
� Berinjéla tem idéns eleva'das,mas nãe quer aproveitá-lá:;
Seu «Beríngélas este homem I mios de lamber 6 beiçada, veja.

que encontramos no caminho lá: 1 premio de qumhentão, 1

escabroso da vida, queixando-se de duzentão, 2 de cernzão, 10

ÍlSj veZES, I eclarnando outras e de cincoentão: 20 de víritãe- e

rindo quasi sempre dos males. 50 de déiszão.
·

deste'mundo e que tem dado rai-I Ora, cada amigo, pinga com

Vil a muita gente maa que mui- bôa ou má feição os déizão do

t05 momentos de riso e satisfa-I bilhete e' espera o dia da extra

Çã0 já deu também a inurneros . ção; se tivér sorte, recébe os co

leitores, é digno de melhor sor- .bres ou a mercadoria; si a sorte

te. V€lho, jà com os pés ape- lhe ..fôr contraria ficará maldi

zar de Iavadinhes, ás veze s com. zendo a besteira que' fez. O caso

sabão «Assú», outras com «1'1.1.- é que eu, o «seu» Berinjéla es

pi», «empareiado» para a grande tou precisando. Estou necessi

viagem em carro de carga, em tado. Estou sem baixeiro, sem

vez de CIHTO adequado 'que a: carona e fiem pelêgo
'

para pas
Prefeitura. não quer fazer, pro- sar o inverno.

cura, agora o auxilio dos arai- . -Os seus: amigos não lhe dei

gos, para uma velhice mais 80' xarão mal. Arrisque! Ponha a

cegada. .

idéa em movimento. Que dia-

Eneentramo-lo numa dessas bo l É preciso coragem. I

tardes de aguaceiros, um tanto -Feita a briga! Vou tratar

alquebrado, lembrando-se de sua do assunto, esperando da bôa

mocidade alegre, da maravilho- ventada; daqueles que leem e es

sa etapa social, passada ao lado cutam o «seu- Berinjéla no jar
da esposa, que Deus levou para nal mais lide do Município. Com

· bom lugar, dos dias atarefados ti minha baratinha nada houve.

para criar a filharada, qu� aos Vai funcionar. Estou de acôrdo

poucos vai casando e deixando com a Bíblia.
o lar, fugindo do bicho sogro, ..

- E a corrente?

da féra sogra e doutros insétos -Por não acreditarem os ra-

"nocivos a paz, � tivemos dó da pazes perderam os relogios.
SU'l transformaçã«. -Ah! rapaz, a corrente é que
--lh! Manéco. Como está está me dando sórte. Falta man-

passando? dar três délas. Quando acabar

-Bem, seu Beringéla. a minha opri@,ção você vai ver

-Pois, rapaz, eu ando por o Berinjela bancando o «bamba)

conta do diabo; !'l. cruz está ai pelas ruas de Canoinhas,

se tornando pesada, Pinchá-la
fóra não dá. Morrer não 'adían
ta. Ser atirado come cavalo que
cài no banhadão, dentro .

duma

carroça vagabunda, suja de .€s- Recital de musicas
trume de gado e outros êses de
terceira classe, para ouvir O eDe

. profundis» lá no morro, é pre
ferivel aturar os pessedistas ve
readores, a lama eterna das ruas
e caminhos, o «pito» miseravel
do caboClo que passa f:)me, pf.lr':'
que não aguenta a tonelagem
dos preços, nem a feroz explo
ração dos vendedores de drogas,
etc. É preferivel ti Cruz do Des
tino!

'

Viver com missa ou sém
missa! Come é que eu, velho
caboclo' brásilei:ro,· . uat',lt'ãlísá'dH'
pelG sól, pela agua, pelos ares

patrios, que dei ao Brasil tudo

quanto padial: filhos para. o Exer
cito, filhos pÇlra aumentar a cria

ção, ouvindo o «Crescei.·e mul

tiplicai-voll» ·da velha Biblia; não
tenho direito a coisa alguma. Se

- eu fosse um Prefeito destrona

do, um quarteiriío ameaçado de
morte pelas b@S1b:iras que fez

por conta d&! terc�iroili, um ba
daméco politico, o governo me

nomeava qualquér cousa e S� não
houvesse lugar, creava-o num&

penada.
.

Vou me agarrar 80S amigos.
Preciso com urgencia, para (3

· trafego diario, de um peneu no:
voo Os an11igos é que vão en-

_ trilr na quota, €IS inimigos não
me Bj udario. Tambem é da
Bíblia. Quem tem vergonha
morre de fome.
-Que vai fazer,seu Ber�Il-jé(a ?

-Ora L.. que·mais ve'Í'melhos
fiquemos tomates, «pórta-me lá".
Inventei uma 'rifa· cem 500 bi
lhetes a déz cruzeiros, no antigo
dez mil réis, com 84 premias, é um possante es6nacal, fei-
no valor de dois mil e

trezen-�Itos cruzeiros, no antigo dois con-

tos e trezentos mil réis, com pre- ==============:

Manéco

nacionais e es

trangeiras
O conhecido e popular pro-,

.
Iessor Dulcidio de Oliveira, q_ue
já residiu nesta cidade, tendo

aperfeiçoado seus conhecimen
tos na Divina Arte de Carlos

Gomes, nali Republiclils Porte
nnas e principais centros do

País, vai levar, no Cine Opera
ria, em dia préviamerite marca

do, um recüal de Viol�o ti! Can

to, ihtêl:pr�tando musicas nacio":.
nais e paraguáias àe sua autoria.

Indio do Paraná, como é co

nhecido entre. nós, vai residir
novamente aqui, send') sua idéa

reorganilSar o famoso .JEiZZ de
SUi!i creação «FILHOS DALUA»
e que ·tanto sucesso deu a Ca
noinhas.
Colaboram neste prBgrama,

q1!le será levado a efeito após a

'exibição de um fUme, D. Olim
pia, cantora e sólista· de Violão
em musicas paragtiáias t algunll
elementos do antigo Jazz que
dirigiu o Professor quando aqui
esteve.
Como numero de atnção des

taca·se 11 toada c�ipira de sua

autoria, <o:RETORNO A CANOI

NHAS�, dedicado • população
Cflnoirlhense.

. .

Aguardem os programas, para
.

esse «show�, que serão distri
buido5 com antecedencia.

BITTER AGUIA,

to de raizes medicinais.

,(Ad\iogado)�ª

11 (Inscrito nas Ordens dos Advogados d,o
,-' Paran� e Santa Catarina).
'�l Civil, Comercio, Crimé, Titulos Declaratorios, naturaliza

-=;;_-_:_=_=��,__�"�. ções, Distratas, Contratos, Cobranças Amigaveis ou- Ju-

=.

.

diciais, Serviços de Contabilidade em Geral, Direito
. Trabalhista; -etc.

�! (Informações com o sr. FREDERICO KOHLER)
11 Escritorlo: Canoinhas - Sta. Çatarina
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Fino Canoínbas, Santa Catarina, 4' de março d� lMg· \
.----_._------
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Rio Negro ou se o levantado ha
cerca de dois anos, de vez, que
O proprio Senhor Intendente
Distrital daquele distrito não sabe
afirmar qual o adotado
[r.dico: cue a Camara dos Vere

adotes dirija-se so Senhor Pre
feito Mumcipal, solicitando de
S. S., intormacõls.a respeito, com
G remessa da planta respectiva
e do Decreto ou Ato que o

instituiu.

S. das Sessõis da Camara dos
Vereadores de Canoinhas, 17 de
fevereiro de 1947

Otavio Pechebela

_
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&õnstrução d'o prédios
A iniciativa particular cá pelos

'nossos pAgOS é apanagío de hon
ra de nossa- gente. Sem auxilio
dos Governos, nortoeunte á dis

pPllse de impostes, que se estão
tornando pesadíssimos, como sóe
acontecer em outras cidades

o csnoinhense para seu conforto
e para embelezamento da cidade
vai construindo. Surgem em

massa aqui, ali, acóla, modestos
bangalôs, lindas e<i.2lilihns de pre
sepios pelos cerres e pelas planí
cies, casas aristocrsticas ccnior
taveis e higienicas, predios de
certo g0sto arquitetonico, que
dá prazer adrrIra-les.
Admira-se o canoinhense! On

tem nada havia nesse, naquele
terreno baldio, hoje . uma casa

branquinha, iluminada, rodeada
de flôres e lá no fundo horta
e pomar tão varlegados que sa

tisfaz a vista e· a inteligencia
Iniciativa particular. A maio

ria não se deixa 'obrigar por
editais, faz por que quer. Os que
são obrigados nada fazem Acon

chegados a proteção, vão pro
telando, vão olvidando. Vão es

quecendo por conveníencia. São
os tais que deixam para amanhã
e que podem fazer hoje.
Afilhados bemquistos dos "dín

dinhos" prefeituntis.
Eterna, casta que não se

adata ao progresso.
,

Dois mage'stos05 predios estão
senpo levantados na, praça Vidal
Rq(.r1os, ém' dttl'ts' les'qtiina�T qUê
muito realce virão dar á sala
âe visitas da cidade. Um predio
de propriedade do comerciante
e industrial sr. Miguel Procopia
ke. amplo, vasto com todos os

reguisitos inclispensavlzirs. Outro
do Banco Industria Comercio

(Inco) ta�'bem digno de menção
p�a sua magnitude e inpon�m
ciu. Nessa onda de progresso
construtor outros proprietario
vão se entusiasmando: .é a febre
de progredir é o desejo de legar
ti. Canoinhas tudo quanto a

terra dadivosa e bôa tem nos

,dado de presente.

,
.

à Câmara Muni�ipalIndícacão
,

o sr. Vereador Otávio Pechebele apresentou à Câmara"
Municipal, em sessào do dia 18 e. seguinte tndiceção :

Considerandc que II vila de
Papanduva vem se desenvolven
do de Iórrna animadora, '

Considerando que os trens da
estrada de ferro Rio Negro
Bento Gonçalves já mantem

trafego regular de trens de passo
gelrcs e de carga da estação
iniciaí a Papanduva,
Considerando que é dever do

Poder Pgblico tomar províden
elas no tocante ao arruamento
r:. construçõis na citadã vila,

.

Considerando que não se sabe
qUH! o perímetro urbano da rnes

ma vila, S� o vigorante quando
sob jurisdição do Munlcipio do

Deputado Orti Machado
Festejará seu natalício no

proxirno di!' 9 do andante o sr.dr.
Orti Machado" advogado do nosso

foro e Deputado à Assembleia
Legislativa do estado. Muito
estimado pelas suas altas qU81i
dades, grande serã o numero dê
Ielicitacões a receber.....

Nossos parabens.'
,

.

Sra_ Ema Schumacher

festejará dia Í1 do corrtnte_ a

. pa&sagem dos seus 71 anos de
existencia toda dedicada ao tr€1-
b.alho espinho!;(J e·yú(j,;.·_ ?, (�rna.'
sra. viuva d. Ema Schurnacher,
antiga moradora de nossa cidade.
Muito estimada em os nessos

meio�J contil! port:1nto, CO:11 gran
de numero de arr:izades. D. Ema,
hel 30 aoo<; que' fornece leite fi.

população citadiml.
'

Seus parentes preparam-sr> para
festejar condignam,,,nte a psssa- I

gem de seu natalkio com feshs
expressivas e ali' gran,tie alE'grie.
"Correio do Norte" associa-se·

1'0 movilTlt'nto de tanto conten
tamento enviélndo seus prll'lIbens.

Uma "enquéte' de
"Correio do Norte"

Se você fosse Prefeito o
. que faria pelo progresso

de Canoinhas?
.O Povo tem o direito de dar

o seu palpite na cousa publica,
por isso mesmo é que "Correio
dQ Norte" solta aos ventos esta

el1quête, para que Q povo S61

manifeste.
Cada cidadão qúe pensa bem

e que quer o bem desta terra,
deve mandar o seu palpite es

crit�')' e.l p.l'pel de carta, Ii:lU

en,velópe fechado, e dirigido ao

"Correio do Norte", caixa postal
n. 2" que depois de julgado será
publicado.
Nã0 exigimos assinatura, ap(!!

nas um ·pseudonimo.

Inimigos doBrasil

Dr. José R. de Oliveira
Deu, nos a honra de SU!'l VISltn

o : r. dr. José Rodrigues dE'
Olivein't, que nos agradeceu fi

nota que demos do 'falecimento
de sua filhinha.

Radio Canoinhas

Enquanto os jormlÍs noticiam

qae o vice�presjdente da repú
blica agraciado pelo Gal. Dutra
com uma conde�oração, por re

lf'vantei serviços prestados à
1 Cruz Vermelha, a revista cario
ca <Panfleto» publica o resultR
d.o do concurso que promoveu
entre os seul leitores, na esco

lha d.�i "principais inimigos do
Brasib.Vobram 2.716 brasileiros
de todolS os pontos d'o pais e

b resultado dessa original eleição
fOI !urpreenà�nte. Os mais vo

tados, isto é,@s «ilJimigos pu
blicos nr. um' do Bra�i1. bram
os seguintes: 1. lugar; Pedro
Aurelio de Gois Monteiro; 2.
Nereu Ramos; 3., Felin.to 'Slru
bling Muller e em 4. lugar
Getulio Dorneles Vargas

Atencão�
�

I
Colonos e Lavradores
Produtos Veterinarios?

PrúcLHem A· ,Garciudo &
I Cia.

11 RUH Vtda1 Ra,mos - 27
Canoinbas.

I

Os que viajam
A S. Paulo viaio� o sr. Lindolfo

Rodrigues, propriet.fnio da Re!ojo·
liria Nova.

-Procedente de Felipe Schmi·
dt, esteve' nesta cid8de, o sr.
Frederico Brl'lUn,udt que nos

visitou.

Altavir· Zaniblo
Com destino a S.P e· Rio de

Jlilneiro viajou o nosso distinto
2migo e favorece-dor sr. AItuvir
Zaniolo, gerente çj8 firma ZanioIo.

E' com a máxima satisfacã0

q Ll� esta folha comunica aos s�us
assiAantes e leitores a grata
noticia de que a «Radio Ca
noinhas:. a nossa transmissora,
em fase de experiencia, deu
inicio $s sua3 irradiações, que
foi distiintatnente ouvida ·em. to
da cjdad�.

Esse fato que vem estreitar
cada vez. mais os làços intele
tUfais da n05U gente, é devéru
auspicioso.

4'Ra-dio Cansinhas» vem pres
tar grande serv,iço ao nosso pr(])-
gresso, ao desenvolvimento

artistico de muito artista que
vdadamente existe por e6tes
rincões de Santa Cruz.
Ao sr. Machuca Jr. os nossos

parab�n8.

Sr. Samuel Medeiros
Procedente d� Curitiba, encon·

tra·se nesta cidade. o sr. Samuel
M�!deiros industrial residente em

Curitiba.
Cum primentos.

Hospital Santa Cruz
Movimento de Doentes

durante Fevereiro

Movimento . de doentes duran-
. te fevereiro Existiam: 19: Entra
ram 45: Sf.hiram 40- ficaram 24
Dos doentes que derllm entrA
da no Hospital dunmte o mês de
fevereiro', 27 foram Indigentes:·
Canoin haG, 29 de te VerítlrO çle

19408.
.

Donativos:· ..

do Sr. Leo Schramam - Cr$ 50,00

Zaide Seleme
A passeio, acha-se entre n611, O

joven Zaide Seléme, estudante em

Curitiba, cursando a escol� de qui.
mica·] ndustri.;tl.

Camara 'Municipal
Fechou comO fecham as C:ilS8S

de negocio em máo ponto,· por
falta de freguezia.

Os majoritários n�garam com·

plredmentn para evitarem certos

pedidos da U. D. N. local.
. E ... fi;,.era� bem, O povo não
precisa de saber certas coisas. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Marcenaria
de Ov'idio BonassoHi

RUa MaL Deodoro
Defronte a igreja protestante,

Moveis rusttros coloniais
para pronta entrega

HC�ifa qualquer �ncol1lenda
reterente ao. ramo

Tem 'um quarto Pãra
p.'cmta entrega.

AV'ISO
o sr. Nicolau Robil avi

sa que se encontram em

seus terrenos dois cavalos,
um Pampa .e outro Mouro,
desde o dia 22·�··18. Os
cavalos' fizeram estragos nas

roças: O dono que procure
os animais.

Marcilio Dias, 24·2-48.
Bx2

Bitter Aguia
puro, se encarrega de

cuidar de seu. €l'3tomago.

VENDE-SE
Uma' casa e terreno com 800

metros quadrados na rUA Coro
nel Albuquerque.
Para ver e tratar com Vitor

Camargo nesta cidade. 3x3

-�··2*,ajhJ

Dr. Cubas
Medico

Oper9çÕQS -' Partos

Doenças de senhoras

A.tende chamados • qual quer hora,

Sras. Lavadeiras
. .

,

.

I

Usem o Sabão

·"TUPI'-'
melhor e mais ecolomico

.

fabrIcado �or

, J H��IK� & M�tl��r Una, ..

[Marcilio Dias
,Canoinhas - Sfa, Catarina

, --
---:.--
._----

Ao Comercio
'I'oruo publico que r:ã{>

me responsabilizo por dlvi�
das que se fizerem em meu

UOUH\ sejª' quem tôr a

pessôe, principalmente mi
nha cunhada.

Leonira Bollauf'.
Canoinhas, 27 de Feve

reiro de 1948

Henrique l.innemenn.

VERSOS P'RA
CANTAR

JLulú Zico e Julio Mané)

2xl

.,
.

Vamos center .e modinha dedicada' a Papanduva!
Essa é -de amargar!

Papsnduvs é terra rica
, Tem B luz do diamante,
Mas íatta quem a ministre
Pra poder marchar avante.
-Um dia ha de marchar!

O povo que é progressista
Quer de fáto melhoria.
Quer um homem dirigente
Inimigo da anarquia .

-Um homem habilitado!

Esta palavra anarquia
Precisa o povo srnt>er,
Falta tudo e o Intendente
Nada 521be pra fazer.
-Que ele faz da verba?

Tinha um bueiro cardo
Nada do dinheiro vir,
Seu Schnabel se zangou,
Mandando-o reconstruir.
-Homem bão parente!

Pspanduva pra crescer

Com sua população,
Só lhe falta um intendente,
Que faça adrninistração:
-Que não seja-ôco como coce!

Por hoje compadre velho
Ao canto vamos dar fim,
Se cantarmos mais um óouco
Nada sobra para mim..
- Mas não sobra 'heírn]

I

Nada sobra para nós, \ �

Digo eu com galhardia,
Qualquer dia nós cantamos
Com a mais justa alegria,
- Quando o homem dér o fór�!

o Governo federal expediu
título declaratorio de cidadania
brasileira ao nosso distinto corre

ligionario sr. Joaquim Dornit, in
dustrial e comerciante em Velões
ond e

.

é- residente e geralmente
estimado.

O sr. Joaquim Domit que já
ocupou cargos publlcos de i real
ímportancia, ha- muito se .havia
integrado na nossa nacionalidade
sendo brasileiro de coração to
mando o Brasil com sua " Patría:
á 'qual trabalhando procurava
éngrandece-la e honra-la",

Tais palavras foram
. escritas

pelos nossos colegas de "Diarie:
da Tarde" de! flortanopolis, Ia
zendo-as nossas,' enviamos ao
digno cidadão os nossos parabéns.

/
_.

FRflNCISCO lRNGE

Comunrc� á sua dístinta Ireguezla e aos �eus amigos

que mudou-se para o suburbio <Alto das Palmeiras», onde se

encontra em franca atividade prcfissional, continuando com

seus pj'eç�)i� baratissimos.

EsfãQ para· vender: Pois-a rua da-Igreja
Do Santo Sebastião

Duas desnatadeiras novas I Estc1 quasi instransitavel
e mn carro 19. Culpa dG( administração.
Para ver �. tratar com I -O homem é atrazado, 'mes:no!

Francisco .•TarS;Ch@lnaFéJi-I'rari« de Marcilio Dias.
::lx2

.
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1\\'150
Aviso á todas' as pessôas que

se fornecem. em meu açougue
. que deverão liquidar suas contas
até o dia 10 (dez) de cada mês
impreterivelmente, senão as rnes

mas serão extinguidas. 3xl

Anesteoio Buba

- Olá, visinho, vem voltando
da cidade?
-A necessidade obriga. Que fazer?
As bor:légas do mato H não tem

mais nada para vender. E uma mi.
séria tristis.;;im!l. o.s impostos são

aqtJcla desgraça. Subir�rn muito

e vão 'tiubir miiis. Ternos quo: a·

guentar CSEa folia. E aguentar no

duro.· Somos os; consun,íd0rcs.
Mas não fü.ram !lÓ os impostos

que subiram...
'

._ Que esperança. Sll iu tudo.
Mas er::: parte é bem feito. 0.:; ino·
centes pCJ.gam o pecado alheio.
Você agora entende.
- Entendo, sim.
- Só me qudxo ter sido iludido
pelo� prop.;gandista do P.S.D., que
nos eoga r,u;aft!.
_... ]\fós é sucia ... Eu ven ho a

cOllJpanbado a U. D. N, e não o

P.S.D.
- Tá certo. veja a rnodiíicação
que està havendo. Atenda oJ'Cor
reio do Norte" que anda çomelldo

fatos!
'\

.
�
---....

�-'-Wifj!

solto por ai, áfóra, não deixa esca

par nada. O P. S. D. anda com a

pulga atraz da orelha.
- Porque?
--Ué o certo é que na5 reuniÕes
da camara, gente da U. D. N. não
falta. SC'mprp. pre.;eote. Pf."s�edista$
foge toda vida!
- Porque será?
- Sabe Deus. Eles lá se enten·
dem ....

.

- Tenho que ir adiante. Vou-te
contar 'uma historia. Considero Q

. P. S. D. um rio �ue esteve trans·

bo:dando, clleio, rumoroso e assus

tador. A U. D. N. pa.r;!. mim-é 0

andarilho, que fazia o seu pacu!'·
SEl, teve de cruzar esse rio n:edo
nho,no dia2de DezerIlbro de 45.
com agua pelo-::-q�eixo; a 19 de

Janeiro de 47 CruiOLl com agua
pela cintura e fiualmente a 23 de
Novembro do ano pc;ssado a agua
malmenle, cobriu os pés. A sêca
cl'}otinua.· A devastaçãO do mato

na.s cabeceiras do rio secou os seus

. -Visitas
Honraram-nos com suas visitas

na semana passada os nossos
distintos emigos srs. Vitor . Lauth

.

escrivão federal, EuclideS Lago,
coletor estadual, Acelino Pires,
funcíonario da firma' Serrarias
Reunidas, Alfredo Schützer, pro
príetario do Cinema local, o sr.

dr. Adalto Allage, o eapitallstà
sr. Emiliano Selerne e José Adão
Dias Jr. eletrecísta <em Três Bar"
ras

Gratos.

Sr. Vitor Lauth
Comunicou nos ter sido remo

vido para Indaial, afim de assu

mir o cargo de escrivão da Cole
toria 'Federal dali, o Sr. Vitor
Lauth, que exercendo identícas
funções aqui conquistou grande
circulo de amizades.

.

Que seja 'feliz em lndaial são
os nossos votos.

..

C)eíerô PS�\ .. �). �I

rú'cebemos Seleções de I
Março. O senhor' já leu? IEstá pm numero superior- I
mente confecionado trazen- I

do ótimos artigos, a�jedótas\
.

etc. adquira um exemplar
na Livraria do Povo a quem
agradecemos a remessa des
se bélo exemplar,

UENDEM=Sc'
Urna propriedade dentro da.
vila de Felipe Sehruidt com
bôa casa envidraçada 'e qU:1.-
tI'O (4) datas. .

Vsude.se também um-ter

reno de cultura· com 14

alqueires, dlstant� 2 quilo
metros da casa acim�
PIAara ver e tratar com

o sr. Edmuedo Webbl'tI' em
F�lipe Schmid_t.

. a-I.

Sr. Agenor Côrte
fez Roas no dia 10 do corrente

o estimado cidadão sr. Agenor
Côrte competente e· honrado
Tabelião da

.
comarca _��:;p'esso�

de, relevo na sociedade,
.

:
'

Nossos paragens.

Dr �AdautoAUage
Dia 3 do mês corrente Ieste-

i ,rá seu natalicío, por entre a ale
gria de sua exrna íarnilis e

rnan.Iestacões de seus amigos
o s�. rr. Adauto Allage.co-proprie
tario da Farrnacia Oliveira. O
sr. dr. Adauto Allage pelos seus

altos dotes de. inteligencia e cora: .\cão, conta com grande circulo de
amizade no comercio e na alta
sociedade.

Atecipadarnente os nossos

parabéns.

s. Ludovico Bóra

Balanço do Carnaval
. Aconteceram no Carnaval no
Rio, trinta e tres casos· de
assaltos, no valor de 180 mil

c:r:uzeiros os furtos; 38 atopela
mentors três dos quais fcltais;
três homicidios; 23 colisêies

co� 33 feridos e um morto; 9
queImaduras, 5 desastres de
bondes, um arrombamento; oito
suicidios.

o sr Ludovico Bóra, gerente
da <União Madeirense S. A»,desta
praça, cidadão com sito descon
tinio comercial, e grandemente
estimado no s�io da sociedade

.

local, vae �ome ...?rar a passagem
de seu anlV4llfSanO 118tt�Jicio no

proximo dia 9 do corr('nte, será
por este motivo muito felicitado,

<Correio do Norte» as,:o

,eia-se a todéls I11linif-,::sÍi<lçóes:'_'
�nviando cordiais c!Jrnpiimentos.

r •

afluentes. Vemos agora só o leito.
Façamos a cOQ;a por mais dOIS

anos, o ançlarilh0 �assará d!! pé
enxuto, c@mO aquele .tal que nou

tras eras, passou com'o seu povo
no Mar Vermdho,' sem incomOdo'

. tranquiIoii�1ho da Silva. '.
'

- r...!:lis um chim;itrão?··

Obrigado. Vou seguir a viajem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE ......
------------------------------

.• ··Granaa Li�uina�ão �O:;:-C;;;-I' Um ��t:�'l�oE;�·�ajJgue
com 15 meses de idade, de-

Caixa Postal,98 CANOiNHAS-Santa Catarina vidameut« regist.rado no "Jo·
Criação de Leghornes brancas, rigorosamente selecionadas quei Club Paranaense" ver

Pf�DIGRÉE INDIVIDUAL e. tratar com o proprietario
Sur, Pedro Pereira Sobrinho.
em .Rio dcs Poços {Serraria
Zaniolo) muuicipio de os
noinhas.

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

. Sendo rr eu interesse liquidar de verdade, venderei
tudo com grandes baixas, e quanto maior: fôr ti. cO,mpra
maior percentagem de descouro obterá o freguês. (E de
aproveitar tanto por interesse próprio como por cornpa
n herismo),

Objetos em liquidação'. Relógios « Cueo>
'

grande
variedade de relógios de bolso e de' 'pulso, despertadores
vitro ls s, quadros e adornos de paredes prateados, gl.ande
sortirue» to dê aneis,: alianças, colares. broches, brincos,
óculos, gil��te etc, etc.

,
etc.

.

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

oficina, uma. máquina de eostura«Si,ngêr» nova com pouco)
uso, um bom rádio, um relógio de parede usado grande
e bom e diversas outras cousas.

Ver 6 tratar na RELOJOARIA NOVA. que taru
bem está á venda.

-

Ovos pi incubação.
Plintos de 1 dia.
Ovos pi reprodução.

Equipamento Standart camum a todo� "os

2 - Assentos dianteiros
1 - Assento 'I'razeiro para 2 pessoas
-1 - PU6U sobressalente
1 - �Togo capota completo (dianteiro El trazeirc]
] - Manivela de arranque

7 ,

Pronta entrega no Rio de janeiro
Infonrnuçõea cornpletus com

Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OLIVEiRA"
Florianopolis - )

-

l\� Z}\f�� itJt.C) Bt elA.

I
.

Rio dos Poros Caooinhas

popula
ostecido
rldosna

bai
fonte

,T ,I
nt m

r-".�egoeio de ocasiião
.vendem�se magrnficos lotes de
terras de cultura nos lugares:
Tira Foge, Bela Vista de Toldo,
Lagoa do Sul, Serra da Lagoa

I e Campa dos - Bueno, neste

município, tsdos servidos de

I
estradas; carroçaveis,
Preços e informações com

. João dos Santos Correa Sob.
em bela Vista do Toldo .

of
rtte'li

.

,��

, .

9, C

produtorasem
I Tricolines

I

$ 12,00 6,50pa:1a rnm1S:-US, dE.� o- �gora o metro

Algodão - ]�{rgnI'a, 0,70 de Cr, s 6,00 �)!I:ora �,80 o metro
« » 1)0 Od C" $ 20,00 aaora 15,00 ·0 metro

-.

r ,

Lamé diàgonal de Cr. $ 15,00 agora 8,00 o metro

Chitas de Cr. $ 5,00 n�Ol'a 3,20 o metro.
Yoiles de Cr. $ 12)00 agora 5,50 o metro
Brins escuros de Cr. $ 10,00 agora 6,30 o metro
FlaneJás lisas de Cr. $ 10,00 IXzora .8,00 o metro,..,

Sedas estam padas de C r'. s 30,00 agora 15,00 o metro

Sedas naturais, cõrlfls de' ,3 nmtrüs de Cr. $200,00 agora 105,00 o metro
LiDOU liso de Cr. 10,00 agora 5,50 o metro
Zsf r listado de Cr. $. 7,80 agora

.

4,80 o metro

VÊl{ J? 1\ f\ 1\ C � Ê 1\ !

lá na Praça LAURO MÜLLER

Tenha um estomago
. forte, usando

-

Bitter Agura puro .

VENDEMaSE
Uma propriedade com u··

ma casa de morada, dezes
seis alqueires de terra, sem

do: seis [6) (1'8 erval e déz
(10) dê cultura, um moinho
e fabrica de farinha de mano

'

dióca, � uma maquina. de
cortar palha por préço ba-

.

ratissimo,
Para vêr e tratar com o

sr. José Darviu Rodrigues
em Anta Gorda, distrito de
Paula Pereira, neste Muni
cípio. 3x3

•

•

lll-

.Pa 10

,
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Recordaeiies
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Q�anta saudade eu sinto de Pinheiros
A pequenina vila' otule nasci,
Daqueles dias felizes, companheiros,
Que em outras placas ainda não viví.

E agóra quando lá saudoso passo
Não mais encontra os encantos de outra
Sómente em Pensamento ainda. traço
Essa quadra feliz da primavéra

éra

,

Não mais escuto o ranger da engenhóca,
Que transformava. em farinha a maruuoca,
'Quando de Maio a Julho, se movía.

Recordações me traz lindo ingazeiro
Existetue ali junto ao terreiro
Da sua amiga sombraoo meio dia.

Canoinhàs, Fevereiro de 1948
,

�oâo Belém Fernandes.

dil�ta filhinha do casal Artur
Burgardt.

Srta. Carolina Silva
" Com destino a florianopolis
onde vai permanecer algum tem
po, seguiu, segunda feira, a dis
tinta senhorita Carolina Silva,
fino armamento de nossa socie
dade e dileta filha do casal Ubal
de: Silva.

Aniversários
Fez anos, no dia 25 de feve

reiro o nosso distinto assinante!
sr. Acilino Pires, empregado das
Serrarias Reunidas, que foi mui
tocumprímentado.
Festejou seu natalício dia 1.

a menina Fernanda filhinha do
casal Jesê Maria Fernandes Luiz.
Dia 2 fez anos a exma. sra.

d. Augusta, digna esposa do s1(.
Paulo Wiese funcionaria da Coo
perativa do Mate; a srta. Cauque
filhinha do sr. Meri Selerne de
Três Barras. Dia 3 o sr. Alfredo
Trindade, digno coletor em Pa

panduva, o menino Gabriel, filho
do nosso amigo sr, Jacó Selerne
a menina Maria Francisca filhi
nha 'do nosso assinante João Ta
deus MuzioL
Hoje o menino Carlos Alber

/ te, filhinho do, nosso diretor sr.
Silvió Alfredo Mayer; a srta.
Helena e o jovem S;�iJI Zúgmam;
Dia 5 o jovem \'Verne:- Kelner. '

Di", 7 a distinta srta. 'I'erezi
nha digna filha do nosso amigo
sr, Justiniano da Silva Quadros
Dia 8, o jovem .Ilmo BU$s, re

sidente no Rio de Janeiro.
Dia 9, a menina Edite, filha do
sr." André Línzmayer; I Renat�,
filho do sr. Guilherme Roeder:
ojovem Otacilie Fernandes, com
petente funcionario do Centro
de Saúde; o estimado moço Eri
co Gotter Sonenstral.
Dia ' 10, o infante Marciano

Teixeira Filho, aplicado aluno da
Escola Vocacional; o sr . José
Trela, muito estimado em Três
Barras; li grácil menina Maria,

Consórcio
Com ti gentil senhorita Romil

da Caldas, professora do, G. E.
Abdonbatista, de jaraguá, censor
ciou-se dia 29 o talentoso jovem
Pedro José Bosco, filho do fale
cido jornalista Henrique Bosco
e diretor do mesmo Grupo.

I

Parabéns.

'Nasciment@
Está em festa o lar feliz. do sr.

Dagoberto Schramrn, e exrns. es

posa d. Wal!y Schramm pelo
nascimento de um robusto garo
to que se chamarã Mario Adol
fo, fato ocorrido no dia 19 de
fevereiro.

Parabéns.

*----------------�---------------------------------*
I

\ Companhia 'Exportadora dos Serradores
'AViSO

Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na sede
sodal, nestil cidad"�,, os ,docum�ntos SI que se refere, o 8rt. 99,
do D�creto-Iei 11.° 2.627 de 26 de Setembro de 194:0, relati-
vos Jo exercido de 1947, '

/
Assembléa gef,al ordinaria

são convocados os senhores acionistas ta' se reunirem
em assembléia geral ordinaria na séde sodal. nesta cidade,
no dia 6 dé abril do corrente ano, ás 13 horas, a-Um· de to
nmrem conhecimento do relatórío da diretoria, parecer do Cem
selho Fisqll, b�lanço, demonstração da conta de lucros e per·
das e demais e'.Intas e atos referentes ao exercido de 1947,
sf)bre eles dellbentndo. Nes!?a âssembléia se proeedf'rá lj e

leição da DiretorÍlJ \e d� Conselho fiscal; m:l furmi:.I, estHt\ltáría.
CZl;1oinhas, 25 de Fevereiro dê 1948.

2x1 A. T. Carli - Dirdor

Fino ,1 Cenolnbas, ' Santa Catarina, 4 de março. d� 1Mg H. 40
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Domingo próximo, em nossa cidade, o respeitável esqua
drão do Juventus de Curitiba preliará frente ao lpiranga
Reina grande sensação entre

o meio desportivo local'. prova
vel exibição em nossos grama
dos do forte conjunto do Juven-
tus F. C. de Curitiba. ,

E de se esperar enorme assís
tência para o ,prélío de
domingo, pois, o 'Juventus

. figura entre os melhores e:oqua-
drões de Curitiba. Domingo .

último jogando com o Olaria do
Rio, empatou por 3 a 3.
Está de parahens o Ipiranga

pela notável iniciativa de propor
cionar aos nossos desportistas
tão interessante peleja, que por
certo se revestirá de grande
êxito.

'

América de 'loinoille (3)
Palmeiras de Blumcnauil)
Realizou-se Domingo, em Join

vile, dando prosseguimento ao

Campeonato Estadual de futebol,
o primeiro encontro da melhor
de-duas entre o America daque
la cidade e o Palmeiras de Blu
menau, venceu o America por
3 s-L

Casados versus solteiros
Estav a marcado para Domingo
.últirno nrna interessantíssima
partida de futebol entre casados
e solteiros, mas o -tempo não

permitiu esse! encontro; prova
velmente no proxirno Domingo
se .realize êste sensacional prólio,
pois, tanto os casados como GS

solteiros estão dispostos a jogar,
muito embora o time dos casa

dos já esteja reforçado com e ..

lementos do River, Boca, Vasco
e Pacíencia dos Neves ...

Lastimamos a co

ragern desperdiç.3da pelos esqua
lidos "bolipedistas' solteiros, de
vez que .alérn da ração balan-

Festa em Três Berres
Terá lugar, dia 7. em Três

Barras, grande ·festu em, benefício
da nova Igreja matriz constan
do de almoço, churrasco, bebidas, IIdôces etc.. .

Abrilhantará fi festa excelente I

banda musical. Vão ser instalados I
alguns alto -falantes. ! ====:::::=.:=======

·1
L�bí'ir' �"·t�r·l·tlI 1[�I�ih�>f:r':-l['\'lr'í"lintil � 1;\ \:,t � X�.l M!,;t��-t,,�J'd,lJ.
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conu eUPA, "
.'.
"

:i'

Dr: Rivedevie R. Corrêa
Na q ualidaríe de suplente de

Vereador da U. D. N, foi convo

cado e assurriíu
"

o cargo
o ilustre sr. dr, Riva

davia Correia, industrial, comer

ciante e sdvogsdo no nosso Iôro,
que teve ocasião de se manifes
tar contra certas indicações
que não estavam de acordo com

os postulados dernocratícos, pon
do em evidencia sua alta cultura.

ceada dos astros casados, devem
considerar tres questões exclusi
vas ses últimos: inteligência, ta
rimba e incrível preparo físico. . . mará mais ou menos assim:
.Num furo sensaeíonal infor- Dr. Dr. Dr. Dr. Dr, e diveros

mames aos nossos leitores que senhores de respeito e qualida
o quadro dos "amarrados" fcr- de ...

r1MVM;en:�� := caminhão lhe oferéce

GARANTIA

Construção integral em AÇO SU ÉCO !

VOLVO NÃO TEME sôbrecarga, más estradas, serviços pesados
e lengas distâncias. Sua assombrosa reslstencis está assegurada
pela construçãe 100 % em aço suéco - .o melhor do mundo!
Se o seu serviço exige um caminhão de inteira confiança,
escolha entre os tipos VOLVO O que melhor se adapta às',uas
necessidades. Peça-nos uma demonstração, sem compromisso.

.

, Chassis paraa, 5, 6, 6 I/2, 7 e 8 toneladas a gllsolina Diesel.
Oaibus de 36 e 40 passageiros. Reboque e Semi-Reboque de

8 a 12 toneladas. -- Tratores - Antemoveis.
'

PRONTA ENTREGA

Assistência técnica e estoque permanente de peças,
principais cidades do interior.

, .
,

Agentes oas

V,O LV O
Henrique J. Bastos

Telegramas: BASTOS - Cxa. Postal, 31 - CANOINHAS-S. Catarina

5x1 ,I
'dw

---------------------------=-----------------------�

I ..

A te n � ã o I n te n� ã o,
Prensas horizontais para
fabricaçãp de tijolo'$

Prensa revólver, para fabri ..

ca.ção de telhas francesas e

co16niCiis com capacidade pa ..

I \

ra 6.000 telhas diárias

Pf�nsa para 'Tabricacão d� ManHhas
Cortadores - de barro

Lçminador�s de barro
Britadores e

I

Bef9n�ira5

Praça Lauro Müller - 6

CANOINHAS "

Po." prreços reduziidisaimos.

, lVâquinas Rodoviárias Brasileiras S. A.

Representantes nesta praça:

Garcindo CiaG

PA R A F E R I. DAS,
ECZEMAS,

,

INfLAMAçOES,
C O C E I R AS,'
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

lO
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