
CU'RI'T I BAN OS
I

homenageando grandes
horas de

A inauguração da bibliotéca > municipal
......... :+: .

I As homenagens «I 'Ruy Barbosa 'e, a Pedro Davi
............. : . :, .

•Correio do Norte- associa-se a todas às manifes

tações que estão sendo preparadas em Curitibanos
, :+: ..•....•

Curitibanos é um bélo recanto

.de S. Catarina, onde se aninham

numa suave comunhãb de pen
samento, homens de reais valores.

Recehemos uma circular pedindo
a' nossa cooperação da comissão

organisador9 da Bibliotéca M u

nicipal «Desembargador Edgar
pedreira», afim de que aquela
gente bôa possa melhor instalar
a sala de leitura da citada bi

bliotéca, e, êles pedem «qualquer
livro, mesmo usado» porque um

livro representa sempre lima dá
diva preciosa. Certo, todos que,
coubecem Curitibanos, bêlo re

cauto de S, Catarina, como já dis
se-mos, ao lêr este pedacinho es

orito com o cérebro e o coração,
,prllsalldo no futuro da criançada
que vêm vindo, viçósa, alegre, for
te, - -produto de três raças como

disse o poéta,· acudirão ao apê
lo dessa hôa gente que quer
livros para lêr.
Dia 5 do próximo mês, cente

nario do nascimento da figura
máscula que foi Ruy Barbosa,
será iJlaugu/acia a bibliotêca mu

nicipal que receberá o nome do
ilustre Desembargador Edgard Pe
dl'i'irl:l, entre outros numeros pro

gramados será prestada justa ho

menagem ao saudoso dr. Pedro
Davi Fernandes' de Souza. fale
cido em 19,15 quando no' exerci-

I cio do cargo de Juiz de Direito
,

daquêla Comarca, até hoje es

qu-cida cios poderes puhlicos, don
de Ludo rvcebem e nada retribuem.

TO' a seguinte a relação das
estantes que compoem, inicial
mente, a Biblioteca de Curiti
banos:
Adaltina Nunes de Souza,

Alfredo Granemann de Souza,
Major Altirio Gonçalves de Fa
rias, Aurea Lemos, Cornelio de
Haro Varella, D, Daniel Hostin,
Cel. Faustino José da Costa,
Major Ferrniano Rodrigues Al
meida, '_:1-l pitão Florênço R. Fran
.ça, CeI. Francisco F. Albuquer
que, CeI Henrique de Almeida,
Cel, Henrique Paes de Almeida,
CeI. João Caetano da Silva, João
felipe Rauen, João Granemann,
João Pereira de Camargo, José
Fabiano da Rosa, CeI. Maximino
Adtonio de Morais, Miguel Dris
serr, Dr. Pedro Davi e Dr.Wal-,
demar Oríigari.
Ilnlenario do nascimento de Ruu Barbosa

em CUrilibms
Dia 5 de novembro a Cidade

de Curitibanos prestará home

nagens ao centessimo natalicio
do grande brasileiro Ruy
Barbosa, para assistirmo-la re

cebemos convite firmado pelos.
srs. Salomão C. de Almeida,
honrado Prefeito Municipal,
Francisco C: de Farias, digno
Presidente da Camara de Ve

readores', Frei Albino, virtuo
so Vigário da Paroquia, Irmã

"Ff'licia, diretora do G.E. Arei-
. preste Paiva; Te. Cmte. da Po
licia Militar, sr. Graciliano de

Almeida, abastado criador, Lau
ro Antonio ria Costa, industrial,
dr, Francisco de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca, dr. Sil
Veira Gaspar da Silva, honrado
Promotor Publico, dr. Waldyr
Ortigari, culto advogado, Sebas
tião Calorneno, competente Es
crivão do Crime, Heraclides Viei.,.
ra Borges, presidente do Clube
7 de Setembro, Ceslau Silveira
de Souza, comerf'Íante, AlUno Ri
bas de Macêdo', comerciario e

Luiz João Leite; industriaria.
. O program<\ é bastante de-,
senvolvido, destacando-se os se-

guintes numeras: Às 6 horas
da manhã do dia 5 de Novem
bro a cidade será despertada
por toque de cornêta da P .M.
e rufar de tambores pelos alu
nos do G.E. «Arcipreste Paiva».

As 8,30 horas 'missa por alma
do insigne brasileiro, falando
ao Envangelho notavel orador
sacro exaltando a pessoa do

grande vulto brasileiro.·
Às 10,30 horas romaria ao Ce
mitério em homenagem ao dr.
Pedro Davi, com a presença do

povo e Altas Autoridades locais.

Corôas, . palmas e ramalhetes
de flôres serão depositadas so

bre o tumulo do falecido Juiz,
que grandes serviços prestou a

Curitibanos. Falarão no local
os srs. dr. Francisco de Oliveira.
culto juiz:-â1:l·quéla Comarca; Dr.

Waldyr Ortigari, ilustre advo

gado! Sebastião Calomeno, alu
DfJS do Grupo, que, no saudoso

Magistrado tiveram sempre um

grande amigo' e protetor, He
raclides Vieira Borges e

I

para
encerrar a solenidade um cor

neteiro da Policia Militar dará
o toque de silencio e a Banda
Musical «Santa Cecilia» exe

cutara uma marcha funebre.
A tarde, com inicio às 14 hrs.

percorrerão as principais ruas

da cidade, pelotões de Cavala
rianos, Vaqueiros, Campeiros,
Lavradores e Trabalhadores da
zon-a serrana, ostentando / tra

jes regionais. Comparecimento
das Escolas Isoladas Estaduais
e Municipais, que conduzirão
as fotografias de Ruy Barbosa
e Pedro Daví que, depois se

rão colocados na Prefeitura ao

som do Hino Nacional, de urna

salva militar pelo Pelotão de
Combate da Policia Militar e

de repiques dos sinos das Igre-
jas. .

As 16 hrs. sessão magna ém
homenagem a Ruy, ao grande
Ruy, no (ine «Monte Castello>.

.

vai viver
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Abrirá a sessão a Banda Mu
sical «S. Cecilia» executando o

Hino da Republiêa, em seguida
discursarão os seguinte!" cida
dãos: DI'. Silveira Gaspar da
Silva; Orozimbo Caetano, Hera
elides Vieira, em nome d.o Pre
feito, dr. Luiz Carlos Nimeyer;
Orocimbo Caetano ria Silva,
Irmã Felicia, a estudante Janir

Cripa, Tte Moysés de Oliveira,
Alzerino de Almeida e dr. Wal
ter Tenório, que encerrará a

sessão; a banda musical execu
tará o Hino Nacíonal.,

Oulras Notss
Tudo foi cuidadosamente fei

to: Comissões especiais para
recepção, organisação da biblio
téca, organisação do préstito e

posto de socorro médico.
- A banda de musica <Sta.

Cecilia» abrilhantará todas as

manifestações das autoridades
e do Povo, executando o coche-
,cido "dobrado" Ruy Barbosa e

os hinos: - nacional e estadual
e o do município de Curitibanos.
- Por onde passará o prés

tito civico os predios apresen
tarão ornamentação condigna.

- O serviço de altos falan
tes transmitirão com proficien
da todos os detalhes da Sessão

Magna.

' .._-- -_.-._--

Sra. Sylvio Mayer-
É com grande prazer que

este semanario, pela pena de
seu redator, registra em suas

colunas o aniversario natali-
. cio da exma. sra. d. Odilsa
Mayer, digna e virtuosa espo
sa do nosso diretor sr. dr. Syl
vio Alfredo Mayer, que se re

gistrará dia 17. Senhora pos
suidora de grandes virtudes,
digna, portanto do apreço de
toda a gente, sentimos nós
os desta tenda de trabalhos,
a alegria que vai em seu lar, ,

dai os respeitosos parabens
que a euviamos antecipada- .

mente.

Radio Rio Negro
Da Rêde Paranaense de Emis

soras recebemos delicado convite
assinado pelos seus diretores srs.

Abilio Holzmann e Manoel Ma
chuca, copvidando-nos para assis
tirmos no dia 15, os festejos co

memorativos do 3.° aniversario de
fundação de sua estação filiada
«Radio Rio Negro» que apresen
tará o seguinte programa: Nos
estlldios às 17 boras Benção pelo
Revmo. Frei Braz. logo após gran
dioso «Schow» com todo o «cast» �

da emissora.
Às 21 horas, grande baile nos

(oises do K.D.T.
Noticiaram os jornais, que
no caso da U.D.N. aceitar a

candidatura de Nerêu Ramos
à Presideneia o dr. Wander

ley Jr. passará para o P.S.P.

Outros jornais dizem que
o sr. Waldemar Grubba, pre
feito de Jaraguá do Sul, afir
mou que se o sr. Nerêu não
fôr candidato á presídencia
passará, tambem, para o PSP.
Com certêza esseAdemartem
misturas com o «Demo» Vi
rar Grubba e Wanderley, não
é coisa de somenos.

K.D.T.
----' ----------

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

salões da Sociedade Vitoria, abri
lhantado pelo Jazz Continental ..
ARTISTAS QUE PARTlCIPA-

RÃO 00 «SHOW»:

Angelo Lopes Fraxino. Aderli
Santi, \liúe Ov�rzarzac, Carmem
JUJ'andi, Clarice OVerZHI'ZaC, Esli
Yara, Eloir Santi, Ivoni('h Fur
laDi, Leticia Pereira, Lia Sanford,
Lucrécia Fraxino e ReaJci Pfau.
Acornpa nhamentos pelíl prures.

Mercedes Saboia PiLta.
Gratos pelo convite.

SANTA CATARINA

Circula às 5as feiras

BRASIL

PELO
Componentes do Grupo Es

colar "Almirante Barroso", es

tabelecimento . 'de ensino que
honra nossa cidade, desceram,
hoje até Joinvílle para toma
rem parte na 2a olimpiada es

tudantil Norte Catarihénse que
naquela cidade se realizará.
Tomarão parte os quadros de

Porto União, Guarámirim, S.
Francisco do Sul, Joinville, Ma
fra e. Jaraguá do Sul.

ESPORTE
A embaixada foi composta do

sr. Drausib Cunha, competente
inspetor escolar; a exma. srta.
d. Ceci Cisconeto, professora de
fisica e d. Ilona Tschôker, tam
bem professora de física; re

presentando o sr. diretor do
Grupo vae o jovem professor
OrlandoTr€ml e mais 26 atletas.

Fazemos votos para que a

nossa embaixada seja feliz.

....•.•..•_ :+: .

Retornou de cabeça
Bela Vista

erguida o

Foi amplamente divulgada a

excursão que o terror verde e bran
co iria empreender dia 9 último.
O público esportivo cauoinhense
não reconhecia fôrça suficiente no

esquadrão Bela-Vistano, para
atravessar a .Ironteira de nosso

Estado e ir se apresentar condig
namente na cidade de São Ma
teus do Sul, frente ao potente con

junto do Clube Atlético. Estavam
enganados, entretanto e com ra

zão, pois não tem acompanhado
de perto os feitos dêste «pequeno»
grande. I

O Bela Vista foi a São Mateus
.

do Sul, fez uma apresentação de

gafà, jogou um puro futebol e foi
bem aplaudido pelo público da

quela cidade araucariana. Não
venceu, é verdade, mas soube
cair como um gigante, e receber a
derrota.

Curvou-se, não perante um

adversário mais categorizado, e

sim, frente a um árbitro pareia
líssimo, Sim senhores, é bem a

verdade, S.S. o juiz usou e abu
sou da confiança que lhe foi de-

positada e com o apito escreveu

a derrota do esquadrão repre
sentante da terra de Maior Vieira.

Assim' mesmo, e apesar de tu

do, o Bela Vista que foi sempre
igualou superior em cancha,
não protestou. Deixou a vitória
para um adversário leal, entregou-a
às vistas de um público reconhece
dor e como paga ao acolhimento
que lhe fôra dispensado pelos com
ponentes daquele simpático grêmio.

2x1 foi o resultado final da por
fia. Os tentos foram consignados
por Ostilho e Deco, para o «C.A.S.l>
e Ninke, para o Bela Vista.

As equipes atuaram assim cons

tituídas:
VENCEDORES: Rui, Oezir e Ne
nê - Zico, Vódio, e Atiel - Deco,
Bruno, Ostilho, Orlei e Castro.
VENCIDOS: Acácio, Bugrinho

e Vilico -Mcnoel-Banjo e Victor
Raulino, Arlindo, Ninke, Zé de
Lima e Oscar,
Jurz: Soro Arlindo Vídal,
A embaixada hospedou-se no

Hotel Braz, de propriedade de n08-

Conclue na 2" pagina

Seu contínue viajando
rece, o nosso inteligente repor
ter, importante como o é; ape
sar do menosprezo que lhe dá

alguém em Papanduva, por não
conhecer o inteléto de indivi
duo de tal jaez, podemos 'afir
mar que vai .ser e ha de ser

\

um vulto de grande importan
cia na politica do setor floria-
napolitano. MANÉCO

Semens da crian(a
,

Como em todo o Brasil, Canoi
nhas tambem, 'está comemorando
a Semana da Criança.

Os intelectuais vêm ocupand(;' o
microfone da ZYP 6, com o aplau
so de toda a gente.

TOSSES 1 lítONOIJITES?

Beringéla
Noticias chegadas de todos

os quadrantes da terra canoi
nhense, anunciam, desde Pa

panduva onde pontifica a inte
Iigencia previlegiada do colega
Manéco Ramos, que o nosso

Beringéla, esteve no extremo

Norte, visitando Pernambu
co, Bahia, terra dos drs, Oli
veiras, pousados aqui, Alagôas,
Sergipe, terra do nosso respei
tavel t=nente delegado e outros
Estados de grande irnportan
cia, e dali em companhia do
ilustre ministro Pereira Ira,
.viajou até o Rio Grande do
(Sul afim de consultar ao go-
vernador Walter sobre o caso

da sucessão.. Ao que nos pa-

Correio do Norte
VIHHO nfO�6T ADO

(SILVIII.,

GRANDE TÓNICO

Não circulará quinta
feira proxima «Correio
do Norte» por motivo de'
concerto em sua maquio
na impressora.
Pedimros desculpas aos

nossos bondosos assj·
nantes e anunciantes.

o que � bom é um tesouro
Beba pois� o C a f é

«OURO»

Ultima Hora Recebemos o seguinle Telegrama�' Tribunal �Ieitoral deu provimento nosso recür.so

dét.er-!l'minando remessa ao Juiz; afim apreciar merito pt. (ass.) Aro/do
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cantar

CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

Dos I Jornais

Tendo a Radio Tupy, de São
Paulo, divulgado noticia reme

tida de Floríanopolís, segundo
a qual o dr. Afonso Wanderlêy
Junior havia deixado a UDN,
para chefiar o Partido do Sr.
Adhemar de Barros em Santa
Catarina, foi pedida uma entre
vista ao ilustre correligionario,
embora de antemão houvesse
certeza do' absurdo da noticia.
O dr. Wanderley Junio,' res
pondeu &0 reporter:
«Pura ínvencíoníce, meus ami

gos. Sempre fui e continuo sen-

'do udenista. O que tenho afir
mado, de acôrdo com a opinião
dos meus ilustres correligiona rios
aqui do Estado, é que se a UDN
viesse concordar com a candi
datura do sr. Nereu Ramos à
Presidencia da Republicá, eu

deixaria de ser udenista. Esta
hipótese, porem, está fora de co

gítações.»
Foi-lhe feita a seguinte per

gunta: - E as suas relações
com o sr. Adhemar de Barros?

-«As melhores possíveis, -
respondeu o entrevistado. Ain
da ha pouco tive o prazer de
visita-lo mas isso não significa
um abandono ás fileiras do meu

grande partido. Muitos politicos,
de vàrios partidos, mantêm com

o' governador paulista relações
pessoais e essas relações não
significam adesões».
Para aproveitar a mão na mas

sa foi perguntado ao dr. Wander
ley: o que nos pode o sr. di-

Vende » se
Uma casa de madeira, tipo ban

galô, com porão de material, plan
tações de arvoredo de tdiversas
qualidades, sita à rua Eugenio de
Souza. anexa à' Relojoaria Suíça.
Ver e tratar com o proprieta-

rio PAULO MÜLLER. 1(2-2

Prefiram
sempre

CAIE OURO
gostoso até a ultima gota

o nosso Jornal

zer sobre o valor eleitoral do dr.
Adhemar de Barros?
-«Ningl:lem pode subestimar

a força eleitoral do dr. Adhemar
de Barros: se êle vier a ser can
didato à Presidencia da Repu
blica, será um concorrente res

peítavel.»

Juiz que não se (ompe
netra das fun�ões que

exerce
Tivemos ocasião de ler alguns

telegramas assinados pelo sr.

dr. Anisio Dutra, Juiz de Di
reito da Comarca de Araranguá,
convidando para a solenidade

de posse do Prefeito e Vereá
dores do Município de Turvo.
Ha dias, na cidade de Araran

guá, aquele magistrado se van

gloriava de ter podido, com ha
bilidade, concertando cochilo
dos seus correligionarios no re

gistro dos candidatos às eleíçõs
do mumcipio recem-criado, que
levou ao Tribunal Regional Elei
toral a manter o referido regis
tro.
Por outro lado, êste mesmo

magistrado vem negando a inte
ressados certidões de um man

dado de prisão contra Osmar
Cook para evitar uma represen
tação que seria feita contra ile

galidade por êle praticada.
O sr. Anisio Dutra, apesar de

velho, ainda não se compenetrou
das atuis funções que exerce, é
o que escreve «Diarío da Tar
de» de Florianópolis.

As Eleições
Resultados do pleito de 11 de

setembro.
Em Ituporanga votaram 1.800

eleitores, tendo a UDN sido ven

cida apenas por 88 votos, ele
gendo 2 vereadores e o PSD
outros 3 e mais um pelas so

bras. Uma das urnas foi anu

lada, na qual haviam votado 221
eleitores, e como haja possibi
lidade de ser alterado o quo
ciente eleitoral, e mesmo o re

sultado final das eleições, é pro
vavelmente que se proceda à
sua renovação. A sabstenções ele
va-rcrt'i:Í-se a cérca de 48%.
Em Capinzal, a UDN não con

correu ao cargo de Prefeito.
Elegeu porém 4, portanto a

maioria dos Vereadores, enquan
to o PSD elegeu 2 e o PRP 1.
.

Assim, na analise dos nume-

Municipais
ros apurados, verifica-se que
a UDN levou expressiva vota

ção, e a vitória obtida pelo PSD,
pelas razões que já apontamos,
não teve o brilho que se lhe
emprestou.

O PSD pretendia. dar demons
tração, nessa hora dificil em que
o seu chefe nacional, sr. Nereu
Ramos, procura lastro e baga
gem eleítorais para credenciá-lo
à candidatura máxima, de uma

pujança e superioridade que
ele hoje não mais possue.· E
não conseguiu, apezar de haver
mobilizado todos os meios, to

dos os elementos, dos' deputa
dos aos «chapa-brancas»,
E 1950 o há de mostrar,

melhor ainda!
Nota estampada no valente

semanário «Itajaí»

·Criadores
....,

A firma

Vacinem seus animais contra todas as doenças infecciosas.

pronta I
I E�perimente
I
I

o

lei de Naturalização
o Presidente da República

sancionou dia 16, 30• aniver
sario da Constituição Federal;
a nova lei de naturalização.
Estabelece que são.brasilei
ros também os filhos de bra
sileiros nascidos no estrangei
ro. Poderão naturalizar-se os

VEADEIRO
Desapareceu dia 3 de Outu

bro de 1949 de Três Barras, um
cachorro brazino grande, vea

deiro, chama-se TIGRE, quem
der noticias será bem gratificado.
LYSANDRO TABALIPA. 182-4

(LULÚ ZICO e

p'ra
JULIO MAN�)

Versos

- Voltemos a cantar pra quem faz café bom. - Se é da marca

«Marly» Sapéca. logo ...

Segunda feira passada
O Zaguini esteve aqui, I

Pedindo VE:rSOS bonitos

Para o seu êafé «Marly»,
- Éle que mande amostra.

É tal café, sem mistura,
Purinho de nascimento;
Quem bébe «Marly» diz logo:
Ele �é purú,sem por cento.
- - O belêsa l

Encher a caneca dá gosto
Sorvendo-o de góle em góle;
Gostosol.; diz nossa gente
Não é u'a conversa móle,
- E não é mesmo!

Parente do Café "Ouro»
Ele e fabricado aqui
Mas se deve preferir,
Na mêsa, café «Marly»
- Você tá inspirado, compadre!

J

Milton Zaguini ,fabrica
Sem cançaço, sem canseira

Peça, então, café «Marly»
Da j'ua Paula Pereira,
- Oba!

-

Esta vai por despedida
Tudo no mundo já vi
Não querendo café «Ouro»

Exija. café <Marly>
.

-Depois do 'chimarrão café ...

Partido naturalista
brasileiro Cidadão!!!

A bailarina carioca «Luz del

Fuego» vai fundar o Partido Quer o progresso de
Na�uralista Brasileiro que se ba-

sua cidade? Oeposi-terá pela defeza da mulher per-
•

s��uida 'p�l?s preconc�i�os.so--te O seu dinheirona
ciars Exigirá roupas higienicas
para os, homens, sendo contra Caixa econômica Fe·
o paletó grosso e as mangas
compridas. Para as mulheres o
mínimo de roupa possivel. Jul
ga que, se elegendo deputada,
nenhum colega d eputado, fal
tará ás sessões.; Quem sabe si
dessa maneira sempre haverá

r ?numero ....

É com essa que eu vou.

Retornou de cabe(a •..
.

deral.
O dínheir6 deposita
do em determinada
zona, será invertido
nela mesma, cresceo

do o número de suas

habitações, possuin·
do cada interessado

I

a casa própria.

Vendem-se -

Dois terrenos: Um no quilo
metro' 100 da estrad (:l Rio Negro
- Bento Gonçalves com 250

alqueires; outro em Rio das An

tas a 1.500 metro!': da EstJção,
com 60 alqueires de terras de

c u lt u r a e 40 alqueires de

erval com 1.000 arvores, (m8Ís
ou menos).
Para ver e tratar com o sr,

Jovino Tabalipa
na séde do do distrito de Pa-

panduva. 181-5

Vende ..se.
Vende-se um terreno com 75

alqueires com casa e demais
bemfeitorias, a 18 quílometrcs
distante de Três Barras e a 4

da Estação Ferroviaria de Bugre
Bôa Terra, bôas casas. 180-3

,

Os interessados podem pedir
informações á viuva d. MARIA
GURCZAKOSKY, em Burro
Preto - Bugre - R V. P. S .. C,.

para
----------------

Não aderiu ao PSP
o dr. Wanderley Janior sempre foi e (ontinua

senelo udenista

Ivo Renaux foi "covardemente assassinado
..

pela . propria esposa
Afirma o ,ex-delegado de Blumenau, dr. Timoteo
Braz Moreira, que presidiu o inquerito policial
Assim explica o terrivel ca- aquele desmentido do advogado

so nosso colega «O Gaspar». da esposa do malogrado indus-
Em nossa penultirna edição trial: Ivo Renaux não foi as

levamos ao conhecimento dos sassinado. E prometia ele __: o

nossos leitores, a noticia sesun- advogado - sensacionais reve

do a qual Ivo Renaux, indus- Jações.
trial na visinha cidade de Brus- Hoje, porem, temos aos lei

que, não foi vitima de acidente, tores a ,confirmação da primei
nem se suicidou, e sim, teria ra noticia, e automaticamente

L O U ç. a s
sido assassinado. Diante de tal, a resposta da pergunta que to

a pergunta éra uma só: Quem dos faziam: Quem teria assas-

por preços o teria assassinado? E como dís- sinado Ivo Renaux?

d
·

d
. I. semos na ocasião, a resposta De conformidade com as de-

r e U Z I IS S.lmos certamente em breve seria da- clarações do ex-delegado de Po-

C E I
da pelas autoridades que rea- licia de Blumenau, o ilustre dr.

asa I r l-ta lizam o respectivo inquérito. Timoteo Braz Moreira, que pre
Depois, na ultima edição veio sidiu o inquerito polícíale um

.-: ....... .... jornalista de Florianopolis, o in-

I/'Atenç'�O C I .

.

dustrial dr. Ivo Renaux foi co-

� vardernente . assassinado pela

O on05 e
,propria esposa.-

,

.

Aproxima-se assim. de seu

final, o sensacional romance.

A.Garcindo e:Cia.
têm sempre um grande -estóque de ; produtos veterinários

Procurem a referida firma, ou seus agentes:
Em Agua Verde Míchél Seleme

Bela Vista do Toldo Walderniro Waz
Valões. Alípio Artigas
Rodeio Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert
TrêsjBarras Leocádio Uhlir
Santa Cecília Irmãos Fernandes
Rio Claro Sebastião Becker

Todos os agentes têm :vacinas em estóque, para
129-P entrega.

Conclusão
so conterrâneo Snr. Antonio Man
sur e teve excepcional acolhida
por parte dos Diretores do rubro

negro, mui especialmente de seu

presidente, nosso bom amigo Snr,
Ruide Paula.

«Revanche» Para Breve
Dentro de mais algum tempo,

possivelmente no mês de novem

bro, dar-se-á R 2a partida' entre
BELA VISTA e CLUBE ATLÉ
T\CO S. MATEUS. Esta pugna
será, salvo força maior impeça,
travada alí no Estádio «Alinor
Vieira Côrte». É intenção dos
Diretores do Bela Vista KC. rea
lizar esta tarde esportiva em ho

menagem ao nosso DD. Prefeito
Municipal, com renda líquida em

favor do Hospital Santa Cruz.

estrangeiros residentes no

país há mais de cinco anos,
contando que saibam ler e

escrever a lingua nacional,
tenham bom procedimento,
profissão, ou bens suficientes

para a sua manutenção; para
os portuguezes basta um ano

apenas de residencia no país.

C A F E' MA R·L Y; .,

e, sem dúvida satisfação' para
.

SI
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CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE _MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE
----------------------------

I

Vendem-se
Uma oficina de sapataria com

2 (duas) maquinas, sendo uma

«Singer» esquerda e outra mar

ca «Burrucha» e demais uten-
silios.
- Um lóte de terra com 15

(quinze) alqueires. situado no

quilometro 100 da estrada de
ferro Rio Negro - Bento Gon
çalves .

- Um outro lote de terra no

Km. 110, com ] 3 (treze) alquei
res e 3 (tres) quartas, com 2

(duas) casas de moradas, e mais
outro terreno com ] 52 alquei
res. no mesmo logar e ainda
um outro terreno em Rancho
Grande com 110 alqueires, com
uma casa de morada, tudo por
preço de ocasião.
:� A tratar com o sr. Ernesto
Fernandes, nesta cidade. 173-4

ProfissionalIndicador
ADVOGADOS

de Carvalho
�

Carvalho
Dr. Arol'do C.

Dr. Saulo
e

CANOINHASRua Vidal Ramos Caixa Postal, 105
..........tr:

_ ,. _ .._.-_.�.

DENTISTAS

Dr. R o meu F e r r e i r a

Cirurgião Dentista Rua Senador Schmidt
Atende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

Sta. CatarinaCAlVOINli48

SylvioDr. _Mayer
� Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas - 1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

Granja Gertrudes
Situada em Agua Verde

Proprietario ,

JOÃO FREDERICO SIEMS
Ovos á venda para incuba
ção de galinhas da raça

Leghorn+Branca, seleciona-

das: Da classe " A" a Cr$35,00
e classe "B" d Cr$251,00

a duzia. 153-P
,._ CANOINHAS - Rua Caetano

Costa, n° 9 - STA. CATARINA

•

�
MÉDICO

Aos que pregamClinica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
ano-retaes e da Cura de Hemorrhôides sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Sabemos que o milagroso vanlavam breve uõo,Mas de
pobre de Assis, São Francis- tal modo se agradaram do
co, pregava ás aves, mas ho- conchego do andor que nem

. je em dia as aves pregam o clamor da multidão, nem
aos homens. O som das musicas, nem o es-

Quando em 1946 Portugal tampido dos rojões, nem o dia,
festejava o centenario daPro- nem a noite, nem o arremes

clamação da Virgem lmacu- so de petalos B ramos, nada
lada como Padroeira da ter-. os fazia abalar dali. Quando
ra portuguesa organizou-se a Imagem chegou ao atrio da
uma procissão, levando a Ima- .

nova igreja esvoaçaram Para
gem de Nossa Senhora de logo tornarem. Dentro da
Fáti�a para Lisbõa onde ia

_ igr-ja iam e voltavam confia
ser inauguruda a nova tgre- damente entre o docél e o al
ja de Nossa Senhora de Fá- tar sobre o qual repousa a

lÍfT(U. Na passagem por Bom- = Imagem. Colocaram-se sobre,
barrai mãos inocentes de cred! a corôa da Imagem de azas
ancas soltaram seis pombos' abertas ...
brancos em revl_!.ada. Três de- Quando no ano passadolas larga�am voo, perdendo- .

uma Imagem . peregrina che
se po� ali entr� chuva e oen- gou a Angola na Africa porto frio, Ma$ trêsse acolheram tugueza de avião, uma pomba
aos P_és da Imagem: Dezenas ueiu, ninguém sabe de onde
t!e �lihares as Viram bem e ficou junto á Imagem enijuntinhas, voltadas. c�m .os quanto o povo, sem aistin
bzq_uztos cor. de rosa a fzm_- ção de cores, se acercava da
bria do oestiao, voltadas, di- bela Imagem cantando em di
go, Pqra a doce !�agem t;0mo versos idiomas seus hinos sa
se qUlze__ssem beiiar os pes de grados que tinham o estri
Nossa Senhora. As ueses le- bilho numa só lingua: «Ave,

Ave, Ave Maria".
'Durante a procissão de

vinte quilometros a pomba
permaneceu aos pés de Nos
sa Senhoraçe só se afastou
ao chegarem na estação da
Misssão de Ondjiva.
Aproximando-si' o avião

da Ethiotnan Air Line de
Adis-Abeba, capital da Abis
sinia, os sacerdotes que acom
panhavam a Imagemperegri
na viram de repente com J[ran
de admiração a aero-nave ro

deada de numerosas pombas,
escoltando () apnrelho em to
das suas manobras de ater
rissagem. Mal tocou () chão
se afastaram como que en

trrgaudo a Imagem ti" sua

Rainha aos entusiasticos fes
tejos da recepção jeito por
cincoenta mil pessoas e uma

fita di' quatrocentos automo
veis. Cristãos e muçalmanos
porfiavam e saudar a Rai-
nha do Universo.

.

Só os homen$�- «liores de
preconceitos»-

.

como folgam
em dizer-não querem dobrar
a sua altivez diante dos de
signios de Deus que quer sal
var o mundo p.Za devoção á
Nossa Senhora do Rosario
de Fatima.
Nós, porém,abrindo os olhos.

à realíssima Ieealiâade, pro
curaremos (l salvação domun
do nas perolas sagradas do
Rosario da Mã6 à. Deus.

'XAViER MDNTEIRO

2>t. 11té",ded- . de À�a,uftJ-
Avenida João Pessõa 68

Curitiba

CORREIO DO" NORTE
Fundao'o em 29 ele maio de 1947

Sociedade Benehcente Operaria
Convite

EXPEDIENTE
Díretor- proprietario

Silvio Alfredo Mayer
Redator: Guilherme Varela

R�daçio e Administraçàol
!lu. P ..ula Pereira, 93

'Impresso nll Impressor. Ouro
Verde ltda.

Convida-se os Snrs. sócios e exmas. familias, para
o baile social a ser realizado em a noite de 22 de Ou
tubro, na séda social, com o, concurso do Jazz-Band
"Yara" de São Bento do Sul.

Reserva de mêsas com o zelador, a partir de 17
do mesmo mez. -

.

Nota. .Solicita-se a apresentação da carteira social, com

o ultimo talão-recibo.

ASSINATURAS

.... no ••..• Cr$ 40,00
Semestre •.•• Cr$ 25.00

-lC-

Numero svulsc Cr$ 1,00
-

Numero atruado Cr$ 2,00
Anunciol de acôrdo com a tabela de

preços.
176-2 R. Walter - Secretario
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i Banco lndústrie e Comércio de Sta. Catarina SIA
ee; ,

S Matriz:, ITAJAI Fundado em 23 - 3 - 35

I '
Enderêço telegráfico: «I N C O»

� Capital integralizado
I Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48

i Total do não exigivel . .

I Filiais, Escritorios e Agencias em:

ii Araranguá - Blumensu - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam
� birela -'-- Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No-

31 vos - FlOrianÓPoli.s - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá dó Sul -

� Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba -_ Porto União
� - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa-

� . quim - Taió ---=-- Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira
�

I Filial do Rio de Janeiro:
; Travessa do Ouvidor, 17 - A [terreo]
ii Caixa Postal, 1239
�
ii Telegramas:
�
�
I CONTAS DE MOVIMENTO.

� A Disposição 2%a. a.
� Limitada . 3%a. a.
� Particular 4%a. a.
ti Limitada Especial 5%a. a.
� (

�
�
�
�

- .

=

.
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Cr$ 15.000.000,00
s=.

C_r_$_2_2_:3_4_3_.2_4_4_.4_0
Cr$ 37.343.244,40-
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David Novaski
Grande Empório Comereial

(Antiga Casa Humenhuk & Cía)
Rua Paula Pereira

A casa comercial que mais
barato vende, nesta cidade,
• que melhor serve á sua

freguezia
Os preços de mercadorias
de primeira necessidade pa
ra casas de famílias são

supremarnente arrazadores.
Tem em estoque:

Sêdas. tecidos de toda especie,
armarinho. roueas feitas para ho
mens, senhoras e crianças, Cal
çaues, t.ouee s e aparelhos para
casinha e tantas outras cors e s

que convidamos aos "consumi
dores para uma visita, sem com

promisso na
.

casa que vende
mais barato em Canoinhas, a

casa de

David Noveski

==

Filial de Curitiba: �--
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�
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�
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Rua Monsenhor Celso, 50
Caixa Postal, 584

T I "I N C O"e egramas:"R I O I N C O"

Taxas de Depositos
Pêso certo - Medida exat.a

CONTAS A PRAZO:
Com aviso de 110 dias 5%a. a.
" " "90" 5V2%a. a.
" "120 " 9%a. a.

Prazo fixo 6 mêses 6%a. a.
" "1 ano 6V2%a. a.

Aluminio
Baterias e pecas avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa I ErlitaDEPOSITOS POPULARES 5%
Depósitos especiais a prazo e e/aviso, saldo mínimo de 50.000,00

SEMESTRAL
7% a. a.

-CAPITAlIZA�ÃO
Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira

Aviario Leghorn-Canoinhas
�elhorns Brancas �e ngorósa seleeão.
Método PAOWAN(Com casa forte subterranea)

uma conta no uINCO" e' p.ague com
Ovos p. incubação _ ! 'lutos de 1 dia
Frangas de'). e ti llleze".I�eprodutores.

CORRESPONDENCIA PARA:

A. Viertel Caixa Postal, 98
Canoinhas 55-2

Abra
Faça do Correio do Nor

te o seu jornal.
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,Associa'ção Comercial
Recebemos, com prazer, a vi

sita do bem feito Boletim da
Associação Comercial de Floria
nopolis, Ano 34 da A. C. F. e

volume correspondente ao se

gundo semestre de 1949.
Gratos pela lembrança.

v
O
C
E

Aniversarias
FAZEM ANOS HOJE:

° jovem Odelmar Mussi, pes
sôa muito estimado em os nossos

meios sociais: a exma. . sra, d.
Ivone Rauen, virtuosa esposa do
nosso bondoso assinante sr. dr.
Celso Rauen, humanitario médico
residente em Chapecô: a grácil
menina Geni Maria, filhinha do
distinto casal Rubens-Hilcta Ri
beiro da Silva; o abastado comer-

I ciante sr. João Reinert, figura de
projeção nos nossos meios comer

ciais e sociais. residente em 'I'im-
bózinho. /

Dia 14, a veneranda sra. d.
Wladislava, esposa do nosso gran
de amigo sr. Francisco Bojarsky
que .deu a nossa terra o melhor
de sua inteligencia e filhos que
merece a admiração de toda gen
te; a travêssa Regina Céli, filha
do sr. Carlos Schramm e d. Maria
da Luz Rauen Schramm, residente
em Três Barras; a senhorinha
Dolores, filha do nosso amigo sr.

Otto Hoffrnann: a gracil menina
Maria Zilda, dileta filha do casal
Bernardo Wendt Segundo, resi
dente em Rio dos Pôços; o sr.

ANtonio Karasiak, nosso amigo
residente em Paula Pereira,
Dia 15, o sr. �ayme Bishop,

alto funcionario da Cia. Lumber
e pessôa muito conceituada nos

meios sociais. comerciais e indus
triais do nosso Município; a se

nhorinha Linda. querida filha do
casal Jacó Seleme.

Dia 16, o menino Nelson, filho
do sr. Elias Sloboda; o garôto
Marcos A ntonio, filho do casal
Antonio Cordeiro; o travêsso Iri-
neu, filho do casal Estefano Be
dritchuk; o estimado sr. Ernesto
Vietche, residente eIU Encruzilhada,
onde é muito estimado; o menino
Morací, filho do nosso amigo e

assinante sr. Brasilio de Paula,
: res,idente em Caraguatá

Dia 17, a exma. sra. d. Mel
quina, virtuosa esposa do nosso

I amigo Simão Seleme, industrial
I nesta cidade; o garôto Armim

Leonel. diléto filho do casal Hen
rique Stoerbel, de Marcitio Dias;
o estimado cidadão sr. Narciso
Bartnick, co-proprietário da arre-

I
ditada casa Bartnick, especialista
na venda de calçados e artefatos
de couros.

•

Dia 18, o sr. Walfrído Lange; a
interessante e inteligente menina
Stêlla Marilú, filhinha do casal
Tufi Nader: a distinta senhorita
Maria de Lourdes Tavares, diléta

I filha do sr. Juvenal Tavares e

inteligente auxiliar das oficinas
da Impressora Ouro Verde; a sp

nhorinha Ivone, filha do nosso

amigo sr. Fermino de Paula e Sil
va; o inteligente garôto João AI-'
berto, filhó do querido casal An
tonino, Nicolazzi.
Dia 19, o sr. Alipio de Barros;

o estimado jovem Orlando, filho
do sr. Lourenço Buba; o jovem
Douglas Benkendorf, auxiliar das
oficinas da Impressora «Ouro
Verde» onde ocupa logar de des
taque e é um 'grande auxiliar
deste semana rio emprestanto seu

concurso no cargo de revisor. Ao
Douglas que viajou serra baixo
uma modesta homenagem de quem

,
escreveu esta nota.

Aos aniversariantes os nossos

parabéns."

(Ag9ra sob O patrocinio de JOÃO·SELEME
VOCE SABIA que a oficina' João SELEME, dispõe

de peças e acessorios Ford e Chevrolet P
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de correias de lona
para industrias, a organização do sr. João SELEME vende ma-

quinas agricolas�"
.

VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOAO SELEME
ficam �esta cidade à Rua Paula Pereira, 16 �

Faça

"PElOS !.AR'ES
e JlaJ O <D�e§

.

�
«Chimarrão»

Dísiderio
A «Viola'> já morreu, não mais existe]
O «Isqueiro» terminou sua missão;
a carreta só serve para «chiste»,
quando passa por ela um caminhão!

Chimarrão, só tu ainda resistes,
•

ás arrancadas da civilisação!
teu gesto amargo é que nas horas tristes,
traz a doçura da consolação! ,

Contemplando tudo transformado,
o gaucho na tristeza mergulhado,
te sorve com febril sofreguidão ..

Porque sorvendo teu liquido amargoso,
sente-se ainda feliz e venturoso,

. bebendo a seiva da propria «tradição! ,
»

(De «O Comercio» de São Pedro do Sul)

S
A
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Dr. Clemente além de ser bom, caridoso e

humano, sua mudança desta ci
dade. onde prestou os maiores
serviços como médico e cidadão
abriu grande lacuna, mas Deus
que é bom, como diz o caboclo,
ha de iluminar-lhe o caminho
intransponivel da existencia.
"Correio do Norte" muito a

gradece a honra da visita e al

meja ao sr. dr. Clemente e á
exma. farnilia as maiores feli
cidades,

De Rio Novo

Deu-nos o prazer de sua vi-
, sita a exma. esposa do sr. dr.
Clemente Procopiak, que em

nome do ilustre esposo nos veíu
apresentar as despedidas dele,
que, atualmente está, residindo
em . Curitiba, onde montou seu

consultorío e gabinete médico,
e, desde logo conseguiu grande'
clientéla. O sr. dr. Clemente 'é,
sem f a v o r, é um cientista,

Fez anos no dia 2 do corren
te a estimada professora exma.

sra. d. Elésia Moreira Moranti

que foi muito cumprimentada.
(Correspondente)
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NUNCR EXISTIU IGURl

E.M
SA.BADO às 8 hrs.

DOMINGO às 2. - 5 e 8 hrs.

SEGUNDA-FEIRA à.s 2 e 8 b.rs.

o maior FUm Catolico Apostolico Romano, de todos os tempos
Baseado DO texto da SAGRADA' ESCRITU RA

,

,

N_ CRISTO,s_ JESUS

'Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré
Em 10 emocionantes partes, com um

el=nco de �scól e uma direção im

parcial, reproduzido com impressio-.
nante fidelidade a palpitante trage
dia ·do CA L VARIO em todo seu

cruento e dramatico /desfecho

'*"
.:. 94 minutos de exibição com prólogo
·

:
i pelo Arcebispo. do Mexico O.
· "

: LUIZ MARTINEZ
·
·

• % •

h.
de brasileiros

PARA FERIDAS/!
E C Z�E M A S/
INFLAMAÇÕES/
COCEIRAS,
F R I E I R � 5,
.s_SPINHAS/ ETC.

. '-

...

o seu Jornal
�

�Ll8/S
oos RliLOGIOS

- /)0 I-"'lITtJRO
SE.eÃO suesrr
rmoos poR.
ill1-1 VIDRO
NOVO � BLJ.sE
Pi? tJ)ljL1RT20,

. LiT!/LJL/v1EAJTE".

f./rlLI2ADO
E/H INSTl?L/-
.41EA/TQS

BE!.iCC)S oe
Pl?L.c;C/SA-Q.
ÊS7ê VIDRCJ
BAe4 iE,d,ej'
Mil/Ta os
RE:Lc?G/OS !

Aviso
Avisamos ao publico que. o

sr. Manoel Ramos Ribeiro é cor
. respondente especial do "Barri
ga Verde" no distrito de Papan
duva,

Visitas
Visitaram-nos ,com muita satis
fação nossa o sr. Ignacio Oles
eowicz, abastado lavrador resi
dente em Taunay, a distinta se

.

nhorita Zilda Nancy, filha do nos-

so amigo e assinante' Brasilio de
Paula, agricultor em. Caragua
tá; o sr.' Sinésio de Paula e

Silva; o comerciante sr. Afonso
Voigt.
- O sr. Dorvalino Ferreira

dos Santos nosso assinante, re

sidente em Paula Pereira. deu-nos
a honra de sua visita, pagando
sua assinatura. Gratos.

,

Nascimento
Nasceu dia 11 do corrente mais

uma filhinha do distinto. casal
Alfredo Stulzer.

Parabéns.

APtA
},3/

TEt1IHO 41'êIVAS tJti"Z CRI.!.lEI
/lOS

PARA FAZER O AU1'O(ZO!

APROvEi/TE E.sTA REC€ITA,lJM
( IA tlCOKT€ uMAS t::4rt.4S PS"
'',cRAJl/K,cL/RTER''E R:7NHA -AS
EM Cfi7Gt4Eaça;JuJ/E. A,!L/4fA

I CAli:AROL,4 CL.l8KA TUt'O CLJI11
@uDJO RAUlt70 E t78U?

4�-SAtf l:fM/M/ rs. ..,,r r;

e depois . bêba uma chicara do
excelente Café «MARL Y»
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