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CANOINHAS SANTA CATA]�nNA
Circula às 5as feiras

BRASIL

Reclamações
Inumeras reclamações têm che

gf\'po a nossa redação, contra o

pe�simo estado da rodovia Cano
inhas - Porto União, notadamen
te no trecho compreendido entre

Rio dos Poços e a cidade vizinha ..

·

Boeiros mal construidos, estão em

petições dc miseria; o revestimen
to a- macadame está completamen
-te paralizada ja ha alguns mêses;
a balsa do. Rio Timbó constituo
um verdadeiro. impecilho ao tra

fego entre os 'dois Municipios, da- .

da, a sua pequena capacidade e ao

aspecto íngreme das margens; cau-.
sador de tantos acidentes. Não se

pode compreender quo até' a pre
sente data o D.E.R. não tenha

cogitado de construir uma ponte
no local, uma vez que o rio é bai
xo e não muinto largo.

Endereçamos estas linhas ao sr.

engenheiro chefe' da residencia lo
cal do D.E.R. dizendo-lhe da ne

cessidade de ser aumentada a ca

pacidade da balsa e de serem me
lhoradas as margens do rio, de
modo a evitar fuj.uros acidentes.

Um veloz Jeep, com motorista
e gasolina pagos pelo Estado es

tão á disposição ele S. S. para
uma visita de inspecção Os boei
ros uuebrados lá estarão a sua

espera. Confiámos em que S.S. po-'
Ilha côbro � essa' situação.

posiçao de Lages e Segunda Reu
nião Econom�co-Agricola.

- Dentro de cinco ou seis anos
o Brasil pão importará .mais tri- Foi iniciada a construção
go estrangeiro. -Em 1946 o Bra- do prédio- para nele ser ins
si! produziu 213.000 toneladas de talada a «Tecelagem Cano-
trigo, ao passo que em 1948 a sa- \ ,

fra foi de 406.000, esperando-se inhas». E uma noticia alvi-

que no ano em curso a safra a- çareira para todos que de-.
tinja a casa dos 500.000 de to- sejam a grandêsa de Cano
neladas. O nosso país gasta, anual- inhas.
mente; com a importação do ce- M' Izum ií t
real rei, cêrca de DOIS'BILHÕES ."- aIS a gum tempo e e-

remos ocasião de, apreciar,E MEJQ ..
de ,C:ru�eÜ'<ts.,

.... ,Ó hlovirtlent.0·,queC'anóinha·s.Blumenau, .. Município co-.

:,estaduano, está .novameete de'pa- terá .

.

rahens, uma vez qne a U. D. N. Na vitrine, da Casa Proch
.'

voltou a constituir a
. maioria da - mann já se encontram as

Câmarà ..Mnnicipal. amostras, . .dos tecidos' que
--: Em Hom Hetiro a U.D:N. a Tecelagem Canoinhas SIAelegeu toda li. "Mêsa da Câmara

poderá fabricar' em futuroMunicipal. ,

.

.

- Os operarios do Qüàrtél dá
Policia Militar' em'; obra nesta

• cidade,.ha stlÍs' mezes não recebem.
.

seps salal'Ío$.·
. " ., ,.

, i·

-No D.E.R.. local, segundo in
sistentes ruínores�·' os -pagamentos
dos operários estão com tres rne
zes de atrazo. r.

Noticias' 'da
.

_

- Deverá chegar a Washing
ton dia 30 do corrente .o ge
.neral Canrobert Pereira da Cos
ta, Ministro da Guerra que vai
aos. Estados Unidos à convite
do govêrno norte americano.

O ilustre militar patricio vi
sitando a nação amiga percor
rerá as instalações militares e os

centros íudustriais; viajando
acompanhadopelos generais Alva-

- ro Fiuza de Castro e Cândido Cal
das.

,.i
.'.

" .;..., .,Tflkp:áma� 'pJ'Qgedeptes" do
': >V(aticano .'

informam que' �,:. _Os-
. 7".gervatore Honrano" publieóii em
'súa edição " de sete do corrente os

editais de convoeaçãê de. dois
coasistôrios que se rf�lllizaram se

gunda feira ,ultin'la. 0 primeiro
consistorlo-.foi. secreto, 'reu nindo-.se
ás, nove horas' da ',manbã. O· se
gundo fo,i-. Rúblico; '"realizando-se
ás dez. hqrl!S e quinze minutps.

,
.

Em ambds . foram tratados os

processos de' canonização das 'Be
maventutadas ,Ba:ttolomea"Capita
nio, Vincenza Jerusa, Maria Gui
sepina Rosello, Jeaune de.,Valois
e

.. }eanne de L'Estomac, as qeis
pi'Í"rueiras itaiianas e a última fran-
besa.

•

• 1";-c: N!J. eidade catarinense tle La- '

ge�, a l2�do. corrente, presentes o.

Exmo. Sr. Nice-Presidente da Re
pública, Gov,:ernador elo ._Estado
e oUtras,;,. :altas� a,utoridades, ,foi
solenemente instalada a 5a. Ex-.

semana

Hespítel Santa
truz

Recebemos o seguinte comu

nicado:
A DIRETORIA DO HOSPI-'

TAL SANTA CRUZ, Cornuní
-ca aos seus dignos associados
que d eu inicio a CONSTRUÇÃO
DO NOVO ED1F'ICIO e convi
da-os a visitar quando assim o

desejarem o movimento dos
trabalhos rmciaes, bem como

tornarem. conhecimento do an

damento da construção em to
das as suas fases; emprestan
do vossa cooperação moral pa
ra a conclusão dessa grandiosa
obra social que vem beneficiar
Canoinhas, seu povo e Cidades
visinhas.

.

Canoinhas, J. O de Março de 1949

PELA DIRETORIA.
JOAO SELEME - Presidente'

o predio para
Tê(elagem

a

proximo.

Fulminado.
Fulminado por. uma·,·faisca

eletrica) .caída no alto das PaI-
o meiras,. falece_u, o sr. FranCisco.
Roesler, sogro dQ l'Ir. Walqemar
Kreis.. > pesames.

<) REUMATISMO mais
rebelde e .'torturante em

qualqu�r 'de suas fórmas
sifilíticas: Muscular, árticular
ou gotoso cede rapidamente
com o uso deste eficaz Depu-
rativo..

'

.
.

.

' � -.:; :

"

. ""' i..J-
.

. O
,.
Sr,,; ,I?r�do Kely e:;;tando em Sao Paulo, pro�

curado" insíst'entemente por jornalistas, fez-lhes de

clarações. clara� e, .sensataS'. A atitude do seu parti
do não, Jem i,:rpist�riqs n�,mo s.egredos: A «UDN» 'guar-

.

da as pósiç'ões' q)ié lhê' competem, sabe onde e�tão.
os seus chefes, »lª,�em-se fiel ás inspirações. '. de seu'

patriotis.r:no. [,,'-:in '-�, ���,
.

"
. Partidl1l.."çl�::homéns livres, surgido na luta pe-

. la recuperação, da'>{Jrdem democrátíca, só tem com-

· promissos :rigidQs;,e. inalte.ráves com os próprios ideais,
que sabe 1perfeüamente :sere.m os da grande maioria

. dos -Orflsileir.os.' ,Assim todos os Se1..\3 objetivos pa.,

rf,
",

ação politica_sã,o odorialeoimento, a segurànça a prá
�

.

tica 'florrnal· dO ;regime representativo constitucional.
Sua partic�pação no pacto inte·rpartir3ário não visoU:
outros fins. A «UDN», decidiu prestigiar o primeiro
govêrno legal ,s!J.:t1gido justamente da restauração de-

mocráilica, reservando-se o dirt:ito de colab0l'ar na'

critica e até na"oposição formal com êsse govêrno,"
·

á cuja ·l)0,;.f''fé e-sinc'"êridadê -republicana é,. 'aliás,' a
"_, . p:rimeira' a'render hÓlnenagem.+

.

.

;".\. O� jornalistas, d� São' faúlõ, de acôrdo"éom os
háhitos' do país, indl;lgando daatítude' udenista·ao ca

" ,80 a� sueessão preSIdencial, i
ioga procuraram c010-

f:i�� �. ,c�r pe�soas em ,caJilsa. Como o Sr. Prado Kelly, retru-'
"

;,�1lll!�i.meqiltámenf.e, e :com a maior perfeição: .--

:'i�.;. r�,�< «.o :Jte�tigio, do @rigadeiro Eduarçlo Gomes, J'

1.' r C{!;le j,á . está. imenso que' empolga�vá rrl1Jltidões rios co-
," �"::. '-.'

" � '�

da

Renunciará o Sr. Ot'avio'
.

Ta_balipa ?
Informações oficiais asse=

guram-nos que dentro em bre
ve o sr. Otavio Tabalipa, hon
rado Prefeito Municipal, re
nunciará esse cal"go, por mo
tivo de saude. 5.5. vem de
pedir mais 30 dias de licen

pa, encontrando-se em S.Pau
lo em tratamento.
Informam, ainda, que não

se realieara nova eleição po
pular para escolha de seu

sucessor, a eleição será feita
Pela Camara Municipal, po
dendo a escolha recair sobre

Vereadores ou Dutra cidadãõ
escolhido pela Camara.
Lastimamos a renunciapor-

que O Sr. Otavio. Tabatipa« \';'#.:;pt;
vinha servindo a contento.Ho- ''''',,'
mem 'fino, .. educado, oeraa-' . A�,._

deiro democrata, servia' a o"to_
-,;, -,--",;,,...�.,.

(ias com aquela agudésa que
. ;;>1" c":

lhe era peculiar.
.

�>

Sentimos, tambem,
.

a -gra
vidade de' sua molestia, por
que como homem de 'bem,
muito poderia lazer por Ca-
noinhas.

.

.

"

,_ "i/
;

. ��\" ���
A Filosofia de Seu. - Berlngela"· <;t�;;y�;�,,:;

Está cronica que ás vezes é pu- em pôpa. É preciso, .que êiis:"'.·t\,'
'

bJicado nesta folha, não é pa- tam os juritanos,. porque �:'H1:l.': '�;\" _

.

ra a gente culta lêr, éla é um
. manidade sôlta sem cabl;estôs.; ,J; �� :,;�i:;;..;

apanhado de certos fatos que levava tu'do á g�rra: Mas' que;Dfi}�: ,i1",t::t!(_
não podem ser anunciados em puristas vejarri quej.odos témos:!':,'>:,f '7��:;

��;��i:, d:�:gi;��. s�� c���:: u� l�:�rB��ilf��i& �'�;e :éo'��li�� t��e,(.�;
ha até senvergonhismo litera- tador extraordinario, apenas, S3.-'

.>

rio, que parece tocar ás raias be escrever seu nome, por is-
da pornografia. so mesmo, é eleitor, é vacina-.

São cronicas para os menos do, é chefe" de exemplar fa::
versados nas letras patrias. A rnilia, e ás vezes solta-se ... dan-
sua condenação como chulas e Conclue na ultima pagina
ímerais não tem razão de ser.

O homem precisa rir. Tão pe- Sr. ,W, . Carvalho.
noso é este mundo que sem dis- Deu-nos o prazer de sua vví-
,trações não. poderemos viver. sita o sr, Waldemiro Carvalho,

O cinema é um mal? O ra- .coletor federal em Tijucas � pai
dia não, �""stlhJ.ente um veículo. .do nosso amigo- .sr. dr. Saulo
de cultura? Más de quando em C Ih "

G' �arva ', o: ;�';... ra...os.·

v�e.-;�,' ou sempr�, aparecem � ane-
�.�" <,

'dotas que' nádâ tenÍ.·de"base-de A certeIoi assim':...
cultural ' ..

Humcaistas cultos- RJl "', .AI carta «entusiasta» que recebe
inc.»ltos<�sempre existiram 'ê-hão mos .toí da mssms sorte que a re

dé' exístirã _

'

.
crímínáção feita em g,llblico com

Este jQtnal ,nas.ceu para ..
Fer.· acexíbíção {lo «Barriga Verde» quan-

do publicou «Chíquífa Bacana», remastigado: p�r todos os palada- vel�ção .de eerebro que não funcio
r�s e é pQr �isso, qpe em pOU-, . nlJi'" normalmente; '.

,

co ménbs"d.e dois anos de exis- ;... Quanto ao .nosso· «Manéc0» tem

tencià. 'tem ',.êie;�p'''almilhado, to- mentâJidade, 'personªlidade, mor(l-
Jidad:e, � cora:gQJll.r oastante parado"o Brasil,_ sempre .de vento assumir,-·responsahi'i,dades.

..

Jmposl,os a. pagftr Mai's omi víto'ri��dO P.S:D..
'.

A Coletoria Estadoal está cobran-
. D.ando-s.e - .p;.... -renuncia do.do com a multa legal o imposto so-

bre industria e profissõtls.
. cargo' de'''"Prefeitot fatalméri ..

- Na.Prefeit\ii-a, sem mulia, O· im- te será eleito. um: pe�sedis'ta{posto de lioença sobre veículos e '

com mul�a de 10% o imposto de con- pO,rqu� tem, a -maioria na.:'ca-'
tinuação de licença para comercio rhara.

.' �"'.�" ...
'

r

e. ��=�:���ia Postal Telegr�fica: �.' Ú ·que quer,emo's':;'idiarltar
Termina a 31 deste mêsoo

_ prazQ é que.' logo';;ai(6s'f)a eléição
.

F:!�:���1�0 de a�al'elhos��;.cept9,� . O 'OfiG10so'-;vestii'â J:indas.rou
Na Delegacià 4e Policia':-;

. pageas,�grlta:ndÇl'hem.; . alto;.. .'

- Será: procedido o emp,acaWt:ln- . "Mais umâ vitóÍiá 4.6'P.S.D.;;.! ,

to de bICIcletas até ,·HI do cor.rente '. .". " ;". .., .

.

. .

.... c" •

na Delegacia Auxiliar de PolíCia.,;i "'"E não é mesmé?H·
"."�'� -;;" "';� . -

.....� ,,�

A U.D.N. no seu

J. E. DE MACED0 SOARES

mIclOs de 1945, está em plena acenção. Hoje, mai� ..

do que nunca, êle configu.ra uma bandeira de luta,.'
um simbolo».

.

Esse prestigio,'ninguem no Brasil �
,

igno�a';, é ."

"

. feito dá sua nobreza' moral, do seu patrimonio, do'
-

rêsse.

.

\;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 'SEMANÁRIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DQ NORTE CATARINENSE
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Indicador Profissional
ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R. Corrêa
Praça Lauro Miiller ex. Postal, 27 Canoinhas
.......................�--- _ _ �� .

Dr. Aroldo C.
Dr. Saulo

de Carvalho
Cdrvalho

e

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
••• c. ...:>_ " _._•• _

MÉDICOS

Dr. Osvaldo S. de Oliveira
RAIO x OPERAÇÕES

Consultório à Rua Paula Pereira CANOINHAS

Dr. Clemente Procopiak
Consultôrio à Rua Major Vieira CANOINHAS

Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
é ano-retaes e da Cura de Hemorrhóides sem operação

1)�. 1Itef!t.ded. de A�auft),
da Santa Casa ·longa pratica só da especialidade tratamen
to das doenças do estomago, duadeno-gastrites- dispepsias,
digestão difícil. Intestínos-disenteria-prisão de ventre-Colite
cronica pelo tratamento direto do intestino-doenças do reto
retítes fistulas polipos-estreitamentos-diagnostico precoce do
cancer retal

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida
Avenida João Pessõa' 68

<.:urHY.ba

DENTISTAS

Dr.
Cirurgião

Romeu
Dentisfa

r." •

r e r r e r r e
Rua Senador Schmidt

Atende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

CAlVOIhli/JS SÍG. Catarina
----------------------..-------

SylvioDr.
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas - 1,3Q às 6 horas

Praça Lauro MUller
CANOn'jHAS Sta, Catarina

J
�,

/·t

A s ELEMEoo
Caminhões White - Oficina Posto da Lubritieacáo

Oleos e lubrificantes.Mecânica - Peças e acessórios

White, Chevrolet, Ford e

outras marcas, I

DepóGito da fsrros' 0 feín�da
à Rua CeI. Albuquerque, 35.

,
'

CANOINHAS A MAJOR VlE[
'RA

Quintas feiras � parte da cida
de ás 18 horas;
Sextas feiras - regressa déMa-I[or Vteíra ás 8 horas,
Sextas feiras - parte da cidade

ás 18 hora". '.

<abades - regressa de Major
Vieira ás 8 horas

INFORMAÇÕES UTEIS

'PAGAMENTO DE IMPOSTOS:
Durante o mês de março
Aferição de pesos e medidas

Imposto sôbre veículos - Municipal
Registro Industrial - Estadual

Registro de rádios na Agencia
do Correio.

FARM1\CíA DE PLANTÃO:
IJe 6 a 12 de março - Farmácia
Machado; de 13 a 19 de março -

. FarmáciaOliveira; de 20 a 26 de
março - Farmácia Allage; de 27
de março a 2 de abril - Farmácia

Machado.

HORARIO DOS TRENS: de Ca-'
noínhas para Curitiba e São Fran
cisco, diariamente ás 9,50; de Ca
noinhas para Porto União e , Li
nha Sul, diariamente ás 16,50.

HORARIO DOS ONIBUS: Emprê
SR Serrana Ltda: onibus para Joín
vile e Curitiba - as segundas,
quartas e sextas parte de Canoi
nha, ás 4 horas; as terças; quin-

e
tas e sabados, parte ás 7 horas.

CANOINHAS À PlNHElROS
Terças feiras - parte da cida

de ás ;8 horas;
Quartas feiras - regressa de

Pinheiros ás 6.45:
Quartas feiras - parte da cída-

,'.de ás 18 horas:
Quintas feiras - regressa de

PInheiros ás 6,45·

LINHA RIO DOS POÇOS
T .QES BA:RRAS

Dois oníbus diários entre Ca
noínhas, Tres Barras e J�io aos

Poços, menos aos domingos
PELA MANHA:

8 horas - parte de Nio dos Po- .

ços para Canoínhas;
10 horas. - narte de Canoinhas
para Tres Birras:
1.1,10 • parte ele Tres Barras pa
ra Canoinhas; ,

PELt.l TARDE:
72 horas - parte de Canoinhas

para
. lo dos Poços;

13,30 - parte de �io 'dos Poços
para canoínhas;

5,45 - parte de Cánoínhas pu-
-

ra Treci Barras, regressando a ci
dade após a chegada do trem to
lerancía de 30 minutos em C[tSO
de ,:;;trazo; j8 horas, parte de Ca
noinhas para �lo dos Poços

cd
O
c:::
(l)
L..
r...

;:!'
O
c:::
O
O

E
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00'
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L
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Propriedades' à venda Negocio de ocasião
Por motivo de' mudança, vende-se um terreno com 27 al

queires, todo cercado, situado na Piedade (zona Suburbana),
fazendo frente para a Estrada D.FrancÍsca com duas casas de mo
radia, barbaquâ. Ponto próprio para a instalação de qualquer.
indústria movida à agua.

VENDE-SE OU ALUGA-SE ótimo terreno na Colónia
Ouro Verde, com 36 alqueires, uma casa de moradia e demais
benfeitorias. Terreno á margem da' estrada que vai da Colonía
Ouro Verde aI? Ribeirão Raso, em frente a Igreja do Senhor
Bom Jesus. Otimo ponto para comércio.

Tratar com João Tadeus Musiol, no lugar Piedade, ou no

Tabelionato Terêzio Junior .

MKWV ���-=� ...

Envie-nos, hoje mesmo.e sua

Assinatura!
AO CORREIO DO NORTE
CAIXA POSTAL N°. 2 CANOINJ[AS - S. C.

Junto encontrarão a importância de CR$ .. ..._

para pagamento de uma assinatura do CORREIO DO NORTE

por um
,

a começar do dia da primeira expedição.
-

Data
.

As assinaturas' come-

çam em qualquer dia. Nome

Ano . .. CR$ 40,00 Endereço.. .. .. .

Semestre .. CR$ 25,00 Localidade
.

Prefira,m
sempre

Impressora Ouro

Verde Ltda.
está aparelhada ,para executer

qualquer' serviço do ramo •

Rua Paula Pereira, 23
CAFE OURO
gostoso até a ultima gota

A. ZANIOlO & (IA. �
Rio dos Poços Ganoinhas

•

Negocio de ocasião
Vende-se magnifica data urbana, situada à rua Paula

Pereira, entre a Cooperativa de Mate e a Casa Erlita.
Terreno pronto' para construçãe e otimo ponte para

qualquer negocio>
.

Informações no Tabelionato Terezio Junior. 39x3

15-P

Secção d� ferragens - Com
pleto sortimento de correias de "

lona para índustria - Máquinas '

agrícolas - Rádio;:; "Indiana" /

à bateria.

'.

Caixa Postal, 12

Loja, oficinas e escritório à Rua Paula Pereira, 16

Telegrama ",sermão"

Santa CatarinaCanoinhas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEMANÁRIO DE l\IAIpR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATAJUNE:"\.'3E
_�, �� �__,__""' """__����rr =a....,....-=pge-.!t'W�......�� ,N<:,__.._vw.u ......,'�"',.. • .;.., _

�OC!lO��::lO�O===.tC�O_��O�@l:�(��OE'i=�@J:lO
·

dústri·····eC llII

�I'J�aÍI'lz: I T A J A I"
.

'Enderêço telegráfico:
Capital integralizado
Fundo de reserva lega e outras reservas
Teta I do não exigível

. f�iliais, f"::scritõrios

JLa" (ar'"fí'_\",. ,'. .' :., .,,-r� ,.._'. �

�

Fundedo em 23-3�35

"INCO"

I

em 31-12:-48
" c-s.

Cr$

Cr$

.1 5'-000.000,00
22.343"244,40
37.343 244,40

Filial do Rio de Janeiro:
Travessa do Ouvidor, 17 A [térreo]

Caixa Postal, 1239

Telegramas; "R I· O I N C O"

TAXAS
CONTAS DE MOVIMENTO

A Disposição
Limitada
Particular
Limitada Especial

Araranguá _; Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cambírela � Chapecó - Concórdia � Cresciúma - Curitiba, � Curitibanos
,

- Campos Novos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Jndaial - Ituporanga - 'Jaraguá do Sul - Joaçaba _:_ Joinvílle - Laguna _:_Lages, -.,- Mafra - Or
: leães - Piratuba - Porto União - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul _.:_ São' Joaquim - Taió - Tangará -,- Tij'l,lcas'-

,

,Tubarão - Urussanga - Videira'

Filial de Curitiba:'
R li a M o n s � n h o r ,c e l s o, 5 O
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ASSINA fURAS

Ano •• : . " eiS 40,OÓ
Semestre . ,. 'c-s \:500

.

/
-x-

, Numero '. avulso
,

. Numero -etr ez e do

Cr$ 1,00 '

, C;r$ 2,00,

2% a; a.

3% 8. a.

4% a. 8.
-0/o /0 a. a.

CONTAS A PRAZO:
Com aviso de 60 dias
" " "90'"
" " I, 120 "

Prazo fixo 6 mêses
" 1 ano

,,'

DEPOSITOS POPULARES .. 5%
Depósitos especiais a prazo e c/aviso, saldo mínimo de Cr$ 50.000,00 7% a. 8.

5% a. a.

5%% a. -a,

6% a. a.

6% 3. 8.

6V2% à.8.

I
. - ..-------.--

�-'---i (APITAUZAÇÃO. SEMESTRAL
.---_

.pt.gencia ne�ta'·-CI,dade à Praça Lauro' MUller" esq.RuaMaJor Vieira.
/

"

(Com casa forte .subterranea) ,

Abra,u..ná,..conta no "INCO" 'e pague com
"'''lI���U'' i}1':��"1.#i"",!&1lf(��� '.�� '; ':�)���;��� "'" ��. '�'�;"'�'ti:i!il>'. '.".', ".

. -'
,

"

.

"

'

•

'���$�,�@!��,'Y";-�''i::,�;f�%���,'1l�WR�;JI)�;1��o/,l;i:!��,(���i"�O�i,�5)lJ��>';��\\"�;:__@�O�O�O�OClO�
.'

'., "

.
, ,"O "

- .
'

p'ra 'Cantar
(LULÚ ZICU e' JU.LlO l'-lANÉ)

- Compadre, V'amos, cantar

aquéla 'porfía.que nós enviaram?
- 'Vamos si não perde a: opor-

tunidade. '

"

,

- Finca-lhe fôgo, con10 diz
_. o Bépi. ,

LULÚ ZICO
Compadre vance me conte
Que, foi q'houve d'anormal,
Lá pras lados do «Barriga»
Nos. 3 . dias de Carnaval?'

�, '.

JULIO MANÉ
P'ra lhe contar a verdade
Eu não sei bem como foi,

.

Sei que ele bancou cordeiro
Mas veio, vestido 'de boi!

'

'UJLÚ "ZICO
B�m pode, e0n� direito '

Entre nós. nada faz mal.
Toda gente 'tem certeza

"., Que h(;mve algo de s,normal?_

,rULIO MA'NÉ'
O «Barriga» falou muito
Condenando' o Carnaval,
Depois' trouxe a tal Chiquíta
Para o, ,grande bacanal'

LULÚ' ZICO

Um cidadão tão sabido,
De tão grande educação'
Foi, então, mostrai Cbiquita
Sem calça e, éombinaçãó'(', "

.

,
.'

JULIO MANÉ:
,É p'ra móde vancê ve

'

.. ':'�'::\
A tal da íncoerencia,',

.

Pecando como um danado
Vive mostrando inôéen'éia.

LULU zIt'o
Se .foss� nó� quefu, tivésse'
Feito cousa tão feia, assim '

Com certeza- b «Prefeitinho»,
Pedia _p'ra nós, Cadeia!

Anuncios de acôrdo com a. t"bs!a de

preços,

·JULIO MANÉ
Mas alguem puxov- o boi
E ao povo apresentou"
Mostrando com sapiencia
De que _

fórma ele pecou!

�� LULU .
ZICO

Compadre viajo muito
Já corri todo o Brasil,

. Pó�e o homem ser pecador
Mas ser correto e gentil!

'

JULIO ,MANÉ
,

Ele que péça per,dão" .

Enquapto
_

tempO lhe sóbrQ
"O Pé Redondo lhe espera
Para terminar sua obra!

nernann. SO AGENTE EM MAJOR VIEl-
POR INTERMÉDIO DO NOS- RA:

SO AGENTE EM PAULA PE- Adão Werka Sob., Alípio F. de
'

REIRA: Barros; Anisio Rodrigues Neto..
Aleixo Pazda Sobrinho, Anto-

..Apolinário Tiske, Atanasio Ur
nio .Pazda, ,Arlindo Cordeiro;' baneck, Daniel Bosse, Estefano

.

Boleslau Ferens, Dorgelo Cor-, Karvat; Fioravantí Ribeiro, Gre
deiro, Dorvalino F. dos Santos,' gorio Malícheskí, Henrique Gro-:
Dorvalina F. Cordeiro, Doríval hoviskí, Idalino Tulio, 'Isaltino

Gordeiro, Amauri Sczotka,.' Ja
oob Sczotka, Marcelino Ruthes,

'

Odilon Davet, 'Pedro Al1age, Pe
dro de DeusBueno, Sarkis Soa
res, SezefredoVoígt, Simão Ma
ron Becil, Theodoro Urbanek.

Nossos agradecimentos.
,

Pagaram 'suas, õ$Shlaturas
NA Gerência: Alfredo Fernan

des Luiz, de Apuca rana; Drau
sío Cpnha, desta cibade; Fran
cisco Pinto -de Souza de Joa
çaba,
POR INTERMÉDIO DO BAN-

,

CO INOO
.

Romano Massignau, de Joa
çaba; Adalberto N. Alage (dr.),
de Curitiba; Claudio Vieira, da
Capital Federal; Ludovico Sil
vestre, de Chapecó:Majorino Nu-. .'
nes, ele Joacaba.

'

Por INTER:IVIÉD!O DO :NOS
SO AGÊNTE EM CURITIBA

NOS:
Alfredo Dussen, Alziríno Almei
da, Ataliba Granérnann, Edgard
'Almeida, Graciliano de' Alrnei .

da, Inadi de Almeida, João Bar
ros, João M. Cacíeno. João N.
dos 'Santos, Jorge' Maciel, Ju
vendo Costa, Leopoldo Arruda,
Luiz Granemann de Souza, Pau
lo Pereira, Prefeitura Munici

pal, Salomão Almeida, Sizenan
do Costa, Waldir Ortigari (dr),
Wilmar 'Ortigari, Walfrido Gra-

,

Fotografias
documen- ,

no foto'
instantaneas para

tos,
' procurem

arb s

Filmes
fotografico de todos os ta

manhos e marcas.

sa

Bastos, Elpidio 'Borges, Fiora
vante Colodel, Custavo Radke,
Julio do Vale, Juvencio Ribei-

.

ro de Lara, João Batista de Góss,
João Colodel (dr.), João Polo

may, Ladislau de Lima Cubas,
Luiz Brandt, Olivedo B. Fer
reira. Otávio Figueiredo, Pedro'
Abel Colodel, Percíliano Lean

dro, Theodoro Tarcheski, Tertu
liano Leandro.

POR INTERMÉDIO DO NOS-

Aguardamos informações dos
nossos agentes a-fim-de regis
tarmos os pagamentos feitos
no interior do Municípib:

. '"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�

Aniversarios
,

'

de sua coroação S. Santidade ce

lehrarâ missa especial na Capêla
.

" .

.,
.' , ' Festejam selJs aniversários Sixtína,

...

'. ,lJ:tJ:i;:; g:rán�e .>
Jubileu 'na�d��m�:cf��:� sr. Ciriaco de VIS'. TAAnos.otrae.esteoe em Iêo- daae catoltca ao mundo intei- Souza; a exma. sra. d. Helena, Sr. Alzl'rino de, Alm,eidama o, .Embaixador dos Esta- ro Se apresentapara festejar digna esposa do sr. Generoso"

__

dos Unidas-nu .lrtanâa.
'

em todo o orbe o dia 2 de '

Prohmann, residente em Três Visitou-nos o sr. Alzirino de
Pediu o obteve uma au- abril, e11J se que completam 50 Barras; a exma. sra. d. Helena, Almeida, fazendeiro e industrial

diencia como vanto Padre Pio anos de abençoaao.sacerdocio .

virtuosa esposa do sr. Ernesto em Curitibanos, forte baluarte
XII O notteafrlericano após do Pae espiritua! do mundo Zucow; a snta. Matilde diléta da U.D.N. e cavalheiro de ve

algum tempo: ·t�mpo d�scre- catol�co. " filha do sr. Bernardo Wendt; o lha estirpe. Pau que hão ver

ueu na retiista mexicana Foz num domingo ae PaS-, menino Osvaldo Rcgêrío, filhí- ga ao sopro dos vendavais, co
«<Ciencia 'Y Fê.' li impressão coa, em 2 de Abril de 1899 nho do sr.dr. Segundo' de Oli- mo disse um poéta.
daquele seu encontro .com o que o diacano Eugenio Pa- veira, o sr. Leonides Reinhardt;,' É sempre grande a satisfa-ção
26/' sucessor de São Pearo celli, após uma piedosa ju- o sr. Henrique Todt, residente de revê-lo e com S. S. entre
nos seguintes termos: ventude e vigorosa formação em Cachoeira e a graciosa se- verar uma palestra amena, sua
«Se eu tosse catolico, tal- clerical recebeu (ias mãos do nhorita Terezinha, diléta filha ve, eivada de justos conceitos.

. vez se pudesse atribuir á mi.- então substituto do Vigario do �r. Gregorio Submanosky. Trouxe-nos noticias de todos
nha disposição espiritual o Geral de Roma Mons. "'.

Dia 18, amanhã, a exma. sra.: os nossos assinantes ali resi
encanto que sobre mim exer- Cassata a ordenação sacer- d. Berta G. Schroeder, viuva dentes e .nornes de outros que
ceu Sua Santidade. Mas sou dotal. E desde aquele dia o do' saudoso amigo Gustavinho irão lêr 'o «Correio cada- serna
protestante e como protestan- neo-sacerdote tem vivido só Schroeder; a exma. sra. d. JU- na.

te levava comigo os meus para, o Seu Sacerdocio. lieta, virtuosa esposa do sr.' Isaac Gratos á visita e ao serviço
preconceitos ao ser introduzi- Na uespera tio. dia da co- Seleme; a exrna. sra. d. Hele- prestado a esta fulha.

'

-do diante do Papa. roação, J J de Março de 1939 na Buba digna esposa do ,sr.' , OR EI 1
Aclunia-meplenamentepre- Mons, Francisco Gregoriani Leopoldo Buba e a distinta snta. Presentes ao '(, R O'

parado para me encontrar que havia decenio . conhecia Nélia, digná filha do ,sr.. Anto- 'o jovem Antonio Peters da Cos-
com um' sabio eclesiastico e o novo Papa disse numa en- nio Abílio Corrêa, residente em ta, representante comercial, tra-

. ·com um estadista perspicaz
.

treuista: . Mafra.'" balhando tambem por conta pro-
disposto. a lazer. tudo para ..Ha poucos homens que vi- Dia 19, exma sra d. Olga pria, teve a delicadeza de nos Q-

. dar ao mundo a paz. de que vem tão metodicamente como digna esposa dosr. Pedro Primm; fertar um pacóte do afamado chi
ele tem necessidade. Mas tum- Pacelli. »ua religiosidade é '0 industrial José Th. Koehler marrão "ACÍ" de fabricação de .

.

ca . imaginei encontrar..me objetiuissima -- nada ajeita a fabricante do café Se Helena. José Matoso.'A turma cá de casa
'�, diante de um santo que ir- ex erioridades. Ha poucos ho- Dia 20" o sr. Ivàn Budant saborea-o com satisfação., radia bondade e serenidade. mens que como' ele tomam residente em Curitiba. - O Sr. representante do "Bit-

- ',:;: ' E, entretanto,' COm tal so- tão perfeitamente todo 'o seu Dia 21 I:> industrial sr. Simão ter" Aguia trouxe a esta reda-
',�, 'c" nho 'me encontrei..» ' -trabalho profissional diari .

Seleme e o ',sr. Pedro Primm ção meia garrafinha dessa" aprecia-
.

'ri' Nós sabemos O que foi que em- como um culto divino. Suas propriétarío de oficinamecanica. da bebida, que foi saboreada com

polgou '0, ilustre visitante dó legações em Lourdes, Buenos prazer.
Vaticano, É qUé ele se .uiu Aires, Budapest e Lisieux Dia 22, a exma. sra. d. Maria :;._ --_-----

de frente a frente com o ..S,a-, significauám-lhe tarefas reli. Deuscélia, virtuosa esposa do Publicações recebidas
cerdocio catolico na sua mais .giosas .,»

sr. Osvaldo Trevisani; a menina
Por intermedio do nosso amí-

lidima persônificacão.Ele viu ,
Esse é O Grande Sacerdo- Zorderí fo do sr. Silvino Cubas.'

., .• '.' I"
go sr. Egon Voigt, contador da�i:: c'"

o Grande Sacerdote da Igreja te, cujo jubileu aureo não dei- Dia 23, o sr. Osmárío Davet,
firma Serrarias Reunidas Irmãosde Cristo,

.

xaremos dispercebido, comerciante em Colónia Vieira:'-' Fernandes' SIA,' . recebemos, oE i justamente daqui em 'Continua. «Boletim' da Associação Profis-
poucos dias qUII a cr��t(J�:" ': �:,t,x,c .: 'Xavi,!r. Monteiro A·niversario de Pio XII sional dos Contabilistas deJoín-

;. �1:'.,,;:"
.

'
,. t

.

.
,

- ','
.

,

-

.. _

'

Comemorou a,2 do corrente 0100 ville», nó. 1 em seu 1o ano-que
Faç� 'dÓ"é'CO:RRt!�;):' ,DO .; �N'O;R�rE' '0 'seu Jornal :�iv��s'àJ�o;::i��� :!:7r:Ç:�ri� t:�� . �r�ter�:a �:S�����o �:�_9:��
V

' .730 ani'verjjario natálicio.
.

mo Presidente o sr� João Mar-
. ',., .'

_

A dat� passou sem nenhuma tins Veras e como io Secreta-
.

i- :r.·:.,' ceremonia especial. rio o sr. Célio de- Oliveia MeJ'Í-

• O -:!�' ;' ::;',.' No dia 12, porem, aniversario des.

���ri,��;,�.:'C c'

.

•

• Laboratório d� Pésquis�s e
.
Anal.i,se� .�Iínicas.

Dr.Fernand6Machuca
. ·�E:xa.nie$ de > Sang�e, Uri
'ba', .Fézes" Pús, E$car,ros"
L�qilido duo�enal, Liquido
C-éfalorraquidiãno�, e'�_,

_

_...
-�:

. ,t
.� .

Laboratório á Rua Paula �ereifa, JaaéxQ'''' ê:lo c�>nsúl'tório
40-4

- do Dr. Reneau Cubas:'·". ':'
'. ...��

.-
_-... �

Atende das ,8,3_Q as' 1"2_ "horas
-

D'r. 42-4

Operaçôes Partos -- Doença's de Senhoras
. ", t{J�àl�g�ri�Üéza das CÁ$.I;l\:f_lRAS··.NO'B�S';"aÓ$ BOSSOS leitores)

'. '::VÔC;E' SABt;l;:� �'iqtri: á; ..�siiniias,.N;;hl�,j).elâ sua ,supe
,':�'<fi?f·qualjda-df·!f-::l?ãi?Cps '"preços '��.o" -ás ináis.

J

vendidas no
>

::'; � �, " ."i ", ",' "; .

�

Bra$il? � ;-', �
-

...

�
.

,_.;.i. r, ,
.� -..'i..>i .' .� :"

�}i;;;�, qVOCE"SA�1;l\. qU1��,� ,'firma �. :_Garc,r:ído ,�.Cia; re-

�'i},'i'-" .' ê, presenta ,'�'. -v�nae..n�sta praça ,a� afamadas
�i�:v 't .....�...

. �.' '", .�4. ....... ,'r '\
� � -

.

.... .

.'��\}" ' C a:<;'5':..1 m ..··:r B s ·N O. bis �
t·'tll�'f,",="�. ',_ .1-:':.�. ,- '''!''-:.'' ..

, �-', "t ,:,::-_.".� .

-

':'-'tVOCE "'SABIA}'''; ·QÚ'e as ,CASIMIRAS l<<:NOBIS» são ven-
\\

�

...,', .. ' ••"':. .<;. r? ' •.
- ." "

•
..

":';:, "",,
.� '"

" '.
.

}�if\as�: _l��l.õ·��{���W� ':?e .� r,e�,��?lsg, 'H.2s-!a:l fi qu:alqu�r pes
,�J<': ', .. ' " �'/�.�;; ,;�gB ;y�de adqUinr 1J� 'corte?".i; f...· ,,- � I ,;. �.

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

Avisa sua distinta client.éla que mudou sua. residen�ia e qonsultório
.

em prédio ,próprio situado ii Rua' Paula Pereií'a, esquina Getulio Var
ga's, onde se acha 'instalado com 'aparelhos elétricos modernos;

ONDAS CURTAS - BISTURI 'ELÉTRICO - 'ELÉTRQ COA.- .

. GULAÇÃO - RAIOS ULTRA VIOLETA E INFRAVERMELHO.
Cirurgia Geral; OPERAÇ_ÕE�S DE A�END·ICITE, HERNIA. (REN

DIDURA), FIGADO, RIM, UTERO, OVARIO E 'TROMPAS. IN
'TUBAÇÃO DUODENAL. Consultas das 9 às 12 e <i:as 2 às 6 horas

Atende char:nados a, qualquer hora.
A.néxo ao consultóriô: Laboratório de Fequizas e Análises, Clínicas,

..�Qb _a direçijo e responsabilidade do Dr. Fernando M,achuca, com

;'eXBll!eS de Sangue, Urina, Fézes,' Escarro,' Pús, Liquor, etc.

,:�. C·ONVITE.
A·, Igreja Evangelka <Assem-

bleia de Deus� da cidade de
Canoinhas- �co�vida' o públlco
em 'geral pjt�.a-ssistirem �' inau
guração _

do, seu novo templo'
situado a rua Marech'd,1 Deo
doro, desta cidede, no diá
27 do 'corrente as 1.� hores,

Haverá cultos especiais nos
.

dias 27 até 30 as 19,30 horas.
Nésta ocasião estarão 'pre

sentes pastores e .auxilieres, de
outros lúgares, fazendo par
te com mensagens da Biblia
Sagrada.

Todos são benvidos. Entra·
da fr�nca. 46 - 1

A CQMISSf\O

.Bicicleta
Vende-se uma bicicleta em per
feito estado de Cons-ervação.

Tratar com 45-2

NARCISO RUTHES.
'MUINHO AGUA VERDE'

NegadO de Ocasião'
Vende-se um caminhão marca

MACK, estado de novo, do ano .

de 1947, com 7 toneladas e 110
H.

,
P. Completamente equipado,

pneus novos, com 30.000 kilo=
metros. Informações nesta re

dação cu carta' para: J. M. em
Rio Negro, Caixa 85 43.4

Conf,ecções:·
'

Renner'
Para pedidos procurem O sr.

Ari Schaidt
nesta cidade.

Es(oteiros de Três Barrcls
, � 'Os 'éscoteiros de. Três Barras
'e'xcursionaram, até .S. Francíseó.
do Sul, nos· dh�s·�de CarnavaL
Fóram recebidos. pelo Prefei

t-o, pela Imprensa, p�lo Chefe
dos Escoteiros dali, pelo ·coman
do do Forte e ',muitas outras
,entidades. ,A garotada divertlu
se bastante nas praias. Visita+,
ram"os.:escoteiros um navio suê1:
co surto no porto, tendo ' o 'seu
cOffiandante ,si�q� prodigo., em
amabilidadesc Visitaram" t�m-:.
bem: <> F0rte Marechàl' L�i.

'. .

yolta�am encantados com tan,;,
ta beleza, na,tural e� t�nta ,prQ
digalidade.

E. R. t'Prof.essór Manoel di
Silva' Quadros ,._.

As E�CJ}fS Reunirias dê PauJa
Pereira foi dado o . nom�·. ' de.
«Professor Manoel da. Sliva,Qtia;;:· .

dros» .erne,rito professelr que du,.'
rante rr:uitds ,anos espalhou� a

luz da ,instrução ás gerações
passadas em nossos rincões.

O nosso amigo sr. Justipiano
da Silvá Quadros é 'filho do sau

doso professor.

A filosofia de seu' Berin
géla

.' Conclusão
do piadas' que fazem co�ar 0.8

proprios póstes do telefone, .

Debalde procuramo-lo pela CÍ-.·
dade. Parece estar viajando,'E
faz muito. bem. Os homens pre
cisam de movimento.
E porque Beringéla viajou.

não temos hoje nenhum fáto.
a contar.

'

Tchau!
> MANÊCO

Ç:OtlRD,.C'ABELUDO.
J�.Nl(p CAP�lAR
Po� 'fXCHÉNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


