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� -- - grande Lider:········_··:
empreendedor. É um incen
tivador do comércio e da
industria em nosso Estado.

; Raro o empreendimento 'de
vulto "a que ele esteja alheio.
Diretor do Banco Indústria
e Comércio de St. Catarina,
as suas realizações aí estão
a atestar a sua clarividência.
Recentemente subscreveu ações

da Tecelagem Canoinhas S. A., em

prestando assim a sua colaboração
ao 'nesenvolvímento do nosso Mu
mcrpio É acionista da Canoínhas
Força e Luz S, A., alem Ide haver
auxiliado financeiramente a constru
,ção do futuro Ginásio de Canoínhas,
, O ilustre aniversariante passarà
a data de amanhã em companhia
de sua família, na Capital Federal,
;! Rua Otavio Corrêa, 289 - Urca.
"Correio do Norte», em seu pro

prio nome e em nome da UDN de
Canoinhas, apresenta seus melhores
votos de felicidades ao co-estadua
no ilustre.

. ·'Um: :
�

2 Ano

Transcorrerá amanhã, dia

25, a data natalicia do sr.

lrineu Bornhausen, ilustre
Presidente da UDN Catari
nense e nome de real pres-'
tigio em todos os recantos do

Estado.
Candidato a governador

no memoravel pleito de Ja
neiro de 1947" arrostou a ira
dos pretensos "senhores" de
Sta. Catarina. A expressiva
votação que então conseguiu
constitue a melhor demons
tração da sua popularidade
e da estima de que desfruta
entre os seus co-estaduar.os.

O nome de Irineu Born-

i
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Çircula às õas feiras

BRASIL

LEVIANAATITUDE
o Sr. Otauio TabaliPa,

afastado do 'seu cargo por
circunstancias imperiosasque
todos os canoinhenses conhe
cem e respeitam, renunciará
Se assim o entender.

didato psesedista, esteja a co

gitar de renuncia do Sr. Pre
feito, sem ouvi-lo a respei
to.
Nós outros, embora em hos

tes adversas mas democratas
sinceros, outra atitude não

'podemos assumir que não
esta de estrito respeito e uon

tade popular, e soberania do
povo em escolher seus dig
nitarios por tempo certo e

determinado,
A baixa politicagem não

poderá cassar mandatos aos

legitimamente eleitos,

Estão em ebulição os ciro
culos politicos locais, com a

mais recente «mancada" do
Sr. Albino Budant, levantan
do a lebre da renuncia do Sr.
Otavio Tabaiipa ao cargo de
Prefeito Municipal.
Efetivamente, a noticia di

vulgada pelo jornàl «Barri
ga Verde», tido até bem pouco
como orgão oficial, causou ex

tranheea, não só entre os que
sufragaram o nome do Sr.
Otavio Tabalipa, sinão tam
bem entre os seus inumeros
amigos quemilitam nas hos
tes adversárias, sabido como é

que o Sr. Prefeito eleito a:::3 de
nouembro.presentemente sub
metido a tratamento de saú

de, está afastado do exer

cicio do cargo mas não ma

nifestou, absolutamente, de
sejo de renunciar.
Tanto é assim que o pro

prio Sr. Albino Budant, foi
obrigado a rebuscar palauro
rio para procurar remendar
a atitude leviana que assu

miu,
A retificação, entretanto,

longe deatingir o objetivo vi
sado, deixou-lhe a calva a

mostra.

, é mesmo de pasmar que
o porta voz do partido ma

joritario, 'h'"á "càmpãntia tão
ardoroso pela vitoria do can-

hausen está definitívamen
te vinculado à vida políti
ca do Estado, como ao co-

,mércio e á industria, ativi-.
dades a que se dedica com

notavel descortino e espirito

FEZ ANOS
Dia 28, o menino Conrado,

filho do sr, José Gritten, resi
dente em Sereia.

Perdeu::se
uma carteira contendo algum
dinheiro e documentos, perten
cente ao sr. Douglas

'

Benken
dorf.
Pede-se a quem achar, o obse

quio de entrega-la na Impres
sora Ouro Verde Ltda.

Araranguá Martirisada
Tem causado gl'ênde' repercusào da questão, Somos em principio

no Estado e no País o pedido que contra qualquermutilação do nosso

a Câmara Municipal de Ararau- Estado. Queremos, contudo, apre
guá; dirigiu a Assembleia do Rio ciar os motivos que levaram a bra
Grande do Sul, no sentido de que va gente de Araranguá a tomar
o grande município do sul catari- medida tão desesperada.
nense, seja integrado na jurisdição A divisão daquele prospero mu

daquêle Estado. As Câmaras Mu- nicipio, obedeceu exclusivamente

nicipaos de todas as comunas bar- motivos poJiticos-partidarios. A

riga-verdes, acordaram da longa le- maneira como foi executada não

targia e se lançaram avidamente . encontra justificativa, nem na par
contra a medida pretendida pelos te demografica e muito menos na,

vereadores araranguaenses. Um ca- parte topografica. Para o municí
tarinensismo tardio os tomou de pio desmembrado, ficou apenas
assalto e 'os protestos, obedecendo uma árida faixa litorânea. A par
a uma ordem central, surgiram de te fertil passou li integrar o mu

todos os acampamentos pessedistas. nicípio de Turvo. Será isto cata

Não vamos aqui discutir o mérito rinensismof .A divisão deve ser fei-
ta C0m o intuito de progresso, pa

do próprio secretário do Inte- ra dar aos municipios criados,
rior, desembargador Ivahyr maior chance de desenvolvimento.

Nogueira Itagíba, que aceitou Isto sem prejuizo da celula mater,

a incumbenciá de organizar a No caso ·não se levou em conside

secção do Partido Social Pro- ração êste criterio. Será oatarineu

gressista no Estado do Rio. Do sismo criar municipios, com o fim
mesmo modo aderiram ao PSP exclusivo de prejudicar pessôas e

o e x deputado federal Cesar partidosj
Tinoco, '0 I

velho politico Len- Diante de, tudo isto, pergunta
gruber Filho e o ex-deputado mos: - Não estará aqule povo de
'éstadual

'

Norival Freitas e' Araranguá com, o direito de pro

Sigmaringo Seixas, ministros do testar por todos os meios? Sabem
tribunal de' Contas do Estado. que dentro do seu proprio Esta
- Por este espelho, qué=acaba- do as àutoridades facciosas, tudo
mos de oferecer, se o partido lhes negam.
majoritário ·não «acordar» suas Assiste-lhes o direito de procurar
fileiras já muito desfalcadas, não ampáro fóra. Sabemos que não
terão combates para influir na arranjarão nada. Mas um benefi
sucessão .presídencial, quanto cio, resultará e grande para soli
mais para fazer ó candidato.' dificação da democracia. O Brasil
Mesmo acordando agora, quem inteiro ficará sabendo -como age Q

nos dirá que já não acorde tar- partido majoritário em Santa
de? Catarina.

NOTICIAS DA SEMANA
rais, nos 71 novos municipios,
o partido do Brigadeiro, 'a U:D.N.,
demonstrou a sua pujança ven
cendo em 41 municipios.
o P.S.D. conseguiu vencer

apenas em 14 municípios.
- o Governador- Aderbal

Ramos da Silva, pleitou e obte
ve mais 60 dias de licença..
-- ,A 15 de abril instala-se a

Assembléia Legislativa, em sua
. Sessão anual de, 1.949:

, - Em Mafra, o Sr. Prefeito
Municipal. vem-de inaugurar o

serviço de, emplacamento de
todas as casas óda! zona urbana.
É um melhoramento' aparente
mente Insignificante, mas de

'grande utilidade él:que
-.

apesar
do seu baIXO custo, em Canoi
nhas- continua' ... desafiando o

«Sono» dos senhores do Govêr-

A. Quinta Exposição Agro
Pecuaría de Lages, segundo o

«Diario da Tarde» de Floriano

polis, foi uma grande decepção
'para o sr. Nereu Ramos. Era
intento do politico catarinen
se trazer á Princeza da Serra
os Governadores Walter Jobin,
do Rio Grande do Sul e Moi
ses Lupion,' do Paraná, ocasião
de que se aproveitaria para te.

.

cer «conjumináções» em torno
da sua candidatura à Presiden
da. Mas os dois ilustres Gover
nadores lá não compareceram
e o Sr. Nereu, que foi a Lages
mais para buscar lã, saíu tos-

quiado. "
"

--' Nas eleições recentemente
r e a I i z ii das em Minas Ge-

-- legião 'Brasileira
,

É uma barbaridade! Nada me

nos de quatro pessôas estive
ram nesta semana aqui na re

dação solicitando esmolas. Um
I '

porque tinha a mulher doente,
outro porque os' filhos estavam
padecendo, outro porque a ca

sa queimou 'Perdendo tudo
quanto tinha e outro no mes

mo diapasão.
Afinal a industria contribue

para a Legião Brasileira e que
é que ela faz?

de Assistenda no.
..

-- Em Goiaz, verificaram-se,
'ultimamente, grandes- adesões
ao p\S.P. . TO�0. o diretório
estadual e U proprío vice-go
vernador aderiram ao Sr. Adhe
mar de Barros. Sôbre estas e ou

tras adesões, «A Noticia» do
Rio, publicou Q �'�éguinte:'
Tambem 'no Estado do Rio,

a Secção do 'PSD, vai .sentir
forte abalo, Na terra flumínen
S2, os emissários do sr. Adhemar
de Barros conseguiram a adesão

A 'secção de Canoinhas pelo
menos nada faz; a Prefeitura

que tem verba- para socorrer
os pobres, dá, quàndo quer,
miseravel dádiva.

Enquanto isso acontece aqui;
a Legião Brasileira de... Assis
tencia, em Florianopolis, em
prega ricos é grã finos .. ,

A secção de Canoinhas é ape
nas uma secção arrecadadora.

Quanta miserial

..

MAN G·UITOS FORADE ••• •

a sua retirada desprotegida ... Quem foi o presidente de
honra do PSD senão o sr. Getulio Vargas

ê E porque
deixou de sê-lo ê

Porque resolveu, depois de muito matu

tar e .usando da sua 'velha tática bater·' os fundamentos
de outra organização partidária - o PTB .....:. e abando
nar as máscaras da ditadura a sorte do seu Condestàvel.
De que o PRP não seria capaz, absolutamente, de eleger I

o General Eurico Dutra sózinho prova-o o fato inegavel e
notório de que o apoio trabalhista foi chorado até a última.
hora. Quando veio foi um alivio. E daí a razão pela qual
ainda recentemente o sr. Salgado Filhó declarou da tribu
na do Senado, sem sofrer contestação, que quem elegeu
o atual presidente da República não foi outro senão o sr.

Getulio' Vargas.
Dai para cá o PSD só tem perdido substância. As

negaças do general Eurico Dutra; que tudo exige do seu

partido, mas o te rn deixado, sempre que pode, em situa

ção desagradavel, são um� espinha atravessada na goela"
dos seus lideres. O sr. Vitorino Freire por outro lado cons

titui um espantalho, de que o presidente da Republicá
se tem valido com muita frequencia para desesperar os pes
sedistas que se consideram "os tais". Nas fileiras do pro

prió'\PBÍ;ríilihíúita gente' boa' que não seria capaz de re
sisfir a tim'açêno 'Íf,o dedo indicador do sr. Getulio Vargas,
na'.hora')cní· qUe"' este desejasse divldfr' a compa nhia. E
tmb 'rstD,;lógicamente, pois que o PSD, ao contrário da
União Democratica Naciohal, por _exemplo, não passa
d� um conglomerado de detritos que se juntaram na

hora da onça beber' agua pa�a não ca:Ír naboca da féra.

Salvaram-'S�, é certo, venc�ram, evidentemente, mas
apeflA's ptirque dispunham n'as _ ultimas eleições, da
formidavel màquina eleitoral que lhes preparara a

Alguns elementos do Partido Social Democrático,
fazendo-se manhosamente de "crianças terríveis" para
encobrir os dedos que lhes manobram os cordéis, es

tão, desde alguns dias, estufando' a peitaria e pondo
os manguitos de fora através das colunas da imprensa
amiga e camarada para amedrontar os demais parti
dos nacionais e levá-los a se curvarem às ambições da

grei governista no tocante, ao problema da sucessão

presidencial da República. E pitoresco o tom com que
; autenticos garnizés da política, mal desembarcados do'

,

balaio dos votos da legenda, em que viajaram do ano-
"

nirnato dos seus Estados até a Câmara e b Senado, can

tam' de galo e arrastam as 'suas mimosas' esporas pelo
terreiro, procurando barulho. Ora, todos sabem perfei
tamente que o PSD não é nem pode 'ser "de briga".
Imagine-se que alguns desses improvisados trombeteiros
da falange juram pelos seus deuses que farão o, futuro
.chefe da Nação, mesmo contra todas as demais corren-

''''tes reunidas. E isto' _;_ proclamam cheios de vento no

papo - porque o PSD é o partido majoritario!
Bonita palavra essa. Mas, infelizmente, não passa

de palavra. ,

A realidade é muito diversa do que pensam os lideres do

pessedismo. Que são eles, afinal de contas? Residuos da
ditadura. For!;l.m guindados do nada até a culminância po
litica pelo sr.'Getúlio Vargas. O seu pl6pi'io partido. como
força organizadora, só apareceu, ás vél'\pcl'as das eleições
de 1945, por obra e graça do ditador. Trazia um endere
ço certo: -- eleger o general Eurico Gaspar Dutra", can

didato do Catete; que não podia admitir a possibiJloade
da vitória do honesto e digno Brigadeiro Eduardo Gomes,
para que ?S homens da politica de então não ficassem cbrn

ditadura e de que eles se valeram á vontade para ser
vir, aliàs, ao proprio ex-ditador, que' assim o dese
java. Sob certos aspectos, pode-se dizer, sem som

bra de erro,· que o maior eleitor do general Euri
co Dutra foi o ímppluto Brigadeiro Eduardo Gomes,
pois se outro fosse o adversario do atual presíden
te o sr. Getulio Vargas teria, provavelmente,pendi
do para ele e largado o PSD no vácuo.

,

Não nos venham, pois, com 'esses arroubos de
valentia. 'Conformem-se em pertencer a um partido
que nada tem de papão. �

Beneficiarios autênticos da ditadura, os que ora

deitam entrevistas a três !por dois em torno ria su
cessão presidencial, falando em nome+do PSD, que,
pelos modos, está perdendo a cabeça, devem com
preender que a situação em que se apresenta o fu
turo pleito presidencial é muito diferente da que ti
veram em seu favor em dezembro de 1945. Dessa

época até hoje, se ha uma corrente que se impôs ao

povo pelá lealdade dos seus processos e' pela hones
tidade de sua conduta, foi a UDN. Nâ0 é de crer

que essas fanfarronadas pessedistas amedrontem uma

força tão pujante corno a que desfraldou a bandei-.
1'a do combate á ditadura, derrubou, o ,'Estado Novo
e ai está com a: maior esperança do povo brasilei
Oro nas decepções crueis que lhe trouxe a faisa de
mocracia praticada pelo atual governo 'com a cum

pHcidadê estarrecedora, mas explicavel, do PSD. Se
jam ajuizados, moços, sobretudo porque esse proces
so de,> intriguinhpls soezes a que se estão atiram)')
hoje' úÍlda mais valem. Os tempos são outros

(Da «Noticia»d o Rio�
"',

(
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA
- .

Matriz: I T A J A I'

Enderêço telegráfico:
Capital integralizado
Fundo de reserva lega e outras reservas

,

,/

Tota I, do não exigivel
Filiais" Escritórios

Fundado em ,,23-3-35
"'INCO"

e Agencias em:
•

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cambirela - Chapecó. - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos
- Campos Novos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - 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 - Tijucas
Tubarão - Urussanga - Videira

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

Caixa Postal, 1239

Telegramas: "R I O " N C O"

TAXAS

Cr$
Cr$
Cr$

1 5,000.000,00
22.343.244,40
37.343 244/40

Filial de Curitiba:
R u a M o n s e n h o r C e I s o, 5 O

Caixa Postal, 584

Telegramas: "I N C O"

DE DEPO SITOS
CONTAS DE MOVIMENTO

À Disposição
.

Limitada
,

Particular
Limitada Especial

2% a. a.

3% a. a.

4% a. a.

5% a: a.

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

Prazo fixo 6 mêses

5% a. a.

5112% a. a.

6% a. a.

6% a. a.

6112% a. a.
" " " 1 ano

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

(APiTAlIZACÃO
. ,

Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq_ RuaMajor Vieira.
� (Com casa forte subterranea)

Abra_uma conta no 'uINC,Ou e pague com ch.eque ]
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Negada 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 43-3

Bicicleta Prefiram

sempre

V'lFE OURO
Vende-se uma bicicleta em per
feito estado .de Conservação.

Tratar com 45-1

NARCISO RUTHES,
MOINHO AGUA VERDE gostoso até a ultima gota

JoAo SELEME
Caminhões White - Oficina Posto de Lubrificação -

\

Oleos e lubrificantes.

Secção de ferragens - Com

pleto sortimento de correias de
lona para industria - Máquinas
agricolas - Rádios "Indiana"

à bateria.

Mecânica - Peças' e acessórios

White, Chevrolet, Ford e Depósito de ferros e ferraria

à Rua Cel. Albuquerq�e, 35.
•

outras marcas.

Canoinhas

Loja, oücínas e escritório à Rua Paula Pereira, 16

Caixa Postal, 12 Telegrama "Sermão"

Santa Catarina

�

___!_1rl_���� ·

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

•

15-P
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Indicador Profissional
ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R. Corrêa
Praça Lauro Müller ex. Postal, 27 Canoinhas

, ,
••••.••••••••••••__••• 11 ••_ •••••••••••••••••••• " .

Dr. Aroldo C.. de Carvalho e

Dr. Saulo Carvalho
Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
...................._

:
, _ .._ _.. -

MEDICOS

Dr. Osvaldo
\

S. de Oliveir"d
OPERAÇÕESRAIO X

Consultório à Rua Paula Pereira CANOINHAS

-

Dr. Clemente Procopiak,
Consultório à Rua Major Vieira CANOINHAS

Clinica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
e ano-retaes e da Cura de Hernorrhôides sem operação

de
da Santa Casa longa' pratica só da especialidade tratamen

to das doenças do estomago, duadeno-gastrites- dispepsias,
digestão dificil. Intestinos-disenteria-prisão de ventre-Colite
cronica pelo tratamento direto do intestino-doenças do reto-

,

retites fistulas polipos-estreitamentos-diagnostlco precoce do

cancer retal \
,

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida
Avenida João Pessôa 68

C1.J.rUlba

Df.
Operações / Partos Doenças de Senhoras
Avisa sua distinta clientêla que mudou sua residencia e consultório

em prédio próprio situado ,a Rua Paula Pereira, esquina Getulio Varo
gas, onde se acha instalado com aparelhos elétricos modernos;

ONDAS CURTAS - BISTURI ELÉTRICO - ELÉTRO COA.·

GULA'çÃO - RAIOS ULTRA VIOLETA E INFRA VERMELHO.

Cirurgia.Geral; OPERAÇÕ�S DE APENDICITE, HERNIA (HEN:
DIDURA), FIGADO, RIM, UTERO, ,OVARIO E TROMPAS. IN
TUBAÇÃO DUODENAL. Consultas das '9 às 12 e das 2 às 6 horas

Atende 'chamados a qualquer hora ..
Anéxo ao consultório: Laboratório de Pequizas e Análises Clínicas,

sob a direção e responsabilidade do Dr. Fernando Machuca, com

exames de Sangue, Urina, Fêzes, Escarro, Pús, Liquor, etc.

,

Laboratório de Pesquisas e ,b,nalises Clínicas.

Dr.FernandcMachuca
Exames de Sangue,. Uri
na, Fézes,; Pós, Escarros,
Liquid.o duo,denal" Liquido
Céfalorraquidiano" etc.

Laboratório, á Rua Paula Pereira, anéxo ao consultório
40-3 do Dr. Reneau Cubas.

�

Atende das 8,30 ás 12 horas
'lJ

DENTISTAS

Dr. R o meu

Cirurgião Dentista
Ferreira
Rua Senador Schmidt

Atende das 7, ás 9 e .das 13, ás 18 horas

CAlVOI!VHAS 81a: Catarina

,Dr. SyJvio Mayer
./ '

Átende diariamente das 7,30 ás 11 horas - 1,30 às 6 horas

Praça Lauro MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

INFORMAÇÕES UTEIS

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

Imposto sôbre veículos _ Municipal
Registro Industrial _ Estadual

Registro de radios na Agencia
do orreio.

FARMÁCIA DE PLANTÃO:
De 6 a 12 de março _ Farmácia
Machado; de 13 à 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
noinhas para Curitiba e São Fran
cisco, diariamente ás 9,50; de Ca
noinhas para Porto União e Li
.nha Sul, diariamente ás 16,50.

HPRAR10 DOS ONIBUS: Emprê
sa Serrana Ltda: onibus para Joín
vile e Curitiba - as segundas,
quartas e sextas parte de Canoí
nha, ás 4 horas; as terças; quín
tas .B sabados, parte ás 7 horas.

CANOINHAS A MAJOR VlEI-I'

RJJ
Quintas feiras - parte dzy cida

de ás 18 horas;
Sextas feiras - regressa de Ma

jor Vieira ás 8 horas,
Sextas feiras - parte da cidade

ás 18 horas.
Sábados - regressa de Major

Vieira ás 8 horas

CJlNOINHAS A PiNHEIROS
Terças feiras - parte da cida

de ás 8 horas;
Quartas feiras - regressa de

Pinheiros ás 6.45:
Quartas feiras - parte da cida

de ás 18 horas:
Quintas feiras - regressa de

Pinheiros ás 6,45' ,

LINHA RIO DOS POÇOS
TRES BJJ�R;qS

Dois onibus diários entre Ca
noinhas, Tres Barras e Rio ãós
Poços, menos aos domíngos

PELA ,MANHA:
8 horas - parte de Rio dos Po- .

ços para Canoinhas;
10 horas - parte de Canoinhas
,,para Tres Bª,rrll,s: �

11,10 • parte de Tres Barras pa
ra Canoinhas;

PELJJ TARDE:
12 horas - parte de Canoinhas

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

para Canoinhas;
, ,5,45 - parte de Canoinhas pa
ra Tree Barras, regressando a ci
dade após a chegada do trem to,
Ierancía de 30 minutos em caso
de átrazo; 18 horas, parte de Ca

noínhas p�ra �io dos Poços

Vende-se
Vende-se uma Gaita pia

nada com 80 baixos; nova.

Ver e tratar com o sr.

Narciso Ruthes.
AGUA VERDE 50-2

,,/ Aviso
Aviso o povo em geral, re

sidente ou não em Rio dos Po
ços que de hoje em diante fi:'
ca terminantemente proibido a

permanencia de animais estra-
nhos em terrenos fecha

dos de minha propriedade.
Não se responsabilisando pe-

los imprevistos. 48 - 3
<. Rio dos Poços, março de 1949
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Negocio de, 9casião ,

Vende-se magnifica data urbana, situada à rua Paula
Pereira, entre a Cooperativa de Mate e a Casa Erlita.

Terreno pronto para construção e otimo ponto para
qualquer negocio>

Informações no Tabelionato Terezio Junior. 39x1

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.Francisca com duas casas de mo
radia, barbaquâ. Ponto proprio para a instalação de qualquer
industria movida à agua.

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

Tratar com João Tadeus Musiol, no lugar Piedade, 'ou no,
Tabelionato Terézio Junidr.

'

Vende-se
. ,

Um bangalô construção nova

contendo sala de, visitas e jan
ta!", 3 dormitarias, copa, casi
nha, dispensa e banheiro, quin
tal e mais 2 quartos fóra, for
rados e assoalhados sito 'à Rua
D. Getulio Vargas. Para in-

formações na 47;,;4

Alfaia/aria Paulista
á Rua Vidal (Ramos

vende-se
um motor' «Chevrolet» 4 cylin
dros com aparelho de gazoge
nio à lenha em perfeito estado
de conservação.
Preço de' ocasião, ver e' tra

tal' com o sr. Osvaldo Cha
gas, em Parado 49-1

Faça do Correio do, Nor
te o seu jornal.

Versos P' ra Cantar
(l.ULÚ ZICO e JULIO MANÉ)

Vamos fazer um chorinho p'r'o Hospltal?
- Dá de fazê pra vê se amoléce coração duro! - Então, arrebenta!

Escutem meus' conterraneos

Cantiga tão natural,
Vamos todos ajudar,
As obras, do -Hospital!
- Oba! Essa foi d'assombrar.

É grande necessidade
Socorrermos toda gente
Pois você que tem saúde
Pode um dia ser doente!
-Rico .tambem vai p'ra lá!

_

E não tendo um Hospital'
P'ra você, se recolher,
Póde ser a coisa grave
E você tem de morrer!

Morrer não é negocio.

Lembre você da pobreza
Que vive neste rincão.
Sofrendo sobre uma esteira
Sem remedia, Sem colchão!
-É triste, mas é verdade.

Mas ali no Hospital,
Recebendo tratamento
Sai robusto, sai corado,
.P'ra fazer seu movimento. •

- Dá de dansá fandango!

Não se esqueça, pois, meu povo
Ponha a mão no coração,

.

Dando auxilio ao Hospital
Deus vos dará bom quinhão!
- Recebe dobrado.

Um grande Jubileu
Continuação da 4a pagina

igrejas: esta é a nossa senha e dern moral que estimula os p,o·
ordem" ',' v

vos a se compreenderem e a se

No tempo em que Eugenio amarem ...

"
,

\
.

Pacelli era Nuncio em' Munique Quem não ha de querer Ieste-
aconteceu ser, injustamente acu- jar dignamente o dia de suas bodas
sado e preso o pianista e regen- sacerdotais suas bodas de ouro il o
te russo Gabrilovitch como espião dia 2 de Abril de 1949?
russo. Rogado pelos amigos .do (Continua)
musico Pacelli em pessoa inter
veiu e libertou o acusado.

Desta maneira admiramos em

cada pagina de sua biografia as
virtudes sacerdotais do supremo
Pastor das almas. E nem o co

munista dos quatro costados, o

coronel espanhol Sicardó pôde
deixar de excrever:

"Pio XII tornou-se a figura
mais interessante dentro da

0\

Xavier Monteiro

,

Impressora Ouro
Verde Ltda.

está aparelhada para executar

qualquer serviço do ramo.

Rua Paula Pereira, 23
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aos, noss6'S'� leitores)
'\ +.;!,

Casimiras Nobis, pela sua supe
preços são as mais vendidas rio
Brasil?

'VOCE SABIA que a firma A. .Garclndo ,& Cia. re

presenta e vende, nesta praça as afamadas
'

C a 5 i ln i r a. s N o b i'''s '1 de ;aj��'te com os mesmos tri-
VOCE SABIA Que as CASIMIRAS «NOBIS» são ven- unfos do PSD e talvez com

didas pelo sistema de rêembolso<"postal e qualquer pes-
.

maiores possibilidades, si os ' ..
-

sôa póde adquirir um 'corte? "

,.' ventos de São Paulo tomarem
o mesmo .rumo. O termómetro
da polítieã paulista, acusa atra
vez da peua de Assis CIlateau
briand, ,t�mperatura contraria
do P S, 1'), O clima pGlitico de

Santa. Catarina, onde o parti:
do do vice-presidente, desman
da-se discricionariamente, pro
curando . por todos' os mE;!ios.
entravar a oposição, não deve'
servir' de base para�ealculos
otim�stas dos que, querem vê- :;
lo guindado a suprema magis- ,r
tratura do paiz. Lempr;eIlil-se."
os mais e},Caltado�, do� grande
susto que,"lhes "pregou o 9r.
Bornhausen em 1946. E botem

barb�s de môlhó.

Assinem este'Semanario
Não vacilar um instante.
Para Sífilis ou impurezas
do, sangue é o tratamento

mais conveniente.

Deveis usa-lo'.

Dia 30, a senhorita Leonia,
filh d ",''*.. J

-
'

1 a o-.::s�.". ,oao -,,\Bettega, .re-
.

sidente em,Curitiba�;. a menina
Elvira filihà do casakHugó Bràu

�hardt, de Felipe Schmídt. o'
Dia 1, ia nossa dedicada,

,:;; agente. eJll'paula Pereira, se-�'
ríhorita·:C.:idalia, '

filha do casal ...,.

.Gustavo . ROdke e fino orna;L'
."

-s..

mento da 'sociedade dalí. ,,'" ,.<

..A todos o� nossos p_arab�ns.

,�
� , �..

_':lI-. qr� ��J
- ·:M�"/;4I\1-"'Fe"A
"jMPI?EGNAízÃO .,'"
OEMETILOllREAdJM ;,

PRODL1TO, (QUiM/CO NÃO MilITO;, CARO"
A M,4DE/�.a F/CA··ML1/TisSIMO?MAls,r
DLJIi:A, I="O�TI!:EDURAVE:L • AS PORTAS,
ü.4Nt=LAS � MÓvEIS FEITOS COM
ESTÁ MADEJRA,N,30 t5MP.J=AlAM E

,

. NÃO I?ACI.JAJI/(.

FAZEM ANOS�' .

QJe dia 24,,"a menina Agnes ;.��.. I �adimentos
ilhinha do sr. Otto- Hoffmann; 'Está em festas .o lar "'clo nosso

(j) menino Joãa Batista, filhi-" amigo sr. Darcy Wie�� e de s!la.1iIllfi� do sr. Antonio José dos exma. esposa d. Norma Seleme WIe
Santos e' li. exma. .sra. Maria se pelo nacimento de seu primogei-
E.stéla digna' 'esposa 'do sr. Al-

c
ts:níto Paulo ';,�Roberto que chegou a

� "Canoínhas no dia 21 do corrrente.«
fredo Schütz residenteem.Curi-

_ Mais uma linda�reancinha veiu
tiba:

' alegrar o lar do sr
. Waldemar Na-

.

Dia 25, o jovem JoãoNieira, der e de' d, Herta BuM'Y Nader ve-
fílh' d M"" I P' V" lo nacimento de' encantadora mení-,1 o o sr. anue,�" terra,

na fato ocorrido em 19' do cor-de S. Leocadia; o sr. Felix RÚ- rente.»
.

/

delfq do 'alto comercio desta
, Engalanou-se dia 20, com o nasci

pràça, o sr. Francisco' '.Iensura, "mento de Vergina Maria, o lar 110
de 'Três' �arràs;:, 8;.. menina Ma- sr. VergílíoTrevísaní F lho e exma.

ria !);;rene"'; filha, do casal Fran- sre· d. OlgaYT�evisani,.;: 'i. "
. -,

J
. ", ',," ','"

,:_ Um garotinho cheio de vida eCIS,F?'\' "e,nsura. ", �. "', ,,:, ii.,.
. ":',',2saude veio encher de alegria o lar "

Eha 2!),' o J?�l1l,no Alceu, fl-:"" "do casal Willy Maínérs no dia 21
lho do=sr. Arlmdo Corrêa; a' Felicidades '

ex a sia.' d. E!:vir(.;a, ,.virtuosa
esposa do, ��'if<-J?�qu��� de P�u
la, n(j)nráq<;> e<;l;, âmam�co agen
te da Estação Ferroviária des
ta <c.Ídade; a

'

exrna. ·srta. Chi
a Furtado, dign�filha do

c Pauli q FurtadQ,cli'< de Pa::r.
pa ..... ,.,:s'�,:. '�,;" j' ...

,.
"'

.•.... <!'.'''' """.:,Itj 1,;A"..v�. q�: � r" .-.." � v- f: ):q- ,,\f
Dia 2, qsr. Frede;:fco' Í3r�u-

'

•

'(Uma gentilezâ" 'das CASIMIRAS NOBIS
1>

VOCE SABIA, que as

rior qualidade' e baixos

_
Deu-nós p'prazer, de sua vi

�vita o nosso amigo sr. José Joãõ
Gonçalves, negociante em Rio
das Antas e nosso agente na

quela prospera localidade.
.

Gtatos

ções em Pernambuco e Rio Gran- ral 'Dútra desse ao partido, 'que:
de do Norte, estiveram por 10n- se diz do govêrno, força � a

go tempo pendentes e s-ó o par- paio; isto só não ,bastaria para'
tidarismo dos tribunais sem con�

, lh'e' assegurar uma vitória inso
çiencia, deu a vitória ao PSD:

..
'fismavel. Mas, parece que· a

Maranhão e Alagoas estão nas intenção do General é manter
mãos' do partido do Senador· s� equidistante dos partidos e

Vitorino Freire. O que
.

resta presidir o pleito com o arbitro',
ao PSD, para com tanta irn- , da 'vont(lde popular. Nesta cir- \

pafia, querer impôr sua vonta- cunstância, nada 'àutoriza tratar'
'" de nas eleições que se' apro- o partido do Brigadeiro, como

xímam? Uma maioria enventual força de segunda" importância:
no Congresso, conseguida an- DispondQ dos ,E�tados acima
tes que a U D N tivesse nas enumerados, que lhe

, assegura
mãos unia só, <;las muitas posi- posições ,chayê's çl,e ,\f grande in
ções chaves, que a_tualmente pos- flúencia, muito ,se" pode espe
sue. Dado mesmo que o Gene- rar da" U D N. Irá para o gran-:-

�������====�-
CONTRA CASPA,

'x .;l�

QUEDÁ "DOS"CI-
BELOS E�DEMlís
ÚÊ'C.COESj DO

F,'

COURP, CABELUDO,
\

:fO'NICo;"Ct\PILAR
;:oi�i')(c,�Li'NC'IA

PEI;�·��U. D., N�
""-. Recebe' seguinte: ;

"GuaramiTlm, \dé, F�v,erei-
de 1949 "il..

,

Ilmo. 8n1'. Dir�lior d�' Jornal
«Corr'eio do Nortes - Canoínhas

Ten'h6't.o 'prazer de -oomu

nfcan a esse brilhante orgão da
.

iÍnpren'ss8"catarinense, que ho

je em convenção realisada em
, ",Guáramírim sob a presídencia 1

- do sr. deputa&) Artur Muller,
como representante 'àa' Cornis

�;; são Exêelcltiiã Estadual, foi elei-
.

'to e tomou posse o '. "díretorío
Municipal de Massaranduba da

- União .Demecratica Nscíonal, o
qual ficou assim constíjirído.

Presidente Rodolfo' Jahn
Vice Presidente' Reinoldo Roters
Secretario Leopoldo, Noernberg
Tesoureiro Leopoldo' "Lernke
Membros: Clenio Vilela Vei

ga.rFrancisco Garcia, Alberto

,Kirias, Thodoro Musse, ',Eva ris
"to Klein, Arno -Zindars, \� Matias
Jense.: Carlos Denker, JWalde
lino Kroisch, Tomaz Radwans
ki , Adolfo Rosa, Olímpio Zi
me rmann, Oscar Setteer, Ar
noldo Ficher, Celeste Alchini,
"Henríquê- Frídernann. é

Sirvo-me da presente para pre
sentar-lhes nossos votos de esti
ma e Pf�ÇO.

",'·Antecipadamente
RODOLF0 JAHN - Presidente

LEOPOLDO NOEMBERG
,��\ 't·" Secretario

"

F E R I DAS,
,. .

E C'Z E M 'Â S
, f�.{,

INFLAMAÇOE/S,
COCEIRAS,\.

�

F R 1',E I R,çA ,S',
ES PI N H AS,' ETC;
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