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San�a Catarina, 25 de

Si Prefeito o 'Irineu 8orn�ausen

FEITO, as despezas decorrentes
da iluminação desse relogio se

riam anexadas ao dispendído
\mensalmente com "iluminação
pública". "

Canoinhas, 22-3-48
LOCUTOR

o "Barriga Verde", que ainda traz o ran);� da di��uhara, ditando senténças ;.%OS\ Vereadores
se antecipandó ás d.ecisões fia Câ_nl.�ra Munieipal,�'pretGnde de5m�raliza�!;a ?
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Quando nós daqui profilg:!!mós
as «besteiras:. feitos' paios <::téc·
nicos» da Prefeitura, o pavão da .

rua Getulio Vargas, ,subiu no

muro de sua imp-orhmc'a, olhou
, os pés, com pezar, de não serem

mais bonitos, levantou o topete A ponte c:üu, Env:'tgQu e �n
multicôí, 'abriu em leque a'cauda vergonhou. Não suportava o

esfusiante e jogou bicàdf�S para pêso 'de. um cavalo e seu ginete
I d ,balançava qual ponte

-

de arAme
a frente, para os a os, para Cl·

de cerca. Resultado: o sr. Oh;-
ma e p�ra baixo sem encontrar
o ponto distinto. vio Tabalipl:l, deixou' Of> estofa

dos de seu gabinete, unte a re-
Era preéfso substituir a ponte clamação dos moradon:s daque,

que dava ácesso ao campo
.

do
_ fa prospera zona, e foi ver a obra

Agua Verde, afim de aproveitar, de seus antepassados. Que. ver- I
;::;:::============::;;

para alguem, meia data que "l�i gooha! Uma ponte de dois me.
li�dria ohponiv�1 e qu� se nã� zes, que custou alguns cruzei
·fOI dadô �e mao. bf'IJa�a, vai., res, caindo, querenada, como na
ser... lv1ulto 'bem. Dilq,U! je�tas viQ em concerto, na bgira do
c,ol1.lnas C'lnrentamos, ha tempo, rio.
tal. proposito.. O d' h' é d

:

P f··t . O·Arngimentou se a <fiJlange» . In, eira ,a re.el ura.

de «engenheiros,. prefeituri:tis. contrt�ulllte, porem, pago� para
. '. . . _ ser ªpllcado em cousas utelS. Em

FOI Inlctada li cons�rLlção da pontes, em estn:das, .em escolas,
nova ponte �em prurrt�), sem es· em' outros melhoramentos e

.

não
qUfldro, sem l�teltgen�la. A_ pon- oara remendar «btlrriees:!l de
te que deverIa �er reta, �a�� curo trafiClmb�s «engenheiros:., hoje
va. Quando tal fato notl.ctamOs, prbprietsrios.
Ctil.usou escanda!o no selo dos
abocanhadores do prestigio e O Sr. Otavio- S. Tabalipa viu
da �vaca leiteil"l'l». Atiraram·nos se metidó entre a cruz e a' cal
bicadas a esmo,' como o pavão. dt;irinha; deixar como estava não

Jogaram-nos as pedras da male- era possi.vel, ;'I,sua inteligencia é
dicencia e disseram que eramos' superior; enxergando com os
do <contra>, como se tAl adj�ti- olhos d� razão mandou dert:u�
vo nos ofendesse.' �ómos do bHr a pontte que o «Barriga» te·
<contra:. corn muit!! bOi1la. So- ceu óc1es e clégiélS com o intui-
mos eternos' vigUóll1L fi com argu- to de menosprezar nos.

�I .

'.
".

Documento às. uma época
Aroldo. Carneiro de Oervelho

Entre ti. curiosidade e a indiferença, a es

perança e a descrença, os cauoinhenses,
.

a 20 de
dezembro, de 47, passado q decênio 10 mando-

, nismo, omnipotencia e ai-bitdo,' assístiam à insta

lação da Câmara Municipal. Discursos e aplau- . I

sos. coroaram a cerimôuia' O p,0\fO que elegera
seus reriresentautes rejubilou sonhaudo melhores
iliu.

� .
.

l
Hoje, decorrido um trimestre apenas, bem

outra a impressão. Campeia a desilusão aute '

o

'fracasso do Legislativo Municipal, que, por culpa
exclusiva da decantada maior ia, nada, absoluta
mente nada fez àté o presente.

Nas poucas sessões realizadas,· O trabalho
profíquo e hem intencionado dos Vereadores udé
nistas foi completamente obstruido pelos da maioria.

Muitas; vezes, presentes ap<·mas os cinco re-
,

"<presentautes da DDN, inclusive essse ,infat_igavtjl
Henrique "Martim Hsas, sexagenário, vindo do
Distrito de Papanduva, distante 56 quilómetros
desta cidade, e. as sessões não se realizavam pOÍ'

.

falta de número, pois, os representantes do PSD

perambulavam pela praça fronteil'içá à Prefeitura ...

Profunda lição ao povo de nossa terra!
Afinal, pelo sr .. Presidente da Camara IHu

nicipal foi dada por encerrada H primeira sessão

anual. Não que houvesse o necessário eucerrarnen

to, mas porque o referido Presideute, "dernocráti
camente", deIXOU de convocar nova reunião ...

A 16 deste.ié necessário que e povo saiba,
os Vereadores udenistas, fundamentados em dis
positivos legais, requereram a convocação extraor
dinária da -Cârnara, e,' tal convocação, que deveria
ser feita p'i:ÍÍ'a 2�, 23,;'011_24 I);.Q eopente\-> .o [01',80"
rneilte 'par;� 29,' a-fini de que o "calnmit6so" Irn
posto de Licença "essa pequena alteraçào na le
gislação tributária comunal", possa ser comoda-.
mente cobrado .ao povo. O resultado dessa reunião
extr�ol'dinát'ia que a Oamara Municipal realizará
a 29 do corrente - é Hecessário- q\l� Santa Cata
rina inteira o saiba - foi .(�stanJ pado DO jC>lTii\l
situl1ciol':lista (IBarriga�V0rde", edif;ão de 21 de I11;;!'"

ço de 48. Ah$urdo, invel.'osimil, mas real. Tal
exemplar do semanário lQcal merece ser ftl'qui vado
como Documento de uma é:pf)ca. ,

"

.

'111
Ponte, sub,siifuida

lho e somos o que quizerem, des
de que;, dizendo mal dos nesses

própositos, ,sejam eles reconhe-.
ddós por essa lil1(lssa que traba
lha pelo progre::,;�o de Cal1oil1hilS.

,'" Diretor.proprtetárto:
Gerente: :_ AGENOR GOMES

CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

.

A f .'

,vece rossc

que, faria pelo. progrcs
S'O de' Canoinhas?

Rno 1 (&00111 nas,

SI EU FOSSE PREFEITO ...
- Dotaria Canoinhas de uma

Biblioteca' Publica Municipal.
- Segundo dizem por ai, na p're
feitura Municipal de Canoínhas,
Sala do Arquivo, pelas 10 e 14
noras de cada' 'dia, reúnem-se

certos funcionários para o chi':
marrão & clássico bate papo no

qual os problemas municipais
são resolvidos entre urna e outra
cuiada. Demoram-se, tais funcio-

., nário, de meia a uma hora no

chimarrão "oficializado" desde
a mui querida �jtadura.
Mudando de cenário, passemos

ao saguão da Prefeitura: contri- .

buintes vindos de longínquos re

cantos do Município, esperam
ante os guichets que ficaram ás
moscas.

I, -E o serviço 'se acumula sôbre
I

as mesas de certos "eficientes"
funcionários que, alem disso, re-

I guiarmente, faltam ao - trabalho

,l "a pÊlnto" de comprométer o Sr.

, Prefeito que, no prasoIegal, não
I poude apresentar á Câmara a

I prestação de contas relativa
,

ao exercício findo. Assim; rela-

II'
torio algum poderá ser "ultimado

I I
elTI tempo". >

III Por ess::ls, e por outras. Si Eu

1111'
Fosse Prefelto,

durant.e
as .horas

. I de expediente suspenderia o chi-

II' marrão. no recinto. da Prdeitura

I e haveria de p.xigir que todos

II'"
os funcionários comparecessem

. com. regularidade ao trabalho
, ressalvqndo, apenas, os CelSOS de

fôrça maior.

Canoinhas., 2�-3 ..48

Aroldo Carneiro de Carvalho

Sr. Redator:'
O reh:gio da Matriz, indiscu

tivelmente, é de utilidade pú
blica, mas, por absurdo que pa
reça, permanece iluminado ape
nas até às 22 horas de cada
dIa; Ha quem diga que tal anor
malidade ocorre, eX'clusivamen
te, por cUfpa da Pref�itura que
desde ha muito se nega a au

xiliar a Igreja no pagamento
de tal despeza.
Pois bem,SI EU FOSSE PRE-

Ouidado com a péste suina
Vadnf.li os vossos póreos
com a vacina

CRISTAL VIOLETA
la rnelhór élté agora apre
sent�da e outros produtos

. " "

vet�rlnarlos.

RepreEentante's nesta praça: h

Á. G�rcindo & Cht
Praçe Lauro Müller n. 6

,

CANOINHAS

\

Era uma vez B «ponte torta:&/
construida com tanto orgulho pg.
los <décnicos prefeituniis..»
Mais- alguns cruzeiros ·desper

diçados.

Tão delicada é a missiva

que abaixo estampamos, tanta

candura demonstra e tanto cari
nho ha nas palavras de' nossa
"fân" pela beleza e progresso de
Canoinhas, que -gcstosamente
transcrevemo-la apesar de nada f

ter o sr. Prefeito que vêr com

os "guris malandros".
'

"Si eu fosse prefeito 'o que
faria pelo progresso de Canoi
nhas? ,
A resposta que eu quero dar

não é justamente pelo progres-i fi@nfessl minha culpa
'

..so, digamos antes pela beleza de,
., .

!
nossa querida Canoinha's. "," A �lretorJa do Hospital Santa'
-"- s. �4J.osse.Rrefeito, proibiria,. .. �ru� 100cl�ndo ��a .§�ne d� :fe�-

,

a esses "guris malandros" anda- nvars, .ern :beneficIo desta mstitui-
,

rern ai pelas Tuas e, na ·noss� ção de caridade, espera que o po-

praça principalmente, de "cetra'\1 vo desta terra que t,,?,to té� au

(ou funda) e�'TI punha, atirando I xiliado o. nosso hospital, adira a

e matando as avezinhas que com �7s: movunento, reservan�o d�sde
seus gorgeios tanto alegram, co- .I p. In;::r;ssos para a sessao cine-

ma tambem embelezam a terra. lllatograflca d •.' dia l' de abdl.
Si não respeitassem' tal proi- De antemão apresenta agrade-

bição multaria os. pais dos rapa-' cimentos.
zes!
De uma 'fã do Ccrreio do Norte. ,- _. _.�=�=======

José, Ih. KohleT
Festejou a passagem de mais

um ano de preciosa existenda o

nosso distinto amigo sr. J@sé T.
Kohler, _

industrial nesta' cidade.

Cidadão exemplar peh\ sua COn

duta soéla!'e nos setores comerciais,
amigos incondic1onal do trlibalho
coração 9on�ssimo, COnta com

grande circulo de amizades. A data
foi motivo de grandes manifesta
ções de seus amigos .e exma. fa·
milia.
Parabens

,MOVEIs ';CIMO'6
Rio Negrinho

.1

N O I lO S
Ajustou suas nupcias com a

gentil snta. Mstilde SchoUz, dilé
to filh3 do casal Alfredo � Ma
ria Scholtz€'. o jovem Pedro �ar·
dinoski dedicado o'DenHio dil
"União Msdereirb.·

,

Parabens,

lo I
Salas de, jantar, quartos,

tEtrnos estofados, etc.
.'

A vista e em s�is prestações
l;tepreStmtante nesta praçll':,

Henrique J. Bastos

Praça Lauro Mi,nler, )6
, ,

Comemora, hoje, a' passagem
de mais um 000 de proficua e'

, util existencia o sr. Irineu BoI"
nhausen industrial de grande pro
jeção e politico de largo prestl
gio.
Presidente da U. D. N. em

nosso Estado, á qual tem irnpri-
. rnido uni cunho verdadeiramente
dernocratico, merece por' isso, a
veneração e o respeito dos cata
rinenses que lhe seguem as pe
gadas.
"Correio do Norte" exultando de
jubilo envia ao distinto homem,
que faz do trabalho religião, os

os seus mais sinceros parabéns .

Dia de A,brH
gm beneficio do Hospital

Sauta Cruz' será exibido no ..

Cine .Operario, o sensacio-
nal film: )

..

Pedro D�mbrovski
f.alecel1 domingo ultir.:o, repen

tinamente, em Felipe Schmidt,
onde se achBv8 de passagem,
o estimado· cidadão' sr, . Pedro
DambrovsJ<i, residente em P�ula
Pereira, onde era 8bash:do pro
prietarfo, adiantado lavrador e

chefe da numerQsa familiR Dam
brovski, que grandes ·serviços
.presta ii Crmoinhasó

f:1esl:irn�s lá exma. familia.

UENDE=SE
Uma "charrete'" em perfeito

estudo de conserv�ção, com ar

reitlmento, por preço da ocasião.
�Inform8çõ�s nesta redação.

2xl

BITTER AGUIA,
é um possatüe estomacal, feio

to
.
de raizes mE."dicin'ais.

Vende-se �
J

Duas CB3as de madeira e 3 da·
tas (ligadali)'Ótjrna proprieda.de,
localizadas á Rua 6 de Derr.bro
n. 15, (Perto' da

.

estaçã\)
de Radio).

'

.

Tratar com Alfredo Gar-' I

,_ Ci�do ou Ffrmin'o Soares .nesta

cidade. Negocio urgente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!

CORREIO DO NORTE

Notas
*
*
* Em sua sessão de

" 12 do 'corrente, o Tribunal
Superior Eleitoral, deu pro
vimento a mais um recur-

\ '

80 da U. D. N. mandando
anular fiais uma .uma de
Corupá, em Jaraguá.
Falta julgar 5' recursos.

* -, O nome impoluto e

destemerato do Brigadeiro
Eduardo Gomes, voltou ,_a
imperar no cartaz politico
b '1' \ '1rasneiro, como a melhor

reserva moral dos 1l0S80S

confusos dias de agitação
nacional.

$*$ A União de Joinvile,
falando sobre os eperai ios
da ,Prefeitura insiste nos

comentarios fazendo lembrar
a falta de . pagamento dos

,

operarios das
.

estradas do
goveruo, fala assim claro
corno a luz do sol: «Me
lhor seria que -o atual go
vernador do E8liado,' q ue
em J'oiuvile prometeu que,
si fosse 'necessario tiraria
dos ricos para dár aos po
bres, puzesse agora em exe

cução a sua promessa, fa
cultando a05 operários des
pedidos sem pagamento, os'

beu; sortidos armazeus de
sua firma.

'� aaora o que farão 0>1

que alardeiam as qualida-
" des bonissimas de nossos go
vernantes. para encobrirem
seus atos? Estará falido o

Estado, governado 14 anos

por sua" Magestnde Ncreu

Ramos'? Ou foi o atual
governador quem malbara
tou, em tão pouco' tempo,
as finanças' desta fórma ?

Quem respoude ?

Vende-se uma Balança
flLIZOLA

quasi nova, por preço de

ocasião. Vêe

Casa Erlite
Rua Paula Pereira, 23

CA-NOINHAS

Festa em beneficio da
,

cons�rução da neva Igrej a
de Tres Barras, reali

zada em 7-3-48
A comissão incumbida dos leste

[os-em beneficio da construção da
nova Igreja de Três Barras, vem
por intermédio deste semana rio,
tornar público os seus mais
calorosos figradecimentos 8 todos
aqueles que lhe prestaram seu

auxilio, quér com a remessa de
prendas, quér com - a oferta de
donativos.' (. bem assim :1' todos
os que a honraram com sua

presença, concorrendo genero
samente P!HH o maior brilhantis
mo das festividades.

,
-

Três Barras, 17·3·48
A COMISSÃO'

V,ERSO�S P'RA
CANTAR-

{LultrZico e"Julio Mané)

,_:

o café Sta. Helena já deu resposta, c'bmpadre?
-- Ora, se deu. Cinquentão.

Dar churrasco aos eleitores
Em dias de �1E'ição,·
t. bonito e é f.ldalgo,
Pelo sim e pelo não.
-Vai falar no churrasco.

Ainda estão a dever
O churras(o oferecido,
Faz três mezes e· três dias
Fato velho conhecido.
-Fiado não vfili, não I

Carne, l�nha, espêto e pão, .

Tudo inda, estão a dever
Tambem assim é demí:lis
Dar de papo o qUI� comer.

-Tudo "é tempo de,pagar!

Lã no alt!) das Palmeiras,
Vem esta reclamação,
Dizendo que o P. S, D.
Não f"z s,ua obrigação.
-Deve-fazer incontinenté.

Tanta conversa fiada
Feita com tanta ousadia,
Tí:lnto fogu6!te atirado
p'ra mostrar sua valia.
- E mesmo, compadre I

Moçada do P. S. O,}
Que g8nhnu a eleição
Té na hora de pagar
Churrasco, sf'rvíço e pão.
-A Prefeitura não paga.

/

I Sr. Osmario Davet
,

Fez a:'�os no dia 23 o nosso

bondoso amigo srv Oemario
Davét, "agente desta folha,
em' Colónia Vieira, onde con

ta com largo circulo de rela- ,

ções e arnisades.
Pti rabens,'

.

Visit
Tivemos o prazer de receber

nesta semana a visita dos nos

sos bondosos Amigos 81'S: Pedro
Hurnenhuk, industrial residente
em joaçaba; sr. Francisco Au-

,

gustin, ex-intendente de Papan
duva; sr. Emílio Hening, abasta-

I tado lavrador residente em Rio
Claro, (Papanduve): sr.

_
Edgard

Massanelro, guurda-llvros, pres
tando seus serviços profissionais
na acreditada firma Sociedade
Madeirense S. Terezínha, de Fe
lipe Schrnidt..

Dep. Ortt Machado
Visitou-nos o 81'. dr, Orty

Machado ilustre dep�do�8tadua!.' ,

Gratos

.Sr.. J. Schindler
Deu- nos o prazer de sua :

visita, tomando
,

assinatura
desta folha, o sr .•João Schiu
dler, guarda. livros em Serra
Alta
Gratos,

Sra. D. Ana Heninng
Esteve nesta cidade, em

busca de "lenitivo para sua

saóde a veneranda saobora
d. Ana Hening, digua espo
sa do nosso amigo 81'. Paulo
Hening, abastado, fazeJ.ld�il'o
resideute em Rio' Clar_o.

_ I
'Pelo teatro

Foi muito apreciada e

aplaudida a festa levada a

eft"ito no Cine Operário or

ganizada pejo mae8tro Iudio.
A assisteoeia não reg}

teon 88118 aplausos.
Fazémos votos para que'

tais festivais teatrais se re

pitam.
Gl'a�os pe!a entrada rec@

bida.
r

Bailes
Em homenagem á Pus

'coa e honrando Nuas tradi
ções sociai�, a Sociedade
Benefjci(';rt� Operaria ali>ri'
rn seus �ulões para. 11m grau
dioso barlGl, abrilhantado por
exceh,�nte jazz band, no prh
ximo domingo.
- Sabad0, .dla 27, ó "BJóco
de casado�," promov,81'á aI! j
mado bai'le de Aleluia DO

Clube Canoinbense.

O::, ingres�os e aquisição
de mesas estão a cargo dos
srs. Luiz dos Santos Caldei
ra e ruaestro Indio,
Gratos pelo con vite.

Propriedade
Vende·se uma,' e'ntre Marcilio

Dias e Campo do Trigo, eom

três e meio alqueires de terra,
COrJ:l 'casa' e agua corrente.

,

Tratar com o Dr: Rodrigues
ou C• .rTl Alfredo Koehler.

,

3d

Passará dia 28!l data natallcia
do sr. Francisco W. Muziol; sra.

tina. Elírida, digna €SDOSa do "sr.
Waldem1lr Stang: Osmindo filho
Henrique' Wamldann, residente
em Encruzíhada.

Parabens.:

•

fado

'Aniversárins' I Sra. Dna. Elvira Vieira
Fes anos dia 21 o menino Egon, ,Com�rnor8rá dia 26, mais um'

filho do nosso assinante sr, Pedro ano de utiJ exlstencia, dedicada
Prlrnrn.

'

á farnilia., a exrna. srs, d. Elvira
r

de LIma Vieira, virtuosa esposáDia 23, fez anos a srta. 'Alzí- do nosso amigo sr. Joaquim de
ra, diléta filha do sr. João Wer- de Paula Vieira, honrado e COm
ka;

, , petente agente, da Estação Fer-
Transcoreu uo dia 24, o ani- roviaria desta cidade.

versário da exma. sra. dna. Ma- D. Elvira, pelos seus elevados
ria Stela. digna esposa do sr, dotes de coração, conta com vas-
Alfredo Schütz, representante . to círculo de arnisâdes, por isso
comercial. a data será grandemente feste-

I

jad&. ,

'

, .Fará anos dia 26, Alceu, filho C· lt tdo sr. Arlindo Corrês.' «: orreros respet osarnen e 'a-

, presenta à digna senhora efusi-
Transcorerã dia 27 o aniver- vos parabéns.

sário do sr. Friedrich Brauhardt,
comerciante residente ern Felipe Noivado
Schrnidt; sr. o Ernesto Pereira de
Almeida, funcionário da.Jirrna Ja-
có Selerne.

'

Com a geliltil senhorita Diaa,
dileta filha do casal Alberico e

Ediliá Elia5, ajustou suas nupcias
no dia I9 do corrente, o estimado

Jovem Antonio Tanuss Isfer, cor

réte funcionario do Banco Nacional
<4> Comercio

Visitou· nos pagando sua' assina·
tura, o estimado cidadão sr. Orio
mar Schaídt, hC1mrado comprador
de madeilas em Divi�a, Estado do
Paraná, e um dos baluartes da
U. D. N. naquela localidade.

, Gratos.

/fio olimpico esplendor da mocidade,
,

Felizes, braços dados e sorrindo,
Do mundo para o mundo iremos indo
Os dois sempre á penumbra da vaidade!

E simples, simples, sempre perseguindo
Más ilusões; tú, pura e descuidada,

\ Hás de cantar nGt tarde desmaiada,
"' Um canto para o nosso amor iJlfindo! ...

\

A Associação pró·Ginásio de Canoinhas avisa aos

que assi'naralIl na lista de contribuições, que já Qstá r�cebEm·
do a primeira l'restação vencida @m dezembro de 1947.

"

Os pag-a;mentos de�erã{) Sf"f feitos ao tesoureiro da

Associação, sr. Carlos Nunes Pires, no Banco Naciona.l
do ComérciQ, que fO,rnecerá ncibos, os quais, ,posterior
mentt�, serão substituidos- por apólice/s, segundo resolução

,
em assembléia geral. i

Francisco. N. Fuck - Presidente
Carlos Nunes Pires - Te·soureiro.

Um dia, não sabemos quando, então,
Cheios de eterna paz no coração,
Lembraremos o dia da partida ...

E ambos, com os cabelos todo bràncos.
Vendo morrer as urzes nos barrancos,
Tornaremos á estrada percorrida! ...

B�NALDO GIS80NI

Vale do Silêncio, Fev� de 194:8.

Dia 31. A gentil srta. Cidalía
Radke filha do sr. Gustavo Rad
ke, de Paula Pereira.

A todos os nossos parabens.
Transcorrerá dia 27, a datl1 na·

talicia da !'rt8. Maria Jor.quina, na
inttmidade (Lelê), filha dileta da
exma VV8. dna. María Mlimdes.
, À Lelê nossos pSr!lbéns.

Oriomar Schaidt

Sociedade Recreativa São B,ernardo

Conuif(2'
São convidados os srs. sócios e oxmas. Famílias

para o baile de Páscôa que esta Sociedade l'ea}izará do�

mingo, dia 28, em sua séde, sendo o· ingresso exclusivo
para sócios.

Marcílio, Dias, 20 de março de 1948.

A DIRETORIA.

Associação 'pró-Ginásio deCa�oinhas
Ruiao

...
\_.
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CORREIO DO NORTE'
" ,

-I'

Casa Erlifa
f

N!udar-se-á em breve para o uumero 31 da mesma rua,

Estoque de correias da tradicional marca

Estoque de tintas da afamada fabrica

IPIRANGA

Tintas e Oleo CONDOR - Esmalte DA COLIN

Ferro-Leck LURFA CER --- NIVELITE

Bombas Centrifugas

WEISE

para todos os fins

Louças

Artigos para � presentes

Material elétrico
, ,

Armarinhos

as rhta
A., W. B A C 'ti

Rua Paula Pereira, 23
3xl

CANOINHAS

,I Lotes Urbanos Lavadeiras
Vendem-se na prospera zona de

Maringá, 'terras saluberrimas e pro
dutivas, logo adiante ele Apuca
rana, no Norte' <lo 'Paraná..

.

. ...... .
-

Informações mais detalhadas
com (I representante nesta praça

Dulckiio de Oliveire
,

.

Sras�
Usem o Sabão

"TUPI"
lnel1lOr e mais ecrmamico

fabrIcado flor

Med.ico Canotnhes _- Sfa, Catarina

Operações �- Partos
Doenças de senhoras

Atonda chemarlos a qualquer hora
_

'

,fltencão, Srs, Uidianfes
o Hotel Central de Jaraguá

,

do Sul, resolveu reduzir' seus
preços em geral, oferecendo
ainda, grandes prevíléglos aos

Senhores Viajantes

Sapatos de Senhoras
Concertos em geral como sal

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

Greqorio Sumanoski

,I. /

.SILVIO A� 'MAYER
Cirurgiéio demtista

Dentaduras, anatómicas, ponte
,e l?ivots darílicos, etc.

CONSULTAS:-'

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

Praça Lau 1'0 Müller

Uma casa com 800 !Ti,2 na rua
Marechal Deodoro.

'

Paralvêr e tratar com � snra, d.Ana
Messias Davet ou' com João S3-
chweh, nesta cidade.
1xl

Biiter Aguia
puro, é a vida de. seu

estomago.

, "

Lenha Picada

\.1)
,

'

II

- Oferecemos-

Entrega em domicilio
,

,Irmãos Wlnderlich

'E$trada Marcilio Di�s

�----------------------.�--------�------------�

Vend_eméli�e

Al.VARO UHLDG

j'
.'

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

Junto ou em partes ,

Duas chácaras nes subtrbies da 'cidade de Canelnbas, umas das
mais bonitas e valiosas deste lílgar; limitam-se uma com a outra,
com a area total de 84,00 mz Distante do quadro urbano' 500 a

600 metros. Contem: terra boa, cultivada e cercada de arame.

-�Todas as instalações para' criação, tres boas casas de morada
com luz elétrica instalada.

Importante-i-Boa agua corrente, suficiente para instalar um fri

gQrifico, ou qualquer outra industria.
Aceita-se proposta de sacio para montar qualquer industria nas

mesmas.

Niais informações com o proprletario

-:
,

fi ' rluranuB L i � u i u a Q ã- o
Tendo que mudar me pai a Jogar mais quente, por

motivo de sande, resolvi liquidar meu grande estoque até
o ultimo objeto.

' ,

Sendo rreu interesse liquidar de verdade, venderei
tudo com grandes baixas, e quanto maior Iôr a compra
maior percentagem 'de desconto obterá o freguês. lÉ de

aproveitar tanto por interesse ,PI;ÓPI'ÍO corno por' compa-
nberismo). ,

. Objetos em liquidação'. Relógios« Cuco>' graude
variedade de relógios de bolso e de pulso, despertadores
vitrolas, quadros EI adornos de paredes prateados, grande

'

sortimento de aneis, alianças, colares, broches, brincos,
õculos, gilete etc. etc. etc...

'

Vendem-se tambem: Uma moto-cicleta que 8S1á ua

oficina, uma máquina de costura s Singet» nova com pouco
uso, um! bom rádio, um relógio de parede usado graude
e bom e diversas outras cousas. '

Ver e tratar na RELOJOARIA NOVA que truu

bem está á venda.

=��=-=.:::,E,':E" -

EquipamanÜl Standart comum a todos es modelus
2 - Assentos dianteiros
1 - À!"isento Trazeiro para '2 pessoas

'

1 - Pneu sobressalente
1 - Jogo capota completo (dianteiro 6 trazeiro]
I - Manivela de arranque

Pronta entregano Rio de janeiro
Informações .completc.s com

) '"

Rua João Pinto, )8 Enq. Telegraflco - '"OLlV�RA'''
,

-

_ Florianopolis _'
'

IN Ã�iá�é��Oinha�l
,

.

Cai" Postal, 98 � CI\NOINHAS-Son'a Catarina
I

'

Criação de Leghornes brancas" rigorosamente selecionadas

PEDIGl\ÉE' INDIVIDUAL

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

\

,

/:':
� \S

/�I··\erH-_ .._--------�-- -------,--,---- ...---

\.

Tenha um estomago

forte, usando

Bitter .Agura �puro.

Um potrilho 3/4 sangue
com 15 meses de idade, de-'
vidamoute registrado no "JQ.
quei Olub Paranaense" ven

e tratar com o proprietat io
�tlr. Pedro Pereira Sobrinho
em' Rio dcs Poços (Serraria
Zaniolo) município de Ca
úoinbas.

f
,- DE-

Gabriel Nidzellskl
; ,

R�a 12 de Setembro, s/o
CANOINHAS

F8ÇB sua economia de moveis
janélas, portas 'e carroças nesta
oficina. '\

'Preços modicos � convidativos.

/

Negocio de, ocasião

Vendem-se magmficos lotes de
terras de cultura nos lugares:
Tira Fogo, Bela Vista do Toldo,
Lagoa do Sul,' Serra d?l' Lagoa
e Campo dcs Bueno, neste

"munictpíc, todos servidos de
estradas carroçaveis.

'

Preços e informações com

João dos, 'Santos Correa Sob.
em bela Vista do Toldo.
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Após longos e interminaveis
dias de ausencia regressou alegre
e corado, queimado do sól' ardente
das' praias de Carnboriú, o nosso
inconfundí rel seu Berinjela, expo
ente maximo da heterogenia jorna
listica em nossos sadios rincões.

Encontramolo á rua Felipe
Schmidt numa noite, de quarto
crescente. Lua clara como dia.

Berinjéla estava ma. de roupa.
Foi roubado na casa do praiano

na sua melhor indumentaria.
-Berinjela amigo. Que ha de novéj'
- Olá, seu Manéco. Estava com
saudades de você,
- Tambem eu.

\

- Vamos lá no bar. Não aguento
estar- de pé..
Vamos nos sentar, comer uma

rama e do r tratos là bóla.. MeUS

pés estão finos como bucho de

galinha. .

, Entramos no café do n05;;0 ami

go Manéco Mendes Marques, tres

M., sentamo nos e veiu, sem derno
ra, a rama. .

- Qlie nas diz de Carnboriu?
- Conheço aquilo desde criança,
mas não se tomava ..anho, por
causa da dôr no vão,Hoje se chama

apendicite. E' um lügar bonito,
muito .edifrcado, casas lindas, etc.

Ha g,:ote de toda raça molhando
os peneus..
Nacionais, portuguezes, alemães,

Russos. Uma mistura dos diabos.
- Tem sírio?
- Não; sido macho não toma banho,
é contr.a a Lei.
- E portuguez?
- Ahl' esse vem de calção até
abaixo do joelho, camisa engoma
da, chinelos de corda, chega pro'
xirno das atlanticas agua:;, quando
vem a ultima marêta, molha as

palmas das mãos e passa no ca

belo para enxuga-las e vai para ()

bar beber vinho.
'

Alemão leva uma garrafa de cer.'
veja, aberta, um cópe, entra na

gua até os joelhos, toma um copo
de cerveja e volta para contar á
"Meio llebe Frau" a sensação que
sentiu.

Russo, lembra-se do Volga, vai
cantando até a aglla chegar no

urcbigo, dá meia volta e vai tam

bem ao bar beber um trago ele

"Vodska"
Nós os brasileiro.'3 somos sem

verg-or.bas. Vamos de -tanga, sem

can�isa, tomamos um bóte, quasí
sempre levando uma extrangeLa.
Lá bl!m 00 fundo, damos dois

vai e vens no bóte e... putucum ...
vai até bater cem a cabeça na

areia.

- E a extrauiei.a?
- Vai p'r'o fundo com ele. E'
um gozo a pra.a] Cada.' peixada
do outro mundo.

E â tombola?
- Pra lá foi' ifrn- sucesso! Passei
bilhetes fi torto e a direito.
Aqui na cidade a coisa vai bôa.
Aderiram enviando os "cobri

nh08"08 grandes amigos: Tuíi Na·'
li'�:r, Dr. Romeu Feretra, Francico
Fernandes Luiz. Dr. Tarcísio
Schaeííer, Egon Voigt e Oríornar
Stheidt. Esses por enquanto, por
que ai atra» vem gente. _

_.:_ E o "terno da vitoria"?
-,O Prochrnann já -rne experi
rnentou,
Está Ja pontinha. É coisa do

mica. Deslumbrant-. Apesar dos
.n-us sessenta e poucos, sempre
rijo, garanto pegar quatro ou cin
co franguinhas por essas ruas
Ieíticelras.
- Manéco Marques mais urna

rama. Bebemos um trago. A ra

ma entrou no cambio negro, Três
cruzeiros um daqueles copos de
chopp. Ladroeira.

.

Banha, carne, feijão, tá certo

puxar 110 preço, mas rama, llqui
do' de primeiru necessidade, doce
encanto dos que tem sêde, é
roubar.
- S€ você fosse prefeito o .que
faria? I

- Eu, é? Fazia todo comercian
te, dono de carroça etc. pagar
imposto," mandava d ar marcha
ré os lambe sólas do Prefeito, de
dicando-rne de corpo e alma ao

bem do Municipio.
-- Muito bem.

MANECO

BITTER ÁGUIA
abre o apetite e favorece

a digestão!

Labo,ratnrio Briiggemanll
FLORIANOPOLIS Sta. -C,:ltarina

MP. :wrmr

, Nenhum outro caminhão lhe ;oferéce esta

GARANTIA
Construção integral em AÇO SU ÉCO !

VOLVO N�O TEME sôbrecllrga, más estradas, sE'rviços pesad�s
e lengas d·islânci"s. Sua. assombrosa re5i�tencia está

. .assegurada
pela construção 100% em aço suéco -. o melhor do mundo!

Se o seu serviço exige um camitllhão de inteira confi�nça,
escolha entre os tipos VOLVO o que melhor se adapta às suu

necessidades. Peça-lias_um!!. demon&tf:ilção, sem compromisso.
Chassis para 4, 5,' 6. 6 1/2, 7 e 8 toneladas a gasolina Diesel
Onibu� de 36 e 40 passageiros. 'Reboque e Semi Reboque de

8 a i 2 toneladas. -- Tratores - A utomovei\s.
PRONTA ENTREGA

Assistência técnica e estóque permanente df> peçõ.s.

Rno 1 Canoinhas, Santa CCifarina, 25 de marco d� lS4g' H. 43

Diretor-proprietário: SILVIO A. lUAYER
Gerente: - AGENOR GOMES Rt'clator: - G. VARELA

CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

-

Conversa mole.;
,

o nosso confrade "Burriga
Verde" que ts nto rr clamo faz da
sua posição construuva, na poli
ca canoinhense, que durante il Di
tadura foi o arauto das belezas
daquela época; que ha déz anos

esclarece o povo, vírou a mentir,
para despistar, essa gente, que
se n30 fôra nós, 0.5 do "contra"
seria comido pelas pernas, sem

dó, nem pit'dnde. Mais do que
temos feito. é impossível, apezar
de todo esforço, denunciando as

rniserias, 8S perseguições,' em

grande e menor escalas. Tais
perseguições vêm sendo feitas
á soc��. na surdina, varnpíres
camerfle, sugando o sangue da
vitima e fazendo funcionar, ao

mesmo tempo, o ventilador da
hipocrisia, para que os sofredores
tenham ii Ilusória satisfação de
bem estar.

�

E, "Barriga Verde", orgão que
,

ha dez anos vem tapeiando a

nossa gente, todo se escandali
za, como certos "tarados sociais",
para avocar a si o progresso de
Canoinhas.
O seu numero passado está

do outro planeta.
Criou o sr. Prefeito uma esco-

Ia em Guarani e como c;i isso fosse
cousa de causar admiração, faz
alarde e joga foguetes.' Esque- I

ce, porém, que prometeu "Grupo
escolar" em Calúnia Vieira, mas,
desde Novembro 'fi unica.. escola
que eli existis f>�b:l Iechads, por
falta de professor!
Em nosso poder temos listas

com nomes de crlencas em ida
de escolar, residentes em varios
lugares, a. esp:zr::l de escc:lss.

Escolas prometidas rio auge da
com!)Anha eJe!itol'k!l! Escc'las. Que

() sr. Contador d!'! Prefeitura, dín,�,
tor do coléga, disse e prOITleteu
tambem, lTlilS que () Estado e o

Municipio ab�rbados com as des
p ses feitas antes @88 eleições
c m gastos excessivos, para mos·

trarem força, poderío e liberali
dade, hoje, não pagam o que de
vem.

Até para � instrttç�o das crian
ças f<llta verb:�.
O coléga quer tap3r o sól da

v<?rdadp. COI11 fi peneira esbura
cada da mentira.
O povo sabl;\l de tudo.

Edital de convocaçao

VOLVO
tlendque J. Bas\tos

ITeIegramas: BASTOS,: Cxs."Postal. 31. CANOINHAS -:- S. Catarina

5x3

--

.

Lenha Picada
Ternos para pronta entreg3 a

qualquer hora lenha oara casFls

particuhlf(�S. a Cr.$ 30,00 o me

tro cúbico. Para hoteis, idem.
Lenha para forno em· feixes a

Cr.$ 3,00.
ENCOMENDAS: Nas caSAS

comerciais dos Senhores Jorge
Schwartz e Carlito Sllchweh; lia

residencia do soro Hmry Wun
derlich, ao lado d() Club Canoi
nhense ou em nOSilO deposito à
Estrada MafcWo Dias.

Irmãos Wunderllch
Caixa Postal, 83

Atendendo 80 que me foi requerido por um terço dos
Vereadores e de acordo com o

. artigo 53 da Lei Organlca dos

Municípios, convoco os Snrs. Vereadores para urna reunião extraordi
naria, afim de tratar do assunto referido no requerimento, no' dia
29 de rn-rço do corrente, às 14 horas.

-

Canoinhas, 19 de março de 1948
Dr. Osvaldo de' Oliveira-Presidente

3x1

Não
•

frio!sofra
para

A Alfaiataria Operaria recebeu grande sortimento de casacos

senhoras. da grande Iabrisa brasileira «Manufatura Brasil"
Para os senhores alfaiates caserniras e aviamentos.
Vende pelos menores preços da cidade.
Alfaiataria Operaria de Estefano .Bedrítchuk
Rua Paula Pereira S/fi

Vende-se
No quílometro is, da estrada Colónia Vieira: Barbaquà,

Paióes em franca produção. Tresentos pinheiros, ern pê , 16
alqueires de terrenos de Capoeira e 39 alqueires de calva. Casa
demoradi:l.,

'

Informações com o sr. Oady Nader.

'Dr. AroldeCarneíre de Carvalho
,

.

Dr, Saulo Carvalho
ADVOGADOS

Iriventarios, Cobranças, Contratos e outras Causas Cíveis e

Comerciais. - Direito Industrial e Legislação do Trabalho.

Naturallsações e· Títulos Declaratórios. - Causas Criminais.

Correspondentes no RIO, FLORIANOPOLIS e CURITIBA.

Escritório á Rua Felipe Schmidt s/n

,daixa Posta! N. 1:3 - C A N O I N H A S

ft.g�Dt� �m Sprra
ftItâ

A Tombola de Berinjéls váe

ser um sucesso.

Afim de atender 11 procura desta

folha, nomeamós O bemqtli�to cida·
dão sr. João Schindler, nosso agen- ,

te em Serra Alta, que, de bom

grado aceitGu.
.

O nosso amigo Schindler, está

portanto Jevidamenre autorisadCll
a ace tar assinaturas, contratar

anuncios etc; ater.dendo pela caixa

postal n. 28 - Serra Alta.
Recomendamo-l@ aos nossos

amigos ali ,residentes.

.

Laboratorio Ihitggemann
FLORIANO'pOLIS - Sta. Catarina

-:::=s:c::

Contas a pagar,
,Comunica�nos o !\f. Tesourei

ro da <Associação Pró Ginásio>
que todas as contas 1'1 receber
da Associação, serão pagas pelo
sr. Tesoureiro, uma vez autori·
sadas pelo encarregado sr. 'Fran
cisco Probst e viS.ádus pelo snr.

Presidente.

PARA FERJDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E \1 R A 5,
FRIEIRA.S,
ESPINHAS,' ETC.
��;...., .. ;;= ....

curu CUPA, �

QUEDa DOS 'CA� �
DUOS E DEMAIS

.AFECCOU \DO

CDURO CI8ELUDO�,
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