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Nessas manhãs formosas me levanto I

Com saudades do sitio =rn que morei,
E onde a vida/é mais pura e tem encanto

Que entre o luxo daqui não encontrei,

cmCUI,A AS 5. as-FEJm.i\S

\

Um busto que
está -rn dàuída

Casamento

,

Pois là, quando a manhã volve .� levanta

O seu manto, 11 Natureza então sorri!
Nos laranjais em flôr alegre canta

.

O mavioso sabiá ... e o bem-te-vi

Sabado proximo terá legar
o enlace matrimonial do. jovem
Eleuterio de Lara com a estimada
senhorit a Francisca Ruthes am

bos residente em Rio Novo
O ato religioso efetuar-se à

na. Matriz Cristo Rei.

'Festejou mais um ano de um exís
tencia em pró! do Município de
Brusque. o valente semanarro=O
Rebate" de propriedade do sr,

Alvino GnJff.
Por tão gruta efernérirlo apre-

� nta n1(15 _2_a_�_�.�_::I2:!.: _

��"'::::==::,:.::=::::::-..:.::=:.:::.::.:::�.::=:----==---=::::::.=::::.=

Tudo na vida é assim' mesmo.
De começo muito cartaz. mui

to reclamo, muitas saudades, dr"
clarações de amizade que pare
cem não ter fim. Com o perpas
sar do. tempo tudo esmorecei
cai tudo na poeira 110 esqueci
mento: os homens diminuem aque
le fôgo, aquele ardor, proprios
das primeiras horas.

Encontra-se na Prefeitura Ml,I
nicipal, hu quasi dois anos, o

busto em bronze do Prefeito Ali·
nôr Vieira Corte. Pouca gente
sabe disso. Incumbiu-se de man

dar confeciona-lo o industrial Ma
nuel Fernanues Luiz, para, por
meio d- subscrição ponular, rea
ver a quantia despendida que
monta em seis mil � tantos cruze:
iras.
Os endeusadores do momento,'

ficaram de acordo, etc. Surgio.po
rem, uma duvida: é ou não s: ca

beça de Alinor? Uma comissão
compareceu.a convite 'doPrefeito.
Mirou, remirou pela frente.por de
traz e sentenciou: Não está p�,re
cido, E do corredor do Foro
desapareceu o busto.

Caaoinhas tem sz-r com busto
de bronze!

Mas ... perfeito ou não o caso é
que o busto é consagrado ti Almor
Vieira Côrte. Nós que o conhece-
1.:0$ pessoalmente, podemos achar
diíerença, mas ,8 posteridade ao

passar defr�nte o busto lJ3 de ex

c1amar:- O busto do Prefeito
Alillor! E ninguem achará ruim.
Sf'rá que centenas de estatu3s que
por ai existem são parecidas com .

o homenageado?
O entusiasmo por ilquele que

foi bom f':stá unlfect·ndo ..
O busto, porem, ha, de ser colo

cadlr .em praça publica corno ° de
Vitor Konder t@mbem, é qllestão
de se movimentarem os homens
que desejam hornenHgel1r f'lque!es
que trabalhmram. por ums Cano
inhas maior.

Como é lindo viver se em sitio assim!
Gozarse em doce paz a curta vida,
Trab vlaando na róça ou no jardim!
E, á noite, ao terminar essa àrdua lida Dr L';I;z� ro R � <:\101'"• (j C u U I_� ......,

. .)
Dia 11 comemorará a passagem

de mais um ano ele. existençia
". nosso grande amigo sr, dr. La
saro Bastos, decano dos advogados
locais, é grandemente estimado na

sociedade Canoinhense. -'

Um abraço dos que. moureja m

nesta casa.

Sr. Gilberto Philippi
A passeio esteve nesta cidade

o nosso assinai.te sr. Gilberto
Philíppi, abastado negociante e

psssôa de alto prestigio politico
nas fileiras: da pujante U.D.N.,
residente no Municipie de Bom

Retiro.S.S.hospedou-se na reside
ncia do nosso amigo sr. Lindolfo
J. Rodrigues de quem é cunhado.

.1.

Vêr a lua, do céu, a 110S fitar
Ou então pelo prado o pirilampo

.

O seu próprio caminho iluminar!
-Corno é lindo viver se lá no carnpo]. .. •

Nessas manhãs formosas que saudade

Eu sinto do lugar em que morei!
E'· que aqui não existe a au.enídade .

Do sitio que obrigado abandonei! ...

Equivoco de redação
Em e nosso ultím� numero

noticiamos o nascimento da garo·
ta E:dna dando COi,10 pais, o casal
Lauro Michel, quando é ela filha·
do sir. Alex Michel e d.

_

Otilia
Micl�el.
Pedimos desculpas pelo en�a

no e novamente auguramos felici
dades a inocente Edna.

. farão aniversàrio dia 9: a ex

ma sra, dona joséía digna espo

sa do sr. João Muziol: o menino
Diriô filho do saudoso Prefeito
Alínor Côrte; o sr. Davino D. Sil
veiro.
Di« 10. Chimone filho do sr.

Michel Selerne-
A SfU. d. Herrninia virtuosa

esposa do sr. Emilio Rohrbacher
Transcorrera dia 10 a data

natalicis do menino Jaime filho
do nosso amigo João Seleme: e

Laila filha do bondoso comer

cíante Jacob Selerne.
\

Aniversaries

Dia 1. festejou seu aniversarlo a

galante menina janete filha do
sr. Basilio Hurnenhuk.
Aniversariou-se dia 2. o sr.

Pompeu de Oliveira honesto
empregado da firma Zaniolo.
Comemorou dia 3 H data na-·

talicía a sra. dona Amélia vir
tuosa esposa do sr. Miéco Bo
jarski.
Foi muito cumprimentada dia

5 li galante senhorita Dirce, fi
lha do sr. Benedito Terezío de
Carvalho Jor. e fino ornamento de
nossa sociedade.
A efemeride de amanhã assi

nala a data natalícia da estima
da senhorinha Renate filha da
exrna viúva ROSd Ríede-nesta
mesma data comemora seu

natal a gr2lcil senh6rita Licea
filha do sr. frt'derico Kohler.

: Ed.ital de citação com o

nrase de trinta dias
"

o cidadão Antonio Burgardt,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da co

marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER. a quem inte

ressar possa que processando
se no Cartorio do Civil e Or
fãos desta comarca o inventa
rio dos bens deixados por
Maria da Conceição Pacheco
dos Santos Lima - ficam os

herdeiros João Cordeiro Pa
checo, residente em lugar, in
certo e não sabido, Maria Joa

quina Faria Pacheco easada
com Otavio Farial residente no

E:5tado do Paraná, Maria da

Coí,ceição Pacheco Lazari, ca

sada com João Lazari, residen
te no Estado de. Paraná, Fir
mino Pacheco, Leocadia Pa
eheco Bortoloti e Dr. . Ozéas
Pacheco, residentes no EstadQ
do ·Paraná, João P<'lcheco Filho,
Adelaide Pacheco Camargo, ca-.
sada com Trajano Bélti:;:ta Ca

margo, Lauro Agnstinho Pache
co, Benvinda Pacheco Maciel,
Leocadia Pacheco Maciel, Au
rora Pa.checo Maciel e Adelina
Pacheco Maciel Almeida casa�

Ja com João Antonio de Al
meida Filho e Laura . Pacheco
Maciel, residentes no municipio
da Lapa, Estado dOl. Paraná,
Etelvina Pacheco Ribas, ·r�sidE'r'
te tambp.m no Estado do Pa-.

raná, citados po� este edital,
com o prazo de 'trinta dias,
contadcJs 4I4.a primeira publica
ção, para dentro de cinco dia�
dizerem sobre a descrição de
bens e a valor a eles atribui
dos e para verem seguir até a

decisão final
. e referido in

ventario, sob pena· de revelia.
Para os devidos fins, mnndou
expedir o presente ed1tal _que,
na forma da Lei será afixado
no lugar de costume e publi
cado uma vez no· Diario Ofiei
aI dI) Estado e d1l3S vezes no

Jornal «Correio &, Norte:> des
ta eidade. D8do e p';;;;.-sado' nes
ta cidade de CaTloinhas, aos

vinte e seis de janeiro de mil
nov·ecentos e· auar�nta e oito.

Eu, (a) Rubens 'R., Silva.
Escrivão o E'sCrE:vi.

(a) Antonic B1jFg�rdt.
Juiz de Paz -- no exercicio do

cargo de Juiz de Direito.
Está conforme o original afi

xado no lugar do costume do
que dou fé. Eu Rubens R. da
Silva, Escrivão· que o escrevi

dató, confiro, subscrevo � e

assino.

Canoinhas, 27 ·de janeiro dlt 1948
Rubens Ribeiro da Silva.

Folhinha de desfolhar
Da acreditada firma Beulke

Metzger & Cia, fabricante do afa
mado sabão "Tupi", de Marcíllo

Dias, recebemos como brinde
urna linda fulhinha comercial
GratosTranscorrerá, dia 8, a data na

talicia da gentil senhorita Abedu
lia, filha dileta do casal Maria e

Antonio . Damasceno é tipógrafa
de Artes Ora ficas;
-- Fl2z anoS! no dia 3 a

geotil senhorita A'cgelioa, ir
mã do IjOSSO amigo o jovem

-

F}lel,lterio de;: Lal'a.
Festeja,l"à seu natalicio no

dia 10 a meaiua Ivone, fi
lha do cal'lal Osvaldo Wol
kan.
Aüs 6niversariantes Part!bens

. do "Correio do Norte"

Sr. Paulino F,urtado
.

Deu-nos o prazer de sua visita
.

acompahado de seu filho e so-·

brinho .. O sr. PàulillO Furtado,
é nosso agente.em Papanduva.

Edital de citacão com 'o
.

.

prasa de trinta dias
lJeDde=)e

Um terreno medindo quatro·
alqueirt's, todo ce:cado. Para tra

tar com o s�nhor Emprskl \'Vatz

k01 residente em Parado.

Cidadão Antonio :Burgardt, Juiz
de Paz nO. exercI cio de cargo de

Juiz de direito da Comarca de
CanGinhas, Estado de Santa Ca·
tarina, Brasil, etc."

_

Faz saber a quem po<;sa interessar

que precessando·se no Cartono de
Orfãos desta comarca o arrolamen
to dos biÓns deixad0s por Paulo
Drozd ou Drozda, fica o herdeiro
José Drozda, reside:lte em lugar
incerto e nãO sabido, citado por
este edit� com praso de trinta cJjas•.
contadQs da primeira publicaçãO.
para dentro de cinco dia;;, dizer
sobre a descrição de bens e o la

lor a eles atribuidos e para ver se'

guir :até a deCIsão final .e referido

,arrQlamento ou o competente in

ventario, se 0CQrrer a· hipotese
prevista nl1l art. 520 Cod. de Prac.

Civil; sob de pen;;, reveli�. Para os

devidos fios man(h:m expedir e pn::
sente edital que, na forma da lei,
será afixado fI(l lugar do costLlrlle

e nublicado. uma veZ no f)iario
Oficial do Estado e

. duas \·(;zes

no Jornal <Corn'i" do Norte», des
tfl cidade.

D�do e pissado nésta cidade ele
Canoi,phas, aos dezeseis (16) de

janeiro de mil novecentos e qua
renta e oito. Eu, Rubens R. Sil
va. Escrivão o escrevi.

(a) Antonio Burgardt.
I Juiz de Paz no exercicio do

cargo de Juiz de Direito.
Está conforme o original afi

xado no lugar do costume do

que dou fé. Eu, R. Silva, escrivão
o escrevi, dato, confiro, subscre
vo ft assino.
Canoinhas, 27 de janeiro dte'

1948.

Nascimento

Está em festa em Joinvile; o

lar do .sr. Newton Melim e de
sua exma esposa d. Liéje Alves
Me1im pelo nascimento do robus-'
,to gctroto Fernando Henrique.

Parabens

Seis dias de Canoinhas
a Felip& Schmídt

O nusso bondoso agente de
Felipe Schl1li(ít escreveu-nos narro
rando que o p:-1cóte. contendo
"Correio do Norte" levou seis
dins e chegar áquela localida·.
de. Isso acontece, porque. quan
do o trem afraza uma hora (l

�stafeta não mais esperil., doi o

I)lJcóte passei<1r por outras pua
gens mais lind�Js e interessantes.
Que fazerl Aturar pt'lra não per
der os amigos do .Correio !

I

-:�==================�
\

Tenha um f�stomngo

forte, usando

Bitter AgUla . puro.Faleei,nento

Faleceu em Florianopolis, onde
res;dia, no dia 26 do mês findo
a vlrtuo!'a sênh0ra o. Luisa Ro

drigues Cabral esposa do sr. Tte.
Ari Cabral e mãe:: amantissima
do notavel historiografo Catariuen
se mérlico e deputadr) á Assem·
bleia Legislativa sr. dr. Osvaldo
Cabral
A exma. família os nossos sen-

BAILES
Comemorando aS festas do �ar

ntlval
.

o elube Canoinhé'Dse ·e S.
C. Operaria a:_ rirãG s�u, 'ia Iões
aos associados.

I .

li Sociedade Beneficente Operária "(anoinhas" II
GON'VITE

tidos pesames.
I .

. J7�situ
.

Deu- nos a honra· de sua vIsita

o estimado cidadão. Jordrtoo Ri
. ghetto do alto comercio de Mafre:.

D+-> ordem da Dil'etot'ia, tenho o maximo pra
zel' dt� eZJ)) vidar os S1's. Associ�dos e Ex�nas_ 'Fil-·
mi!i:1fi para os bailes Caro<tvalescos que est.a 8ociH
dadH It:ivul"á a efeito nos dias 8 e 10 de. F'ev.eJ'éí ro
pl'()xiIlJO e vesperitl dansaute no dia 9 do nwsmo.

OULtoiubas, 22 de janeiro.de 1948. ..,.

Sr. Bernardo ��etzger
Festejará seu natalicio dia 8

do C0rrcnte O nosso distinto e

bondoso amIgo �r. Bernardo

Metzger agente do. "Correio do
Norte'" em Marcilio Dias; em cuja
localidade goza de grande· estima.
Arrendatario do salão principal
socio da firma Beulke, Metzger
& Cia fruticultor esmerado, exce

lente chefe: de \ familiu, li data,
pois será festej:'lda com entusifl,smo
e aos p3rab�'ns e abraços que
vai receber, enviamos os 1I0'OSQS
C(Jm muito calor e arni.�ad.e.
I

Oady Nader

l' Secretario(,
,

N_ B. Roga-se aprf'sfjntação da carteira·

�compalJ lwda d() rrli:ào de jabeiro çle 1948.

A;- .nit'�as pc.(J·'lão t-(7t'. reservada..; a começar
das 8 bUfaS do Jl:i 8. _jl======='

Social

Rubens R. Silya
Escrivão.

\
\- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



) CORREIO DO NOR'l'E ,
,�

; iI!

VES,T�TUTOS do "Hospital Santa
Cruz""-t' I�'"

',

;, I�f:�·

C onclusão do numero anterior

para auxilíà-Io nas cobranças, exigindo que o contratado preste
contas ao menos, de trinta em 30 dias;

h) locar os imóveis pertencentes à sociedade' devendo
submeter o seu ato á deliberação da diretoria ; .

.

'

i) ter em boa ordem a escrituração da : ociedade entre
gando-a 111 um guarda livros, si Iôr" necessário: ,.

j) fornecer ao presidente' para fazer parte de seu relatório
,

anual o balanço geral da sociedade, a conta. espertlicada da re

ceita e, despesa.demonstração do patrimonlo, movimento de caixa
e tudo quanto Iôr preCIS0 para. tornar claro o estado. econômico
e financeiro d? socledade; ,

. .

.

.

, k) retirar dos' estabelecimentos de. crédito .independente de
visto do presidente, importância não superior a quinhentos (Cr$
500,00) por.mês (art. 44, letra c: e. " ;

.

I) assinar com o presidente os documentos de que- trata
a letra <e� do art. 44 e, com aquele e ti secretàrio, os títulos confe
ridos aos sócios;

rn) documentar todos os pagamentos que fizer.·
Art. 50 - As transferências da tesouraria íar se-ao na pre

sença da Comissão de Contas, que subscrevera o respectivo térrno
lavrado em livre próprio.com o tesoureiro que entregar ã gestão ao

seu legitimo representante e o tesoureiro que a receber. .

, Art. 51 - Ao 2. tesoureiro con.pete auxiliar o 1. e substitui-
lo em suas faltas ou impedimentos.

CAPITULO IX
Da Comissão de Contas

Art. 52 - A Comissão de contas serã composta de três (3) mem
bros, ns forma estabelecida nos presedtes estatutos..
Art. 53 - A Comissão de contas compete:
f) examinar, a tempo as contas do ano findo, sendo facultado o

exame de todos os livros e documentos da sociedade:
.

b) elaborar seu parecer sôbre as contas apresentadas, aduzir quais
quer 'considerações a respeito das mesmas, e sôbre arrecadação e

aplicação zías rendas, escrituração de ambas estado geral financeiro
da sociedade: e seus encergos;

,

c) fazer, perante a assembléia geral, a leitura do seu parecer, o

qual, depois de aprovado, será anexado ao relatôrio do presidente;
d) assistir 'a transmissão da tesouraria, nOS têrmos do art. 51

e) exercer as atribuições de que trata o art. .';,7
Parágrafo único "_ As vagas que, em qualquer tempo, se verifica

rem na Comissão de Contas, serão preenchida . por eleição cumprin
do ao presidente em exercicio convocar imediatamente assembléia

geral,
CAP1TULOX
Do patrimonio

Art. 54 - Constituirão o patrimônio da sociedade:
a) os imóveis, semoventes, .rnóveis e utensílios que atualrn ente pos

sui e os que, por qualquer titulo, vier a possuir;
b) apólices da divida pública, ações de companhias e outros títulos;
c) legados e doaçoes sem aplicação especial, resalvado o dispos

r to no art. 58, letra "d";
d) as sobras de receita;

Art. 55 - As sobras de que trata fi letra "d' do artigo pre·
cedente, gU!!1I1do não tiverem de ser aplicadas em melhorarnen tos
nos serviços hospitalares, serão empregadas em titulos da dí vida

público, em ações de companhias de reconhecida idoneidade ou em

imóveis cornpetiudo á diretoria fazer inversão no que entender
mais favoravel 1:108 interêsses da sociedade.

I

Art. 56 - O patrimônio servirá para garantir os fins da sociedade.
OAPITULO X I

Da receita
Art. 57 - Constitui receita da sociedade:

-

a) as contribuições ordinárias e estraordínáras dos sócios;
b) os rendimentos do patrimônio;

.

c) as rendas do hospital;
d) os legados e doações em dinheiro, as esmolas e subvenções.

_..

CAPiTULO X 11
Disposições gereis

Art. 58 - Só gozarão dos direitos que lhes confere éstes estatu-
tos os sócios que estiverem quites com a sociedade.

.

Art. 56 - Nenhum membro da diretoria ou da comissão de con

tas poderá contratar com a sociedade.
Art. 60 - Embora terminado o mandato, a diretoria continuará

no exercicio de suai funções até a posse de seus sucessores.

Art. 61 - O ano financeiro da sociedade será contado' de 1.
de janeiro 8 31 de dezembro.

.

Art. 62 - Não. poderão ser desviados das respectivas aplicacões
os fundos doados com destino determinado.
Art. 63 - A srciedade só poderá ,ser dissolvida por aprovação

de dois têrços de seus sócios, em duas assembléias gerais espe
cialmente convocadas. quando por absoluta falta, de meios não pu
der prlltencher seus fins.
Art. 64: - Dissolvicia a sociedade, a diretoria ficará encarregada

-

de liquidá Ia, dispondo de todos os bens fazendo pagamento das
dividas que houver e distribuindo as subras entre 8� instituições
congêneres do município. Reputôm,se para isso, os liquidanteS in
'vestidos dos poderes necessários para tran!;igir, assinar as escrituras
de venda dos· bens, receber o Dreço e dar aquitação.
Art. 65 - Só �e poderá cogitar da reforma dos presentes esta

tutos em assembléia especialmente convocada plllrB êsse fiJ11.
Art 66 - Nenhuma re:orma ou alteração dêstes estatutos pode

rá modificar os fins da sociedaJe nem emprestar lhe caráter diverso
do qUil atualmente possui, sob pena de operar-S'e 8utomáticanf�nte
a dissolução da sc,ciedade e consequente observância do art.65.

C.t\Pl'J;ULO x III
Disposições tran�itórias.

Art, 67 - Os presentes estatutos entrarão em .vigur ria data da
sua aprovação. _

Art. 68 - Uma vez aprovados serão registados dentro do prazo
de noventa di21s, imprl!tssos e distribuidos' MOS só�ios.
Art. 68 - A diretoria provide!mcisHá no, sentido de que o re'gimen:.

to inteiro do Hospital Santa Cruz seja adaptedo aos presentes es

. tatuios dentro do prazo de novent� dias de SU!'1 aprovação.
Art. 70 - PeH-S enqusdor ti administração nas disposição dêstes

Conclue na:3. paginaí

Granue 1 i ij u i fi aç ã O
Maquinas para

Olarias?
Procurem ·A. Garcindo

e Cia.
Rua VidaI Ramos 27

Canoin bus

,BiTTER AGUIA,
é um possante estomacal, fei

•

I

to de raizes medicinais.
I

Tendo que mudar-me para lugar, mais quente, por
motivo de saude, resolvi liquidar meu grande estoque até
o ultimo objeto.

.

Sendo rreu interesse liquidar de verdade, venderei
tudo com grandes baixas, e quanto maior fôr a cO,rnpra
maior .percentagem

'

de desconto obterá o freguês. (E do
aproveitar tanto por interessa 'propri0 corno por compa
nherismo).

Objetos em liquidação'. Relógios «Cuco�' grande
; variedade de relógios de bolso o de pulso, despertadores
vitrolas, quadros e adoruos de paredes prateados, grande
sortimento de aneis, aliauças, colares, broches, briucos,
õeulos, giletA etc. etc. etc.

I

.

Vendem-se tambern: Uma moto-cicleta que está na

oficina, uma-máquina de costura e Sinzer» nova com pouco
uso, um bom rádio, um relógio de par<;.�de usado graude
e boru e diversas outras cousas.'

.

\

Ver e tratar na RELOJOARIA NOv';'1:� que tara

bem está á veuda,

Atencão
J!l

,

Colonos e
.

Lavradores
Produtos Veterinarios?

Procurem A. Garcindo &
Cia.

Rua Vidal Ramos - 27

Cauoiuhas.

I ,Ne,gocio de ocasião

Vende-se magníficos lotes de
terras de cultura nos lugares:
Tira Fogo, Bela Vistá do Toldo,
Lagoa do Sul, Serra da Lagoa
e Campo dos BUEno, neste

município, todos servidos de
estradas carroçáveis.
Preços e informações com

'João dos Santos· Correa Sob.
i,It-�-----------_---_-,- � em Bela Vista do Toldo.

r
I

-.

�,--------------------------------------------------

Sotíedade Recreativa' "São. Bernardo"
Marcilio Dias

-'CONVITE
A Diretoria da Sociedade Recreativa "São Ber

,nardo" tem a subida honra de convidar O� Srs. As'
saciados e Exmu. Famílias para o baile Carnava

.

lesco que esta Sociedade levará a efeito no dia 7 de
Fevereiro proxuno, nos salões sociais.

expoentes da gfr'�a;�1de
linha de rádios

(Tropic) - feito espe
ciC!�mente parei o

clima do .Brosll I

- ...

* Magnífica recepção/
tanto em onda curta,
de 13 a 100 metros,
corno em onda longa

'* 5 válvulas que valem
por 7

* Alto-falante oval ele
tro-dinámico, de 6 po
legadas

* Para corrente conti
nua ou alternada

.

* Con trôle automático
de volume

I
i

�

.� ,,� :.$' �.�
•

•

•
l .

O rádio' de maior
valor 'em relação ao
seu preço!_
* 6 válvulas
* Antena dupla no pr6-
prio aparelho

* Alto-falante oval e1e-'
tro-dinâmico

* Contrôl,� de tom

'" Mostrador suavemen

te iluminado ,om in

dicações cíe fáCil leItura
* Ond.as curtas e longas

-

Con,. e Ind. H,;. JORDAN S. A
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atenção, srs,

Viajantes
Quando fór a Jaraguá do

Sul, procure o

Hotel Central
. Seu novo preprietario s�.
Amaro M.artins está sempre
á disposição. O prédio pas-

CORREIO DQ NOR�E

Vende-se:
, ?

Uma casa de ,moradia e 1600
m2 de terreno, em otímo ponto:.

Uma balança Dayton, no
va em perfeito estado. A tratar

com Jorge Stoeberl,' .em Ca
neinhas.

'Son por. grandes melhora
meutos

É o melhor da praça. Asseio,
conforto, mesa excelente.

Equipamento Standart comum a todos

2 - Assentos .dianteiros
1 -

.

AS�J(mto Traseiro para 2 pessoas
-I - Pneu sobressalen te
1 - .Togo capota completo [dianteiro 0 trazeiro)
'] '-, Manivela de. arranque'

•

Pronta entrega fÀO Rio de Ianeiro

.Informações completas
•

com'

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

D' 'C' ,SILVIO A. MAYER
. r '.' u as' Cirurgião dentista.

..'
'

. Dentaduras anatómicas, ponte
e pivots darilicos, etc.

Medico

Operações - Partos.

Doenças de Senhoras.

Atende chamados a qualquer hora

'CONSULTAS:-

AlOll�afalo�omem· VER?OS· P'RA
'CANTA'ROOiTtlMES E TWES

OE LÃ E Df LINHO

.
'

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

Praça Lauro Müller Canoinbas
. '-'< . (-.

'
'

-=====t�:':::::::::5:::===::::::::====i:±:=:::::;:::=:::i�"'�==--��z,-='��-.�--.1l!:J1:+a::.Í'=.2·ti!.:'''_''_�'''"''''':O::::''�':::��-.iiicE'::'=.==:----------.-
.....
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'Salão

"MODERNO"
\

Rua Paula Pereira, 23

l?ERlVi·l\NENTE
I?ENTE1\DOS

\ '

. �(\NICORE
-,

I Marcenaria
I.

e Ovídio' BonasscHi
RUa Mal. Deodoro

�

Moveis rusttros coloniais
para pronta entrega

Hc�ifa qualquer entomenda
reterente ao ramo

Fa;;;:a uma visita,
antes do Natal.

Armazéns próprios -

A Hrmner faz ti roupa.
E (,1 SCH U ETZ (l:�!rn

Canoinhas faz alES

eneornandas.

Todas as semanas novas

AMOSTRAS .

Usem o Sabão

"TUI"I"
lludhor e mais econemicfJ

fabrIcado por

MarcHio� Dias
S. Catartna

Mercadorias ern geral

Embarques diretos a todos os portos

nacionais e do êxte
.

Cl\ '-' v ,i::J! o r

Otlilon Bastos
Despachos e emburques

,
.

"EMBAReADORA"'" (.',1 •

l�, .fI

.

I

C. Pl�Stfdl 188

Aparelhamento especial izado para embarque
de Caixas Desarmadas

\

Jeínville .. Rua Piauí, 159 - E � S. Cata�ina
·Ç;j.4);1�

�l--_-----_.,.-_--'- �� r':;-

CASA ERLI��.[lÂ_.
de

"

li ..w. D::�,t[�'ljl·
Maquinas' de escrever

Material Elefric()\

marca "Hermes" em 7 BOUpli'.ts de maUI,CI,

tamanhos diferentes
Artigos para presentes'

Fe'l�t�ágens
Beleza de linha, especto mo- I Louças

demo e elegante. Tintas

Acabamento de luxo, granita Brlnquedvs
'

do negro inalteravel. A'i'·.I'I''u.;,ri�g_h,l{j"s. etc. Eugenio Noernberg, em virtude dos furtos ultimamente ve-

rificados nos terrenos de sua propriedade situados em <Capão do

Todas as peças ao contacto �ua Paula. Pereira I'J. ,23 Hervals, comunica ao público que proibiu, expressamente, o tran-

das mãos são cromadas. C:<'N
.
sito pelos mesmos para caçadas e pescarias, não se respensabili-

Destribuidorjx.ra Canoinhas: I
....d'1>· OINftl\S -�.- SANTA CATAR�NA

I
zando por surprezas àes'é"lgrad<lveis que venham ii ating.ir os in- .

Jorge Stoebérl
I @-'---------:--_-;; �--_:;

vasores de sua propriedade.
. '.

",•••---------------------...;_-�------"' ��_...i<.___:__..:....:

•

__.......l...'
_

Marci]:o Dias, janeiro de 1948.

(Lulú Zico e Julio Mané)

- Vamos s té Felipe Schrnidt.
- Aquilo lá é o nosso carreiro .

Bom dia, sr. Augusto
De Felipe e maioral
Dá lembrança aos companheiros
Que .nos cá não passa mal!
- Fome é barbaridade!

Tudo fez ,em beneficie
A Comissão que atendeu,
Só não te pagou a cboía's

Que o gafanhoto .corneu.
- Mais gafanhoto, hein?

, í

\

Diz' que a verba tá sobrando

Podes vir buscar Cruzeiro

Que o Senher que nos governa
Não adota trapaceiro!
- E' ali so- duro!

Pais a vida vai avante

Perseguido do «Canhote» .

Que nos vale são as rezas

De espantar o gafanhoto!
Vá ele!

Corno foi já te pagaram
Aquela conta atrazada,
DI!) tempo que o gafanhoto
Comia roça plantada?

.

- Tá no tempo de cobrar,

Desculpe nossa ousadia
De te dar esta can tada

I
Dá lembrança aos Udenistas
E, a nossa parentada
- Viva a V.D,N.

Estatutos do· Hospital

"1 o

(Conclusão)
�shltutos, o maddato da atual diretoria. terminará no momento em

que forem aprovados os mesmos. Nessa mesma assembléia, será
aclamada ou eleíta a nova diretoria, que terá mandato até a pró
xima assernbéia geral ordinária.
Art. 71 - A alteração de que trata a alínea I, do artigo 6.,en

trará em vigor a partir de 1. de janeiro de 1948.
Canoínhas, 31 de agôsto. de 1947 .

' ,

Confere com o -origtnal, transcrito do livro de atas do Hospital
II Santa Cruz".

'

A. ZANIOLO� presidente, (

-

Pro�hmann VE�DE ..SE
Um potrihlo 3/4 sangue

com 15 meses de 'idade, de
vidamente registrado no "Jo

quei Culb Paranaense" ver

e tratar com ° proprietario
I

:titH. Pedro Pereira Sobrinho"
'em Rio' dcs Poços (::381 raria
Zaniolo) municipio de Ca
uoinhas.

Casa
Artigos finos' em:

.

Sedas, Lãs, easemiras, AI-marinhos'

W. Narciso Prochmann

Confecções para;

Hornens la Senhoras.
,

" C',rip ..

'Praça Lauro Müller N. 11

Santa CatarinaC'lnsinhas
. JJ1\�I{E�

São as verdadeiras Canetas-tia
teíro e de garantia comprova
da. Vendas a varejo por preço
de Fabrica.

Exposição na LIVRARIA DO
POVO €m frente a redaçã J des

" te jornal.

pur\o, é a vida de seu

!:'st.omagâ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Campeão da Tolerancia
Com a rapidez peculiar ás más notícías, a

.

muito triste do
assassinato de Ghandi correu'mundo' causando consternação a

todos. Na Europa, como na América, na Asía como na Africa.
Mais um gigante que temba. Outra bernfeitor da humaní

dade que desaparece. Gigante, não por haver destruido cidades
semeado a morte .ou pregado a guerra, mas gigante por ser. pa
'ladino da bondade e do pacifismo, gigante porque prescreveu a

.

violência. Bemfeitor, pela profunda hção que deu a todos os

homens.
.

Graduado pela Universidade de Oxford, Ghandi, jovem advo-
. gado indú, prosperava no seu pais natal. Afazeres profissionais
levaram-no um dia á Africa do Sul, onde encontrou milhares de

compatriotas seus reduzidos ii escravidão. Não titubeou; abando

mm oi interesses do rico mercador de Bombaim que fôra defen

der; sacrificou o futuro profissional que se lhe afigure v a promis
sor, entregando-se a tarefa dê libertar seus compatriotas; travou
singular luta com os opressores do seu pevo: combateu-os com

armas que eles desconheciam - a bondade, o perdão, a tolerância.
Em 914 vene.eu a batalha logrando a liberdade para os indús

escravisados
.

Voltando á Patria, depauperada e infeliz 50b o domínio in

glez, continuou a batalha pelo seu peva, usando' .as mesmas ar

mas da não resistencia e do sacrifício pessoal. -Com e11:18 coibiu
abusos dos dirigentes ínglezes, minorando O� sofrimentos do po-
vo indú.

.

.
Com as mesraas armas qUe v,;'ncen1 a batalha travada no extremo

Sul do Continente Negro, terçr.:,do a palma da bondN.-)", com 3 es

pada da cupidez, venceu mais uma-vez, em. 1947, conseguíndo
que o leão britânico recolhesse as garras que ha quarenta anos

pousavam sôbre (3 solo patrio.
.

.
Agora, quando tentava unir seus compatriotas divididos por

Questões religiosas, na luta decisiva contra li intolerâneia, tombou
atíngide pelas balas assassinas de um indú exaltado, ele o CAM-

PEÃO DA TOLERÂNCIA. .

E o cà es domina a sua amada Patrla. Lutam indús e muçul
manos numa' autêntica luta medieval. Não mais a bondade, a to

lerância, o perdão, mas, alfange contra alfange, e o odio, o medo,
ti fôme, a peste; o luto, a dôr dominam a India que ele tanto amou.

Aroldo de Carneiro Carvalho

....
� !!!!!!!!!!l!!!l:!!!I!!Ü!!!!!":i!ll!rt!!!!!!r !!!!!!1!11!!!!!! :!!!!!!1!!!!!!! .:!!!!!!!!!i!!I!�'-' ,i!!!!!!!!!!!!H::!!!!!!n!!!!!! ,!!!I!!"i!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!: '!!!!!!!!!!!::!�{
�. '�

� CRIME DE IMPRENSA ':','�=_�.:, Noticio{l "Bar-riga-Verde", domingo, para co-

=, nbecimsnto de seus leitores, que o diretor desta ,�,,:._==,_?__

I

folha, sr. dt·. Silvio Mayer, "vai ser chamado ás
= barras da 'Justiça" por delito de imprensa. lr

.

A historia é sio gular e constitue motivo de

crítica, porquanto. antes qne a rnoutan ha gfi;meS-
sé, já conhecíamos a' gl'Il"v-ttlacl'El do 'C-U60. lf11,lQu-,sld �",::':-'__��,,:-__l' muüo. O ilustri!\ advogado qws ae�út()u a procura-

_:, ção, o f�z gratuitament.e, eÇ)rn o intuito unieo de

�! �bafal' a vós máscula dos .qUfll trabalham n�sta cu.

11 sa, e que !Junca se intimidaram das ameças, uem .e

"1 dns vivditas que se arquitetavam pelos cafés e ba-

,: �:':n;��:.do • pr...ão atmosféri"" subia demasia- i�
De posse. da procuração, iost.t'llmerno eom

-il que devia iniciar o pl'oc>'sso, (ato de covarilia,
pl'oprio de qUim t.em alwí'l menos limpa e o

�! corpo crivado de mazélas), gratuitamonte, eSTp.ola
que o olltro reC€rbÜll COl.D sorrisos e· sob agac!:l:��

.-

.. -=-_-.:::-=_.�-_:_-_-,.�":,,,.:'
mento, porque se fosse para despl'lodl:lr: um centa·

�"",,:_f�=-=-_�...

-

vo, pouco :se lhe importl\va, que fosse cham.ado
_

.

d0 basb�que ou' outro qnalq�er adjetivo compat),- ;;:

__=_�, ve] conslgo mesmo. A maquma gf�meu e a' peti-
::

ção saiu com todos os requisitos da técnica pro·
.. físsiooal. Saiu e vai correr os tramites ·legais:.l.' ii '

té que o diretor desta folha, moço, cujos serviç08 Ir
á sociedade e á Patria, 5lão de . moldes· a meter

=, inveja, 89fra o que eles d@sl'1ljam. jP'
.

Mas, nÓs confiamos 1111 Justiça porque é ela. �§.._

composta de homeu@ de valor e dt) c!:\pac�dade, jr
'" "Bal'l'iga-Verde" a bnsou €l gritou como () po-

�. vo tle JferÍcó,. pensando que tUl mnu.lhas do
;; "Correio do Nort�" extrf:lmeCE'ssem.

1 de vr,.�o extremeceram, nem extromecerão, hão

}��.:;iijijiijijii;;i;;iiijiijii;;;';;;iiijW�ii;;;;iiiijiíjijii;.;;iiiijiij�;;;,;;iiiijiijijii:, )�;:;iijijiijjii;;;';iiiiiiiiiji;; r.iiiijijjjij;;·;;iiijiüliii;;: ;iiiiiiijiiji;,�.

Ginásio '�'Sagrado Coração d� Jesus"
Sob ��sc,"liz;ação Federal

Dirigido pela Rev. Irmãs Franciscanas de

Maria Auxiliadora - CANOINHAS

P!'(il.paração :>.08 Exames de Admissão} 12' - 23
d� fevereiro. Os candidat.os aos f9xames' dfdvem apt'esen
tal' os 8t>�1l i il tes docurlltJotos: Certidão de idade,:A testa

do de .stlúd'.� ,e vaciua c\)m firma reconbecida.

lliil�i() das auln;3 pal'a todos os Cnl'SDS: l' d(� março.

A DIRETORIA

/ Diretor-proprietário: SILVIO A. MAYER

Gerente: -- AGENOJl GOMES Redator: - G. VARELA
CIRCULA AS 5. a�-FEIRAS

______� m_ � = ,__� � � ��

lino Canotnbas, Santa Catarina, 5 de

A Diretoria do Clube Canoiuhense cumpre
o i'rrato dever de convidar o� Snrs, associados 6

exmas. , f'amilias para os festsjo8 ca-rnavalescos .que
fará i','aiisal' DOS seus salões nas noites de 7 e 10
dp FI'V':',1 eiro próximo, bem como para .a domin

gueira iufaut.il do dia 8.

CONVITE

II
1\ Dlretorta 11"1

_ ==_=_=_.�========...::_,� .::;_=__ ... 7:�
IBUM, BUrd, BUM,

I\lIAU, / MIAU!

carnaml � �aso �r�-ni�tori�o

,

'f'
I

Agrad�cendo
Poderia 'escrever muito' e di/ar

coisas boniras, se tanto talento ti
vesse e espaço me fosse concedido,
para agradt:'ccr aos q\l� me aju
daram e aos lue me' v isit.a r a m

durante a miuh a permanencia no

Hospital S. Cruz, m as com o velho
coração nas mã.')$, sentindo no

peito e no cérebro, a doce sen,,;-
'1 ção das m;\nife>'l'iç5i's !>xfH,'ritllt>f1-
I tadas naqueles di;;"; de rec')!!linw:l'
to, eu 50 posso dizer:--MUITO
OBRIGADO!
Relações das pessôss que me

auxiliaram e visitaram:
Dr .. Renesu Cubas o 'meu

.

me

dico cuja bondade e 'solicitude
nur.ca esquecerei.
Antonio Sant'Ana, cors ção de ou

'0, sensível a todo· sofrimento alheio.
Ageoür Gomes, amigo das boas

e má!; hora s nunca me faltou
seu apoio e suas visitas

Depois <'IS yisitas qu� me hon
rararn tanto como a� q�,Jc se seguem:
51'S. Benedito Teréz.ie Tabelião
e Presidente da U.D ,N., João
Selerne do alto comercio e cxma

esposa, dr. Amido de Carvalho,
deputado estadual e advogado
do nosso fôro.
Dr. Jonas Amorim agronomo

sr. Altavir Za niolo gerente da
firma Zanioio, Donato Melim con

tsdor, Osmar Nascimento gert'nte
do Bancos Dr. CLemente Procopiak
medico é' Vereador Municipal,
J ustiniano Quadros, exrrra. esp0sl

li'::. dig!1<l fiJh� ;J:,,,,reZjnha,.,. .J9S�
Cordeiro de Paul" Pereira. Dr.
Arc>ldo Fareira mediCO da Centro
de Saúde, João Prazeres funcio
nàrio estaduai, Dr. Fernando de
Oliveir? medico chde do centro

de Sowde, exml.t d. HelEna' de
Oliveira e seus :",.tlmados - filhos
sit'à 01ilte e Irineu, Ricardo Müller
proprietar;o, Dr, Segunào àe Oli
veira h�manitario medico, dr.
Saulo de Carvalho ilu$tre Causi

dico, Dr. Silvio Mayer cirurgião
dentista, Seleme Isaac Seleme

comerciaria, Raul Reeder auxiliar
de escritorio, Max Wurtzd m"c:1oi·

co, Herbert Ritzmam ir,dl1strial,
Jovino Tabalipa proprietariO li!

membro destacado da U.D,N., Rf)
dolfo B;:"yerl, proprietario, Marcia-

. oe Teixe(ra guarda chefe dG C.
de Saild.e, Dr, João Colodel, advo
gado e industrial em Paula Pereira,
Luiz li. r .. ck, comerciante e Ve
reaclor, Lindolft,� fCodrigl1;�s prc�prie
tarjo da Re]oj(1Jaria Nova, Le0pol.
,do 'Noehl, marc!neiro, Altino Rosa
comerciario, e exm;" sra.; sra. JQã@
Rudolfo, Basilio Hurnenhuk, Ferís

C@ury, capitalista, Antonio Dias
proprietar,o de' Iatfaria, Oadi Na
der propríetario, exma. sra. dora
Irene Bub .. , Rev. Frei Evaldo, Ma·
l'Ioel Leandro Gonçalves; exma.

sra. Símio Seleme, e os jov�ns
�imon, Azis e Luiz Sel�rne, �uve
n�I Tav-ares funcionario &0 Centro
de Saude, Julio Costa, guarda sa-

nitario.
.' "-

R�cebi ainda visita por telegra,
ma do sr. dr. FranklilTi, de Uni

ão. dCi. Vitória.
Outros e!'queci () nome.

Gulodices e cigarros da exma.

familia dr.. Silvio l't'íayer, dr. J0ão
Col�lllel, J\..istiniano da Silva
Quadros e Miguel Leal dos San
ttls.

,

Não devo esquecer o carinho.:.
'so tratamento de' Irmã Ana, Su

periora, nem de Irmã Ernesta
a' dedicada enfermeira, e as mll)

ças que me levaram alimento,
para e!lta� dedicarei, depois al

gum;,ts linhas.' A todos, pois,
meus sinceros agradecimentos.

3 de fevereiro d� 1948

Guilherme Varéla

Tem gato n� tuba é ° canto impregnado' de entusiasmo que
.

assaltou a zona encefálica de toda gente acostumada aos solavan
cos da vida. Não ha estradas ruins, nem caminhos eem buracos.

"I'á tudo certo, aplainado é medievalmente construido com a bí
sonhíce- cronológica dos nossos desconhecidos e saudosos ances
trais donde descende gatos e ratos, tuba, fi pandeiros.

O povo quer se divertir dedicando seu este

mago a Baco que enche, a cabeça"de toda gente, ,

e prestando homenagens li Momo, persoualidade
imunisada, que não teme penicilina, insulina, nem
Flit, nem D. D. T.

Tem gato na tuba é a preocupação de todos,
na flôr odorífera de seus 50 anos, sem nunca per
der dentes, nem sofrer de gsrretilho, vacinado de
raiva e "cólera pci:rcina"'.

.
.'

'-!t

Somos da farra! Faltam poucos dias ·para Q

ultima etaps.. Aproveitamo-la, afim' de não haver

reclamãiçãQ. Já dísse o, poéta que a vida não dura mais do que
um il)stante.

Canoinhas já lançou seu grito aos a.res protetores e, espera
I animação, coragem, e vontade para os tres dias de Folia! ...

i.�:::==:.=�

'�;.."'"

'I Aos Srs. Serra�fjres
A Delli'gacia Regional do

I05tituto Nacional do Pinbo,
comunica lIOS 81'S. Senado
res do Nh1l1icipio de Cll\ooiw
obas, que as guias de pro
dução autorisada, a partir
desta data, serão entregu�s
por int�rmêdio da Coletoria
,Estadual.
,C:moinbas, 16 janeiro de

1948:

Bitter Aguia,
puro, se encarrega de

cuidar de &8il �stomago.

Falta pagamento
Escrevem-nos:
Sr. Diretor.
Meu prestigio é pouco para me

elevar o mastro de bandeira em

defeza dos pobres operarios que
trabalham para a Diretoria daEs- .

trada de Rodagem qu� desde
novembro dS! 1947 até a presen
te dat_a não receberam seus

vencim(mtos.
«Correio do Norte»,sim,é que

póde lançar um grito em favilr
dos que·não tiveram II) prazer
de vêr um niqueI de seus sala
rio's para dar &13S filhos :ii feli
cidade da visita de Papai Noél.

O mesmo Pião se dj!u .com os

empregados do escritorio da D.
E. R. -

Peço sondar os m�tivos de tal
irregularidade e injustiça
Gratc. pela atenção
Um leitor e amig(j'

Votação
Segundo dados ·oficiais. vota

ram aas ultimaI eleiçõ@s' muni
ci p a i s 216.38 7 eleitor�s dos
292.422 inscritos. Assim a me

dir.. do comp3recimerto às lllrn8S

eM todo Estado é de 74: por cen

to ou se:.'ja 34 por cento de abs

tenção.
Os �15 387 vptos .dadoi pelo

eleitorado cabrinense, ficou dis
tribuido �ntre os partidos con
currentes na . seguihte o.::dem:
Partido Sodal Democratico

120,858 votQ�: União Democra
tica Nacional 85.027 votos; Par
tido de. Representação Popular
5.537 votos; Partido Trabalhista
Brasileiro ItOG5 votos;. Partido
Democraticel Cristão 6::)5 votos.

E[$Il branco 2.982 'fotos. Anulados
1.982 votos:

Prefeito Otávio S. Tabalipa
A nossa tenda de trabalho

foi pequena para conter a visita
da figura marçante do sr. Ota
vio S. Tabalipa, digno Prefeito

Municipal que manteve agnda
vel palestra com o nosso reda

tor; agradecendo sensibilisado
a nota dada por esta 'folha so

bre seu Ratalicio.

Agradecidos ficamos

Aniversário
-Feztejar.í dia 8 seu natalicfo
o jovem- Henrique J. Bllstos,
conhecido por Bastinho. Para-
ben5.

.

Falecimento
Faleceu dia 2 a melllina Raquel

filha do casal dr. José de Olivei-
.

ra.

Pesames.
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