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q-ucz nos confo1ffQ 'e enuaidczce:
, ,

te" valoroso G, brBhant� orgã.o da Imprensa Catarinens� .agradeço as honrosas referenctas
• • .... ;f -

�
- �

operação pnu;�ada durante a minha estadia nesta Coe-narca. Com �'s melheres votos de prosperidade no ano que

se in,icia, subscrevo ..me cordtalmente. (asa.) Belhnuiq' �':h�n�<i)5 da COlfoti9\ - Juiz de Direito.

Canoinhas, 7 de Janehio· de 1948�

'Canoinhas, - Santa Catarina, J 5 de ian�ir.0 d� 1948
\ '

-----------------.-------------
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Dircter-proprtetárto: SllNW A. MA)lER
Gererrte i v-c- AGENOa GI[)M:t!�S Rr!:,:ttor: -- G,

CIRCUl.<\. AS 5" ur.:-FEIRAS
_________________________=-====-_==-=�"�n==_ ___
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· A(Guizade Apresentaçao
Surgimos nesta primeira quinzena de 1948' e salvo mo-

, tive de força maior; havemos de aparecer corrt regulari
.dade. Nunca para a polêmica improdutiva e esteriJ das
questiúnculas pessoais; nunca para a injustiça ou para à
inverdade, Mas sempre para lutar, come; até hoje o fize
mos, pelo predomínio do ideal de tolerância e pelo es

trito respeite ás normas constitucionais; para amplificar
os reclamos dos perseguidos, dos injustiçados, dos que
sofrem; para criticar _

o que passível de -críticas e louvar
o que digno de louvores.

"

,

, Ocupar-nos-ernos da situação Municipal e só espo
radicamente havemos de voltar as nossas vistas ao ce

nado pelitico Estadual ou Nacional.

,1

Aqui escrevendo, estaremos expessande o nosso ponto
I de vista pessoal e não o da facção politica a que perten

.

cemos com .indizivel orgulho - a União Democrática Na
cional; os conceitos e as criticas que por ventura emita
mos não representarão, portanto, o pensamento da U. D.
N. local e serão' da nossa ,exclusiva respensebíltdade. ,.

, c,

,
.:-

"

t' I ..

I

•

Os que se julgarem atingido� pelos nossos comentarias

amigos, correlígienarios ou adversariçs politicas - a

tentem, bem para o seguinte: um pensamento nos do
mina -- a grandtzf de Canoinhas, nossa Terra Natal.

Aroldo Carneiro de Carvalho.

----"1""""'-

Noticjas resumidas
7.8, da mesma bancada, apre-,
sentou uma indicação pleitean
d0 que, o Govêrno Municip:'ll,
providencie a remoção dos res

tos morta�s do saudoso MAJOR
VIEIRA, 'do antigo para o atual
Cemitério Municipal, erigindo
um mausoleu que perpetce a

memoria do saudoso extinto.

-A Câmara Municipa:l de Ca.
noinhas, até a presente data
realizem apenas quatro sessões,
,inclusive a instalação e :i} ses

Fão extraordinari,a na qual o

Sr. Prefeit0 foi empolsado>. O
sub-;ídi0 e a repruentação ao

Sr. Prefeito Municioal ainda
nãQ f(jram fixados.

L

Enquanto
ocorrem, essas irregularidádes
lU Câmara local. que, por si
nal, 'ainda nio dispõe de um e

xemplar do Regimento In terno
adotado face as disp@sições da
Lei 0tgani'ca Dos :!VLunici'pi@s,
nas de'mais entidade�' adminis- -

,trativas 'do Estado as respec
tivas Câmaras, regularmente
realizam suas st'ssõês ventilan
dt;) assuntos de interesse àa co
letividade. A não realização de
sessões pela Câmara Municipal
só pode.ra prejudicar a gestão
do Sr. Otávio S. T"halipa na

Prefeitura, da qual os canoinhen-
,
s�s tantO' esperam:
- A 11 do corrente.' conforme
�ditais de convocação pública
dos pela imprerisa local; os as

sociados do Hospital Santa Cruz
de Canoinhas, reunidos em As
sembleia d�ral Ordi'l1aria, apro
varam as contas relativas ao I

Reportagem, 'á ro- .

,

'da-da' praça
Aquele 'mural ao Iade da Dele

gacia de Policia, está �xigindo_
concerto ha mais de-deis anos .. ,

- A esquina do Bar Cordeiro
defronte á Prefeitura está exi

gindo, aterro para evi-
__ tar que crianças, moças e velhos,
quebrem as pernas

'
'

,- Aquele terreno baldio onde
se cultivava milho au lado da
casa Barateira orecisa de muro

exigido ja por �d�t<1ll do tempo
.da Onça. �.

bas falta muro ou ec\ific�çãtl ...
- Um deposito da casa Al

fredo Mayer tambern não é o

bra de arte nem tradição ...
O mais vai bem...

'

I
\

puro, se encarrega de

c I.údar de seil estomago.

exercIcro findo e elegeram a

nova 'Diretoria que fic_gm assim
constituida:
Presidente João Seleme, Vi

ce-Presidente Otavio S. 'Tab21li
pa, 1. Mordome, Irmã Ana (SlJ
periora) 2, MGlrdorno Irma Er
nesta (Imedüita) 1. Secrf:"tario,
Roli Walter, 2. Secret.ario
João Belem Fernandes, 1. Te
soureiro Agenor Gomes, 2. Te
s@ureiro, Paulo Ritmann, Co
missão de Contas: Benedito Te
rezio dE' Carvalho Junior, Sil-'
vio A. Mai€r e Rodolfo Scheide.

Ultima hora o candidato da UDN

'esportlve
'o Ciube Atfético\ "Sêo

, tara domingo proximo 'o

Ipirangà no'Estádio "
Afinar V. Côrte

o Ipiranga' F. 'c. dande i
meio a' temporada de grandes
jogos, enfrentará domingo, dia
18, no gramado local" o forte P.

homsgeneo conjunto do C. A.
"São Luiz" de Joihvile. Anteve
mos um prelio empolgante fa
dado a agradar os mais exigen
tE?S torcedores. De um lado o I

píranga, agora com BASTINHO,
"máquina de consignar tentos",
que será, sem duvida, a maior
atração da tarde, e de outre o

disciplinado esquadrão do "São
Luiz" que conseguiu" honrosa
mente, o terceiro lugar no cer

tame da primeira divisão de'
Joinvile.

Ipiranga 7, x América (Rio
dos Poços) 3

Por certo a ninguém no Mu
.

nicipio passou desapercebida- a
conduta do' Sr. Jevino 'I'abali

pa, candidato a Prefeita Muni

cipal pela União Democrática
Nacional, derr.otado nas eleições

un«: do Joinvite, e'nfren- de 23 de novembropor peque
na margem de votos. S. S. de-
mocraticamente, acompanhou a

'apuração,' preseaciande- a leitu
ra dos resultados com muita fi
bra, elegancia e altivez: Conhe
cido o pronunciamento, foi dos
primeiros a felicitar seu irmão,
o candidate vitorieso. Esteve

presente a' sessão de instalação
da Camara Municipal e li sessão
extraordinaria de posse f!i<D Pre
feito eleito.

O Sr. Jovino Tabalipa em

muitos anos de labuta no Mu
nicipio revelou sempre honesti

.dade, amôr ao trabalhe, dig
nidade; na campanha passada,
empós a ditadura de tristes coa

sequencias, quando o Município
foi redemocratizadc, revelou à
�oCidade o seu espírito demo
crático, a sua devoção à causa

pública. A sua atitude vale por
um exemplo digno de ser segui
do.

Hoje', quando seu irmão já se

encontra no desempenho da mis- -

ião que lhe foi confiada pela
maioria do eleíterado do Muni-

- Aquela casa onde foi mon->
N' id 1· d dsmí C1'n1'o, o candidato da UDN, o sr,Ia parti a rea iza a iemm- I:'

tado o Posto Eleitoral "N{E::reu go ultimo no gramado local en-' Jcvino Tabalipa, conhecido e es-
Ramos" já 'devia estar demolida 'ti d t d d d

'

tre os, esqu.adrões, ',acima,. ven- ," un,2 o ,P?r. Q, ,os, um,.a
ver a� fil-ha muito tempo; .Quirize dias b d d P t d

�

ceu, merecidamente, o Ipíranga, ,r� an ,e!r� ".9 ar 1 o n� a,ro-de praso era e bastante.i., 7 3 .

" t I' bito mumcipai recolhe coe a VIda
,

.

-

,
__':�. 'por

.

a" num. Jogo ac�aen e e ��. TC, ,
-.� ,

\I- �

'--: G "Pl$,QP" q� �Odel9. a$ar ' m0lV�l.'ifentac&:@..:· Os ten:tos . :j'Or!ilIll l' �";}:�?� d�}?t<.m�o-se,.a sua.m-.;

macia Machado esta no tempo consignados por Bastinho 5, La- dústria. «CorreI� do Nort,e.»,
de cair fora .. ·O, edital dava 60 zita 1, Pavão 1, elo Ipiranga e I em �lOme da p�Jante b�Iha"-
dias e fazem 36b ou mais... Tarcheski 2 e Emilio 1, do A- udenists de Canoinhas, publica-
-'" Outro terreno baldio, ao mêrics.

_

I mente, rende-lhe homenagens,
lado do consultoria do' di. Cu- apresentando-lhe V0tOS de Ielici-

Fatos da semana, dades.

O .AmérIca de Rio dos
Poços�disputará o campeonato
do corrente ano promovido P'�

I
'la L. M. D.

I ,- Britania, de Curitiba e A
mérica campEão de Joinvile vi
sitar-nos-ão brev�mente,' nessa

temporada dos grand�s jogos.'

- S61gundo apuramos have
rá no corrente ano o campeo
nato/estadual e, assim1 sendo, o

Operario de Mafra, Campeão da
L. M. D. participará dele.

"

A.tencão
II

Colonos e Lavradores
Produtos Veterinarios?

P,rocurem A. :Garcindo &
Cia.

Rua Vidal Ramos -� 27
Cauoinhrts.

Dr, j\roldo Carneiro de Carvidho

Dr� ,Saulo Carvalho
ADVOGADOS '"

Inventarios, CobrAnças, Contratos e outras Causas Cíveis e

Com@rciais. - Direito Industril'lL e Legislação do Th:lbnlho.-:-,
.

NmtUrlillisdçÕes e Titulos Declaratórios. - Causas Crhninais. ,

C()rrespon(!en_te�, no, :RrO, FLOl}IANOPOLlS 'e CU�!!l�t\.

Caixa Posta! N. 13

Escritório li Rua Felipe Schmidt s/n

.I ,

CANO,INHAS
;

.

- ). '. � -

,.. � -, ,- ; .

I

lfaquüuls para
Olaria.s ?

,

Procurem A. Garci'ndo
e Cia.

.Rua '\i idal Ramos 27

f;anoinbas

..

'$' ·2 _; I. ,. §

Guilherme Varela
(

,

I

/ '

. Enc0mtra�se hospital:slldo, sob
os cuidados dos Sr. Dr. Cubas,
o jornalista Guilherme Varela,
redator desta folha. Diz o pópu
lar Be'ri�gela que' está no Hos
pital Santa Cruz vulganizanqo
os peaeus. Incompreend.ido por
poucos', estimado por muitos, o

velho' e' incansaveL batalhador
oas lides' jorrvalisÚcas Ê!stá as

sistindo a oiemonstrações de
apreço e soliq,ariedade dos seus
inúmeros' amigoiS e admiradores
'que diariamente acodem, ao
Quarto n, 1 d9', Ho�pital Santa
Cruz afim de�l,vis;ita-lo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L SAN A CRUZ
Ca.noinflcs

RELATORI,O
Presados Associados:

De conformidade com os dispositivos legais e os nossos

estatutos; temos o prazer de apresentar á Vs. Ss., o eBalanço Ge
ral> encerrado €m 31 de Dezembro ultimo, como também a de
menstração da conta «Lucros e Perdas> ti o parecir da «Cornis-
83.0 ds Contas».

Pelos documentos antes verificados. que exprimem a situa
ção do Hospital � o resultado obtido neste ano, os Senhores 50-

cies têm presente as informações e esclarecimentos, para bsrn jul
gorem os atos da diretoria, a qual todavia, encontra se á dispo
sição para quaisq uer outros Informes que se tornem nscessarios.

Como poderão verificar, foi gasto ,COI;I1 indigentes, no pre
ente exercido, �l apreciável soma de Cr$44.987,OO (quarenta e qua-

I tro mil, novece-ntos (�ih'nh'l e sete cruzeiros), entre medicamentos e·
'í'-.

. diárias; fornecidos.
.

A diretoria, visando melhoramentos e consequente cons

trução de novo prédio, adquiriu um terreno ao lade da sede já
existente, com li area d� 9.762 metros quadrados,

.

pela importan
da de Cr$50.666,00 (cinquenta mil, seiscentos sesssenta seis cruzei
ros), estando nesta importancia incluída parte das despezas de
transferencia.

Adquiriu diversos utensilios cirúrgicos, que "poderão ser

examinados na sede do Hospital, peja irnportancla de Cr$15.030,60
(quinse mil, trinta cruzeiros e sessenta centavos). foram osdidos
ainda, utensílios no valor de Cr$21.020,00 vinte e um mil e vinte

cruzeiros)' todos na firma Lutz Ferrando, Rio de Janeiro e cujo
fornecimento deverá se dar em breve, Adquiriu ainda uma gela
deira, necessária a conservação de-medicamentos e fabrico de ge
lo, pela importancía de Cr$12.984, 00 (doze mil, novecentos e oi
tenta t� quatro cruzeiros). Mandou fazer diversos concertos, como

sejam. encanamento, pintura, janelas etc. Visando melhoria nas

acomodações que já se apresentam bastante precárias, mandou fa
zer uma divisão na enfermaria para mulheres.

Com 8S caixinhas instaladas em diversos estabelecimentos
angariou de donativos' a irnportancia de Cr$�.492,OO (um mil qus
trocentos noventa e dois cruzeiros), assim distribuídos:

Casa Alfredo Mayer 70.00
Ctilss. Branca 41.00
Soco Beneíiclente Operaria 25,00
Bar Cordeiro 41,00
Casa Prochmann 70,00
88r «Ponto Chic»

I

70,00
"casliL.João, Seleme;: • .. 11,00 ,

H. Jordan
-

S[A. 25,00 .

Cas0 Erlits 10,00
Bar Guarany . 100,00
Cooperatrva de Mate �«aIQloxarife) 19,00
Cooperativa de Ml'lte (escrit) 21,00
Ernpreza Fuck Ltda.

. 50,00
Industrie Mad. Zaniolo S·A. 200,00·
Coletoria federal 664.00
,COSi)! Adolfo Voigt 25,00
Germano Stein S.A. 20.00 '

Banco lnco 30,00
total 1.49�,OO

Faltando ainda, v�rifjc&lr a importancia dos donativos de

positados em mais àéz. c@_ixinhas, qu� se encontram localizados no

interior. de nosso Município, I' '" .

Com fundamento tio Decreto' nr. 22.099 de 18-11 46, que
aprova o R�gulam"nto do fundo de Assistenciól Hospitalar, a di

retorifil, por seu pnzsidEwt�, requereu e conseguiu subvenção htde
ral de Cr$38.800,00 (trinta e oi.o mH e oitocentos cruzeiros, re
cebida em principios do corrente ano � depositado em' est�bele
'cimento de créáito.

Requereu aind2i a 5ubvençãío Pederttl,. ordinaria, est�ndo
aind3 et'n transito pelo Senado federal. o pmjéto que 'aprova o re�

pectivo pagamepto. Na Ui Orçamentaria m. 162, o Hospitsl foi
contemplado aindti com a importl'lnda de Cr$20.000,OO vint� mil

cruzeiros, como subvenção para 1948, cujo recébiment9 pot"siv!'].
mente só se procederá 2pÓS ri primeiro trimestre do corrente 1.111(1'

Foi re,:ebiJ!'j a subv'enção anual rnunic:iplill d.e Cr$3.600,00
treis mil e seiscentos csuseiros bem como, unl dGnativ� da Legião
Brasilein de As�istenCia, no importe d€ Cr$JOO.OO,OO cem rrlil cru-
zeiros. ". ..

,

.

. finalmente, julgando inadiavel a nflcessid&lde da construo

ção de um. novo prédio e outros melhoramentos correlatos, opínl\
pelo inicio dIA citada construção a ser proc@ssado pela nova dire·
toria que será @Ieita no dia' ] 3 do corrente méz. ,

,

Julgando serem estes os esclar�citt\entos que poderia pr\"s-
tal' aos Jignos associ3dos, deixa aqui assinalado seu profundo re

conhecim�mto 'e agrbidccimento il todas aquelE's que por qUf.dqupr
meio cooperam paru o engrond�dmento do Hospital Sa!lta' Cruz.

CAnoinhas, 5 de :janeiro de 1.948.
A. bwiolo Presidente
Irmã Anna 1. 'Mordomo
SiI.vio Mayer I. Secretario
RoIf Walter' l' Ttsouriiro

BALANÇO 'GERAL
,
'ATIVO

.

Imoveis' .,

M�terif11 Cirurgico
Moveis é Utensilios
Utensilios Copa e Cozinha
Roupa de Canw e Meza
O@neros Alimentícios'
M�dicamentos

. Apülit:es
Caixa
Contas Correntes

192.783;40
28.915,80
21.530,30
4.198,90
11.192.10
2.122,00

44.956,00
.\5.000,00
3.478,00

210.944,90525.122,00

PASSIVO
Patrlmonlo

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
De Lucros e Perdas

Material Clrurglco
MOVITis e Utensillos
Utensilios Copa e cozinha
ROUpH de cama. e Meza

�

Imligf'f.1tes
Luz, Força e Material
D::-sp(' zus Gerais

.

o rd"!:,11 ildos
\

fretes � Carretos
.St:\'guro$
Generos Alímenticios
Patrimcnio

524.122,.00
«LUCROS E PERDAS,

3.21l2;�jQ
2.392,30
466,60

2.798,00
44.987,00
3.685,90
7.944,50

24.000,00
1.037,50
851,30

45.567,20
137.960,10 274.903,30

A Lucros e Perdas ,

Donativos • 117.090,00
Juros ,e Descontos 12.211,20
Sala de Operação 17.430,00
Mensalidades 12.758,80
Subvenções 3.600,00
Medicamentos 11.163,90
Pensionistas 100:649,40 274,903,30
PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS I

Os. membros da Comissão de Contas do Hospital Santa
Cruz, abaixo assinados, reunidos especialmente para. tomarem co

nhecirnento do "Balanço Geral", demonstração da conta "Lucrai e.
Pudas", "Inventario Geral" "Relatório da Diretoria", livros de @$

crlturação, demais contas e documentos referentes ao exercício fin
do, depois de constatarem em tudo :li mais perfeita órdern Q eXB-

.

tidão em todos os documentos antes referidos e demais átos prati
cados pele Diretoria, recomendam SU;l. aprovação pela próxima AIS
sernbleia Geral Ordínaria, a realizar-se: no dia '11 do corrente mês.

Canoínhes, 8 de janeiro de 1.948

Paulo' Ritzrnann

Benedito Terézio Carvalho JI'.
Teodoro Hurnenhuk

VERSOS P'RA
CANTA'R

(Lulú Zico e Julio Mané)

Vamos vêr compadre!
"Nós fa" ficando malandro!

Diz·�e que a :,omhd do m'ato
Fa:t. barulho de saudade;
E <,nós V('[Ü» fazer badernll

AqUi dentro da cichde!
- E' questão de pre�tigiQ).

E' só lhe dar terreiro

I Uma pi�ga, un:1 de!'afôro;
, Tá poo.tinho p'r'o serviç@

De déz ele tira o cÔro.
- Prá faze. bota de (óle.

Mas nós '1ue «sêmo» é'ducado,
. . .\

Não vamos nesstt: càmíoho;'
Q�en:mos trat H' a tt!Jd6s

COIl1 deceocia, com' carInho;
- Somos p09r�$, mas, S0mos

granios
.

.

�

.
.,

Isso de fa nf.uronada
Vai cair no desagrado; .'

Dos amigos que S� prez ..m
Do povo que é· tlducadQI
- .Nãb· é eV'ulgellio, 'IDó'S é li

ção - Vamos �mbora'! '

,.. f>�)is ha homens de coragem
r

Por ter nascido na serra,
C.�itadillhl)l\ de nós dois

Que nascemos noutra terra.
-- Quá llbda! Br�sjl é Brasil I

Ser Gabado dtcidido
-Não é sina do sertão';'
P,,;rqlle na beira do mal"
Ta�bem nasce valentão!
- Briga até sem nagão'!

o Baile de São' Siloes
ire no Lanoinhense

'Fleiçâo da Rainha e

Damas de Honra

Transcorreu animadissímo o

baile que o arístocratico <Clube
Caneinhense> levou a efeito na

noite de 31 de dezembro. Mui
to embora o Jazz Luz, vindo
de Curitiba, não correspcndesse
à expectativa chegando mesmo
a 'enervar os amantes da bôa
musica, as danças se prolonga-

Iram
até às 6 horas do dia 1.

, Sem nenhum favor classifica
r
mos a noitada como "a melhor"
'Çle quantas foram até hoje rea-

lizadas no Clube da Rua Major
Vieira, Abalançamo-nos a essa

classificação considerando iii du
ração das danças, a ornamenta
cão caprichosa do salão. a )ite-.
ral lotação das dependencias do
Clube e' a fiel observancia do
traje de rigor pela m<i}ioria dos
convidados.

,\

.

Nossas calorosas felicitações
ã Diretoria do Clube pelo es

trondoso sucesso desse baile que
.marcou época.

xxx
'"

As duas horas; do dia 1 0. .de ja
neiro, confsrmé foi amplamen
te divulgado, no salão principal
de Clube Canoínhense, teve lu
gar a apuração do cencurso pa
ra "RAINHA" e. "DAMAS DE
HONRA".
Foi proclamada eleita e coro

ada com as solenidades de es

tilo a graciosa senhorita Lour-
. des Mayer, que obteve-nada me

nos de 1729 votos. As senhori
tas 'Nair Allage Selsme, com

678 votos, Celi Ferreira com 183,
, Irene Loefler com 243, � Hllde
garGl Gaertrier com 1'91 vetos,
foram proclamadas "D'A,MAS
DE fIONRA". Pela ordem de
votação obtida seguiram-se as

senhoritas Paula Maria Seleme,
Odá Prohrnann, Mirtes Olivei
ra, Miri9.m Bitenceurt/Lady Cor
deiro, Air Pacheco, Romilda Ritz
mann, Gerda Vollrath € Horten-
cia Bettega.

'

�

BITTER AGUIA,
é um possante estomacal, fei·

to de raizes medicinais.
)

Asso(lacão "Pró
Gibásiu de (âD�=

inbas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 rou�afalo�omem casa. Prochmann farmacia miveira·
1

Artigos ãnos em:

Sedas, Lãs, Casemiras, Armarinhos

W. Narciso Prochmann

V PI S� Deseje U�11
I

..

Radio?

Não perca tempo

Dirija-se a - Caso. de Lour-enço Buba

que tem para pronta entrega Radias

para lsuz e f)dteritl de diyersostipo s

e marcas a preços reduzidos

COSTUMES E TRAJES
OE LÃ E OE LINHO

.

Rua Paula Pereira 40 Canoi�has'

Equipamento Standart c�mum a todG3 os model�s
� - A�SelJlil� dianteiros
1 ._ i\ �S@Hl t o Traseiro P:t ra 2 pessoas
1· - Pu eu sobressaleu te
1 - Jogo capota completo (dianteiro 6 trazeiro)
] - Manivela de arranque

A Banner faz a roupa.
E o SC�-�UET:Z em

Canoinhas faz as

encomendas.

Pronta entrega no Rio de janeiro
Informações completas com

Todas as semanas novas

AM08TRAS.

Sras. Lavadeiras

�. Catarina

Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OLIVEIRA"
- Florianopolis

Usem o Sabão

"TUPI"-,

Dr.Cubas
Medico

Operações - Partos.

Doenças de Senhoras.

Atande chamados a qualquer hora

SILVIO A. MAYER melhor e mais econemico
Pabrlrado per

Sapatos de Senhoras
Concertos em' geral como

saltos quebrados e defeitos de
. fabricação concerta o sap<l-'
teiro perto do Centro de Soude

Salão

"MODERNO"
Rua Paula Pereira, 23

VEI\lVl1\NENTE
PENTEADOS.

[V\1\NICURE

Marcenaria
de Ovidio Bonássolii

ROa Mal. Deodoro

Moveis rLIsfi(os colontets
para pronta entrega

.

H(�ifa qualquer enrornenda
referente ao ramo
. ,

Fa:$ uma visita,
. antes d� Natal.

----------

J�lototicleta
Vende-se uma motocicleta no-

'.

va, da afamada marca "Java"
.

Informações nesta redação.

Cirurgião dentista I

Dentaduras anatomicas, ponte
e pivots darilicos, etc. H�uIK� & M�tl��r Una,

Marcilio Dias

Rua Paula Pereíra, 28

Irmãos

CONSULTAS:-
7,30 - 11,30 e das 1,30 - 6 haras

I Praça Lauro Müller Canolnhas

"PHILCO'"

Canoinhas - Santa Catarina
. Confecções para:

Homens e Senhoras.

Praça Lauro Müller N. 11

Canoinhas - Santa Catarina Bicicleta.

Interessando V. S. adquirir um bom aparelho de radio,
tac to 'para correu te elétrica como n_ Bateria, J(ilUJ bre se

que:-PBILCO é um produto de insnperavel qualidade,
Oferecemos para pronta entrega belissimos modelos.

Visitem-uos, peçam uma demonstracão sem compromisso.

Chamamos atenção, que com a instalação 'de Oficina
de concertos, estamos em condicões de prestar assistencia
técnica aos nossos clientes. Aceitamos qualquer marca

de radio para concerto. Preços modicos,

Corno e Ind, H. Jordan 8/A - Filial Canoinhas
Agentes Concessionários da PHILCO

Vende-se urna bicicleta equi
pada marca "Minerva' por pre- .

ço modico.

Biitter Aguia

FARINHA INTEGRAL DE ARROZ

'"A I� rE e; I�I j"
•

Tem os elementos nutritivos do arroz.

integralmente uiilizado em sua fabrica

ção. com a abundancia de phosphatos
do larello e as ...-!taminas da cuticula.

A farinha "Alegria" é a· defesa ·do

organismo infantil. porque se conserva
\

sempre fresca.

puro, é a vida de seu
I

-stomnzo. I Informações
Gassner.:

'

com

.5, 5. 2 ,'i ;±! ... ' e.
I"

Arrnazens próprios - Mercadocias em geral

Embarques dirétos a todos os portos

nacionais e do exterior

Ooilon Bastos SchroBoer
Despaches e. embarques

Tel.: "EMBAReÁDORA" -:-, C. Pestal, 168

Aparelhamento especializado para embarque

de Caixas Desarmadas

Jeínvílle - Rua Piauí, 15� - E .. S ..

·

Catarina

� � 0

CA.SÁ ERLIT.À
de

LI.. w. B��CD
Materitd Eletrico

Roupas de "",alha

A 'l'Ngos para p"'esentes
Ferrágens
.Lmu)as
Tintas
BI'inquedos
A'I'Hla'rinhos. etc.

Rua Paula Pereira N. 23
CANOINHAS --- SANTA CATARINA

@ 0

AVISO
,

,

Eugenio Noernberg, em virtude dos furtos ultimamente ve

rificados nos terrenos de sua propriedade situados em <Capão do

Herval», comunica ao públicc que proibiu, expressamente, o tran
sito pelos mesmos para caçadas e pescarias, nãe se respensabilí
zando por surprezas .desagradaveis que venham a atingir os in-
vasores de sua propriedade.

-

Marcilio Dias, janeiro de 1948 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fez anos no dia 4. tendo sido
muito cumprimentada a exrna. viu
va Chauby Selerne.:
- Festejou, tarnbera seu .nata

licio no dia' 4, o e timado' cava

Iheiro 'sr. Leo Freuod funciona
rio da União Madeireira, recebeu-
do muitos cumprimentos."

.

Fizeram anos:
- Dia 7 o sr. Fernando Wan

dra tsch, residente err; Tres Barras
onde gosa de muita .estima; a in
teressante menina Regina filha do
sr. Aldo Martelo. industrial.

,

- Dia ,3 a virtuosa sra, d. A.
malia Stoeberf, esposa do sr. jor
ge Stoeberl; a sr ta. EJeonor que
rida filha do sr, Miguel Skiba, re
sidente em F. Schmtdt;
- A srta, jandira dileta filha

do sr, Henrique Passos da mes

ma localidàde;
- A interessante meaína Vera

querida filha do sr. Sargento Renê

Sabbagh, residente em Ponta Gros
sa.

Fizeram anos no dia 9:
a exma. sra. d. Frida Kreiss digna, Por entre os carinhos de sua

espoER do sr. Ricardo Kreiss, de extremecida Iarntlia e abraços de
Marcilio Dias; a gentil senhorita seus amigos que são imensos
Salua Selerne j (r) jOVEn Sady Se- viu passar mais um ano' de €xis·
leme; Q menino Marcos Cezar, fi-' tecia o nosso distinto amigo sr.

lhe da sr. dr. Celso Rauen; a .me- Luiz Pacheco dos Reis cornpe-
nina Denise, filhinha €lo Raul R0' tente @ honrrati.e. coletor Federal-
Si. _Nossos amistosos parabéns.
- Oia,IO o sr. Noel Nepornu-

cena Pinto; a �alal'lte menina Iara Sre. d. Maria Gomes
filha do nOSS!) amigo sr. Antonio Mais um ano de

,

existencia
Santana e d. Cidália Santana; Cris-. alesre e felíz'comph�tou dia 10
tina dileta filha de sr. Narciso 8

til exrna sra. d. Maria Gomes,
Ruthes; Aurea Terezinha queridaj' Odigna esposa do sr, Ageriqr Q
filha do sr. André Rubel,

rnes, proprietarie nesta cidade.
- Dia 11' Transcorreu a data A aniversariante que conta

natalícia .da sra, dna. Mariazinha
. com vasto eirculo de relações

espo!'la qo sr. Donato Melis,
e amizade em o 'nosso meio so-

Aio da dia 11 o nosso bondese cial foi muito cumprimentada.
ass;ioante o' sr. Ad@lar Wiese; o' 'O c:!lsal sempre pródigo em
menino Agileu fIlho do sr. Aleixo amabilidades fi! gentilezas ófere-
,Bn�nny; A sra. Nat�lilt clign� es·

c�u aos, lilmigos. uma suculente
posa do sr: liTO GaI!otti de Tauc chm8scacla re�gaàa ti.fina Gervej:d
na� Di,,' i2 A su. Rns'ália es-

tendo como tlperitivo, delicio!io

J 'G k S II i$que�
posa do sr, ose aps i oba. -

A f€sta correu rmimHdissima.
def;;lOw e Judith filhos do sr. Jo- "Correio 'do Norte que tem
sé Gapski .3obo.; o sr. Jq:í0 Ru·

em grande conta respeituS'il11f'n-doIf. o jovem Osvalde 'Nerka, o te envia HW$ cumprimentos.
sr. Jeã0 'Fontana ]r.; o sr. Jorge
Stoeberl e finalmente o sr, Bene Ezio Carneiro de /Paula
,dito Ril)eiro. \

_ Dia 13 Inês filha do sr. Mi· A 9 do corrente o 'sr. Ezio
chel Selem�; o jovem Jamil Sele- Cameiro de PblUll;l, chefe d� tra-

dicional família e antigo habitanme., ( , .

I
- Dia 14 Er�cê filha do sr. te deste Municipio, comemorou

Ciríaco' de Souza de Tres Barras; O seu 73°. aniversário. Reside
a prendá.da sent.(llrita Jucelina fi- atualmente em Ponta Grossa, Eg·

Ihap;l3 e�flla. Vva. doa. Fermina tado �o Paraná, mas encontra-se prezado amigo e favorecedor
de Paula e Silva. ha cfins nesta deJecte, tendo si· Sr. Herbert Ritz:mann. Indus-

- Hoje: A..::ilia esp&sa dó sr. ,do homenageadn pelos seus pa trial de comprovada visão e ti-
Wald€miro Wagmr; rentes e �lmigos com uma chur

no ha anos dIrige a firma «Wie-
Z f Ih d L.d' p J.;'scmd>.; c()nlê.·.. rno,r&.tiv�.Jenilda i a () sr. U 0\ ICO a· r", " " � gando Olsen S. A.)', da qual é

ch�co;o jovem João Amaro filho "Correio do Norte", qu� o acionista. A estima de que des-
do sr.Va!ério Silva; Silvio filho do tem f'ntre . seus grandes amigos fruta entre .s�us operarios e

sr. Inácio Ignad{eski de Felipe apn�sen1b·lhe pRizbens. funcionários, a -admiração Ele
Schmidt; a menina Elis�beth fIlhà Dr. Sivio, A; Mayer que é alvo por parte de seu�
do sr. Henrique So�t ,er de Mar· colegas e amigos são te$temu-
Cilio/Dlo;3.

'

A 13 do COrl'€nte o Dr. Silvio nhos eloq1:lemtes de seus raros
'- Amanhã: Doa. Everilda. etil' Alfred() Mayer, «nosso querido' dotes. E' sabido por todos mas

mitti esposa dG sr. H-ans Comitti; Diretop, completou mais um a- não é dema.is rep'etirmos, que'
e Augusto Brahuardt de Felipe niversário, hmdo sido alvo de o sr. Herbert Ritzmann e um

Schmidt; o joverr: Valdemar Ca· gnn'ldes homenagens por part�· dos industriais' mais progre$sis-
dor; aplicado alurf(9 do COleg,io San. do seu va$to circulo de amigos. tas da zona muito tendo feito
ta Maria de Curitiba e qu� se a- Indiscutivelmenté, o amiversari- p€lo desenvolvimento da lo�a'
ch� em, goze; de ferias'em Pacien· ant� é um dos valores da nova lidade de Marcilio Dias. Pre-
da, é filh0 eetimado do casal' Ma· geração. Operoso, inteligente,. genternente S. S. apoiado por
med e Mai"ill- Cador. compet€nte 'no seu mistér. em um grup@ de industriais igual-
Scomidt.

.

poucq tempo' venceu na sua mente progreSSIstas, cogita da'
- Dia 17: a esbelta senhorita terra natal., fundação de uma empreza df."

'Jun.neli querida (lIha do �r. José, «Correio do Norte" flue o 1'ld- navegação aérea nesta cidade,
Lucas. mira e estima envia-lhe plIra- send@ tambem um dos baluar- !

,

- Dia 113; Clotildt esposa d(\) bens. tes do movirr.ento pró fupdação Tti.ltI lia II tn estomago I.
sr. Lauro Bustamaote; o jovem A· do «A,éro Clube de Carioi-

I'zis f'lho do sr J"ãn Seleme atual· .Industrial Herbert Ritz- nhas». fÓIte, usaudo
mente residindo em Ri" de Jaoei- mann <Correio do Norte', como \" I L b t' 1'0 Bru"ggomannrOj Pedro Augustiniano Muz 01. A data de hoje assinala a muitos outros amigos sel.1S, a- Bitü.,r Ar;:rUl3 puro. I

a ora ar· ',li. .

___D_i_a_1_g_:_�_1_b_r_ia-i_�I_h_a-d_o-s_r_.-p_a_l_s_2_g_e_m_._d_0_,_n_a_t_�.li__cr_·o_·_d_o_n_o_ss_o_._b_r_a_ç_a_-_�_-�ã�p_a_n�m�'t���d�e�h�O�J�·e�.���������·�o��'������fLO�ANOPOUS\-Sta.Ca�riM

Lau Fernandes; o sr. Deodato de
Lima. Deflue nesta mesma data,
mais um ano do valoroso confra
de "A Imprensa" de Caçador.
Dia 19, fará anos o Sr. Octa

vio Gomes Correa.
- Dia 21 Colhe rna!:'; um crá-,

vo no jardim ela existencia a ga·
lante senhorita Maria Cacilda \'Vol·
kan filha dileta da exrna. v-« EI.
li Wolk:l.n.
A' todos �s parabens de, Cor

reio do Norte.

Sr. Justiniano da S. Qua
dros

Festejou seu natalício no dia
10, tendo sido muito curnprirnen
tado o estimado sidadão sr. jus
tiníamo da Si! \/2 Quadros, elemen
to de destaque da U.O.N.
Embora tarde aqui . fium' IJ)S

nossos curoprimentos,
Sr. Luiz Pacheco dos

Reis

Canoinhas,Rno Santa Cahrina, 15 de N,' 33

. Diretor-propríetárro: SILVIO A. MAYER
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CmCULA AS 5. as.FEIRAS

Noivados
Com a gentil senhorita Lour

des, dedicada professora do
Grupo Escolar General Osório,
de Tres Barras, é querida filha
da exma. Vva. d. Ferrnina de
Paula e Silva, contratou 'casa

mento I) sr. Leocádio Ulir, hem
rado comerciante de Tres Bar-
raso

Contratou casamento com

a srta. Alzira filha do casal sr.
João e d. Francisca Werka Q sr.
Nelson Bannak.
Parabéns.
-. Contratou casamento o jo

vem Ivo F Barbosa, filho do
sr. Rosalino Barbosa, com a dis
tinta srta. Maria Eulália, filha
esterriada do- sr, Joio' Batista
da Silva.

- Centrataram casamento a

gentil senhorita .Maria Barbosa
sobrinha do sr, Felipe Mansur
e 'o jovem Nilson Martins, resi
dente em Florianopolís.
O jovem Aldo Furtado filho

do casal Nicolau e Temporia
Furtado, .csntrsreu casamento
corh á distinta senhorita Maria,
filha do sr. Benedito e d. Vir

gilina de Morais, residentes em.

Itararé.

Bouquc'( Clnb
A Diretoria deste gremio tem a

su}?ida honra ,de convidar as

disdnta$ assGciadas e os S1's. sa
cias tão Clube Canoinhense e �x
mas farrlilias par� o Grito de Car

naval, à realizar-se na noite de
24 do cornúJte, nos. salões do
Clube Cimoinhense

Canoinhas, 11 de Janeir9 de
1\:'l48

,

Traje _" Dishrce c&rnava

lesco. Havei'à premios para a

Sra, e Srt9. mais elegante e mais

original. As mesas poderão ser

reservadas .Ra Casa Prochmann.

--------------------�------�--�----------------------�

Afonso Fleith e, Gertrudes Fleith
participam o contrato de cesemento de sua filha

Valmi Fleith
com o jovem

.. PIinio D. Silveira.
�----------------------------------------------.--------�'..

,

v_"
------------------��--------------------------�--------

Rose/is Maria e Regina Coe/i de Fatima

Schramm, participam, aos parentes e amigos o

nascimento de sua irmãzinha RIrA DE CASSIA,
ocorrido em Curitiba 8 30/12/47.

Trás Barras, janeiro de 1948.
,

,
'

�---�----------------------------------------------------*

S� B. Operaria
31 de dezembro,a popular So

ciedadeBeneficente Operaria.que
se orgulha de centar com mais
de meio milhar de associados,
realizou @ seu tradicional baile
de passagem de ano., Prolonga
ram-se as danças até raiar fes
tivo o primeiro do Ano. Como
das outras vezes as dependencias
da sociedade foram pequenas
para comportar o elevado núme
ro de socios presentes. Indiscu
tivelmente (9 espaço é um gra
ve probl�nHI n.�.:" l'loiiles levado
li efeito pela Op�raria.
Afinado conjunto local que

atuou ,a eontento, conc{)rreu

para. @ brilhantismo da festa.

SOf? Recreativa São

Bemardo

Na prospera localidade de
"MARCILIOS DIAS", a Socie
dade Recreativa são Bernardo
recentemente fundada 'e que
eongrega operarios, lavradonts,
cQmerciantes e Industriais, rea

lizou em a noit ... de 31 de de
zembro o seu baile inaugural.
E'11 ambiente d@ animaçã© e

'cordialidade as danças se prolon
garam até .0 amanhecer, muito
embora o jazz se "r�tirai'sse"
por volta das treis horas.'
Nossas fe-licitações á. Direto

ria e aos associados da Sociedade
São Bernardo pelo sucesso dt)
seu primeiro baile.

Atenção, srs,

Via'jantes
Quando fôr a Jaraguá do

Sul, procure o"

Hotel Central

DESPED�DA
.

Impossibilitado d� fazê·lo pl:'s·
s;j)alm�nte, despeç,� me, por inter·

médio 'elo «Correio de Norte., de,
t€l!'io!' 0<; bons àmi�()s de CII'

o@lnhas.

Belisario Ramos da Costa
-�-----_._'�-_ ... _--'''- -----

Seu novo proprietário sr.

Amaro .iYlartigs está sempre
á di5posição. O predio pa$'
$ou por grandes melho�r·
mantos, .

É o melhor da praça. ASl3eio.
conforto, mesa exe�len t�.

,
�/

I

Labot'ahrio Briiggemann
fLORIANOPOLIS - Sta. Catarina

P A R A F E R IDA 5 I

ECZEMAS,
IN FL-AMAÇOES,
,C O C E I R A. �,'

,

F R I E 'I R,A 5,
ESPINHAS, ETC.

BELOS E DEMAIS

UECCOES D�
tOURO CABEt'UDO.
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