
QUEM
Jornais, rádios e politicos an

dam preocupados com a sucessão

presidencial, apezar de termos que
atravessar ainda est� ano.

De .todos os partidos surgem
nomes para ocupar tal cargo, con
servam-se os respousaveis como que

,

SERA
afastados da, arena, mas, ás escu

sas cada qual procura puxar a

braza para se aquentar. O que

podemos afirmar. é que' os politi
cos correm para todos os lados
dos quadrantes da Patria..
E falam, dão r�lltrevistas, con-

o
versam, mas não se arriscam
a gritar abertamente o nome

daquele que sucederá o. presi
dente Dutra. Ha nomes que
não saem do cartaz, todavia,
são, êles no dizer dos políticos,
apenas balões de ensaio. Assim
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Nós e o srJManoel Ramos
Ribeiro

Lamentamos que o sr. Manoel
Ramos Ribeiro, até aqui, uty
ótimo assinante « «fan» entusias
ta de nosso jornal, tanto que o

coleciona e o relê quando tem

tempo, tivesse agora, descambado,
ou derrapado para caminho difi
cil como o são as discussões no

terreno pessoal, onde temos que
esconder os valores individuais
para alcançar o agreste caminho
das retaliações pessoais. Que não
confunda o sr. Manoel Ribeiro
sabedoria com valentia, nem

apadrinhamentos de gente que
serra de rima. Se quizessernos
chegar onde S.S. pretende, já o

-telliarr,os-feire, -eom muita V8i'lna
gem, porque: a lêm de conhecer
mos o «m{�ti('r» jornalistico co

nhecemos (le «ihra o valor dos
homens.

Mas, não chegaremos lá. Te
mes responsabilidade perante o

publico e nossos assinantes fi quem
muito respeitamos. Somos oposi
cionistas, mas não para destruir
corno o Iazvm ()s cio governo, que,
manobra lido todas as forças a

seu bel-prazer, dizem o que que
rem, pensa lido lhes sobrar tempo.
Nós acusamos os PI'f'OS, profilga
mos o qu« P P1a If('11.o, apontamos'
deshonestdad-s P () que é mais

impell'tll nte: i .?lo «alaremos diante
dos arreaa nhos daqueles que pen

sam levar tudo a ferro e a fogo.
Temos um programa e obede

cemos no que for possível, as

oombinaçôi:s feitas. O. -Sr. Ramos
Ribeiro é 11m bom cidadão, vive

"'no mato. ;8S0 porém, não altera
:I orrlam rios fatores. Ele conti-

. nuará Relido o que é e o que

sempre foi, parente (lo sr, vice

presidente da Hepublica, bom,
chefe de frtmil a, digno cidadão, etc.

O Sr. Ribeiro, entretanto, para
{Ião p,scorregar no lamaçal da
calunia deve-nos apontar e ao pu-

- blico que o lê, quando foi que in
sultamos o sr. clr. Tarcisio Schaefer.

'

Se não nos apontar perderá a co

tação que Ihp ·damos. Acreditamos

que o sr. Ramos que possue a

coleção do «\.orreio do Norte»
possa nos dizer o tlUmero em que foi

Agradecendo
Do industrial :Sr. Francisco

Fernandes Luiz ,recebemos' ex
opressivo cartão .agradecendo 'a

noticia que demos de sua exma.

esposa.

Lindissima§
Rendas

, Fitas, Linhas; Toalhas,riscada na

Casa 'Erlita

publicada a nota que lhe fez tan
to mal.
De nossa parte não 'daremos

mais resposta, porque reconhece
mos no sr. Ribeiro um intelectual
de altos méritos, quasi sabio; e

que muito póde fazer em berre
fieio das letras patrias. em quan
to que nos, dentro de nossa igno
rancia faremos o que fôr possi
vel, para levar de vencida "o
programa traçado no primei (o

, numero deste jornal que corre

mundo com -grande sucesso.

E...� quem não tem' competência
não se estabeleça.

A REDAÇÃO
�

Sociedade Recreativa
5. Bernardo

A Diretoria da Sociedade
RJ�CREA.TIVA S. BERNARDO
tem a elevada honra de convi
dar aos srs. sócios e exma, Iami
lias para assistirem o grãndio
so baile que se realisará dia 14
do correr-te, com InICIO, ás 20,
horas, em sua sêde social.
Só é permitida a entrada de socios.
M-a\rcilio Dias, em 12 de Maio de

1949.
I

A DIRETORIA81-1

SERA7
':Um colecionador de fatos ex

quesitos relatá-nos o seguinte,
episodio: «Certa noiva, suma
mente seria e cora iosa, no dia
do seu casamentopediu a Deus

que, se lhe quizesse dar filhos,
os privasse daquele orgão' dos
sentidos pelo qual se perderiam
eternamente ... E . ,. entre
os filhos que teve, quatro nasce-

ram SUI dos.
'

Quem não vê que esse caso

é uma alarmante ilustração do
fato que múito" sê atiram á eter
na desgraça por' folg rem' em
ouvir de preferer.cia doutrinas
erroneas. Realiza-se assim o va

ticínio do grande Apostolo São
Paulo, que escreveu na 2a Epís
tola a Timoteo Cap 4 Vers 3:
«Virá o tempo em que mui

tos não suportarão a sã 'doútri
na, mas escolhem para' simes
tres que conforme os seus ca

prichos lhes acariciam os ouvi
,dos. Afastarão os seus ouvidos
da Verdade e os, aplicarão ás
fab'\.llas».

'

Haja vista ,os que vivem fasci,.
Conclue na l:iegullda pl:!giu&

.:

V"isitas
Deu-noi' o prazer' de \ ,a vi

sita, pagando tamLe,m sua as

sin�ltura, o nOS80 prestante ami

go sr. Antonio Karasiak, sub

delegado' de p01icia em Paula

Pereira, onde é, bastante esti-
mado.

'

Gratos.

:BRASIL

A <Caterpilar» esta trabalhan
do, de verdade, mas esta des

perts ndo muito ciume.
Toda gente quer, que o tre

chinho da rua onde reside _ se

ja melhorada. Ha razão para is
so pois, todos tem" direito. Al

guem ou algumas pessoas da
rua 6 de dezembro pediram a

a', passagem da «Catcrpilar» por
ali, entretanto', dizem 'que. res

ponderam: Vocês não merecem;
ali só mora Udenista.
Não pode ser .- � .

o sr. Nereu Ramos ocu
pará a cad�·ira do
General Dutra

o Sr. Nereu Ramos ocupará,
amanhã, dia 13, sexta feira, in
terinarp.ente, a ca�iia de Presi- .

dent� da Re'publiéa, �e� substi":-"
tuição ao Presidente Dutra,
Iicenciado para visitar 08 Es-
tados Unidos.

I

A viagem do General Dutra
durará apenas 20 dias.

O�rigado, Doutor; . . .

Conclusão
seu Manêco, nós te.nos muito que
fazer não pudemos ensinar. Quem
quizer que. vá para a escola su

pletiva. Ha muitas vagas. E o

Albino que está precisando de
testas de ferro, agora achou o

tal. Que lhe faça bom proveito.
E por falar em bonde me lembro
daquela anedota.. IJma senhora
embarcou num bonde sem conhe
cer a rua onde devia desern bar
car. Lá em certa altura. vendo
que já tinha corrido .muito, to
cou com à palita da sombrinha no

oudutor e indagou nervosa:- Aqui
é a Maternidade?

I '

O condutor aborrecido respon-
deu: Não senhora, isto aqui é o

estoruago.
Veiu um chiuiarão e a conver

sa parou. Só 1I111't,tt tarde regres-
samos á eas}).

.

- Vá pela ,rua nova, seu Ma
néco, foi S'la ultima r'ecomendnção.

MANÉCO

'Tribunal Jurido
Está marcado o dia 27 do

corrente, para ter logar a 2.
sessão do Tribunal go juri
desta Comarca.
Foram sorteados 08 seguintes

cidadãos:
Francisco Alves Pereira, Egon

Voigt, Bento Jose ('ie Li'ma, Al
fredo Ernestú Lepper, Erne ;to
Riecke, Guilherme Roeder, Ama
zires Davet, Francisca de Assis
Cisconetto, Felisberto Bub, Car
lo� Schramm, Rupreéht L,Y·'fler,
Anastacio Buba, Miguel Pr'lco
piak, Antonio Nicolazzi, Felix

Rudolf'.JVitorio Klein, �énri
que Bastos, Carlos Nunes Pi

res; 'Carlqs' Sachweh, Cárolina
Cordeiro e Ernesto Greipel.
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S I D E-N TE?
o são. Temos Nereu, Adernar,
Getulio, Csnrobert, e ... na r�

ticencia fica o verdadeiro, o

escolhido, aquele que empunha-
'

rá o bastão do comando em

ocasião própria.
Quem será o presidente? Ha

tanta gente competente no gran
de ról da politicagem f.eito ne-

Camara dos Vereadores
Continuam reunidos os srs,

Vereadores municipais. Até aqui
só tem tratado do Codigo de
Posturas Municipais.
A sua mesa foi reeleita. como

não poderia deixar de se-la.

Dez cr�zeiros falsificados
v
é mato

o JORNAL DE IVIAFRA cha-

los políticos profissionais, que
_ povo bestifíca-se ante cada
nome que de novo aparece.
Depois do General regressar

da America do Norte, novos

nomes surgh-ão descançando o

cérebro escaldado d e muita

gente.
'

A trõgedia de Valinhos
A Prefeitura fez publicar o

balancete da receita, e despe
za do Serviço de assistencia aos

flagelados de Valinhos assina
do pelo sr. dr. Osvaldo de Oli
veira, atual Prefeito Municipal.

Os auxilias montaram em

Cr'$ 230.661,40 e as despezas pa
gas montaram em 208.840,40
cruzeiros havendo um saldo exis-
\tente de Cr$21.821,00

, NASCIMENTO
Está em festas o lar do dis

tinto casal Oady e Odete Nader
, pelo nascimento dia lOdo cor

rente, do robusto garoto que
recebeu o nome de Ozires Renê.

'Vendem-se terrenos.
1 terreno com area de 103 alqueires com otimas ter

ras de planta, distancias 15 kilometros da cidade.

1 terreno com 18 alqueires c;om grande area para cultura e

matas virgem, distancia 3 kilometros da cidade.

1 terreno com. 361/7. alqueires com' maior parte de cultu
ra. 2 casas, 1 grande barracão com força hidraulica pron
ta para ser usada para qualquer industria, distancia 6 kilo
metros ma cidade.

1 dinamo para luz de 1,65 K W. 115 volts com insta
lação completa, inclusive roda d'a,gua e transmissões.

Para ver e tratar com Walderniro Olsen, nesta cidade
ou CX. P.61.

Banco Indústria e Comércio "de Sa'nta Catarina SIA
, «INCO»

Edital de ·C&ncursa '-�'�;<r'-"Pelo presente, t�rn8mos\ público q�e se acha aberta, ,

até 13 do corrente, a inscrição para o Concurso, de «Auxi
liares Corítratadrfs», a realizar-se no próximo dia 15 de Maio,
ás 9 horas da manhã, na sede da Agência local, para can

didato � 'cio sexo feminino.
As inte-ressadas deverão efetuar pessoalmente sua ins

crição, lodos os dias úteis das 1Q ás 11,30 horas e das
13,30 ás 15 horas, onde se lhes prestarão todos os informes
sôbre as matérias.

I Canoinhas, 6 de Maio de 1949.

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A
OSMAR NASCIMENTO HORACIO COSTA

Gerente
'

Contador

•

Circula às 5as feiras ma a atenção do comercio, pa
ra a grande quantidade de no

tas falsificadas de 10 cruzeiros
que estão circulando em Mafra

V b .' e Rio Negro.
amos a 'rlr ruas" Tomem cuidado!

Festejam seus netelicios
._---------------------- - _,--

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d..Justina Fon

tana, digna mãe do sr. João
Fontana, abastado industrial nes
te Município; A exma. sra. d.
Cristina, digna esposa do nos

so assinante sr. José Weigert;
Dia 14, o menino Leomar,

querido filhinho do casal José

yveigert.

Esportes
ULTIMA HORA

Brasil - /campeão Sul
Americano

Na finalissima disputada
hontem à noite entre para
guaios e brasileiros,. coube
ao Brasil o titulo maximo,
vencendo os parãguaios pe- .

lo alto escore de 7xO.

o Ipiranga vitoriosb em Mafra
Defrontaram-se, domingo ul

Umo, em Maf, a, os fortes con

juntos do Operario S. C. de Ma
,fra e o Ipiranga local, campeão
serrano.

A partir:la foi renhidamente,
disputada, saindo vencedor o

nosso Ipiranga pelo escore de
5x3, resú.ltado esse que demons
tra superioridade dos comanda
dos por Manteiga.

- Oomingo prox.imo estarão

Horrlvel desastre
Vinte e seis rapazes j"gado

res do campeão mundial de fu
teból pert=ncentes ao Torino da
Italia tiveram morte desastra
da de avião, quando regressavam
de Portugal, onde haviam joga
do divE�sas partidas.
Já em terras italianas, quando

o aVIa0 chegava, bateu corr;

uma das azas numa torre dan
do causa ao desastre.

Grande parte desses jogado
res deveriam integrar a sele
ção italiana para a disputa do

campeonatc, mundial a se rea

lisar no Rio de Jan?iro em fu
tu ro proximo.
No Brasil' foram prestadas

varias - homenagens . funebtes,
aos' inditusos italianos, que ti
veram morte tão horrivel após
terem conquistados tantos lou
ros.

Nossas condolencias.

novamente frente a frente no

Estadio «Alinôr Côrte».

Pelo que tudo indica será uma

partida que agradará em cheio,
pois, o Operario virá bastante
reforçad0 tirar a desforra.
Podemos assegurar que es�a

partida desportiva inter-muni

cipal está despertando grarfde
interesse.

'

Avante, Ipiranga, para mais
uma vitória!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE
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Banco Indústria e Comércio de Sta. Catarina SIA
=

===
= Matriz: llTAJAí Fundado em 23 - 3 - 35 �
'ª

-""-

E d
A

I'f <<I N C O» SE:.

e
I n ereço te egra lCO:

;;::;;
� Capital integralizado Cr$ 15.000.000,00 ª-

� Fundo de reserva legal e outras reservas-em 31-12-48 Cr$ 22.343.244,40
=-

c;ê Total do não exigivel Cr$ 37.343.244,40'

,�, Filiais, Escritorios e Agencias em:

=

�

�= Araranguá - Blumenauj-> Braço do Norte - Brusque - Caçador' - Canoinhas - Carn
=

birela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No-
oa= vos - Florianópolis - Gaspar -:- Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - =

ii 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

� Filial do' Rio de 'Janeiro: Filial de Curitiba: -

�
I � Travesaa do Ouvidor, 17 - A (terreo) I Rua Monsenhor Celso, 50 =

� Telegra,ri�S�ixa PO��I, ,I�3� N C O" Tele�::a:OS:.�I,N 5�4 O"
_

� Taxas de Depositos
s=:

-

CONTAS DE MOVIMENTO CONTAS A PRAZO: ElE

� A Disposição 2%a. a. Com aviso de 60 dias 5%a. a.
Limitada 3%a:.a

" " "90" 5Y2%a. a. =

5 Particular 4%a. a.
" " "120" 6%a. a.

= Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a: a. =

� " "1 ano 6V2%a. a.
� =-

o� DEPOSITOS POPULARES 5%
.

�
Depósitos especiais a

p�a��;;:�;�;çÃ� mi���E�;;:(o,oo 7% a. a.

�

i Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira _

- =

; (Com casa forte subterranea)
=

5 =

I 1 hra uma conta no uINCO" e pague J com chequeI -
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Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ·ESTOMAGO - DIGESTÃO DIFI
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias. enjôos,
arrotos e dispepsia. auxila- do o funcionamento
do fígado e íntest.nos. A venda em papeis (pó).
ou em comprimidos.· Use 'doses após cada
refeição.

BISMUBELL
Para o estômago

DORES RHElIMA'UC"". _u�/i..".;', AüU

DAS e crônicas, g õta e ar o 51110. É composto
de medicamentos antr-rn urnáticos em condi.
ções de ser fàcilmente tolerado. O rheumatis
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e

a capacidade para o trabalho.

ANTI ..RHEUMÁTlCO
vírtus

TOSSES NERVOSAS. ROUQUIDÃO, pigarro dos
fumantes. Tcatamento auxiliar preverrivo das
moléstias das vias respira1órias. Medicação de
combate às toxinas no aparelho respiratório,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

MUCODREtUJ
Calmanle da. looses b.õn

quicas e acessos asmáticos

REGULADO-R
SANT'ANA

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dôres
e corrirnentos.; Regulariza os períodos. Des
congestiona e auxilia

:

nas pertubações das

moças e na menopausa. A segurança da mulher

Procure nas farmácias· e drogarias e"na falta, com

°V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - São Paulo - Remessas pelo reembõlso
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CORREIO DO NORTE

Situada em Agua Verde

Proprietario: - Joã.o F.rederico 5lems

Ovos á venda para incubação de o galinhas da raça

Leghorn-Branca, selecionadas: Da clas s- "A": (r$35,OO
e classe "8" a (r$25,00 a duzia. 75
\

CANOINHAS - Rua Caetano Costa, nO 9 - STA. CATARINA

Granja "Gertrudes" Fundado em 29 de mero de 1947

EXPEDIENTE
.

Diretor- propridario
Silvio Alfredo Mayer

Redator: Guilherme Varela

ASSINATURAS

A no •. .• Cr$ 40,00
Semestre . .• CrS i5 00

-x-

Redação e AdminIstração,
Rua P ..ula Pereira, 23

ImpreSlo n" Impressora Ouro
Verde Ltda.

LENHA
EM METRO

Qualque,r quantidade
í:; "tender-se com

Mi I-IEL SELEME
Agua Verde 70-2

o que é bom é um tesouro

Beba, pois, o a f é

«OURO)
Numero avulso Cr$ 1,00
Numero atrazado Cr$ 2,00
Anuncio. de acôr_do com" tabela de

preços.

É Proibldú caçar
Fica proibido caçar em terrenos

de minhas propriedades sitas no

distrito de Papanduva.
Aos contraventores punirei de

acordo com a lei. 55-1

Papanduva, Abril de ,194;J.

JOVINU TABALIPA

Maquinista e

Serrador
Precisa-se· com urgencia de

um ma.q ui nista e um serrador
profissionais. É inutil apresen
tar-se sem os respectivos docu
mentos. Paga-se bons ordena-
"dos.' 63-4

Informações nesta redação.

Louças
por preços

red uzidiss Im os

Ca·sa Erlita

Indicador Profissional
ADVOGADOS

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

Dr. Aroldo C. de Carvalho e

CarvalhoDr. Saulo•

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
.............•......_ � ..._.... -

E scritorio de Ãdvocacia

João . Colodel e Egydio Pereira
ADVOGADO SOLICITADOR

Escritorio: Rua Vidal Ramos (edificio Bento de Lima)
Caixa Postal 136 Canoinhas

DENTISTAS

Dr. Romeu Ferreira
Cirurgião Dentista Rua Senador Schmidt

Atende das 7'ás 9 e das 13 ás 18 horas
CAlVOIlvliJJS Sia. Catarina.

Dr. Sylvio Mayer
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas, - 1,30 às 6 horas

Praça Cauro MUller
CANOINHAS Sta. Catarina.

MÉDICOS

Dr. Osvaldo S. de Oliveira
RAIO X

Consultório à Rua Paula Pereira

OPERAÇÕES
CANOINHAS

Dr. Clemente Procopiak
Consultôrio à Rua Major Vieira CANOINHAS

2)�� 11Le�áed, de A�(LUf(J.'
Avenida Joã.o Pessôa 68

CurU�ba

•

Clínica Especiàlisada das Doenças do Aparelho Digestivo
e ano-retaes e da Cura de Hemorrhõides sem operação

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Laboratório de Pesquisas e Análises Clíniees.
Dr. Fernando Machuca

Exames de Sangue, Urina, Fêzes, Pús, Escarros, Liquido duodenal,
Liquido Céfalorraquidiano, etc.

Laboratório à RUd Pduld Pereira, anéxo ao consultório do Dr.
Reneau Cubas.

Atende das 8,30 ás 1� horas

Dr. CUBAS
Operações Partos

.

Doenças de Senhoras
Ondas Curtas - Bisturi Elétrico - Elêtro Coagulação - Raios Ul
tra Violeta e Infra Vermelho. Cirurgia Geral: Operações de Apendi
cite, Hernia, (Hendidura), Figado, Rim, 'Útero, Ovário, e Trompas. In-

tubação Duodenal.
Consultas das 9 ás 12 e das 2 ás 6 horas

Atende chamados a qualquer hora

A G E NO'R P AnC H E C o
Contador Diplomado 56-3

Aceita Escritas Comerciais, Industriais e Fiscais

Registros, Contratos e Distratos de Firmas.
Para melhores esclarecimentos '

dirigir-se à firma
S_ Côrte G. CIA. Ltda. ao lado do Correio.

Cauolnhas
.

lanta Catarina

Representantes
Precisa-se representantes locais

para a venda de sabão. Para
melhores informações os interessa
dos deverão dirigir-se a Eduardo
Vachinski, Caixa postal, 106 Cano
inhas, indicando a zona desejada.

68xl

Aviario leghorh-(anoinhas
be�horDs Brancas de ri�orósa seleção.
Método PAOWAN
Ovos p. incubação - Pintos de 1 dia
Frangas de 2 e 6 mezes,lteprodutores.

CORh>ESPONDENCIA PARA:

A. Viàrtel Caixa Postal, 98
Canoínhas 55-21
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Conheça o Norte do Paraná e aproveite a

Venda de lotes Colonia.ls
Na FAZENDA THOMASI, situada entre o Rio Pirapó e a estra
da que vai -de Maringá a Astorga, a começar da ponte sobre o rnes
mo rio, vendem-se lotes coloniais de todos os tamanhos, bem como

datas e chácaras. a PREÇOS VANTAJOSOS!
'

Terras de mata virgem, especiais para Café e Cereais, adquiridas da
Cia. de Terras Norte do Paraná. Servidas por linhas diárias de oni
bus, tanto de Maringâ, como_çle Astorga e"'Marialva.

Boas Estradas e Olimas Aguadas, (lima Excelente.
Altitude média 500 Metros

Negocios diretos com o procurador Eng. ALFRE
DO MLYNARCZYK, residente na Fazenda ou no

"H6tel E�planada" LONOR,NA

Agente nesta cidade:
Benedito Terezio de Carvalho Jr. 76x2

Versos Cantar

- Compadre, voucorrtar a conversa que tive com um viajante ...

Conte, conte, compadre e floreie bastante.
- Lá vai ...

Pôde você me informar
Onde está nossa Matriz?
- Ali no campo do Gado,
Adiante do nariz.
- Reposta indelicada

- Dizem que é linda a Igreja
Que nos guarda o Cristo Rei,
Bem limpinha, bem pintada.
E mais coisas que não sei.
- Aquilo é uma belesa.

- Pois eu andei á procura
em quasi toda a cidade,
e não pude descobri-la ...

De vê-la tinha vontade.
- Quem é que não tem?

_:_ É de fato bem bonita,
Tem cambraia, tem veludo,
Mas a praga do capim
na frente lhe estraga -- tudo.
- Capim é mato!

,

Tais coisinhas acontecem
Dizem que, por tradição,
Conservar tanto capim
É honrar-nosso sertão.
'- - Saudades dos jagunços.

- Mas afinal você me diga
Quem procede deste jeito?
- O povo vive a dizer
Que culpado é o Prefeito;

É ele \OU o Albino ...

\

ATAQUES
insônia, palpitações, depres
são moral, agitação, angús
tia. Marc:vCI acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo a

os crises nervosas e dolorosas.

MACAV-AL
Calmante dos nervos

(

Prefiram
St�mpre

C�FE OURO
gostoso até a ultima gota

AgUlhas, Discos e Vitrolas
só na

Eletro Novidades L tda.

Vende-se
um terreno com

mais ou menos 35 alqueires
de terra de cultura e 45 de
caíva, com propriedades, bar
baquá, etc. Junto às estradas
de ferro e de rodagem .

em
, Floresta.

Para vêr e tratar com o

sr. Salim Belem. 74x2

Casa

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

..
- �

,-
De MARINGA - 16 Km.

Distancia De MARIALVA - 19 Km.
. De ASTC>RGA - 24 Km.

f

(LULÚ ZICO e JULIO MANÉ)

recebe sempre os lindos modelos
dos afamados

E FECE
Vendem-se

por' preço de oca-

siao, 9 chacaras na vila de

Felipe Schmídt, cultivadas,
com 25.000 pés de mandio
ca de 2 anos, casas paiois,
P.oços, boa aguada e, uma

tafona completa, bem como

30 alqueires de terras em

Calmon; a 800 metros da

estação. 77-2
Tratar com

Alfredo Mlynarczyk
em Felipe Schmidt..

SER A'?
nados pelo espiritismo. Os pro
pagandistas dessas fabulas iI
dem os' simplorios pela retira
da estrategica.
Maldizendo o «baixo-espiritis

mo, se recolhem para o redu
to que eles consideram inexpug
navel, denominando as suas

fabulas «espiritismo cientifico».
Apregoam os seus arrazoados
comb a ultima conquista da cien
cia colhida dos seus taes de
sencarnados. Crêrn-se irretor

quiveis e não sabem que o in

signe Apostolo da Gentilidade
já derrubara no seu tempo as

soberbas muralhas do seu so-

fistico engano. .

« Pela tua palavra te julgo»
já dizia Nosso Senhor no Evan

gelho de São Lucas Cap 19
Ves 22. E por isso vos quero
mostrar as palavras do Apos
tolo'São Paulo na la Episto
lo aos Corintios Cap 2 Vers S:
«Para que a vossa Fé não

se baseié sobre a sabedoria dos
homens (ciencia colhida dos su

postos desencarnados) mas sobre
o poder de Deus (que

-

amal
diçoou o espiritismo) não pre
gamos uma sabedoria deste se

culo ... mas a Sabedoria de Deus .•
a qual nenhum dos príncipes

o Brasil está se enrhendo de técnicos
Lévas e lévas de imigrantes

estão chegando ao Brasil e des

pachados para o interior. Do
mais novo ao mais velho são
todos técnicos. Não sabemos dê

que, mais são. E, muitos deles
são atrevrdos. Mal pisam e'11

terra, acham- tudo ruim. Lá,
antes da guerra tinham telefo
nes, geladeiras, todo conforto

possivel. Aqui não estão vendo
nada daquilo. A lã não é lã,
o algodão é inferior' e mais isso
e mais aquilo. Mas... vamos es

perar para vêr se de fato os

homens são técnicos" ou não.
Talves transformem os nossos

rincões naquele doce encanta
mento que lhes foi, ultimamen
te proporcionado na ltalia, na

Alemanha, etc.

Assusta-os, quem sabe, tanta
terra devoluta, tãu parecidas
com aqueles suaves campos de
concentração de que tanto usa

ram os chefes europeus. Viram
demais. Tanta fruta silvestre.
Tanta fruta cultivada. Tantos

legumes nos quintais mal cui-

dados. Tantas vacas e cabras
soltas a darem leite. Tantos ca
valos a solta, tanta lenha para
as lareiras. Carvão é mato e

diante de tanta fartura, coisa

que Deus 'nunca .lhes deu,
estão achando miseria.

Tecnicos vão, mais uma vez

sofrer o sentimentalismo dos
. Brasileiros:" Damos o pão e es

sa gente já vem nos escoucean

do. Lá, a boia, quando havia,
eLJ racionada. -Aqui comem até
dar aos cães de estimação. Por
que «guapequinha» eles não se

dão ao trabalho de criarem.
Apezar dos nossos comenta

rios 'pode muito bem que os

imigrantes sejam mesmo téc
nicos e os sendo está garanti
do o futuro do Brasil.

Não, temos técnicos, nem

sábios. Cesar Lates é pinto, per
to dessa gente que ouviram,
como nós dizer que a América
do Norte US,)U Bomba Atomi-
ca na ultima guerra. I

ZÉ DA SERRA

Enquanto os Deputados passeiam o serviço
fica parado

O sr. General Dutra é um

homem que gosta de vêr tra
balhar. Essa coisa de bater pa
po, dar entrevistas a jornais,
afim de fazerem cataz, não vai
com ele, não.

O Brasil precisa resolver
muitos problemas que se vem

protelando desde algum tempo.
Ora, o Plano Salt que é atual
mente, nessa +ure emergencia,
a salvação ria crise que atra
vessamos vai ficando. entre as

coisas esquecidas, porque mui
to tem que fazer os srs. Depu
tados e �enadores. O plano Salt
avisa o auxilio �á lavoura, :,fim
de que essa produza o necessa

rio para as necessidades inter
nas 'e as externas visando o bem
estar das populações necessita
das deste grande Brasil. Como

-iamos dizendo tudo ficou para
do. Pedida a prorrogação da le

gislatura para a discusão do Pla
no, foi a mesma encerrada, sem
ao menos se discutir ou se fa
lar no assunto.

Foi nesse ponto que o Gene
ral usando da sua autoridade
escreveu uma carta ao sr. Ivo
de Aquino, lider da maioria

passando um pito daqueles de

arrepiar. O General é homem
de caserna e .com ele é -ali no

duro. Os jornais do Rio comen

taram o assunto, mas, depois
silenciaram, porque ficava feio
dizer mal dos Democratas dó
Congresso. _ Ouvimos que mín
ca nenhum Presidente de Re

publica arriscou-sé a tanto. -. O

general sabe com quem lida.

Lumber está dispen�
sendo empregados' .:

É uma noticia que nos con-

frange. .

A companhia Lumber outróra
tão .ríca e tão farta, está se ven

do na contingencia de despedir
seus empregados por falta de

serviço. Segundo fomos infor
mados centenas de operarios, os

mais novos, foram ja dispensa
dos.

)

-\

A Rua Coronel
Aibuquerque

Já por diversas vezes, destas
Pediu e obteve mais- trinta dias colunas, temos pedido a aten

de licença para tratamento desua ção dos srs. administradores do
.

saúde, o sr. dr. Aderhal da Silva Municipio, para'o estado pre-:
Ramos, ilustre. Governador do Es- cario em que se encontra a rua
tado. Continuará na governança o - Coronel Alburquerque. que já
sr. dr. José Boabaid.

-

é uma rua de bastante movi-
.

mento, entretanto, até hoje na

da se fez naquela via publica,
que ostenta um nome que Ca,.
noinhas devia respeitar. NUD;l
dos trechos, no principio dela,
ali defronte o escritorio da firr
ma Zaniolo, existem duas valas
abertas que são verdadeiros cria
douros de mosquitos. No ve

rão; queira o diabo parar nas

imediações, quanto mais ali
morar.

Subindo-a até encontrarmos
a rua Eugenio de Souza. o ca

pim, as hervas daninhas, tem
. o seu farto habitat. A rua Eu

genio de Souza merece um capi
tulo especial porque é daque
las aue ficaram no olvido.

É 'tempo dos srs, Administra
dores olharem com mais cari
nho para tais' ruas.

Pag�ram suas esslneturss
Na Gerencia: - Genesio Lopes,

Leocadio Wendt, Walter Westfa-
len, Siegf ied Ols n, Emilio

Haench, todos desta cidade. Fran
cisco Augustin de Rio da Pedra,
Ivo Fernandes Barbosa, da cidade;
José Th. Kohler também da ci
dade e João Fürst, de Salseiro..
Antonio Karasiak, Osmario Davet
Estefano Gapski.
POR INTERMEDIO DO IN

ca: - Dr. Mario Saporiti, de
Mafra; Jorge Marcos da Costa, de
Tijucas; João P. Pereira, de Rio
Negrinho Nossos agradecimentos.

Pelo governo do Estado

deste seculo brop9.gandista de

espiritismo cientifico) conhece.
Nós não recebemos o espi'

rito deste mundo (mesmo os

supostos desencarnados sãe des
te mundo) mas o Espirito que
vem de Deus, para conhecermos
as coisas que por Deus nos fo
ram dadas... mas o homem a

nimal (o q-ue s zgue tão somen

te o J aciocinio natural humano)
não percebe aquelas coisas que
são de Espirita de Deus, por
que para ele são uma estultície
e não as pode entender, por
que elas se ponderam espiri
tualrnente (isto é: pela Fé na ...

Palavra de Deus anunciada pe
la Igreja unica).

\ Amigo, recorte este pedaci
nho e espere para a vez que
vem a

continuação . . . . .

Xavier Monteiro.

A

RADIOS ..;� bons e baratos
só na E H I R O H O U I O R O ES bttta ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 10, o' jovem Hugo, filho
do sr. Jacob Trernel e de sua

, I<
exma. esposa.

'
1

.

Dia 1 I, ��e1fina sra. d. Nadir
Silva Wasc'lmento.

Parabéns .

.
FAZEM ANOS

�" .

A todos os 1)0880S parabéns;

Bàterlas, t.anipadas Ma
terial elétrico em ® geral

Telefone
'�I

-

�ívelddord está
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