
Se você fosse Prefeito o que faria

pelo progresso de Caneínhas 1
Recebemos as seguintes respostas. ,

«Faria o maior sacrifício para arrumar as ruas de Canoinhas•.
Um iuncionario.

«Ou eu 'me mudava para Ia séde do municipie ou mudaria
a Prefeitura para o Distrito onde eu morasse, para nãe atrszar

os contribuintes que têm interesses, a tratar com o Prefeito.»
, .

Um patriota.
«,'Mandaria fechar- a tampa do poço do' jardim que ameaça

8. vida das crianças.»
Juqueri

«Lendo o ultimo numero de «CORREIO DO NORTE», de

parei na primeira pagina com o seguinte: SE VOCÊ FOSSE
PREFEITO O QUE FARIA PELO, PROGRESSO DE CANOINHAS.

Sou Canoinhense de coração; e gosto de .vêx esta i errinha
, I, '

progredir, e se eu fosse Prefeito, antes de mais nada

cerneçaria pelo seguinte:
<O Senhor bem sabe que ha elementos que são verdadei

ros «fardos» para a administração publica, que na gíria os cha
mamos de «grude»,' esses elementos si eu fosse Prefeito, iriam

logo «verSl!!llilar».
' I

, Outra coisa importante é o calçamento das ruas da Cidade,
«se eu fosse Prefeita», bem sei que tem muitá gente que nao

póde pagar o montante do valor do calçamento em frente ás suas

propriedades de uma vez só, portanto lançaría um empréstimo.
por eonta da Prefeitura, calçava as ruas ti! cobraria' dos propris
taríos em suaves prestações; estes pagariam sem sentir e a Pre
feitura nada perderia com. o negocio, só tinha o que .lucrar, pois
nossas ruas ficariam com outro aspéto, outro impulso teriamos

cem 2S novas construções, etc. etc.
Acho também que já está em tempo de pensar em agua

e esgoto, ti também não esquecer de tratar com a Companhia
Telefónica, sobre iii íastalação de Telefones em nossa cidade, pois
cidades menores já dispõem desses serviços,

.

Sobre €stradas e ruas, não é preciso dar minha opinião, sei
que o peve diariamente faz lembrar a senhor Prefeito, sobre um
buraco aqui, uma ponte caída lá, e assim por deante.

Como Canoinhense deu sua opinião, o amigo
Dõna.

DE UM DESPORTISTA

«Daria o Estadic pronto em 60 dias e assim 'fazendo não
fazia mais que a obrigação, pois recebendo do povo, de mãos

beijadas, o terreno, madeira e Cr. $ 7.000,00 em dinheiro, não é
nada difícil cumprir a promessa."

rl Lerdo

SI EU FOSSE PREFEITO ..

:_Cumprindo dispesítivos legais, enviaria á Camara Muni

cipal a prestação de contas relativa ao exercício findo.
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CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

I

Ultima
Lei N_ 22. de 14 de Novembro
de 1947 .: Lei Orgânica dosMu
nicipios -e-e-' em' seus Artigos 50
e § unico e 53, os vereadores

que esta subscrevem, constitu
indo um terço dos vereadores

integrantes da Câmara, reque
rem a V. Excia. a convocacão
da Câmara para se reunir, ex

traordinariamente, nos dias 22,
23 e 24 do corrente, no edifício
da Prefeitura Municipal, . pelas,
14 horas, a-fim-de tomar conhe
cimente e deliberar à respeito
do Decreto Lei N. 102, de 20
de/Julh0 de 1947 que regula o

Imposto de Lícencatcontinuação).
É sabido qtte o Executivo Mu

nicipal pretende efetuar a co

brança do b.1pOStO de Licença a

té 31 de Março era curso e, as

sim, a apreciação da Câmara na

sessão ordinária de Maio de 1948,
não teria nenhum efeito.
Alem disso, segundo dispõe a

mesmo Lei N.",22, de 14 de No
vembro de 1947, eeumpete a Ca
mara Ml.lnicipàl votar 08 tributes
pruprlos d.9 Ml.lnicipio� e, na vi

gência de um regime democráti
co, como o atual, nãe se justifica
que' um tributo-legado da fáse
discricionária e ilegal na qual la

autonomia doMunicípio foi com
pletamente extinta - vigore
sem o pronunciamento do Le
gislativo Municipal que existe e

tem razão da ser.

Canoinhas, 16 de março de 1948

Terá lug�r hoje, á noite, no

Cine Operario "pós a exhíbi

ção do filme
a apresentação do

SHOW promovido pelo Prof.
Indio, com o auxilio de ele
mentes artistices locais e dedi

cado, à popu' ação e autorida
des cancinhenses.

Para essa noitada de arte não

haverá meias entradas.

Os vereadores Benedito Te
rézio de Carvalho junior, Luiz

Eugenio Tack, Rivadavia Ribas
Corrêa, Clemente Procopiak e

Vitor Fernandes de Sousa, di

rigiram ao sr. Presidente da
Carnara Municipal o requerimen
to d.o teôr seguinte:

SENHOR PRESIDENTE:
.

Nos termos do que dispõe &

-;-Fazendo com que fossem tabelados os preços dos gêneros
de primeira necessidade, mostraria que Canoinhas não é «terra
de ninguem».

'

Canoínhas, 16 de março de 1948.

Aroldo Carneiro de Carvalho

«Ilmos, Snrs, do, <Correio do Norte»
Nesta

Tendo lido na ultima edição a enquête de «Correio do Nor

te), achei original a idéa (fl entusiasmei-me a tal ponto que sem

demora envio o meu 'palpite, isto é, os meus palpites.
.Assím sendo, si eu fosse Prefeito:
Primeiramente obrigaria os açougueiros a vender a car-ne

por Cr.$ 6,00 (seis cruzeiros.)
2.°) Admitiria um functonarío <Competente» para adminis

tração dos serviços nas ruas, bceíres, etc., pois que o atual é fran
camente «Incompetente»;

3.°) Falaria COn1' o Delegado para arrumar uns servicinhos
la todos QS' malandros que, corri saúde pedem esmolas, vagabun
deando pelas ruas, riscando muros e estragando plantações.

Sem mais, cordiais saudações
(Ass.) O BOI

I

I
•

\

Tuno isto � mais· alguma cousa encontra-se na 8B�pr8 FAMOSA
-' "'\ ,

CASA PR'OCHMANN
I

• �
,

que acaba de receber variado sortimento de .manfeaux, tailleurs
lãspara senhoras, casacos para

e sedas" finíssimas, " rendas,
casacos para crianças,

etc.. �

..

, ,

• I
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Queremos outro intendente para o

, Município. de Papanduva
Escrevem-nos, logico. que para auscultar ali ano

Já passou o tempo em que 'a seios do povo é de colher (!JS no-

ditadura Municipal mantinha cer- mes Illa maioria dos .contribuintes
tas autoridades, sem jamais escu- -proprietarios.

.

tar a voz do povo, habituando-as O que se fez ha pouco, porem,'
a certo comodismo fàccioso, sem mostrou a ingenuidade de seus'

olhar o ambiente que està satura- p.romotores tomando assinaturas de
do de mão humor, resultante do pessoas que não são proprietarios

. descententamento popular,' e muitos não residentes 'no distrito.
E' justo que este povo ordeiro Precisamos substituir o ín: enden-

e trabalhador, agraciado logo após te, não nos faltam motivos para
a' posse do sr: Prefeito, com, su- isso justificar,' paI' isso, achamos
menta de impostos sobre carroças POUCO" licito praticar-se o aliciarnen-

. .

a o célebre «continuação», seja to erróneo como c, que foi feito
atendido democraticsrnente na es- ha pouco.
colha do cidadão pH>\ o cargo de Não negaremos nosso apoio P(�8-
Intendente. Precisa esse povo de soal ao candidato qu� far escolhido.
senhor bem' lntencloaado, isento O «abaixo assina do s foi um erro

de paixão politica. par:a qi'le não que só prejuizos traz ao ,desenvol.
sejam fechadas nossas escola�. cio vimento e pr0gres.so de Papanduva.
dadão possuidor de energia, para Devemos, pois, viler-nos de nós
Dão se deixar manobrar por çerta' mesmos, que sornes contribuintes,
«grã-finageO'l» que existe por es- para representarmos nesse impor-
tes pag_)s; uri::, homem que saiba tante assunto e não 'de pessotis
esbeçar xos seus 8uperiGres, \'IS não radicadas aqui.
aecessidades J@ seu distrito; que r .

seja andêjo afim' i'ile observar caro
Paulino Furtado de Melo

ros encalhada", pontes quebradas, Março de 1948.
boeíros entupidos, operarias que
gostam de «cosrnhar g!llos>, la-

gartearido aí por fóra ás sombras
das arvores,

.

Esperamos quI'! o Exmo, Snr.
Prefeito, de acorde; com o regi
rnen qQmOCf;;'�;'-O quê constituiu o

governo do Paiz, acérte na esco

lha; que venha mais ao agrado
deste povo· que tanto' tem contri
buido para 2 grandeza de Cano

ínhas, para que Be po�sa respirar
num ambiente de ,união, de cor

dialidade, pondo .de lado o parti
darismo improdllltivo.
Sabido é, que, kos próceres p>es

seclistas lacrAis que perderam as

eleições, não llJes assiste o direi
to de pleItear t<:d pretensão cerno

democraticame!!te cabe á U. D.
N. vel'lcedora neste distrito.
Erram os pessedistas em fazer'

abalx@ assinado, coisa injustifica.
\leI pelo fXFJdo q�l� foi feito. E'

+

\
,M'

B.arbaaria temke
Aviso á minha distrn ta Ire
guezia e aos canoínhenses
em geral, que contratei ha
bil profissional para o servi
ço de meu estabelecimento.

CmQinhas, 9 - 3 - 948.
,

EMILIO LEMKE
, 4x2

•

Bitter Aguia
puro, é a vida de sou

estomago.

VERSOS P'RA
CANTAR-

(Lulú Zico e Julio Mané)

- Vamos falar nel café. moido

As pessoas d€ (bom gosto
I

IQue aparecem sempre em cênm,
Usam, bebem e abusam

Puro, café "Stmta Hel�na".

-:- Eta café gostoso!

Não só g senhora' clara
Como a senhora. morena,
Fazem questão de comprar
Puro cafe "S. Helena"
- E é bom mesmo!

Cavalheiro qu� é gran fino,
Céiboclo _ qUq; não tem pena,
Não d€sejam outni marca

Só querem o "Santa Helena".
- Café de. raça!

De fato o café é puro,
Tem- aroma, tem :babôr,
Tem até o Santo Apôio
D� Cristo Nosso Senhor:
_:._ Até N. Senhor gostEi!.

Bubm Kohler é quem fabrica'
Esse pó maravilhoso,
Dsi ser o "Santa Helena"
Um café tão pre.cioso. '

- D€ssa, vez o Buba arrebenta!

Eis, porque, Canoinhtnses
De gastar não VOi dê pena,
V li na. venda e grite forte
- Quero café "Santa Helena,',
- Será qUQ êle paga o anuncio?
- Ora" se pagaj .

'

. Lotes Urbanos PElpS !.4.IRES
.11m O (O�e§ .�

-

IDia 5 do mês corrente, Ieste
[ou seu nataliclo o ilustre advo
gado e jornalista sr. dr. Wander
ley Junior, Presidente-do Diretório
Municipal da U. D. N. de Flo
nianopolis, a quem enviamos para
bens: ,

- Festejou seu natalício dia !O
o n0'150 bondoso assinante sr. Fre
derico Dalmann antigo artífice
d� Cia. Lurnber,
- Pl-lSS(Ju, entre i:1 alegria de sua

íarnilia, d!�: lL, '.' n-talicio da estio
rnada sra. d. Irene D. Varela, vir-
tuosa esposa do nosso agente
em Três Barras sr. [uci Varela
A distinta aníverseríente foi

multo cumprimentada.
Nossos parabens.

_t.\ elegante e estimada senho
rinha Terezinha, dileta filha do
casal Silvino e d. Isabel Cubas.
fez anos dia. 11. . \

- Dia 12 foi muito cumprimen
tada pela passagem ctt: >:(;;U nata
lido a estimada srta. JUfilci Ski
b,a,.fino ornamento da sociedade
de Felipe Sch.nidt.
- Dia 15 fríli de festas, para o

ii;);;;;;:; Ilustre colega de imprensa
sr. Abelardo Luiz de Oliveira
Dlrf'tor do nosso colégs "Jornal de
Mafra",
- Na mesrr.a' dntp

.

festejou g

plissagem de seu aniversario o

ilustre jovem José AugustnMelim,
estudante em Curitibi:l e professor
de Educação física.'
-- Ti�mSCOrrtu, dia �6. o llniver
súio nrt8Iido do estimado jOV€rY.
Eknito 3:i\stos, n�presenttH!te co-

mercisl, e um dos 'cnlljl!t's> do

Iph�i:!rrg�. ,

j\!�llit() querido na sociedade,
recebeu muitos pflrabens.
- Wiegando o queridl) filhinho
d:J (::;!l;<;l S!!viü WHtllsching, fest0'

i jou i'!eu aniverj;arlO. no dl0! 16,

I' tendo ganho muitos presentes.
-- O e:,Um1ido ddoldão l-F�rlrique

I Todt, viu p[Ji)sar n(} din 17, mais
. I

üill [!niV�,sf.nÍf;, 'cercado do cari·
nhos de sua exma. farnili::).
Hon!'8dn ó'I tr'lD<dhadof r(ce-

. teu muitc.>; pélraben's.
- Fez nnof, no dia 17 I) nosso

bondoso assimmte sr. Leonidas
Reil1hardt, que rfcd:ieu muitos
cumprimentos.
-- Aniven.iIHiflm-se dia 19, ;:) eXl11d

srfl. d. Ol�{� Prim' dign�l ('SPO�8
do nosso assinante sr. Pedrn Pdm;
a digna srt. d Cenceição Gomes,
dileta fílhlil do cmlsl Antonio e

Emi!ia Gom;:;s, fino ornAmento
da soci�dade de Paula Pereiia.
- Dia 20 colherá mais um mio
s.óte no jardim feliz de .seus pais,'
a I1r�cil menina Eneida, filhinh �

10 sr. N€'y Pacheco .

...:._ A ·exma. sra. d. Maria Deus·
célia, virtuosa esposa' do nosso

amigo sr. Osvaldo Tnwisani, feIO'
tejàrã Q p1.'lssagem de seu nats-

Iicio dia 22.
._

- Mlllis um ano de fecunda exis
t€mcia, festej1ilrá di8 22, a vem!

nmda sr'!!!. d. Severiann de Almei·
dM, resident� em Paprtnduva.

D. Berta Schroeder·
Comemora, hoje, a passagem

de seu natulício ti e$timadá- sra.

2x2

Vendem-se �:;) prospera zona de

Mari:Jgá, terras saluberrlmas e pro
dutivas, lego adiante de Apuca
rana, 110 Norte de Paraná.

.

Informações mais detalhadas
com o representante nesta praça

, i
õutcldi« de Oliveira

--------

e
I

Aniverserios

Junto O\! em partes I

Du.as chacaras nos submbic:.s da cidade de Canoinhas; urnas das
mais .bonitas e valiosas deste lugar; limitam-Se uma com a outra,
com a area total de 84,00 m2. Distante dQ quadro urbano 500 a

600 metros. Contem: terra boa, cu1tivad<! e cercada de arame.

T(,das as iestalaçóes para criação, tres boas casas de morada
cOm luz elétrica instalada.,
ImRortante�Boa agua corrente, suficiente' para in'stalar um' frio

gerifico, ou qpalqner ou tra industria.
Aceita-se proposta 'de sacie par.a montar qualquer industria nas

mesmas.

Mais informações com o proprietario

ALVARO UHLIG Cancinhas

,

Sr. Pedro Prim

E', para nós, trabalhador do jor
nal, motivo de júbilo, quando po
demos registrar o ani versarío de
nossos amigos:' Pedro Prim, pro.
prietario de ac, editada oficina rr.e::

cânica, rfará anes dia 2'1.

Honrado e' trabalhador, cidadão

bemqaisto pelas suas bélas quali
dades pessoais, será muito felici
tado e' nós do eCorrero s .Ievamos
a S. S_ os �ossos melhores para
bens, fazendo votos pela sua fe-

I licidade.

Simão Seleme

Mais um 'ano de existencia 'mar
cará dia 21, o nosso bondoso ami

go sr. Simão .Seleme, industrial
desta- praça. Dedicado á familia, á

sociedade, ao trabalho, muitos pa·
rabens receberá. /

«Correio- abraça-o com efusão.

Sé/patos de Senhoras

Dr. Cubas

Concertos. em geral como sal- .

tos quebrados e defeitos de fa
bricação, concerta o sapateiro
com oficina á rua Cel, Albuquer
que, perto do Centro de Saúde,
Procurem'

Greçorio Sumsnoski

fltenção, Srs. Uiajantes
O Hotel Central de Jaravuá

do 8btl, 'resolveu reduzir s';;us
preços em geral, oferecendo
ainda, grandes prevílégíos aos

. Situado em Alto das Pal
.meiras, neste distrito, encoo-
trf,l.-S8 um cOl'tume,
para fuucionamento,
podeiá ser alugado.
Para iDforniaçõefl

S1'. Osvaldo Pap(�.
Não rWI"CEnll esta

nidade.
-

prl)oto
o qual

com o

oportu-
Medico

Oper8çõ@s - Partos

DO�nçl:l.8 de 1!ienbor-as'

Atende chamados ii qualquer hora
---_-

---_ .. �--

____ o

Objeto perdido
,.--I f'

Fot p,�rdjda no salão do C!u�
be Opera rio, no baile de Carna
val, UlTIL-l corrente: com uni cora·

çàozinh} de ouro. Quem (ii en·

controu é fflvor entregar ao sr.
, dr. Orestt'S Procopíak, ou nesta
redação, que será gratificado .

2x2
.

•

VENDEM·SE
Duas vacas eSpeCl211S de

.

raça holanjeza.
,Para ver e trmt:u com' o snr.

Rodolfo Schumscker, quilom�tro
7 (-sete) da estrada de Tres
Barras. 3x2

Usem o Sabão

i
I 'T,meMOr

SILVIO A. MAYER
Cirúrgiã'o d.mtista

Dentaduras anatomicas, ponte'- .

e pivots darilico!i', etc.

CONSULTAS:-

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

Praça Lauro .Müller
. I

I'

I

\

fabrlCt�do por

H�uIK� & M�tl�er Una.
. Marcilio Dias

Canoinhas -- Sfa, Catarina

Uma propri'edad6l dentro da
vila de Felipe Schn.âdt com

bôa cs,sa envidraçadà 6l qua
tro- (4) datas.
V(lnde.se tambem um-ter

reDO de cultura com 14

alqm'Jires, dlstant.(� 2 quilo·
ill@tros da casa acima.

Pa,ra vêr e tratar com

o sr. Edmurjdo \iVebber em

Fl\\li'pe Scbmidt.
'

3'-3

I =-=============._-

I n==========;:;

Estrada Mal'cilio Dias

\ Len ha' Picada
- Oferecemos-

Entrega Hm dt;mlicilio

. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tendo que mudar-me pare 'lugar mais quente, por
motivo de sande, resolvi liquidar meu grande estoque até
e ultimo objeto.

Sendo fteu interesse liquidar de verdade, venderei
tudo, com grandes baixas, e quanto maior Iôr a cO,mpra

.

maior percentagem de desconto obterá o fregnês. (E de
aproveitar tanto por interesse próprio como por; compa-
heri )

\ .

n el'lSmo. .' .

Objetos em liquidaeão'. Relógios <Cuco>' grande.
variedade de relógios. de bolso e de pulso, despertadores
vitrolas,' quadros fi adornos de pare�es prateados, grunde
sortimento de aneis, alianças, colares, 'broches, brincos,
�cu.los, gilete etc. erc. etc.

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

oficina, uma máqmna de csstura-Binzer» nova C0m pouco
uso, um bom rádio, um relógio de parede U8Rdo grande
e bom e diversas outras cousas,

.

Ver e tratar na HELOJOARIA NOVA
-

que tam-
bem está á venda.

I

Caixa Postal, 98

..Aviãrlo Leghorn> Canoinhas

Criação de Leghornes brancas, rigorosamente selecionadas

PEDIGRÉE INDIVIDUAL

CANOINHAS-Salílta Catarina

EquipanleníD Síandart comum ii todos os model�s
2 ---; Assentos dianteiros
1 - Assento Traseiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente

.

1 - Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro)
1 - Manivela de arranque

Pronta entrega no Rio de janeiro
Informações completus com

I

�\-� .1,;-ur�I'" .� l!: Q" 'f)'�IJ�'�jV_ilA-", w .�_j _._'llrL1llb ....1i.\. LY- !.\'L �11ile

Rua João Pinto, 18 End. Telegrafico - "OUVE!Rl�i."
Florienopotis

I
........

Ovos pi incubação. .

Plintos de 1 dia.
Ovos pI reprodução .

opul
O te id
rido

\ .

._

R ia dos Poços
.. CaooÍnhfJs

Négociio de ocasião
Vendem-se magníficos lotes de
terras de cultura nos lugares:
Tira Fog�, Bela Vista do Toldo,
Lagoa do Sul, Serra da Lagoa
e Campo dos Bueno, �este
municipic," todos servidos de
estradas carroçáveis ..

.'1 Pre�os e informaçõea- com

João dos Santos Correa Sob.
em bela Vista elo- Toldo.

VEHDE-SE
Um/ potrilho 3/4 sangue

com 15 meses de idade, de
vidamente registrado no "JQ.
quei C!ub Paranaense" ver

e trata\- com o proprietário
Dor. Ped

.ro Pereira Sobrinho
em Rio dcs Poços (Serraria
Zaniolo) município de' Ca
noinhas,

'I'euha um estomago

forte,
.

usando

Sitiar Aguia puro.

Mar'cenaria
de Ovldie -Bonassolli

, Rlla MaL- DeoGoro.
Defronte a igreja protestante

,

Moveis rustlros coloniais
para pronta enfrêga

fl-c�ita qualquer �D;coIllenda
.'

.

r�Terenle ao ramo

l·ern g,�m qua�t\l) pi!iira
pr.'(,H'�hii eliltr�ga.

T

a.

O·,
.. (j

.

,

ai o.r
\
Iont spr

nt rn ,ui d ui
uto as emS.Paulo.n

\.

� .

'

Ifl(lI,i'o� arji�o§ já tOI�ilJD es
,

- . .
'

Tricolines para camisas,
Algodão' - largura. 0,70
,« » 1,50

Lamé diagonal
Chitas
Voiles
Brins escuros

Flanelas lisas
'Sedas' estam parlas
'Sedas naturais, córles de 3 metros)
Linon "liso
Zefir listado

/

(o'ado�!' Aproveitenl OS u Itimos dias!!!
de Cr. '$ 12,00
de Cr, $ 6,00
de Cr. $ 20,00
de Cr. $ 15,00

. de Cr. $ 5,00
de Cr. $ 12,00
de Cr. '$_ 10,00 .

,de Cr. $ 10,00
de.Cr. $ 3.o,OÕ
de C1', $200,00
de .o-. 10,00
de Cr .. $ . 7,80

agora 6,50 o metro

agora 3,80 o metro
agora 15,00 o metro

agora 8,00 o metro

agora 3,20 o metrô

agora 5,5Q._ o metro

6,30 metro
,

)agora ·0

agora 8,00 o metro'

lagora, 15,00" o metro

[05,00
\ -,

agorà o metro

agora 5,50 o metro

agora 4,80 o metro

v Ê � Jl1\ f{ 1\. C � Ê ,I{! Lá na Praça LAURO 1\1ÜLlBR
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Seu Beri'njéla está

viajando
Nosso amillo Beriajéla temeu

férias .por sua conta. ,Viaja ser
ra abaixo. Consta-nos que foi
tomar banhos na praia de Cam
boriú.
Já estamos sentindo falta da

figura ciclópica desse reporteI'
amador. Cremos que anda espa
lhando a sua tombola. Cremos,
não, afirmamos, porque de longe
nos comunica que tudo v-ai
correndo bem; tal qual, deseja
va. Conta ele com a adesão
dos seguintes! amigos que já en
viaram os ecóbrinhos»: Wiegan
do Wiese, Dr. Joio Colodei, Ma
chuca Junior da Radio Canoinhas
e senhoritas Elfi eLidia Todt,
Dr. Orestes Procopiak, Tito Ca
sarnajour, e Tufi Nader, aos

quais pede agradecer. ,

Muitos outros amigos a

quem Berinjela enviou suas

«chorosss» cartas estão de ple-
no acordo em auxilia-lo.

,

Berinjéla depois que espalhou
8. corrente, a sorte vem lhe per- :

seguindo e conta ele, dentro em

breve, pisar nas ruas da cidade
com, um terno 'novo, cujo 'será
batisado com o nome de «ter-
110 'da vitoria», após a distribui

ção de uma camara de ar che
ia de <rama».

Imposto de continuação não

pagará, porque esta tombola não
continuará. Desaparecerá como

surgio, sem reclames bornbastí
C9S, sem show, nem shorts.
Berinjéla está molhando as

sólas dos pés nas aguas salga
das do Atlantíce. Muito "terá
a dizer quando de lá voltar. Es-,
peremos por ele.

.

Berínjéla nQS escreveu num

rapido bilhete, que ao passar. em .

Três Barras, viu operarios ro

çando uma data e que virando
se para um cempanheíro de via

gem, indagou, para puxar con

versa:

I -Que é ísse lá?
-:-PoÍs não sabe? Vão mudar
a Prefeitura da séd€ para ali.
Si,non é vér� é bene trova

to, como diz o FioravaRte.
'Não se esqúêçam. da tómbo-

,la do Berinjéla. Auxiliem-n'o

que não será dinh,eir0 perdido,
Agradecimentos do

MANÉCO

Enfermo
.

'Encontra-se enfermo :10 Hospi
tal Santa Cruz, o sr, Leonidas'

Reinhardt, qt:e tem !;jdo muito VI
.

sitado e pede-nos agndecer aos

seus visit�utes.
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Carta para a "Rádio':
10 sr-Guilherme Varéla enviou

a seguinte carta, que foi lidar

Canotnhas, 9 de março de 1948
Ilustres Diretores da Radio CH-

noinhas S/A. .

Da mêsa da redação rio "Cor
reio do Norte", onde passo os

dias,na dôce faina de ganhar para
\ comer, o mlnusculo pão Que atual-

.

mente se fabrica, estou ouvindo
com a mais grata satisfação a

irradiação experimental da nOSSB

transmissôra, a Iuturosa "Radio
Canoínhas" SIA., que os Machu
ca houveram por bem dotar a

nossa terra.
,

Iniciativa particular de grande
monta e da -maxírna ímportancia

, oara uma Canoínhas maior:
.

Pelos céos do Brasil, desse
Brasil imenso, iluminado de sól
espalham-se tarnbern, luminosos
e feiticeiros os sons maviosos da
nossa 'emissôra, levando por to
da parte, li demonstração da inte
ligencia de no�sa gente" 8 pro
va do seu esforço, para dotar sua

terra, daquilo que os genios idea
lizaram, para o bem e conforto
da humanidade.

Estou ouvindo iii Radio Cano
inhas S/A. com a alma inundada
deIuz, de sonhos, dilqu�Ie dôce
encautarnento de urna mocidade

Que sonhou tantas prirnicias, que
. devaneou até ás etéreas regiões,
em vôos resplendentE's, procurEm
do penetrar fundo nos .árcRnos
das DiVIndades prot�ioras da in'-
telig-encia. -

1�, troj'e descendo-os df.'gr>l\ls.
da vida apn'sSad8InE'nt.� C0I1S0Irlm·
me o amor da família, o bem que
rer dos meus amigos e as irradia
ções admiraveis da ,nOlósn Radio
CUl10inhas S:A.
Meus parabens a todos os QH€

ff.zem Dorte da' nos, {3 emiSllora.
Guilherme Varéla

�eTTER AGUDA

Iabre o apetite e favorece

a digestão!

Bm=a..Hm n�am �==�w�zg=..a=��..Em·�@@��

"ta ' I
(

Nenhum outr� caminhão lhe oferéce

GARANTIA

Con.strução integral em AÇO SU ÉCO !

VOLVO NAo TEME sôbrecarga, más estradas, serviços pesado:i
e longas distâncias. Sua assombrosa resi�tellJcia está assegurada
pela c0nstruçãG 100% em aço suéco - G melhor do mundo!

, Se o seu serviço exige um caminhão de inteira confiança,
e�colha entre os tipos VOLVO o que melhor se adaptá às .suas

necessidades. Peça·nos urna demon!.tração, sem 'compromisso.
Chass.is para 4, 5. '6, 6 1/2, 7 e 8 toneladas a gasolina Diesel
Onibus de 36 e 40 passageiros. Reboque e, Semi·Reboque de

8 � 12 toneladas .
.:._ Tratores· AutQmoveis.

PRONTA ENTREGA

Assistência técnica e e5tóque per!"IlBnente df:' peças.

\

v O L V'O
Henrique J. Bastos

Telegramas: BASTOS· Cx". Postal, 3 t . CANOINHAS -S. Catarina I

5x2

Grupo rEscolar para Papanduva
E' apenas isca para as épucas eleitorais

", .

Ha muitos anos que estamos
trabalhando para alcançarmos
dós poderes municipaís.urn Depar
tamento publico, para fi educa
ção dos filhos desse povo que
paga mais de cem mil cruzeiros
anuais aos cofres do Estado.

A. vila de Papandnva merece
por esse e outros motivos um gru
po escolar. O terreno para a sua

construção foi doada
\ ha muito

tempo pelo saudoso coronel Rufi
no Mendes, mas por larnentavel
desleixo' da nossa administração
não foi aproveitado. Não se olvide
esse beneficio ern prol do nosso,

.

povo.
O progresso dessa vila é bem

apreciável, por isso-torna-se cada

párcos

vez a urgencía da realização
desta obra.
Por iniclativà do ilustre profes

sor sr. Jose Reva realizou-se
uma reunião cujo objetivo foi
tratar da quisição do terreno
por meio de subscrlção popular,

. afim de ser oferecido ao Governo
do Estado. I

Foram nomeadas duas comis
sões para tratar do assunto..

É preciso, pois, 'que se cum

pra, entre tantas promessas do
P.S.D.,ao' menos essa de dar á
Papanduva um grupo escolar.
Promessa do Sr: Deputado Orti
Machado em comicíc publico,
antes -da �Irr;jções.
Março de 1947. ,P. f. M.
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Seu sepultamento reallseu-se
csrn grande acornpanhamentc,

Pezames. á família,

Tte. Olavo Reck
Vende-se

Duas ca as de madeira e 3
datas (ligadas) á Rua 6 de De- .

zerr.bro n. IS, nesta cidade.
Ótima propriedade. Nego-

cio urgente.
;

Tratar C0m Alfredõ Garcin·
do ou Firmino Soares".

Laboratorio Brüggemanll
FLORIANOPOLIS - Sta,_,:C�!l�ta�ri�na��=========:E=

Assumiu Q cargo dé Delegado
de Policia deste Munícipto, 'o sr.

Tenente Olavo Reck.

Cumprimentos,

Faleceu no Rio Grande do Sul,
o sr, Valeriano Costa, .sogro dos
nossos amigos srs. Oscar Pfau e

e Carlos Penter,

Carteira perdida .

Entregamos ao sr. Satiro Fer
sandes oi carteira com dinheiro
achada pelo SI. Altamiro SIlva, e

que pertencia ao sr. Celatino Mar

ques, residente 'em Paula Pereira.

Agradecimento
Vamos, por iptermédio deste

jornal, agradecer 80 sr. dr. �e·
gundo de Oliveira, pe!o esforço
que �mpregou para saluar n�ss�

querido filho ACIR corrio tambem·
ás revdmes. irmãs do Hospital
S. Cruz. Agrad,'c(�mos és exm2S.

Sfl:.lS' Milda Hungur, Iol,mda Ara·
ujo que muito nos ajudaram; ás
dignas pessô::}s qdC visitaram no

H�spitaL 8S que ilcompaharanlo
enterro levaram flor�'s e as qu�
nos cons,:Lw::::m.

Agri:!deCltllE'nt<1 de' E�fefan8 e

Helena Betrichuk.

CuidadO com a péste silina
VacinAi os vossos

com a vaéÍníl

CRISTAL VIOLETA

a melQÓr mté agora apre
sentada e outros, produtos
veterinarios.

Repre�ent&ntes n�sta praça:

AI Garcindl & . Cia.
Pl'aça Lauro Müller n.1 6

CANOINHAS

=--

O.s que vi�Jam

Pela Prefeitura
,

Paga-se, até o fim do corrente

mês, na Prefeitura e nas Intendeu
cias 4il imposto sobre veículos e

continuação de licença para Co·
mercío e Industria. Em abril se
rão cobrados com multa.

\....

Assassínio
Sabado, dia 6, á noite, numa

farra de menores, na casa de rau

lheres decaídas, foi assassinado a

pauladas, o [o rern o r !!IO rio Schin- I

dler.
A policia tomou conhecimente

do fato.

,

DE PAPANDUVA
Enlace

Realizou-se' dia 6 o enlace Ola

trimónial do r. Miguel Kulcheski
com a distinta senhorita Au.azira,
dileta filha do casal sr, EmíliO)
Mattoso, residente nesta vila.

Aniverserio«
Festejaram seu!':· natalício a sra.

d. Anna Heulko virtuosa espo'sa
do sr. Easilio Heulko. do comercio
desta, pr�aça. _

O ir: Nicolau Heulko abastaao
seleiro de �1:afra.

y

1\\lISO
Aviso á todas as pessôàs Que

se fornecem em meu açougue
que deverão liquidar suas contas
�tê 0, dia 10 (dez) de c2da mês
impreterivelmente, �enão as mes-

mas serão extinguidas. 3x3'
Anastàcio Buba

Em visita a pessoas de sua fa-
, rnilia esteve nesta cidade acam

panba.Jo de sua exma. esposa, o

sr. Gentil Melim, coletor federal
em Caçador:
- De Serra Alta esteve ne<:;ta ci

dade o sr. Egidio Pereira, ;';ltci
t:::idor ali residente�
-Acompanhado de sua exma. es-

posa regressnu dE;' Minas Gerais,
onde esteve a passeio., o sr. José
Stockler Pinto.
-Em C0'11'p2!)hia do, sr. Pi!Ulino
F. de Melo, esteve nesta cidade,
visitando-nas, o sr. Firmino Jan
koski, industrial em Pap,anduva.

SOROVITA

D. Rufe Prochmann
Acompanhada oe seu extreme

cicio filhinho regressou de S. Pau
lo•• ex:na. sra. d. Rutb Prochmann,
virtuosa esposa do nosso amigo
Si. W. Narciso Prochmann, abas
tado comerciante desta praça.

Srta. Araci Skiba
Regretscu d'e Florianopolis, on

de terminou seu curso de educa·

ção física, a provéta professora d.
'Araei Skiba, residente em Felipe
Schmidt.

Cl!(mprimento�,

Contr,a a febre AftQsa e
v

dos bovinos, e equinos

A: Garcinclo 8t Cia.

P'raç�' Lauro MUller, 6

I . CANOINHAS

I

Abandonam o serviço
Os opleri'lrios da COllserva das'

estradas de rodagem estaduais de

Joinvile, aband<nnaram o serv:ço por
falta de pagamento desde o mês
de mwembro. <IA, União» que in·
forma termiua esta floticia assim:

«Gaste-se menos com propagan
da partidõ.ria, vistosa'!> viajens a ted9
momento á capital do. país, sem

qualquer ?roveito, e paque-se a

essa pobre gente, cuj0 suôr é

sagrado. '

MOVEIS "CIMO"
Rio Negrinho

Salas de jantar, quartos,
ternos estofados, etc.

A vista e em ieis prestações

Representante nesta praça:

Henrique J. Bastos

Praça Lauro Müller, 16

ÇO�IRA CUPA, �
,I'

QUEDA DOS CA- t
,'7
�

BELOS E DEMAIS "

�fECCOES DO

COURO CABElUDO.
{

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÓES,
C O C E I R A S,
F R I E I. R .A .S,
ESPINHAS, ETC;

TONICO CÀPILAR

p'OR EXCELENC IA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


