 1l!5USOO.000'100 � D h bort---��-

espac oS e enl arquesTo.ta� do não ex1igiiv�B .' 30.S00aOOO,OO

�(��:<I>.� '.
FILIAIS e AGE1\1CIAS

:�'
ru, "EMBAReADORA" _'_ C. Postal, 168

v

Araranguá Crescíúma Indaial Laguna Porto União Taió : b
Blumenau Curitiba Ituporanga Lages Rio de Janeiro Tijucas' :.'" ,Aparelhamento especializado para em arque

�•
Brusque C;tit�ba�o��.\ Jaragua do S. Mafra RR.�Je:ri�h�

TUbarão.�
de Caixas Desarmadas

. :::
,Çaçador onanopo IS 10

Ou;::Canoínhas Gaspar Joaçaba Orleães S. Francisco "Urusssnga w

Concórdia Ibirarna . Joinvile Piratuba S. Joaquim Videira Jeínvílle - Rua Piaul, ·159 - E-II S .. Catarina
Fiíial do Rio de Janeiro : . Filial de Curitiba: )

;l.'�: R. w��::on Luiz, 17-A (Terreo) Caixa Postal, 1230 - R. M. Floriano, 177 - Cx. Postal,584 �

f Depósitos em 31-7-19�7 - c-s 254281.468,30

"rA\.X.�S E l,)EPó�riT·fo.)S::
__

�'_"I:DW,�_�JiI._�,"":'�.I'1�'i�'4�

f
Contas de movimento

-
Contas a prazo :�):�: A disposição 2 % .

'

5 0)0 :::,
' .

Com aviso de 60 dias II:Limitada 3 % Com' aviso de \.lO dias 51/2 % 1

4 010 Com aviso de 120 dias . 6 %

Particular \ I' ..

�
P

,

A prazo fixo de 1 ano 6 % 01
.

,?: I' Li,mitada especial 5 % Depesítes populares 5 %
..

}� ;
.�:

==.,... �__',-=-a ....iI

/" :
'

(> Capitalização Semestral. :l'
(ti

.' .. \" ,

}� '. fibra uma Conta ,00 <INCa» e pagll� eorn cheq{I�. " l� .
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r
[, .

!
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'

Confecções para ;,
Homens e Senhoras •

.

Praça Lauro Müller N. 11
J
Cllnoinhas _ -Ssnta Catarina Bicicleta

Bitter Aguia
/

puro, é a vida de seu

, estomago.
':::::::===-=-=----'--

,I

1\gord, s i m, temos

ealnOs/, ora ias!:
A, fabrica de camas, de propriedade
da Renato Augusto Siems, tem para

pronta entrega camas patentes para
casal, solteiro e, crianças,

Moveis esrnaltados da ultima moda,
-,

, Colchões de crina, e capim
Antes ,de· fazer suas compras,
faça urna visita' á nova fabrca

de camas patentes, rira no

bairro o'Agua Verde, .que
salra satisfeito.

Armazéns próprios - 'Mercadorias em geral
\

'

Embarques diretos a �odos os portos

, nacionais e do exterior

•
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lA minha filha Lygia. corri extremado aféto)
I

Diretor-proprietário: SILVIO A.' MAY.lER

Gerente: _ AGENOR GOMES Redator: - G. VARELA
CmCULA AS li. as-FEIRAS

______-a __
O teu retrato espelha o meu retrato:
A tua sina os meus transes supremos.
E é tão frisante II! original o fato

Que \até nas provações nos parecemos
,

}

E assim vamos, da estrada em seus extremos,
Ambos trilhando o mesmo rude anfrate.

.

Si .

os sentidos me dizem que sofremos
Da ssrte amára e mesmo dure trato.

JOãO Seleme

I. Amazonas

E quanto mais tú sofres, igualmente,
De amargos dias o travor veemente,
Mais me animo a pensar que um ser. divino

Que provém das esféras cintilantes,
, Nos fez duas criaturas semelhantes
Até na .sernelhança do destino!. ..

Fazem anos dia 1. o sr. Pastor'
,George 'Weger, da egreJa Lutera
na local, em cuja comuna é bas
tante querido é respeitado pelo seu

alto espirita cristão.
.

Não lhe faltarão as manifestações
das 'pessoas amigas.'
"Correio do Norte" apresenta

lhe os melhores cumprimentes.
-Festeja tarnbem a r . seu nata

licie a exma sra. d. Hilda Soert
bel virtuosa esposa do S�, Henri

que, Soertbel residente em Marcilio
Dias. !

No mesmo dia o menino. Egon SI
erns íilhe querido do casal Diettrich-

Elly Siems. (
-No dia 6 a exma. s.a, d. Etel
vina virtuosa esposa do' nosso ami

go sr. Afonso Wiese, p.oprietario
-nesta cidade.

Na mesma data festeja seu

natal a exrna. sra. d, Edeltru
des Hengst. digna esposa do
nosso bondoso assinante sr. Re-
dolfe Hengst,

'

Tambera é aniversariante a

<digna senhorita Hildegard Schol
ze competente professo�a do G.
Escolar desta cidade.

A todos nf.lSSOS parabens.
-

.

Nascimento)
Está em festa o lar' do sr.

Lucas Gríttens e de sua exma.

sra. dna Maria Dreher Grittens
. pelo nascimento de um menino.

O recern nascido é néto de
José Grittens e de Carlos Dre-·

her, nesses assinantes, fste ocor

rido em Cerríto no dia 21 do
eorrente. '

Parabéns a todos

Está em festa em JoinvHe o

lar do sr. Antonio de Oliveira

que fez parte do Ipíranga, e de
lua esposado Francisca Bit Olivei
ra. pelo nascimento de seu pri- I

mogenito que recebeu o nome

de Nelson.
.
O menino qUE) acaba de che-'

gar ao mundo é neto do casal
Basilio e Maria de Oliveira.
Parabéns.

Alayde é o nome de uma g�
lante menina que veio 1Ilegrsr'
o lar feliz do casal sr. Antonio
e' d. Ang�linà' Tomporóski, fa
to ocorrido no dia 24, em Al
to das Palmeiras.

Noivado
Com a gentil senhorita Ma

ria de Lourdes BuC'h, fino orna

mento da. sociedade de Rio Ne

gro, filha dilêta do estimado

faz anos no dia 1. o nosso

prestante amigo sr. João Sele, .

.

m€, acreditado cOnl,;:rciante' e
representante . de importantes
firmas comerciais nesta' cidade.'
Cidadão exemplar pela' sua

.notavel conduta, parte íntegran
te da sociedade a quem

. presta
os beneficios de sua intellgencía
clarividente. Alma aberta a to
das as necessidades humanas,
exemplar chefe 'de Iarrulia, é
por toãos estes predicados 'es

timadissirno no seio da familia
canoinhense.'
No aia de seu aniversario

não lhe faltarão as' demonstra
.çoes a que faz juz a sua 'banda- •

de. Correio do Norte» que o

tem em ,grande· conta envia o

seu abraço sincero com votos
de prosperidade no ano de 1948.

casal sr. Frederico Buch e d.
Aurbra Marcondes Buch, con

tratou \ casamentá o nosso jo
vem conterraneo e amigo Sele
me Isaac Selerne, bemquisto fj
lho do Sr: Isaac Seleme e d,
Julieta Abrão Selerne.

Felicidades.

Felicitações
Do sr. dr. Cubas recebemos

telegrama de felicitações e da
acreditada firma Empresa Fuck
Ltda. uma linda folhinha de

.

I

parede. , Gratos. .

Visitas

Visitaram-nos os nossos ami

gos srs, sargento .aviador Clau
dio Vieira, residente no Rio e

que aqui se encontra a passeio;
o sr. Guilherme Leefler repre
sentante do Michielcn; I:) sr. E

duardo Schumann, acreditado
comerciante residente em Tol
do e o sr. Francisco Bechel ne

gociante estaheleddo em Agua
Verde (Campo do Ipiranga)
Gratos.

'

Bela Folhinha'

Labofâtorio' BrüggemannA Ceramica Canoinhense de,
propriedade do sr. Rodolfo Hen

gste, 'estabelecido à Estrada de
Marcilho Dias recebemos béla e

excelente' folhinha comercial. =

que muito' agradecemos.'

fLORIANOPOLIS • Sta. Catarina

'Os que viajam
Estiveram no :Rio de Janeiro

afim de assistir a colação de
Grau de seu filho Tomé o sr.

Alvaro Machado vereador Mu

nicipal, � exma sra. d. Maria

Magalhães Machado.

Laboratorio Brüggemann
fLORIANOPOLIS - Sta. Catarina

Recebemos mais as seguintes:
de Volk-r Wollrath, corremo

vando o 25. ano de seu estabe·
lecimp.nto e de Jorge StoéberI e

Stoebt'r I & Werdan Ltdfl.
CJràtos. L

Tenha um estomago

forte, usando

Bitter ARu!a' puro.Felicitacõ'es
.

.
,

Do sr. Adolfo Schrélmm, e exma.

familia, residente em Marcilio
Dias, recebemos g�ntH fcaríão de

felicitações Natal e Ano Novo.
Gratos.'

Anuncíe no

CORREIO DO NORTE,

Mais brinies
Transcorreram animadissimos

os. bailes realizados pelo "Bou
quet Club" e Operaria pelo Na-
tal.

.

A 31 ti Canoinhense e o 0-
perarío abrirão seus; salões pa
ra o grande baile de. S. Silves
tre.

Bailes

,
Da acatada firma Buschle &

Lepper Lida de JGlinville' e da
acreditada firma Jorge Stoerbel
com comercio e representaç6es
nesta praça, recebemos duas ·ele

gantes folhinhas para 1948.
Gratos.

.

NatalicioA plsinedeir« fez barulho

Era pela manhã. O tuc
tue da plainadera despertou
metade da. população- Pes
sedistas diziam: O Otavio
vai começar e, 90meça bem,
numa segunda feira. Vamos
ter ruas plainas e petrifica
das ..

Mas a plainadeira foi co
meçar o serviço do quilo
metro 6

J

para Tres Barras',
dizem 'os do contra.

Festejará seu natalicio nó
dia 3 de janeiro a exma. sra.
d.. Joaq uina Gritteus, digna

,

esposa do nosso assinante sr.

'J osé Grittens Sobrinho.
Parabéns.

Vitor Emanoel
Faleceu era Alexandria Vitor

Emanoel, ex-rei 'da Italia.

Else Norma
Vai festejar seu natalicio no

dia 4 de janeiro a simpatíca
menina Else Morma, querida fi
lhinha do sr. Willy Hoebner e

de d. Targína Hoebner.
Parabéns.

Substituto do Juiz de
. Direito

Assumiu c cargo de subs
tituto do Juiz de' Direito,
ha pouco nomeado, na au

sencia do respetivo titular,
o estimado cavalheiro sr.

Antonio Burgardt,

Reportagem
No proxirno numere publica

remos uma reportagem sobre as

"belezas" que ainda perduram
na praça principal e que até

hoje nenhum prefeito teve co

ragem de repara-las.

Vinhos "C R U Z E I R O "

Champanha "MI.eH IE L ON'"
No m,undo da champanhada
Conquh!!Ítar um justo galardão
Surgiu a' 'marca "M Ichleton'

Quer teve logo franca aceltaçãc.

I

J \

E' d'alta roda'

I aisA tal Champanha
Sempre na moda

Semp�e na pontinha

o Michielon é 1
Um cofpsso I

-+

f BisMereC'9 até '(.
Um abraço quebra osso. J

Musica de Jack Dinkheusen

Letra de Joanita Chalbaud Misurelli.

Agente em 'Canoínhas:
GUILHERME LOEFLER

NUNCR EXISTIU iGURl

PAR", fERIDAS,
,

.

E C Z EM,AS., .

I N ,f L A IV! Aç Õ.E 5,
C'OCEI"RA,S,
f R ti I

E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

/
.',

COURA CUPA, �i
'f

QUEDA DOS CA· ii
BELOS E DEMAIS ;:�
A fE C C O ES D D :,
COURO CalJElUDO. �ll

,�
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