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SI, você lessePrefeito o que· faria pelo
progresso de Caneínhas?

• Recebemos os seguintes palpites:.'
De Rio Claro: I I

Si .eu fosse prefeito obrígaría, por edital, a,os lavradores,
a fazer cercas Das, terras cheias de plantas.

Obrigaria tambem, aos proprietarios a

seus terrenos.

Bno .,�,
�
---_
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CIRCULA' AS 5. as-FEIRAS

Si eu� fosse' prefeito . . . . . : ,"i
l'echava

I todas as escolas Municipeís e mandava matricular O
. 'd "II

d
�

todos OI professores 'e professoras para aprender a ler. e escrever. '

, POÇO.' O Jar 1m
"OS CEGOS NÃO PODEM: GUIAR CEGOS"

,

.

O Vento'
.

,

,

Se eu fosse Prefeito nãe gó'�ente prohibiria aos "guris malan
dros" de",� caçarem Das praças publicas' mas ainda pediria aos

Srar. Direttires' da Sociedade de Caça e Pesca para que, de uma

vez, velassem pela época de, postura dos Passarinhos e outras

especies de caça do. nosso municipio e multasse os contraventotes
cem as multas estabelecidas por Lei. .

\ Alem disso mandava -instalar na praça Lauro Mueller (na
parte arborisada] viveiros pará diversas especies d@ nossa Fauna,
quaes ficavam ao cuidado do Zelador desta praça. A nossa Fau
Da está sendo eliminada pelos "Matadores" sem coração, em 'suas

épocas de procríaçao. Do contrario os nossos filhos não conhece
rão "em natura" as espécies que existiam em Santa Catarina.

Um filhote de_ sabiá cujos paes morneram eora cétradas,

,

Canoíahas Março de 1948.

, j,.

Dr. S'áulo' de

Carvalho

I

, Na fulgente fase de uma
mocidade côr d'e rosa, Dr.'
Sáulo de Carvalho, aqui
cheg-ou C0m o pé direito,
conquistando, desde, logo,
Iogar destacado nos meios
sociais e intelectuais,

Descendeste de honrada
,� ilustre familia tijuql�en8e,
desde os bancos escolares
derQonstróu' grande iuteli

g@_ncia e spp@r vis�o d�s'
éoila$ brasilicas, COlOR gráu ,

S8m 'necessidade de cmxílio
político e de pos5Ie ,de 'seu

pergaminho limpido e claro,
dedicou· se com ardôr pa

sua futur.osa profi�8ãú', do
�dvogado,
Canoinhas já o conbe�e,

'

Já divisou no homem bom
a garantIa lS�gura de. seus

direitos.
'Dr. Sáulo da, Carvalho

verá passar dia 5, mais um

ano de folgada existencia,
pelos seus d6tes d@ espirito,
pelo .seu grande coração.
Mtlitol!! parabeos irá re"

ceber.
"Correio, do Norte", que

tanto 'o cO::lIsidvra, fáz votos

pela sua feliciaaJe pessoal.

'",<

MOVEIs "CIMO"
Rip N'egrinho

Salas de jâ"tar, quarto.,
terno& estofadol, �tc.

A vilita e em seií prelltações
,

Reprelentante nesta praça:

Henrique J. Bas,tos
.Praça Lauro Müller, 1�

1
-t'

Duas ca,'a,s fie madeira 'e 3 da
tas (ligadas) Otima propried&.de,
localizadas á Rua 6 de De:ir.br<:l
n. I 5, (Pert� da t!stação
de Radio). ,

, Tratar com Alfredo Gar-

c�ndo ou' Finn'ino Soares. ,nesta

Icidade. ,�egocio urgente. .'

Vende-se

.�,

Beriniéla contí

núa subindo no'

conceito público

Já tivemos, ocasião .de chamar
a atenção da autoridade competente
's'àbre ') estado ,ejll que se encoutra
O poço do 'jardim, qu\t ha alguns
meses está .sern, a respetiva tam PIl,

Felizes, seremos se não tivermos

que neficiar . algum desastre. Num
desses domingos de passeio das
famílias no local, uma creancinha,
brincando,' ioproxim'pri.se .do p€'ço'
seudo acudida à,�:tempo de não

se realizar .nma désgraça.
Será que não há ,'verba, para

comprar umii' ,tábua ou é relaxa-
mento?

",

.

-Éstá tudo caindo de pôdre. Ponte,
poços e boeiros. '

Estamos atravessando verdadei
ra crise de administração e, um

futuro de desilusões rios eswera.

Ciso Exportadora dos Ser

radores e, 'Afalaia Ciso

Seguros 'Gerais
Comunica a'ó�' seus I associados

Q e demais interessados que trsns-
uern acompanha a vida desse feriu a _' sha Sede e escrltorio

boêmio jornalista, por esporte,
para fi 'rua F,eHpe Schrnidt,

'

que depois de .ter passadio urna

mocidade trabalhosa parti ii us te ri ' ===�(��:E�d�'ift:k=i�Q=f==Z:::r:i:::n=io=I=O§:)'==4=x=1.
tar a Iarnilia, educa-la ria poso
sibilidsde de suas forças e depois
de, quando 'pensava gdzar bS

delicias de um descanso . justo,
é trnido, enganado pela politice,
ha de convir, que é preciso o ho
mem serJo.r,te, s.er oUllado, !lN !e
vâdo<dn .df�Jjo,', t�h, car��ú na es

pinJia� p8r�l se tornar um jdolo do
pOyCl",um rnass� bruta da 8trljza· '

d,e. Seu Berinjéla é assim.
'

Nasceu de IJé 'pIra lua! Depois
que o nosso jornal iniciou a pu
blicáção d;)s concf'itos e crítices
de sua autoria, cresceu, subiu
co,010 um meoplsllo.
Não voa prfJ cima de ningueliJ.
Com suas milciot8s, com seu

geito qemocratico, cem sues la
bias forjadas num ambiente puro
,e sao, vai de ,vento em, Ijôpa
como cllnôÍi

..

de pescador na

imensidade do Atlantico.·
E' dtll ver como está causando

sucesso a sua tomb0la.
'Toda gen'te adére, como pÓ

de rlrroz "Lady'" em rosto de
moça peluda. Pedidos e mmis
pedidos dos bilhetes 8uc�dem-se.

,

Nos ultimas dias, segundo' nos
,comunica} recebeu a adesão dos
seus amigos.

'

Oerrnbno Weinfuter, Pedro Prim,
Ithl'lss Seleme,Oady Nader, Al
tavir Z3Iniolo! OSyl'lldo KQch, An
tonio Maron Becil' e Augur.to
Brauhi!rdt., \

'

Até 25 .de abril quer arrecadar
os cobrJnho$, .para no dia 1. de
maió arrebentar a coiu,

, Durante ,a festa de Páscoa não
tivemos o prazer de fal'ar com

tural. Não sabem eles que fazer!

stu Berinjel8, 'mas ter<�a fei,ra Iii
De éimento armadQ não dá de

estavà ele de calça Iistllda, novi,
construir. Perguntam unS 'aos
outros:" Onde está o dinheio

nha em folha, parte integrante do "?
"t d"t' "

'

b d M ro .

eruo a VI orla, ,no ar o a·
_ Mas ó " continuaçio,Ç ai esta

néco,sorvendo, rlso�ho, uma rama., '

em franca cóbrança, com o apoio'
=-���.��u Man,éco, Out!1lI yez?d' da' maioria pesseliista. 0. ude-

.

,J Jel2 amigo, boa festas e histas quiseralldaze-lo cair porPascoa ._,' t'
.

Ob I· d R bl' bl·ll!.et..., L�rra, mas OI ou rOI, se vlraram
-, '

r gs o. eCIe seu 11 "" '" " t;?o t'
@ vou dar publicidade. p r o' con, r.. :I!i. um !8S �go pa-

Nisto ia' passando o areo�lano :ra quem errou a elelçã�, P�ós e
das firmas de Canoinhas. contras t.êm qu� p�,gar 811 na

.

_ Será o avião Cin inhas? dur� sorte � nem pro p.apa. po:O dera"se queixar ,porque ele. esta,
-'- Mas é.. aquilo é qttinhã�' que se yendo.abarbado com os co-
a iato comeu e comeu com tod81l munistas là na ltalíll. , ,

as honras do estilo.
.

� com ess,a" �e)' v.OU. Qu� Oi

TaIllbem aquilo era para guer-: meu� 'amigos não se" esqueçam
ra, acabou-ie éla, acab'ou-se tudo. dQ dia. ,2:5" dia do ' recolhimento
Canoinhas está, ,travessando,' das esoortulas.

fasse difícil. As pGntes'estão ca-, ,.' Saim()'�hctepois de" um'apêrto
'indo uma após o,utra, ,dando o de mão.

que peR�ár '0I dGiu,)1I :da Prefei-

)

'Missa 'de aae
lotro Tadeus 'Muziol. e íamilia

, coavidarri seus-amigos e demais
I parentes para .�ssi:iÜrem ,á missa
,,c!!>m�mo,l':iltiy:.:nl&�h l'mív�rsgl"io do
falecimento de seU sa,udosc irmão

José Estanislau Muziol
que' serà, rezt!lda na Matriz Cris,
to 'Rei, dia 10 d� corren'te ás 7 e

meia horas �hl manhã.-
Desde já agrud'ecem o compa-

recimento.
'

2x1

o 'PÓÇO ,do jardim
Concertaram' ontem, Q poço exis·

tente' rio jardim, prejudicando, as

sim as noss�s reclamaçoes de hoj€.

Cui,dado com a péste suina
Vacinai os, VOSSOS pórcQs
com &I. vacina

CRISTAL VIOLETA
a melhór até lIlg'orl! apre
sentada e outros produtos
veterinarios.

Repres:entantes nesta p�aç.:
1. Garcinde ,i Ci�.
Praça' Lmuro MilHer n. 6

CANOINHAS

'MANECO

\, I

O DOSSO bom amigo sr, Jovi
no Tapalipa, industrial neste,

, Município e valoroso prócer da
U D, N. que foi candidato á
Prefeito, não tendo sido, eleito'

por falta de compreensão de
alguns �leitores, encontra-se
hospitalísado, desde alguns dias,
no hospital S. Cruz em tr.atamen
to de grave pneumonia.

Gozando ',de 'real préstigio
politico, e de amizade sem fim
tem sido fortemente visitado,

,

«Correio» faz vetes pelo seu
pronto restabelecimento, para
alegria de sua exma. familia e

seus amigos.
'

Dá raiva! .,

Esteve nesta redação, o sr.

.

Tales Trancoso, que 'veiorecla
mar da companhia Totó o paga
mento a que. tem direito, por
ter prestado seus serviços mu

sicais, nas funções teatrais, le
vando ainda .em sua cómnanhia
o .sr. Osmar Silva.

•

E porque foram-lhe buscar
de automovel, com tanto empe
nho, e porque fez diversas nu-

'meros,preenchE:ndo o vácuo aber
to nas fileiras do sr. Totõ, diz
ter direito ao pagamente e .osr.
Trancoso ,terminou dizendo: ó\

- -Dá raiva, pois, não dá?: '

,.J.
'

...

,

lládio GanOÜlnaS Ltda.
·

,

VitorioSia, tendo já consegui-,
do grande numero -de fans, pe
lo Brazil afóra, através ás suas

son&ras irradiações, a Radio
Canoinhas l;.ida; ,apesar de ain-

'

da estsr na sua fase experimten
tal, promete corresponder 86

entusiasmá d� , gente Canoi
nhense, que não lhe regatea
aplausos.
Para o pessoal da «Radio:. os

nossos parabens.

Nascimen'lo
Está em fe(Sta o lar fdiz do casal

sr. Lauro e Amélia MichéI, pelo
nascimento' de um! robusto garoto
que ,recebeu, o lindo nou.e·LuÍ7. Mu
rilo, Mais alguns anos' de exist«n
cia fi Luiz Munlo estará a pcstos
naS danchas de CQl'lainhas defen-

I

dendo o çltabe que lhe coube_r. ,

Parabens ao 4'istinto casal

(

Ajuste de Núpcias
Com a srta. Zulmini Múller,

estimada filha do sr. Marcilio
Muller contratou,' casamento o

jovem Luis de Paula Silva. filho
da exmll sra. d. Ferminlll de Paula
e Silva.
Parabens,

f.' _

Ajustou lUas _ nupcia!!. dia 28
com a gentil senhorita Rute Frie·
drich. dileta' filha do industrial !f.
Otto Friedri,ch e f'xma.

I esposa e

'Jino ornamento de nossa' �;Qcieda·
de, o e�timado jovem José A.
Schmidt filho dei casal Anwldo L.
Schmidt, residente en� Jaraguá, do
Sul.
Feiicidade.

VISITA
,
Deu r,ag' o prazerl de sua visita

a distinta senoorlta Olga Schmidt,
dileta filha.do sr. Aro'oldo L. Sch
m.idt comerciantE' em Jaraguá 'do
Su1. '

, Gr,atos pela gentilezà.
'

-

TViajou até S. Paulo o sr" dr.
Arolde C. de Carvalho, advoga
do de nosso Iôro e ilustre depu
tado estadual que fôra tratar de
negocies desta folha. O ilustre
causidico voltará ainda esta se

mana.

.li Camara MuniciptÜ
3briu falencia ....

"Os srs. Vereadores decre
taram, ho]s, a falencia do Le
gislativo Municipal" (Frase
pronunciada, após a sessão
do dia 29, por um sr. Verea
dor Udenista.)
Os pessedistas aprovaram a

cobrança do imposto de
continuação.,

'

VENDE.."SE
Uma casa -de madeira, recém

construída, tamanho 10xll, síts
á Rua Pelipe Schrrridt, esquina
da rua 1� .de Setembro, proxirno

,.á Matriz .

Ver e tratar cem Valério Silva
nesta cid:ilde.' 2x1

/

v , ,

BITTER AGU IA,
é um possante estomacal, feí-

<

te de .raizes medicinais.

.;" "'I"'"

, Sr.' Eliseu 'Barc,los
Verà passar seu aniversario

dia 3 o sr. Elizeu Barcélos; Qemer
ciante nesta ,cidade e pessoa
muito estimada.
Paraben's

, Sr. Osvaldo Piefroski
Noticiam ,e Felipe Schmidt

que regressou de Curitiba, on
de fora 8 s�rviço, o nosso' assi
nante sr. Osvaldo Pietroski, pes
soa muito relacionada naquela
vila. I

VISITA
Deu-nos o prsser de sua visi·

ta o OO,sso amigo Benedito Gos
lar do comEtrcio de,felipeSchmidt.
Ontos,

De Fel/ps Schmidt
Terá 'Iogar no proximo dia 4

,na prospera vila ,de f'elipe
, Schmidt, a fes�a em homenagem,
8 S. José, na capela do S81lrado'
CoraçAo de Jesus, cujo pro,ra·
mil consiste em sol.midades; re·

1i2iosas e pçpulare� const'1ndo
de churra�cads, leillio, jogos ,etc,
'Somos gratos 80 convite en

viado.

Seleções
A Livraria, do Povo teve a

gentileza, de nos oferhr o nu·

mero 75, de Abril de '1.94:8, qUI,
como sempre, oferece aOI seus
leitores os mais ,variados artigos
noticias e, .medotas.
Gntos.

Sr. Nelson Schiessel
Festejara seu natalicio no dia

5 do corrente, o nosso 1a'S'sinante
sr. Neleon Schissel" habil 'pintor I

e pessoa muito �stimad•.
Parab'ens.

Srta. Herta Todt.
Comemora, dia 5, seu natalicio

a distinta senhorita lierta Tddt,
dileta filha do, nosso assinante
sr. Herique Todt. resiqennte am

, Cachoeira.
felicidades.

1 '
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Companhia
dos

Exportadora
Serradores

Relatório' da' Diretó�ia
Sinhore� acionistas:

Cumprindo .disposicões legais 'e estatutárias, vimos, pela
sexta vês, apresentar-vos breve relatorio das nossas atividades no

decorrer do ano d'� 1947.
.

Por circunstanclas varias, que são do vosso conheclmento,
o a�o r�llltl1do! �presentou um_saldo desfavoravel nu nossas ope
raçoes comercrats. Esse fato nao surprendeu, porque €) comercio

exportador de madeiras em geral, teve de arcar com uma série
dia dificuldades e depressões durante o ano, . consequentes em

. parte de medidas internai adotadas no paiz, e em parte devido iii fa
tores de ordem econornica internacional.

.
O balanço e demais 'contas anexas vos darão uma idéia

da nossa situação e das nossas operações durante o fino refendo
ficando porém, esta diretoria, ao vossos inteiro dispôr, para quais�
quer outr1 esclarecimsntos.

Canoinhas, 16 de março de 1948
A. T. Carlí - julio- Conforto

Diretores

Balanço geral em 31 de Dezembro de 1947

A T IV O
Irnobilísado

Imóveis
Moveis e Utensilios
Veículos e maquinismos

Disponível
Caixa

\ Bancos

654.300,50
110.257,60
132.352.40

385.476,30
315.024, 10

896.910,50

700.500,40

Reslisavel a curto e longo
Contas correntes
Títulos a Receber
Madeira
Títulos e valores mobiliários
Serviço de embarques
Lucros 8 perdas
Almoxarifado

proas
1.753.547,50
699.607.50

5.306.665,00
445.364-,60
279.323,70
217.494,50

6,262,30

,

8.708.265,10

Conta de compensação
Valores caucionados 40.000,00

10.345.676,00Total

PASSIVO
Nãtl exigível

Capital
Fundo de reserva e outros

3.000.000,00
750.000.00 3.750.000,OÓ

.

Exigível a curto e longo praso
Titules a pagar

.

Contas correntes -' acionistas
Contas correntes - terceiros
Filiais

184.287,90
5043.400,60
842;300,00
495.687,50 6.565.676,00

!
. Conta de compensação

.
Caução da diretoria 30.000,00

10.345.676.00 �Total

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DELUCROS E PERDAS

DEBITOS '

812.544,70
207.093,30
42.542,90

a Despesas gerais .

a Juros � descontos .

a 'Comissões cobranças . 1.062, I 80,90

CREDITOS
d. Madeiras .

de Comissões diversas .

de Rendas diversas .

de Lucros e persas . . . . . .

568.133.10
187.614,70
88.938,60

217-494.50 ---1.062,180.90

Caaoinhas, 16 de Março de 1947
A. T. Carli-julio Conforto

Diretores

Acyr J. Albe�ti, contador reg. n, 56.924

PARECER DO CÔNSELHO FISCAL

.

Os abaixo assinados. membros do Conselho Fiscal da Cempa-
nhia Expertadera dos Serradores, tendo examit,}ado o inventario ba

lanço, conta d� lucros e p€rd�s ,e demais contas da c.liret,aria, ref�ren
tr5 ao exerclci() de 1947, e tendo encC?ntrado tudo. em pl!l-feita ordem,
8fe de parecer que os mesmos devem merecer a aprCilvação da. assem-
bléia geral. _

Canoinhõ111, IG de !'.(arço de 1948
JOão F. Galli - Emilio Thomaz -, Modesto Zaniolo

: : Não sofra'mais frio!
,

. I

,. A Alfaiatadi'Operl,ria recebeu grand� sortimento de casacos

para senhorss,. da grande ,fabuka brasileira. cManufàtllra Brasil>
Para os senhores alfaiates casem iras e aviamentos.
Vende pelos menore,s preços da cidade.

'l. ," Alfai'ataria Operaria de Estc:fgno Beriritchuk
Rua Paula Pereira s/ri-

/'� ••
, ..:;- io 4 x 2

. ,

CORREIO DQ NORTE

Prteripíaram mas
não arabararn

De
.

Papanduva
Respondendo alguns trechos do

que escrevi para G "Correio" sobre
o caso do Indendente .ern Papan
dUVi!I, o "Barriga Verde" taxou de

bobagem rainhas palavra .s; mas não
foram bobagens não, Seu Albino,
são palavras de homem da roça
e por isso ver.Iadei as em seu

sentido; não tem o brilho e nem a

fantasia cerno as que tenho lido
no seu jornal.

Sou do trabalho pesado, não me

prevaleço da reto rica.

Só na seção de Pinhal venceu

por mais' de oitenta vótos.

Não dizem bobagem, mas rnen

tem afirmar do que a U. D. N. ven

ceu, neste Distrito, só flor 40 yotos,

,.V, 'e n d e- s e
No quílometre 13, da estrada Col�nía Vieira: Bafbaquà, IPaíóes; hervaís em/franca produção. Tresentos pinheiros em p�. 1.6 I

alqueires de terrenos de Oapoelra e 39 alqueires de caíva. Casa
de morada,' ,

.Inlorrnações com o sr. Oady Nader.

Informa que o Municipio gastg,
neste distrito 90% da renda arre

cadada o que não é verdade; pois
aqui só tem f.cado 60%. afirmativa
do proprio Sr. Prefeito.

E'. justo ter entustasmo em pro:
paganda politica, tanto ié

que fi)

orgão pessedista tem até demasiado,

E' tarnbern justo combater um

regimem criado per um partido que
se diz "democratico" e longe anda
da democracia.

. Marçe, 28-48

Paulino Furtado de Méle

Vale mais dizer verdades em

te!mos simples, <10 que aplicar sa
bedoria em simulacros corno este

de que a aludida autoridade será
substituída por estar com a .saude

E' rldicule dizer que devo diri-

abalada, em quanto a mesma anda gir meus apelos sobre e Grupo a

distribuindo listas para colher assi-
U.D .N. óra, se ela fosse vitoriosa

• naturas, afim de continuar no cargo.
isto seria de fate, arranjado bem

!óg�J uma obra assim tão necessarla

Saiba o meu amigo; que a mais . mas como perdeu, não cóbra 'im

forte campanha feita contra aquele postos de ninguem, devemos 110S

cidadão, foi promovida pelos pesse- dirigir ao. "invicto" que está com o

distas aqui da terra; e que pala dinheiro publico para que cumpra:;
fazerem fora da réta teve razão ao menos, um tanto das suas pn,·
de as c-itícar. raessas,

VeRSOS P'RA
CANTAR

\

(Lulú Zico e Julio Mané)

O diabo està levando
Tudo quanto aqui se tez
Duas pontes já caírem
Em .pouco menos d'um mez.

Os moradores do 'bairro' da
Estação, ha muito tempo, recla
maram o concerto da rua que
dá acesso ás índustrias ali loca
lizadas, porque, com qualquer
chuva ficava alagada, dado o

excesso de agua vindo das
partes mais altas. Grande é O

movimento de caminhões que
ali trafega, com. regular peso,
na condução de toras e madeira
serrada, A industriá ervateira
tomou fi si a iniciativa de melho
rar tal trecho. oferecendo traba
lhadores e rnatrrial. Com a

presença do fiscal da Prefeitura
foi iniciado o serviço, sendo
construido um fragil boeiro de
madeira, aplainado O trecho; algu-
mas carradas de pedra
britada foram postas e como

choveu. naqueles dias, o serviço
foi. paralizado. Agora está peior
do que esteve, Sulcos profundos
existem, cheios de agua, inuti
lizando o tráfego de caminhões
e de pedestres calçados.
Outras ruas e estradas estão

no mesmo geito, Qlle Deus nos

livre de uma chuvarada,

Vende-se uma Balança
fILIZ.OLA

quasi nova, por preço de

ocasião, Vêr

Casa Erlifa
Rua Paula Pereira, 23

CANOINHAS
2 x a

Lenha Picada
'Temos para pronta entrega- a

qualq uer hora lenha. para casas

particulares, a Cr.$ 30,00 o me

tro cúbico. Para boteis, idem.
Lanha par1!l forno em feixes a

Cr.$ 3,00.•
ENCOME�"IDAS: Nas; casas

comerciais dos Senhores Jorge
Schwartz e Carllto Sachweh: na

residencia do snr. Hsrry Wun
derlich, ao lado do Club Canoi
nhense ou em nosso deposito à
Estrada Marcilio Dias .

Irmãos. Wunderlich
Caixa Postal, 83

3 x 2

- E' as outras esperam sua

hora!
UE·NDE=SE

Unia
•
"charrete" em perfeito

estado de conservação, com ar

rtililr'neilto� por, preço de ocasião.
lnforrnações nesta redação.

Dr. AroIdo Carneiro de Carvalho

Dr. Saulo Carvalho
ADVOGADOS·.

Inventarias, Cobranças; Contratos e ôutras Causas Cíveis e

Comerciais. - Direito Industrial e Legislação do Trl:lbalho.-
I

N!lturalisl1çõ�'sJ � Títulos Declsrátórios. - Caúsas Criminais.

Corrrspont!ent.<>s no RIO, FLORIANOPOLlS e CURITIBA
-._._--

.
----

Escritório li Rua Felipe Schmidt $/n
- ..

Caixa Posta! N. 13 -' ç A N O I N H A S

'-

E o poço do jardim
Continúa escancarado,
Até marcar um dezastre
Para depois ser fechedo.

-

....
Crédo em cruz ..

Para desgraçi:!.r o povo
Que perdeu a eleição.
Veio um imposto a mais
O tal "continusção'
..- Aíé que .lI banha vae ficar
t�u.

�

Vamos firmes aguentai,
E;;sa dcg;graça tamanha,'
Pior do que gafanhôto .

Plor llue o preço da banhaj
Vamos 'Ser devorados!

Uma coisa ve-r'gonhosa
r:'alrs a tal democracia,
E o P. S. D. mi câmara
Que perdeu SUtil vnHIJ.

- IS!lo não tem mais gelto!
. Que tome bem not§) o povo,
Para vêr quem tém razio,
Afim de não' ca.ir em erro

Noutra esperada eleição.
- Udenista vai Dor cima!-

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Propriedade'Casa Erli'fa
Mudar-se-á· em breve para o uumero 31 da mesma rua.

Estoque de correias da tradicional marca

BACH

Estoque de tintas da afamada fabrica

IPIRANGA

Tintas e O/eo CONDOR'- Esmalte DACOL/N

Ferro-Leck LURFACER _" NIVELITE

Bombas Centrifugqs'

WEISE

para todos os fins

Louças

Artigos' para presentes'
�

Material· elétrico"

Armarinhos

.Case Erllte
A� W. B A C ti

Rua Paula Pereira, 23

3x2

CANOINHAS

Lotes Urbanos

Vendem-se na prosper.a Zona de

Mari�gá, terras saluberrlmas e pro
dutivas, logo adiantes de Apuca
rana, no' Norte do P�raná.

Informações mais detalhadas
com o representante nesta praça

. Dulcidío de Oliveira

Sras.. · Lavadeiras
Usemo Sabão-

"TUPI"

. .

·D·· ( ...b ... H�uIK� &. M�t?��r Una,
. r.· jU . as. MarciIio Dias

Medico

Operações -- Partos

Doenças de senhoras.

"!tende chamados a qual quer hora

ftfencão, Srs. Uidiantes
o Hotel Central de Jaraguá

do Sul, resolveu reduzir seus

preços em geral, oferecendo
ainda, grandes previlégios aos

Senhores Viajantes

I .

SILVIO A. MAYER
Cirurgião dentista.

Dentaduras anatomícas, ponte
e pivots darilicos, etc;

CONSULTAS:-

7�30 - 11,30 e das 1,30 - 6 horas

Praça' Lauro Müller:

G ra n à 8.
Tendo que mudar me par3: lugar mais qnente, por

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

Sendo n.eu interesse liquidar de verdade, venderei
tudo. com grandes baixas, e quanto maior tôr a compra
maior percentagem de desconto obterá o freguês. (É .

de

aproveitar tanto por interesse próprio como por cornpa-
l nherismo).

-

.

. Objetos em liquidação'. Relógios « Cuco>" grande
variedade de relógios de bobo e de pulso, dfl)spel't,adores'
vitrolas, quadros e adornos de paredes prateados, grande
sortimento de aaeis, alianças, colares, broches, brincos,
&culos, gilete -tc. etc. etc.

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

oficina, uma máquina de costura s Singer» nova com pouco
uso, um bom rádio, um relóaio de parede usado grande
e bom e diveusas outras cousas.

Ver e tratar na RELOJOARiA NOVA que tarn

bem está á, venda.

I'··dfit. *i

3.€ € (i?S
Equipam,ento Standart comum a todos os modelos
2 -- A 1:\8e1J tos dian teiros
1 - Assento "I'razeiro para 2 pessoas
1 - Pneu sobressalente

.
.

1 - Jogo capota completo (dianteiro e trazeiro]
1 _ Manivelá dá arranque

,
" ':- ',' ;,:1,

Pronta entrega no Rio de janeiro
Informações completas com

Rua João Pinto, 18 End. Telegraílco - "OLIVEIRA"
. . Florianõpolis -

•

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

melhor e mais ecrHunnico
fabrIcado por

Canoinhas - Sta, Catarina

8,_apatos de Senhoras
. Concertos em geral eemo sal

tos quebrados e defeitos de fa
bricação, concerta o sapateiro
com oficina á rua CeI. 4lbuquer
que, perto do Centro de Saúde.

.

Procurem.

Gregorio Sumanoski

ALVARO UHLBG
.

Caru.llinhas

/

Vende- se uma, entre Marcilio
Dias e Campo do Trigo, com

três e rneío alqueires
.

de terra,
t/com. casa e agua corren e.. .

Tratar com o Dr. Rodrigues
.ou com Alfredo 'Koehler.

3x2

Bitter Aguia
\

puro, é a .vida de seu

estomago.

Lenha Picada
-- Oferecemos-

Epü'ega €Im domicilio

Irmãos W1anderlich

Estrada Marcilio Dias
I

Junto ClU em partes
Duas chácaras nGS suburbies da cidade de Canoinhas umas das ,

mais bonitas e valiosas deste lugar; limitam-se urna corr: 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-Boa agua corrente, suficiente para instalar um . frio

g€lrifico, ou qualquer outra isdustria. ,,_

'

Aceita-se proposta de sacio para montar qualquer indusrria nas

mesmas. '.,

Mais informações com o proprietario

Aviário Leghorn - Canoinhas
. Caixa Postal, 98 - CANOiNHAS-Santa Catarina

-

·/l_h,

� \(�

)�]. \R@f'1I
______ � J _

-.: "

.... -,{.,'r \,_

Criação de Léghornes brancas, rigorosamente selecionadas

PEDIGRÉE INDIVIDUAL

I
M" fiAM "4

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

I

Mftr��narift e �arJmtaria.
- DE-

-Gabriel Nidzeliski

". - VEt-t DE ..SE

Um· potrilho 3/4 sangue
com 15 meses de idade, de
vidamente registrado do "Je
quei Club Paranaeuse" ver
e tratar com o proprietário
Snr. Pedro Pereira Sobrinho
em Rio dcs Poços {Serraria
Zaniolo) municipio de os
uoinhas.+a

Tenha um estomago

forte, usando

Sitiar AgUl8' puro.

Rua 12 de Setembro, s/n
CANOINHAS

faça sua economia de moveis,
[anélas, portas e carroças nesta

oficina.
Preços módicos e convldatlvos.t

"

4 x 2·,

.

j

Negocio d. ocasião.
Vendem-se magmficos lotes de
terras de cultura nOI lugares:
Tira Fog@, Bela Vista do Toldo,
Lagoa do Sul, Serra da Lagoa
e . Campo des Bueno, neste

muníoípíe, todos servídes de
. estradas carroçaveís, '

. Preços e infor��ções com

JQão. dos, .Santo�, .Correa Sob.
em bela Vista a. Toldo .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cristo, do alto da cruz, seu povo eomternplava,
Vendo II. desgraça. em que, todo êle, mergulhava,
Dos seus olhos azues, a lágrif'"oa brotou.
Um anjo ao perpassar, colheu-a no regaço •

. E conservou-a assim por muito longo espaço
Gomo recordação do Cristo que chorou.

I

Quando Longuinhos vem e- a lança chata e fria
Pelo flanco lhe entrou, num grito de 'agonia,
Uma =.ôta de sangue' ansiosa lhe escorreu,

E aquêle anjo, ao passar, colheu a com ansiedade,
.

Guardou-a com amor, chorando com piedade,
Corno recordação do Cristo que sofreu.

Da msrte ne estertor, para maior tormento,
Levaram-lhe mais fel ao lábio então sedento,
E uma Laga de Suor, tremente deslizeu,
E 'o .atiljo, ao perpassar, colheu sereno e langue
Essa baga de suor, vermelha como sangl,le,

.

Como recordação do Cristo que expirou.

Ii às três gotas de dor, pelo anjo' recolhidas,
Pela mesma amargura intensa confundidas
Transformaram-se em flor.que a dor simborizou.
Roxa como a tristeza, escura cOnJO a màgua.
Sublime como' a der, daquela gôtÍl dagua
Dos olhos de Jesus... Saudade se chamou

Canoinhas, 24.3'.48
Ext. - Enviado por VITORIA PIRES

Aniversários
Dia 10 III gentil srta ,Alice de

Uma.
Comemorara dia 2,3 data nata

Iicia 8 galante srta. lima Schroe-
der, dileta filha da uma. v v a. d.
Berta Sehroeder; d. Rosinha

, virtuosa esposa do sr. Friedrich
Brauhardt residente em Felipe
Schmidt
Fará o seu, 10 ano, dia 3, o

menino Carlos' Magno , filho do
nosso 'amigo Ithass Seleme.

.
/.

Completa mais um ano dia 4
.

a menina Manlene , querida filhi
nha do sr. Friedrich Brauhardt de
Felioe Schmidt
Fiará anos dia 6, ii graciosa

meQinll Irt'n€, filha do sr. Osval-
do Volkan. I

'

Festejará diR 8, o seu natalício ti

galante srta Hil,da Prada, filha
estimada do sr. Francisco Prada;
dedicada pro.f�'&sora do Grupo
Escolar "Almirante Barroso'"
desta cidade.'

.

<Correio do Norte:. cumprimen
ta-os.

Despedida
Transferiu sua residenêià pará

Curitiba, o nosso amigo sr.

Antonio Dambroski, que ,nos
trouxl! suas despli'dldos, oferecen
do s�us prestirnos 20� amigos' á
ruI" Emiliano Perneta n. 300.
Oratos.

NoivadQs
Contratou casamento com

â srta Edelrnira, .dileta filha do
sr, Artur' Burgardt, o Jovem Vai.
frido Schrarnm.

- Com ii gentil srta, Mar!a
Amàlia Corrêa, nlha dileta do sr.

Otavio Corrêa, contratou casa

mente o sr. Victor Geviéskí.

Com a gentil senhorita Hilda
Koehler, dlléta füha. do c.ssal
Max Koehler, contratou casarnen

no d�a 28. cio. passado, o jovem
Osvaldo Voos muito estll11üdo
em nosso meio soci&J.·

,

,
/

Parabens.
\

Nenl�um óutro caminhão lhe oferéce esta

GAR'ANTIA
Construção integral em AÇO SU ÉCO !

- �

VOLVO NAO TEME sôbrecarga, más estradu, serviço� pesados
e I@ngas distâncias. Sua assombrosa re:;.istencia está assegurada
pela construção 100 % em aço suéco - (, melhor do mundo'!
Se o seu serviço exige um caminhão de inteira confiança,
escGllha entre' os tipos VOLVO o que melhor se adapta 'às suas

.

necessidadi"5 .. Peça-nos uma demomltração, sem comprolÍlli SISIIl.
"

Chassis para 4, 5, 6. 6 1/2, 7 e 8 toneladas !l. hsolilila Diesel
Onibus de, 36 e 40,. passageir<ll;. Reboq�e � Semi Reboque de

8 a 12 toneladas. -- Tratores - A\ltClmovels. .

PR.ONTA ENTREGA.

Assistência técnica e estógue permanente de: peçáS ..

VOLVO
�enrâque' J. Bastos

",

Telegramas: BASTOS- CXií. Postal,31- CANOINHAS-S.Clltarina

5x4 I

\

fino 1 . "--. '. Can!Jil?'h'as,
.,---_._�---------��-�.

. N..44

. -'
",

Díreter-proprletárre ; SILVIO A. l\líAYER
Gerente: - AGENOR GOMES Redator: - 6. VARELA

CIRCULA AS 5. !ls-FEIRAS

, Atul1�nb·mos'·� preço das.
assinaturas ..�o "tórreio"

/

Que cobra grande! .. ·�
r Segundo noticiaram os radias
segunda feira passada, foi mor
ta em Belern, no norte do Brasil,

. uma cobra fenomenal, com 40
metros de comprimento e' tom
5.000 quilos de pêso. .

Para matar tão grande CO'Jra
r deram-lhe 500 tiros' de . fuzil
({1\1auser�. "

Os rádios assim, disseram ...

Somos obrtgad» ;)'117 clrcunstan
cias varias a elevar 0" preços
das assinaturas desta folha. Para Para fazer faról . afim 'de' cantado do Brasil. acredita-
1948: Assinatura anual Cr$40.00;

. iludir 'o eleitorado, antes ram na potôca. Nós, porem
semestral Cr$ 25.00, atendendo das' eleições de Prefeito e qu� temos a pulga na ore
que do mês proxírno em diante, '. Vereadores, o orgão oficio- lha, ficamos de atalaia. Tres<Correio> circulará sernanalmen-

,

te com seis paginas.' 80 engalanou-se no seu já meses são passados. A pou-
«Correio> ,co.mo semanário é clássico 1. de Abril, para te não oferece mais a resis-

o de maior tira'g�ín aqui na ser- soltar aos quatro ventos, teucia necessária para ca-""
ra e podemos afirmer.sem contes- que o governo do Estado, minhões que carregam pe
tação, que é lido por mais de estava tratando da constru- sàdas toras." Os corrimões6:000 pessoas o que e vantajoso' cão 'de uma .ponts da. ci - tã

.

d dpara os nossos' bondosos anun-"
'-' .. '" '" es ao cain o pon o em pe-

dantes: Circula .

·em quasi todos mente armado sobre o Rio figo vidas e veículos. Terça
os' Estados do Brasil. Cauoinhas, aqui dentro' da feira esteve interditada.

'cidade. E porque' todos que- Quando �rirá iii ponts nova?
rem bem a este: recanto eu- N'outra eleição?

Laboratol'io" Brüggeri!,ann
FLORIAt--J0POUS - Sta. Catarina

._-���=::�.:.-====-========�������?=�

( VISIT&S
Deram-nos o :prazer de .'

suas
visites as . nossos . amígos

.

8rs .

.Francisco Bueno de Lima ernpre
gado de Canoinhss força e Luz;
Adem<lr Geilaerd funcionaria do
Banco inco 'e ,sr. Maximiliáno
Knopp Abastado lavrador n�biden�
te em' Rodeio Grande.

Hugo Peixoto
Viajou até Tijuc8s, S@tl torrão

n2hd, o jovem Hugo Peixljto,
funcioFlario do BancQ Ince.

Sr.. Carlos Wagner '-

Pwcedente d'é' Porto União,
acha,se entre .IJQ�, o sr. Carlos
,Wagner, alto funcionario de
Serraria Reunidas.

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

-

DaO

o rio / Canoinbas
.

ofer�ce s�g{IraDC(l

)
.

y.'-

,{
.'.1:)

Sr. Alfredo' Stulzár
Fest€ja,. hoje, a passagem de

seu aniversario, cercado do can

nho de sua exma, familía e de seus

inúmeros arnlg�s; o n@$SO bondoso
assinante e correlígienario sr. Alfre
do Stulzer, .auxiliar da acreditada
firma Fuck Ltda.:

.

Nossos parabens.
.r:

José Méíster, proprietario de' bem
sortida casa de negocio nesta cida
de, Moço muito estimado na socie
dade será alvo ele grandes rnani
festaçôes de carinho.

Parabens.

Sr. Amaro Martins

Sr .. J. B., Sanchas
Acompanhado de sua exrna. es- ,

posa e visitando sua familia, err
contra-se, 'entre nós, o sr. J. B.
Sanches, comerciante em joaçaba.
Cumprimentos.

<Mais um ano de util existencia
comemora hoje o nosso amigo, sr.
Amaro Mart ns, proprietano do
acredi ado Hotel Central de Jara
guá e un� dos berois da F,9rça
Expedicionaria Brasileira. Cercado
dt: muitas estima e consideração
será por i�so; muito cllmprimen
hdo. A's pe�soas amigas e seus

hospedes o sr. Amara Martins ofe
recerá farto�hurrasco acompanha
do de dOCf�S, champanha, vi.nhc>,

.

cerveja, etc.

"Correio do Norte" curr.priment3-
.

o Com efusão.

falecimento
Passou pelo doloroso transe de

iJerder sua encantadora filhinha
Maria LUlza, de 1 mezes de idame,
o distinto casal sr. Alberto Raul
Casamajou li: Rosalina FernandJs,
Casamajou e netà dos nossos ami
gos srs. Gastão' Casamajoú e

Joaquim Fernandes Luiz.' .

O enterramento dá indltGsa cri

':inça realizou s'e no dia 30, ás 16,30
horas, no Cemiterio MUPlicipal, com
grande acompanhamento ..

Sobre O cai,xãGlzinho da -inocente'
Maria Luiza viam-se inumeroli

,bouquetes de flores_
.

Pcsames a familiá,e que se abra
e céu para receber o FlOVO

.

anjinho.

. "

José.Meister
A efemériélé do dia 4, vai mar

car a pasiagem Ido 27 ani Jersario
de exist�ncilil. dQ nosso amigo �r.

Não' te es'queças de .mim ...

•

Não te esqueças de mim ... Pediste um àia
A voz chorando, nqu'lnto o úlhar sorri� ...
Eu prometi!
ElIltre 'U.rn· beijEI .e outro quasi infindo
Eu prometi sorrindo ,\ ,

'

NãO me esquecei de' ti.

Quão 'longe, estava eu de supor entanto,
Quão, perto vinha, 0 negro desencanto

Quão perto estava o fim ...
E aiocia hoje a frasé aos, meus quvidos soa
Fraze bonita d.e uma fase boa:
Não te esqueças de mim...

E l>Orrio d'[ mim, d� ti, dO!! f1ÓS,
E O destino. qU'e apezar de algoi
,Foi bem grotesco enfim. _. .

E lu que pediste que não te olvidásie
Que sempre te lembr�!"se
Tu te e�qlltceste de mim ...

'

Enviado PL'P P. M. E. S.

\

P A R A F ER I O·A S,.
ECZEMAS,
I N f L Ao.M A ç O fi S,

,I
'

COCEIRAS,�
FRI'EI'RAS,
ESPINHAS, ETC.

,

\

�

BELOS E DfMllS 'i�
t�AfECÇDES 80 '\�

"
Ir

TOt'!"CÓ '( A�llAO ,

FO� !)!:f,�""� I
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