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,1 MEMBROS:
'1\dolfo Konder, Henrique Rupp
.Junior, Aristiliano Ramos, Wan
,derley Junior, João Bayer Fi-

I lho, João José Cabralv Oswaldo i
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Co·ovenção da UDN -----�---�7--�-'-------'------- _._-

Com grande brilhantismo rea
Iisou-se a,Convencão Estadual'
da União Democratica Nacional,
realisada nos dias 19 e 20 do
corrente, em Florianopólís.

", mrrEU BORrjHA.USEN,
Presíderite da UDN Catarinense

.�----------------�'-��.

Tenha um
_

estomago for

te, usandó

'A esse memorável conciaye, i Bulcão, Oswaldo Cabral, Arnol
que atestou a união e pujança ; do Luz, ,Fulvio Aduccí, Aquiles
do partido do Brigadeiro, com- f Balsiní, FernandoMello, Walter
pareceram ,representantes de: MUller, Edmundo Luz Pinto,
todos os -municipios, tendo si�o 'I Plácido Olímpio, Pedro Cunhá,

.
. �:�:Sd:!;:f;:�t .:;����� 16,�lJ, , '

'

, nacional. '

Das mais interessantes desta- I
cam-se as do Parlamentarismo
e Presidencialismo,' feita pelo sr,

Wanderley, Junior, Prtncípio
Federativo-Contra - Intervenção,

i Deputado PAULO FONTES
, Secretarío-Geral da UDN

pelo sr, Bulcão Viana, Reforma
Eleitoral, pelo sr. Rupp Junior,
Publicidade escrita e Falada,
pelo dr. Oswaldo Cabral e a

indicação que manda preencher
por eleições as vagas cornunis
tas.
Na mesma ocasião' tambem

reuniram-se na capital do esta
do, num Congresso, para deba
ter assuntos administrativos e

de interesse dos -municípios os
" prefeitos' e vereadores da UDN.

Foram" feitas visitas ao Go
v�rnador do, Estqdo, Prefeito
da Capital, Assembléia Legisla
tiva e' ao 5' Distrito Naval,' ten
do os delegados sido recebidos
com muita gentiiesa. .-

.', I

Foi eleito para presidente de
honra 'dà, comissã.o Executiva o

ST. Coronel Aristiliano Ramos.
'Para Presidente, o sr. Irineu
Bornhau�én; para Secretario Ge-

"

ral, o sr. Paulo' Fontes e 'para
Sub-secretario"o sr. Aroldo,Car
valho .

S-itter Aguia

A inspetoria Escolar "léva
ao conhecimento dos' habi

,

, tantes .desta Cidade, da Vila
de Três Barras e das Ioca
lidades de Felipe Schmidt,

AROLDO C, DE CARVALHO i Fartura e Salseira que -por
Sub Secretario da'UDN ' I decreto n.

.

230 do corrente "

I mez, foram criados os Cursos
,

de Ensino Suptetiuo A lfab'e-.
tizaçâo de adultos e a/Jole-"
centes, junto aos estabeleci-:
mentos de ensino '

.. pÚb#cos
des,ses mesmos lugares.

Oslin Costa, Francisco Canziani,
Heriberto Hulse, Otávio Silvei-
<ra Filho, Ramiro Olisséa, Artur
Müller, Alzirino Almeida, Max'
Amaral, Luiz Vieira, João Ca
ruzo, Ricarte de Freitas, Fiares
Oliveira, José Fontes, Brasílio Os 4el.e-ÇonesCelestino, Francisco Mascare-' .I. .1.1

nhas, Antonio, Bessa" Euvaldo, I
"

'

Lemkuhl, Rogerio FagUndeS," Se isso se dér ainda mai-
João P�lma, Luiz GuntéÍ',' João .

ores serão nossas' facilidades .'

Delpizzo, Pedr0 Maciel,-" João ,para lihação de Canoinhas, à
Pedro Arruda, Julio Coelho de Capital e os démais pontes de :

801.1za, Dante de Patta, Joaquirn S C'
.

D
.

't Alf d S 11 H
anta rtarma ...etc.

oml , re o e,
. eitor Be-

nica, Alced Celestino, Acari
Silva, Gúcino Silva" Antonio
Barros Lemos, Celso Ramos
Branco, José lVIoeltnann, Irê U- '

lisséa, Alvaro Tolentino, Ma
noel Donato' da L4Z, Max Co
lin, Antonio Carrdido Figuerêdo,
José Augusto Farias, Roberto
Pedroso, NarbaI Alves, Ramiro
Emerendano. "

.- ".

,

,
.

, ; ..;,'

Gratos.

. ,

Deu-nos o prazer de sua agradavel
visita, o sr Pedro A: Collodel' abas

, tado' comerciante residente emPaula
Pereira, que pagou sua assinatura.

"

Faleceu Monteiro Lobato

Ano,2' Canoinhas Santa Catarina,

Dlrefor�prôprle�ário: SILYIO A.
,

-,
. I

Redafor: GUILHI:-:RME VARELA Circula' as 5:as�Pell'os
.M�M w.�r..wm_�d$••�a��"""""""·�±.'"'''''''' t ma � �

Faleceu dia 5, e,in S, Paulo o .literatura nacional causoua mais I Monteiro Lobato foi um gran
grande escritor brasileiro Mon- profunda consternação' nos me- de lutador pelas causas patrio-
teiro Lobato. -

,
ias inteletuais: brasileiros.

I'ticas,
tendo enfrentando com '

A morte do famoso autor de Uru- Além de escritor fecundo e ,desassombro;podero�bs ínímigos
pês e outras grandes obras da de talento, dolpaísyque tudo faziam por HI?--,
________ 'o

• pedir á� revelação da' existencía

MA de nossas jazidas petrolíferas a!i!lltk(� ,

,

'

, qual ele com grandes sacrificios,

'I'AL I NOR V IE I RA,_
'

C,ORTE ! e:F��j���i�ed�i��!��:��!�!��, ,

.

"

, '

longos necrolégios sobre figura
Quatro anos .são passados! temos de exaltar os vultos, do"ilustre morto, realçando seus

No dia 8 de Julho, toda. a cí- 'que trabalharam por' Canoi- grandes serviços ao país '.

dade sentiua dolorosa noticia, nhas depositamos também No camara
' Federal e Senado

de que Alinor V. Corte, tinha asno'ssascoroa's'de saudades' foram ins�rtos nas atasde. pro-
•

' fundo pesar pelo desaparecImen-falecido.
'

sobre o seu tumulo, ainda mo, to do eminente escritor
Idealízador «duma Canoi-

'

'lhado pelas lagrimas de " sua
nhas maior». esposa e seus filhinhos.'

'

-
,

I Porisso, 'pel�.Qbriga�ão que, �_ I'" fÁ��inem � «���R[m, �� ��RI[»,
I �-------- 'n' , __

1 t .
(

I

ESTADIO I Porque o �orreiC) dó Norte
não, 't'em' circuledoEstádio «AlitLprV, Corte,» um'

Estàdio que nÓ enves de nos

orgulhar-nos nos envergonha! • .� ,

A 29 de maio findou-se o I com a nossa visita aos bondo
, Culpade quem? ,

'coN.trato que tinhamos com, a .sos amigos.Ora; de quem. ... ! Tipografia ,"Artes' Grafieas" e Este numero que é o produ-E lendo o «Correio do Nor-
"

fo mára.L.L i como nova, empresa se.f r ..,.., to do esforço"do'jovem Thyrçote» toda gente ha de se' lem- 'I para ii. exploração-de impressos I Ribeiro; vindo' de SI Paulo, p�_brarque o atual Vice-presi-. I e papelaria em geral sob a de-

I' "nominação oe Imp.,«Ouro Verde ra a montagem da oficina da
" 'dent��a R�1��lb!i'Z�'':''1l;le'D.UP.'l:;J: '1í>.... ",,' ,

I" 'O' '\T J .. td.I:" "Lt'Lti1.,·» e'flta i-U:.:ül!1 V;;"83"�r.&.''''':,:;€,," ;"!UY'.,p,çc;>SQrH.,; ..�uro:,' f,rge L .. ,
�;»II bicicleta: impressionante co-I' . ,

aí irnp:ressa, poís., não' era: mars não póde passar' sem o. nosso
I mo prefeito daqueles tempos I possivel renovar, o contrato. agradecimento, porque esfor-

I fizeram um acordo.
,

_

" Desde 10 do mês passado is- çou-sé o bastante 'para que és
I. Até hoje os dirigentes do to é, de junho,"que 'o Correio ta' folha se apresentasse o me-.

I! Ipíranga, ,estã'o a merecer não- circula, nada 'perderão os lhor possível, na sua parte ma

nossos assinantes porque as as- terial. «Correio» deveria circu-i satisfação. : .

,
' • terrni

-

I h' 8" gi aI sinaturas- já ,pagas errmnarao ar oje com pa mas" m s
I E por falar nisso, cadêo avião f

. , .

1 D
' .'

em julho d.e". 1949, �,temos 01 impossivei. o proxlmo.nu�
I Canoinhas e o Tiro de Guer- quasi a certeza qu� não falha- mero em díanteâficaremos eom f

, ra . . . 'remos mais, .ás quint-as, feiras, esta obrigação.

L

Cursos de alfabetização de adultos e edolecentes
mento das aulas' dar-se-á (}

quanto antes pl,Jss'ivel. uma.

vez inscritos os candidatos.
Os s(mhores interessados

. poderão obtermelhores infor
mações com. os professores a
cima aludidos e na Inspeto
ria Escolar.
Canoinhas, 8 de julho dt

1948.

São regentes dessas esco-
, las os seguintes professores:
Miguel Malakoski, em Canoi
nhas; Jucy Varela, em Três
Barras; Maria Eugenia Go
mes, .Ferreira. em,' Fettpe
Schmidt; Adelaide" Taborda
Ribas, em Fartura e Caroli
na Cordeiro, em Salseiro. '

,

A Matrícula.e a fr:equencia.
são facultadas a ambos os
sexos, -na la. .e 2a, serie mai-. .

ores de 14 anos. O funciona-
D'�ausio Cunha
Inspetor' Escolar

, ...
--,."'".,, ..-----�._--------------....;.-------�---�--..__.....---

'In�uguração'" do prêdio es(olar de Pinheiros
Receb.emos o, seguinte [convite :

Pelo 'comparecimento iIlle V. 8·
e Exma. Família, subscrevo-me agra-,
decido.

Tenho a honra e o prazér de con
vidar V.S. e Exma. F,amiIia para assis
tirem, no dia 10 do mês em curso,
ás- 15 horas, ainauguração do prêdio
escolar rural na .localidade PinheiJlos,
neste 'distrito e município, mandado
construir pelo Governo Federal sob
a direção dQ Govêrno Estadual.

,
"

'Inspetor Escolar

CordiaIs saudaçi)es.

DRAUSIp CUNHA

Auxilio" Federal
o sr. vice- presidente, da Imtor�a.çõeSI" Selecões ,de Júlho�

Republica declarou qUe espe- , o' nosso' coléga «Ba�riga Verd�». in.- -

A Liv�ar;a d�Povo teve a "gen.:.•
.,

d'd
.

__ , forma que a prefeitura mUlllClpalIa que seJa cance 1 o o ama estabelece por preçó de custo, aos tileza :de nos oferecer:mais um
lio «ao municipici.,» para socor- srs"lavradores batatinhas inglezas,
'ro' a,os flagelados. de Valinhos fornecida p�los lavradores de Irati:

, '-A PrefeItma vende tambem se-

Temos dito! mentes de trigo.-Nesté 'mês paga-
_;, ....' se na Prefeitura com ml}lta de 10%��. """�<._..-�

os impostos predial e territorial ur-

Alistamento :Militar �::lo���o/:.es , q��, vem a; multa,

exemplar de «Seleçõ�s» do mês,
corrente, que, como sempre traz

! leitura variad�. e agradaveI.
Gratos pelá oferta.

,'"(

,', ,
,,'

Bitter, Ag_u ia
;- '" ...�.

Todos os que nasceram no ,ano de
1931, dévem. se &preseJ;itar pal'a o'
alistamento, trazendci� o registro .

de
nascimento e tI:ês fotografias.

'

A iilspeção de saude, farão realizar'
" de 26 ue agosto à 13 de setembro
do corrente ano ..

G�aças Alcançadasé',
A gradeço á N. S. da' Saléte

por, duas gráças -\ alcatlçadas,
Nina Pereira Barbosa.

'G

puro, e a vida

estornago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE
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� Otima impressão e fino acabamento �� �
I Pessoal técnico e competente �

I R u a Pau 1 a P e r e i r a, 2 3 I
�

I, �
� Defronte a Matriz Cristo Rei �
� �� Gerente: T ir F I N A D � R �� W
� . �
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f'mpress'ora
/lOURO VERDE/I Ltda.
Papelaria,' em geral .:Objetos para

Escritorio

Impressão' de livros, jornais, revistas, folhetos, talões, recibo's,' cir�
culares, convites para festas, bailes" eQ!erros, etc.

.

Cartões de visitas e comerciais

CJ<.otulos' de qualquer tipo em uma ou mcns

CJ<.otulqs para qarmacias

..

�

I
•

Guias

"11..,._, -

de exportações

Livros Comerciais

III

IX.
V.

'P'UDORPRO
Não ha muito tempo, certos

elementos da situação dominan
te, em excursão pelo interior,
e de passagem pelo povoado de
Arroia Fundo, afirmaram sole
nemente que selariam com' seus
esforços os compromissos assu

midos pelo saudoso prefeito A
tinar Côrte. Não queremos di
zer que o ilustre morto' fosse
um administrador invulgar e de
visão excepcional, como alardêa
a' mediocridade ernbaideirada
de, certos aduladores. Apenas
concedemos que se trata de um

esplrito educado, equilibrado"
dotado de real sinceridade, cora
ção' aberto, alma simples e .des
pretenciosa. Parece que seu ca

rater não se amoldára a esse

ambiante escuso que teme a re

alidade, receia dizer as coisas
como, são e se acomoda
a essa estupida . convenção
que não tem coragem de olhar
-a realidade de frente e chamá-la
por seu verdadeiro nome

Seja qual fôr a linhaa consi
derar nesse vulto que. desapa
recera, será sempre o facies
educacional o distintivo desse

espirita de escol, talhado para
afeiçoar corações infantís, emol
durar e cativar professores. E,
assim que de suas aulas sairam,
almas verdadeiramente aposto
lares, professores que vincaram
com traços indeléveis a nobre
za do mestre eximio. E agora ...

reatando o fio do pensamento
e retomand o ponto de partida ...

&W ti!

côres;

tumulo do cemiterio de Bela
Visa do Toldo bem junto deste
grande vulto que foi Estanís
làu Schumam.
Podem negar a verdade 'en

volvê-la na poeira dos interesses
partidarios. Todavia jamais con
seguirão destrui-la. O dommio
da mentira é precario. Só a

verdade participa da eternidade
E a vingança politica, a ira
odienta dos presunçosos e pig
meus, dos medíocres e atolei
mados, quebrar-se-à impotente '

ante a grandeza imaculada da
quele espirita lucido, daque
la alma cristã, daquele coração
de ouro e granito, daquela sem

pre lembrada professora, até
agora insubstituida, 'e cujo per
fil moral jamais se apagará da
memoria e da lembrança da
grande família Prado: Matilde
Wolff. I

HINO AO CAPE'

I causou tristissima impressão a

manobra desleal de alguns proce
res pessedistas que negaram,
falsearam a palavra empenhada
do falecldo Alinor, Sim, prome
tera êle uma escola em Arroio,
Fundo, escola essa que perpetua
ria a memoria da prof. Matilde
Wolff, qne fora uma ne suas

alunas: Ê na verdade, nada seria
mais justo do que inscrever
no fron tespicio da nova' escola
de Arroio Fundo o nome daque
la que, durante 8 'anos, lavrou
esse terreno sagrado que' €i o
coração das crianças.

,

Como e
' sabido, foi essa moça

que, sob os estimulos do ex

prefeito Alinor, lançou os ver
dadeiros alicerces de educação
escolar no povoado de Arroio

I Fundo. Que o digam varias pro':
I fessores que foram alunos dessa

i dedicada educa��ra, Queo digam
os termos de visita do Inspetor
Germano Wagenfüt, modelo de
zelo e trabalho, circumspeção
e disciplina, ainda não supera
dos por seus sucessores. Junte
se ainda a isto que o primeiro
predio escolar levantado em

Arroio Fundo, lá està, servindo
agora de paiol e construido
unicamente com os recursos

particulares de Rodolfo Wolff.
Eis porque não vemos quem
mais tenha feito pela instrução
.familia Prado do que essa pro
fessora que já ha mais de um

lustro 'dorme silenciosamente
'na lage fria de um modesto

Aticus

o café, mais que a cachaça,
Desperta na alma da raça
Um mundo de sensações:
Aguça em lodos a bossa,
No'paldcio ou na palhoça
Tonifica os coracões!

Do bom cq.fé brasileiro,
Gabado no mundo inteiro,
Só se compara o sabor,
Ao beijo dado na boca
Da morena ardente' e louca,
Quando nos tem muito amor!

Bebendo em caneca ou taça,
Nas'espirais da fumaça, ,

Eu imagino, afinal,
Beber os goles - as belas
Notas verdes e amarelas
- Do Hino Nacional!

(Do Correio de S. Leopoldo)

I Laboratorio Brüggemann

de AUGUSTO LlNHARES

FLORIANOPOLlS Sta. Ca'arína

AVISO Bitter Agu ia
e um possante estomacal,
feito de raizes medicinais.

Max Kóehler que vem sofren
do graves prejuisos na sua

propriedade.desde alsuns anos,
comunica que é proibido pesca i

e caça em seus terrenos sito em:,
Marcilio Dias,sem sua licença,
não se responsobilisando pelo
que venha acontecer.Um cão po
licial monta guarda em suas ter
ras.

Marcilio Dias, julho de 1948

Vendem-se
r

i Laboratorio Brüggemann
1 FLORIANOPOLlS Sta. Catarina

4 casas com 5 datas, sito a

rua Bejamim Constant e Caeta
I no Costa, por preço de' ocasião,
"

ou trocam-se por terreno em
Curitiba.

'

Vende-se tambem uma in
vernada 'com 300 alqueires de
terras e gados e demais cria- 'O váloroso colega «Correio do
ções sita em' Colonia Vieira. Norte» da encantadora cidadede
Para tratar com Feres Coury, Canoinhas no Estado de / Santa

á rua B.eijamim Constant s/no , i Catarina e' que tem como diret�rnesta CIdade. Silvio A. Meyer e redator GUI-
lherme Varela, festejou em 29

de Maio ultimo; O seu primeiro
aniversário.

O nosso colega sulino, no seu pri
meiro ano de exístencía.tem sido

intransigente na defesa dos inte
resses da coletividade canoinhen
se. Por isso mesmo, ele se impoz
no conceito da imprensa interio
riana como um paladino dos
mais nobres ideais.

O «Vossa Senhoria» felicita o

Correio do Norte» pela 1 a. etapa
I vencida e augura-lhe muitos a
,

nos de vida em prol do progresso
de Canoinhas, do Estado e

'

do
Brasil

Nosso aniversario

'Vende#se
Vende-se um terreno de 22

alqueires com pinhal e imbuial,
contendo dois alqueires de var

gem para planta, junto ao Rio
da Serra, ria estrada de ferro
Rio Negro à Bento Gon
r.pl, es.
Distante 2 Kilometros

Arigolandia.
Ver e tratar com Ludovico Pie

I czarka em Rio Novo.

de

2-1.

FemininaSecão
:J

(continuação) nho no natal, em boas meias

'Dec�di vencer- me intima-I e., sapatos.' .

elegantes e =:
ples equilibrados, apropria-mente e pouco a pouco.

I dos a qualquer, bonit,a .mu-
Procedí com metodo,prin-

I' lher.cipiando pelo aspecto exte-
I '

rior.

Sinto-me mal diante das

x x x

Uma receita para você

Bananinha de fubánão estou
meu fisico.

pessoas,
'

porque
\
contente com o

Porque? Ingredientes: 11 ovos, q copos de leí->
te meio quilo de tubà, fino-lj2 xíca

Porque não experimentei" ra (chá) de polvilho azedo-Uma colhér

d 1 (sopa) de manteiga, uma pitada de
ar-me va or.

! manteiga, uma' pintada de Sal, um

U t'd'
.

'f" 1 pouco de herva doce. , .sava ves 1 os msigm 1-: Maneira de fazer: Ponha o leite
cantes que me disfiguravam. : para ferver, e com ele escaldeo fu-

e
.

f : bà Deixe esfriar um pouco
omece1 a re armar meus : Quando estiver quasi frio junte o

vestidos e comprar «suwea- : polvilho azedo, a manteiga, doce.

li amassando tudo muito bem. Faça as

ters», alegres e co antes, : bananinhas, dando um talho em ca-
os meus «taillers» escuros I da uma com as costas de uma faca

davam nota alegre, [ovem.j Frita-se
em gordura quente.

l Polvilhe com açúcar e caneta,

e agradavel. (do Almanaque das Senbor•• )

E se eu reformei as saias

que eram compridas demais,
e que possuo pernas bonitas. I

Empreguei o dinheiro ga-

•

Leiam e assinem o

Correio do Norte
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/ CORREIO DO.N 'RTE
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Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
e. ano-retaes

.

e da Cu�� de Hemorrhóides sem operação'
Ir

de

da Santa Casa-longa pratica só da especialidade tratamen
to das doenças do estomago, duadeno-gastrites- dispepsías,
digestão dificil. Intestinos-disenteria-prisão de ventre-Colite'
cronica pelo tra tamento direto do intestino-doenças do reto

retites fistulas polipos-estreitamentos-diagnostico precoce do
cancer . retal

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantido

Avenida João 'P,essoa 68

Curl:tlba

co!C��O��[!!I!oEM�T���!C�!m��!��!.,!�!: IOnibus _

.

Oficina mecânica e Posto de Serviço

REG. u. S. J">AT. OF"F'.'

Motores modernos de quatro e seis cilindros a gasolina, oleo crú

e gasogenio, para fins índustríaís, navegação fluvial, etc.
\

Rua João Negrão, 750- Telefone, �214 - End. Te-

legrafico «OLSEN» - Caixa Postal, 626.

CURITIBA - PARANÁ

Vende-se
--

excelente propriedade, . pro-
pria para instalação de in
dustria. Grande plantação de
arvores frutiferas, moinho,
casa de morada e paióis. Si
ta á estrada Canoinhas
Tres Barras. Tratar' com

Stefano' Stipurski.

A V I S O
Declaro que é terminantemen

te proibido caçada e pesca, esta
só com minha licença nos meus

terrenos situado na Barra Gran-
. de, compreendido desde da Bar-
ra do Rio Negro. ,

Fica proibido. a tirajern de
areia do banco acima da Barra
Avisa, ainda, que agirá de

conformidade com a Lei não se

responsabilisando pelo que acon
tecer.

Canoinhas, Junho de 1948
Max Schumacker

I, Contra a febre Aités»
dos bovinos, equinos

,
�. suinos.

"

Sorovita"
Tem para pronta entrega

A, Ciardndo & (ia
Praça l.auro Müller, 18

CANOINHAS

di jo-ltemeJ� roe ti
umaeatieiapataO'fJoládaí!
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Anuncios de eeôrdc COITl a tabel .. de
preços.

1 chacara com seis alqueires
de terra' cultivada, com casa,
paióes etc. completo para lavou
ra, na Estrada de Marcilio Dias.
Informações na marcenaria

do Sr. Otavio Vagner, rua Vi
dal Ramos sjn com Alexandre
Paulo.

...................
-

.
'

:
...

.... ". .. 4 v , .-;•••• ' .
".

�

PERDEU.SE
1 macaco de caminhão com

um pé quebrado, na estrada de
Fartura a Marcilío Dias ou de
Fartura a Canoinhas.
Para entregar ao seu proprie

tario Sr. Otto Friedrich que
gratificará.

Sras. Lavadeiras

Usem o sabão

"T U P 1/'
melhor e mais economico

'Fabricado
r

por:

13eui,ke & 1netlJ4elt /!'tda.
Marcilio Dias

Canoinhas Sta. Catarina

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
Dr. Saulo Carvalho

ADVOGADOS

lnventartos, Cobranças, Contratos e outras Causas Civeis e

Comerciais. - Direito Industrial e Legislação doTrabalho.
N.turalisações e Titulos Declar�tórios. - Causas Criminais.

'Correspondentes no RIO, FLORIA'NOPOLlS e CURITIBA

••••_••_ � ;=:::::::::::=;:=:::==::::;:::::::::::::=::::::::=�:::::III:.11 • ••• ••••····, ••
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55:: Krueger cQ Cia. ,c.. teia. nc c
ii JOINVILLE Rua São Paulo, 738 Santa. Catarina ii
5: NIQUELAÇAO _ LATON"ÇAO - COBREAÇAo - OXIDAÇAO 55C cii DOURI\ÇAO - CROMAÇAO - PRATEAÇAo :5
iã ESTANHAGEM - ZINCAGEM ii
ii ::
55, Representante nesta praçai-« n
c c
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Sapatos de Sen{)oras
Concertos esmerado como sal.

tos quebrados e defeitos de fa

bricação, concerta () s� pateiro
com oficina á rua Cel, Albulquer·
que, perto' do Centro de Saúde

Procurem
'

Gregorio Sumano�ki

do A���S�!�!!(OS IDe la qualidade para o

consumo, tipo granja.grandes,
limpos e sem embrião.
Diariamente na casa

Carlito Sachwe

-

" E F-RA "

A Europeu Food Reconstructlon & Ald • Hew' York # USÁ
-I

'=:(Pacotes. de viveres e vestimentas para a Europa)

aceita pedidos para, entrega imediata de pacotes n� i
Alemanha, Austria e. outros paizes, diretameàte de

Idepositas mantidos em diversos' poises da Europa.

Para maiores detalhes dirija-se aos
i
:
•
·
·

�
,
,

� /..........•.� _ � � -

.

,
representantes locaes

Comércio Indústria 'H,' Jordan - S'�A.

()vos p/incubação;
Pintos de 1 dia,
Aves pI reprodução.

1
.f

Aviário Leghorn - (anoinhas
Caixa PO$tál, 9'8- CANOU-.4i-1AS-Santa. Catarina

Criação de Leghorns brancas, rigorosamente seleetonadas

PEDIG.ÉE INDIVIDUAL

Cirurgião dentista

Dentaduras anatomicas,pontes
e piuots de acrílicos, etc,

Silvio A. MayerDr.Cubas
Medico'

Operações- Partos
, Consuitas:

7,30 - 1l,30 e das 1,30 - IS'horas

Praça Lauro Müller

Doençes de senhoras

Atenda chamados a Qualquer hora

Vende-se
No quilometro 13, da estrada Colonia Viera: 8arbaquá, Paióes,
hervais em frllnca produção. Tresentos pinheiros em pé. 16 ai·
queires de terrenos de capoeira e 39 alqueires de' caíva. Ca-
sa de morada Y

Informações com o sr, Oady Nader,

HOSPITAL SANTA
CRUZ

meira convocacão, a Assembleia
Geral funciona�á em segunda
convocação. com qualquer nu

mero de essociados meia - hora
mais tarda-

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA
ORDINARIA

Porordem do Snr' Presidente,
convido os Senhores associados
do Hospital Santa Cruz, para a

ASSEMBLEIAGERAL EXTRA
ORDINARIAà se realizarem da

\ ta de 10 (déz) de julho proximo,
pelas 16.30 horas na sede social,
com a seguinte ordem do dia:
a) elição para preenchimer: to de
um carg? vago na Diretoria;
Em confor-ni-ia-l» com o artigo
17° do es' <tutr-s sociai=, não

, haver mero 1e"" em pri-

Rolf Walter
lQ Secieterio.•

Atenção
Vende-se um terreno com a

area de 205.700 m' 8 e meio

alqueires a Oito- quilómetros
proximo a cidade

Tratar com Erico Gotter na

banha. Atlantico, nesta cidade
,-----

Leiam o' «Correio do Norte»

).
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VERSOS P'RA
CANTAR
(LULÚ ZICO e JULIO MANÉ:) ,

-Vamos falar na Radio?
-' De certo; e o que ha de

mais novo!
.

Sól maior é o tom,

Viva o FernandoMachuca,
,E«seu»Mané Machuquinha,
_Que' espalhou pelo Brasil

O saber de Canoinhas ...
-'Muito bem!

.

Pois foi no dia 26
I
Que com toda galhardia,
Subiu aos ares da Patria

A nossa sabedoria

-,-I;fouve cantor de todo

jeito.

o Vígarío deu a benção
O Prefeito cortou a fita,

Dessa hora em diante
Ouviu-se coisa bonita.
- Bonita de chorar!

Foi uma tarde adorável
De alegria e sentimento
Que fica sempre gravada
Cá no nosso pensamento.
,-Nem com potassa sairá

Ate o «seu» Altamiro

.Que e um grande locutor

Emprestou a Zip 6
A força de seu valor.

-Altamiro Ricardo é o tal.,

A festa foi encerrada
Com um baile colossal

A grande chave de ouro

Que foi o ponto final.

-Viva a Zip 6!

�ve 9VLaria
Silencio ... solidão ... melancolia ...

Vapores'densossobem dos banhados

Enquanto sobre oscerros azulados,
Doira um raio de sol em agonia

Silencio ...mansuetude . , . nostalgia...
Fluctuam vagamente nos vallados
Os ternos sons dos passares cansados

Ao pôr do sól, em doce symphonia.

Anlversftrlos

Fizeram anos ontem: srs.

, Mieczeslau Bojarski; Alfredo A.

Moreira; Guilherme Julio Schro
eder com 81 anos de idade; a

sra. Frieda, digna esposa do
sr, Jorge Thoma; e João Urba
no dileto filho do sr. João Rei

nerdt, de 'I'imbózinho.

Hoje: o distinto jovem Sele
me Isaac Seleme; Amilton G.
Cordeiro; a graciosa srta. Maria

Tereza, querida filha do sr, Ro
salino Barbosa, de Tres Bar

ras; Luiz'Antonio filho filho do
sr. Ludovico Dziewieski; o sr.

Manoél dos Anjos, residente em

Está deserta a beira da lagôa.
O campo immenso, ,tudo está deserto

Um sabià no verde matto entôa

\

A Ave-Maria em fervorosa 'prece
E sobre o campo vae cahindo, incerto
O véu da noite. tremulo...Anoitece ...

BENONI L. RIBAS

I Santos
- S. Paulo; a menina Ana

Marí, filha do sr, Heinz Hauff;

I,' Nivaldo Maia de Almeida, de

I Papanduva.
'

Dia 9. os srs. Leopoldo Woehlc,
João Scheller. o distinto jovem
Alcides Fernandes Luiz., Naltina
filha querida do sr. Sebastião da

Silveira; o delicado jovem Nata
lio Bojarski; Maria Luiza filha
do sr'W.Schmidt; Miguel, filho
do sr. Antonio dos Santos, de

Salseiro;
Passará dia 10 a data natalí

cia das sras: Durvalina Tabalipa;
Angelina, esposa do sr. Lupo-'

vico Pieczarka; a distinta srta

I:DIR

--
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Uma data Seccão FEMININA
festiva A Felicidade no Lar

,
Diretor-proprietário: 511 VIO A. �AYER

Redator: GUILHERME VARELA Çircula .as 5as-Felras'

Transcorrerá dià 11 a data na- Está em festa o lar do sr. Va
talicia do jovem Lauro Corte; lerio Silva e sua exma. esposa,
Fabio Nabor, filho do sr: Jacó, i com o nascimento de mais um

Fuck Jor; o inteligente jovem,. I pi�poiho, que receQeu!_la' pia
Lauro Fernandes, Luiz; Wal I b.atlsmal o nome de LUIZ Vale-

mir filho do sr. Alfredo Kohler; I rI°E' tá f t 1 d
AI filh d N 1 S h'

s a em es as o iar o
varo 1 o o sr. e son c 1- dizno t S A

essel. nosso 19no assman e r. -

leixo Brenny ·e D. Bernade

te Brenny, pela satisfação de

receber ,um garoto herdeiro

de' seus nomes.

«Correio do Norte» deseja
felicidades.

Para os que-trabalham nesta casa,

e; para aqueles que numa campa
nha Verdadeiramente democratica,
efereceram o melhor e o maior de
seus esforços, para que das urnas

saisse um candidato a Prefeito na

altura do trabalho e da cultura Ca
noinhense, foi festivo. espiritual
mente o dia 7 de julho. JOVINO
TABALIPA festejou na dôce intimi
dade de seu lar a passagem de mais
um ano de existencia.

Existencia fecunda, para o seu lar,
para a Patria, para o pedacinho de
Terra brasileira e catarinense que
adotou como sua, de seus filhos,
de seus netinhos, que, em futuro

proxímo, hão de, com as lições re

cebidas tornarem-se importantes,
como importante é a figura de JO
VINO TABALIPA,

i "Correio do Norte" apresenta ao

grande amigo os seus melhores pa
rabens.

Isabel dedicada professora de

Fisica, de Três Barras; a travessa
garota; Eunice Maria, querida
filhinha do sr AleixoBrenni.a.ga
lante srta Frida dileta I filha
do sr João Müller Jr.

Frida, filha do sr. Adolfo Voi

gt;

Fará anos dia 12: a senhorita

Nely, dileta filha do. sr. Anto

nio Cordeiro; Nelson Hoeffner.

Dia 13: a graciosa garotinha
Catarina Maria. querida filhi

nha do sr. Ithass Seleme; o dis
tinto sr. Euclides Vieira residen
te em Rio de Janeiro

Dia 8 completa um ano, o

garotinho Epaminondas, filho
adotivo do Sr. Ubaldo R. da Silva
e Da Julieta Machado da Silva
Dia 15: Antonio Ednar Oliveira
de Tres Barras.

'

À todos os' parabens do «Cor
reio ».

Nada ha tã;'puro e encanta- radez, - na Paz e na Modes
dor, com um lar domestico em 'tia.
harmonia, São estes predicados qUE; vão
Nele o homem encontra o fixar- exaltando o legitimo an

vigor e a força de que tanto ceio de esposa no Lar: A Feli-
carece para as lutas da vida. cidade. .

Com a clareza e a compreen-'I -Um romano, a quem os ami
são da esposa estremecida, gos censuravam por haver repu

ele. retempera suas energ"ias, e i �iado a esposa, cujas virtudes
mais forte desconhe,ce pçrtan- I Igualava

a beleza e as riquezas;
to obstaculos que naturalrnen-. estendeu o pé, e disse-lhes.
te de ante de si se anteparam. j «Esta botina tambem é bo-

Mas? quando a desgraça pene-: nita e bem feita; entretanto ela
-tra, trazendo a discordia, esse I fére-me e nenhum de vóz é ca

lar q�e parecia u:n paraiso, ! paz de dizer em que lugar.
transfigura-se num inferno, por i, Para se amar uma mulher
que o Coração, esse delícadissí- i não se deve' contar nem com
mo orgão, necessita est�r sem- i sua beleza, nem com sua for

pre aureolado de carinhos e ; tuna e nem pera nobreza de seu

afetos para não esmorecer. j sangue; mas, unicamente com
Ha I?ulheres que, :r:ouco �e : a sua habilidade de penetrar

lhes da, que seus mandos VI- ; cada dia mais no coração de
vam �erv:osos. e impertinentes : seu marido, acompanhando e

por nao encontrarem no Lar a ; se interessando em tudo que
almejada Felicidade. I lhe diz respeito.
Devemos considerar e pugnar - As molestias geradas por

por um-Lar Domestico, sob o . causas ocultas, atuando pouco

me�ino prisma que no�s� edu-
'

a pouco, -são consideradas pe
'caçao considera a Igreja e a.Es- los, medicos com muito mais
cola.

'

perigosas do que as' que nas-

Tres templos correlatos, onde ! cem sob influencias sensíveis e

recebemos os mais belos exern- .: manifestas; do mesmo modo,
'pIos de amor e as mais puras nada pertuba mais profunda
e santas lições de moral e de a felicidade domestica e separa
religião. das do que', a íncopamtibílída
No-lar, a mulher é absoluta, de de genio, a negatividade 'dos

e portanto ela deve conservar- sentimentos acima expostos.
se no Amor-na Ordem - Hon- Torna-se necessario tambem

a igualdade social

-«pois são laços que so-

l,
mente a morte separa».

.

A. Fontoura P.

I x x x

'

I Eu era 1imida

I Transcorrerà dia 12 a data

natalicia, da jovem Cecilia

1 Pietrovoski, muito .estimada,
em Felipe Schmit.

Completarà mais um ano

de existencia dia 13, o inteli
gente jovem Ivo Humenhuk.

Felicidades.

Por que milagre desper
tei certa manhã pensando
comigo mesma que a timi
dês se vence como qualquer
outra coisa?
Mas tímidas. não devem

I
ser modificadas, com violen-

II cia.
'

(Continua na. 3.a: pag.)

NASCIMENTO,

PARTICIPAÇÃO
Adolfo Bauer e senhora par

ticipam o contrato de .casa-

I mento da sua filha Estér, cora
o snr Felix Rudolí.

,

I Canoinhas, Julho de 194�

V.ISITAS
Deram-nos o prazer de suas

visitas,os srs.Agenor Bueno de

Silva, Jovino Tabalipa Jor.,Teo
dureto Bueno de CarripoAlegre.
Friedrich Brauhardt e Joã o Klo
bukoski,de Felipe Schmidt.Age
nor Kreiling do comercio local,
as senhoritas Maria Dolores Sil

va, Olga Gallotti. Olandi Lu

cas, Argemira Possamai e Li

gia Stang.

,BODAS DE PRATA

Festejará suas bodas de

prata no dia 18 do corrente,

I o estimado casal sr. Emilio
Prel1witz e exma. sra. d.

Adeline, Prel1witz, residentes
em Felipe Sch .nidt.,
Parabens.

P A R A F E R IDA 5,
, .

E C Z E M A� 5 I

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIR.AS,
ESP I N HAS, ETC.

,�3�rRn CASPA;

QUEDA nos CA-
'

sues E .DEMAIS

aFECCOES DO

COURO CABElUDO.

�\������; (?P,J!,l�'��'
'p'onJ(tElt�(iI,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


