
SÍLVIO A. MÀYER<; Diretor-proprietário:
Redatcr : ,GUILHE,ftME VARELA

., CANOINHAS SANTA dATARJNA BRASIL
,

,

,....-{,," •
.s

§ l Por entre alegria'�e sua exma.:

• _J �milia e grande numero de ami-
• �.'

S" '1.-,

�os, festejará dia 11 do corren

f��� I,te, a passagerp. de mais um ano
.;..t!"",: �_.,��� existencia o 'ilustre advoga-

-'111l11li '"
�

do de nosso fôro e deputado
canoinhense, eleito pelos votos
do partido udenista sr dr. Arol
do Carneiro de Carvalho, que
nos empresta o valioso concur-
so de sua' inteligencia aprimo

Circula às õas feiras rada,

,

Pelo� bastidores da politica nacional
O que' se pôde f registrar é

que o P.S.D. está sofrendo sé
rios colapsos- em os grandes Es

.

tados da Republíca e nos' de-
mais passado por amargos dís
sabôres. .não cessando suas ati
�vidades para que .não se .dís
persem os elementos de maior,
valôr;

' " '

"

É o que -ouvímos, dito pôr
órgãos, autorisados," ,d'dtàt1te a

semana. O 81'.;, General Dutta
'marcou um encontro entre os

srs. Governadores de lV.(_in3s Ge
rais", Bahia i

,
e Rio Grande do

Sul, para tratar, em definitivo
.da sucessão presidencial. E em

, se, tratando de dois elementos
'u�enistas de grande força elei
toral e do Partido Libertador

gaúcho, é claro, que o pessedis-
'mo tem que se' estrear, se di
latar, para' que juntando-se .a

outros politiéos, possa desferir
o seu planejado gó1pe de veri
cér façilmenté ás eleiçõ'es que
se -aproxímam, ,

,.
._

, .'

, besta'vez;' porém" quem está
nas boas graças, do' General
Presídente de todós os Brasi
leiros são os udénístas. Isso não
é mais, segredo para ninguém,
e, se ilude 'quem não sente o

.pêso da democracia;
,"

"",' Pela amostrá qu� 1\OS1 deJi o
�<,' pe�s�disrno ,�c;tui em s. C�ta;r�."
�if 'lJ.�';"�1iJtánsforrpªClo 'a' ,Dem�cr.�eÜl
�' ",nUma olígarquía -pecamínosa, a

:f! eonclusão Iogíca é que em ou-

o, : trbs, E�t5l'dqs f:la Federação o '

serviço foi o mesmo: apossar-
'se dos cargos publiccs de malar

importancia para cassar o di
reito, dos chamados oposicio
nistas, relegando-os a planos
inferiores esquecido de que uma

revolução foi feita para trans
formar os' costumes oriundos
do descaso dos homens de .sa

ber, que pela propria época em

que viviamos, era de sentir os

efeitos dos partidos totalitaríos

que proliferavam pelo Mundo,
no intuito de dar nova organí
sacãê políticos ás Nações. '

,

Foi preciso, não ha duvida;
que as classes armadas tornas
sem a .si, o encargo da trans-

formação e tudo foi transfor
mado. De 1930 para cá nova

mentalidade acudío á intelígen
cia do povo, apezar 'de, mais
uma vez, 'ter sido ludribiado.
Enfim; depois da quéda do Di
tador, nóvos rumos se abriram
nesse deserto de Homens e de
idéas.

E, pelo que estamos vendo
a U.D.N. vai fazer, nas pro
xímas eleições uma demonstra-
_'ção de, força. C'om um progra
ma delineado, amadurecido pe
las vicissitudes' ha de fazer o

Brasil maior do, que é:- mais
forte, mais' feliz.

ZÉ DA SERRA

Não é-majoritário o 'r.S.D.
}'. .

, :{f,..
Os jornais do Rio publicaram o seguinte'quádrd demostrativo;

'que desfaz à lenda d€', ser o P.S.D .. () partido majôritarío no país
,Go�ernos dá U.D.N.,

'

\ 'Governos do P.S.D.
,

ESTADOS ,_';'
�

iN.' de eleí-
N. de eh:i- -

, , tores'
tores r

Para ",;'" 195-,911
I 1.572.192 R. G., do No:çt�",� 165.168

Pernambuco 357.514
586.829, Alagoas, -, u,'é, '96.403

457.064 Sergipe 106;531
, �Spirito .Santo i�t.131'

2�1.776 Rio de '.iàneiro, , 4:60.532
\ " Paraná' "'."'11" '267.977

"", =s" r66.619 N Sa"ilta Catarina �
288.916,

� 138:294 R' G; do. .��lu 842.538
'Màto Grosso.:' '82.94;0

3:142,774,
. total ,'\,

,
?005;561 '

ESTAD,OS

Minas
,
Gerais

Bahia

.Ceàrâ
t�

�,araiba
, ,Riauí,

Total

',',: :",Scociédade, 'Henef.i�ente,
CO.HVI TE"

,.',',1

"

'

'Convida-se os srirs. socios ,e -distintas fa:i:ni1iàs,' para
o baile social à ser realizado em a rioite de, 25 de - Ju
nho, corrente, nos, salões 'sociais, .abrilhantado pelo, famo
so Jazz-band ,"YARÀ''-,; de Serra Alta.

Nota: Reserva de mesas com, o -zelador, a partir, de
22 'de Junho corrente.

'
"

'

Solicita-se aos ',Snrs.' socios, apresentarem' a carteira

social, munida do ultimo talão- recibo, por ocasião ,do baile.
, .' . ",' ."'

,

R. \iVALTER - 10 Secretario

MISSA CQ,NVITE
A família Gapski convida os

parentes e amigos, para ,

assis-
) tirem a missa' do trigessimo dia

a realizar-se; dia 11 do corrente
as 7,30 horas em intenção da
alma de Bernardo Gapski.
Ánt�cipamente agradece., 99-1

, �

Desfal q u�' na Pre
feitura "de lbirarna
A Secretária da Prefeitura'

.dêste Municipio, mancomunada:
com o contador, desfalcou os

cofres desta repartição em C:.êr
ca de Cr$ 40.000,00, ' Conforme
atestaram os livros de contabí
lidade ali existentes, após' cui
dadosa investigação -procedída
por pessôas idôneas, designadas
pelo sr.: prefeito. ' Descoberto o

crime', os peculataríos pediram
demissão de seuscargos, cons
tando que, serão agora preces-
sados:

,

(Transcrito de «Nova Jra»)

Festeja hoje, diã 9, seu abher
sario o menino Narciso' ,Renato,
filhinho do sr. Arcelino Pires, Ch0-
fêr das Serrarias Reunidas Irmãos
Fernandes.

.

P,arabens.

'Ili�ri� dO" Assembléa te
,gislativa 'de 'S. 'Catarina

Recebemos diver;os numeros do
.,

Diário da,Assembléa Legislativa
do nosso Estado, já no terceiro

: ano de existencia.
," Gratos.

Atnvsncãodofósforo
O engenheiro Slauko Kuatcho

vich depois de longas e demora
das pesquisas, descobriu 11m no

vo tipo" de fósforo. Ajnvenç,ão é

particularmente notável e permite
grande, economia ,de madeira: e

de mão de obra. Cada fósforo
tem 'dez centímetros de compri- Como a:ge- o' P.S. D.
mente. e é 11m pouco mais gros- R

.

d' S'
"

80' do que os usados comumente: e rn 10, o U

Difere dos' demais. 'porque pôde' S�b o tituio «Ess�' é_ fina! .. »

ser aceso üf,\m vezes: ' "a NO'v� Era de l\ió'! ào�sti-r, pu�
t -,

�',... bliçou a seguirfte' 'nota: '

"";

.

, :" 'Foi agO'ra ,descoberto', ,em Rio
, C '" '«, E "I-t " '_-d.o' Sui, o ,s.eoÓ'u,iilte:

'

':, ,�
:� '9s'a'

,

r J a· «Q-ue)Il Í'tão ',t1Juizer ,'peI:te:nc�r,

recebe sempre, os lind:O's - modelos, por qualqut;r' motivô, ao P.S.D.
dos afamados h, ( -Iocal,,'será cbTIsiderado adépto da

«legião 'estrangeira». ' \:

'E� F' ,E"'C,,'E 'i "''1'
'Essa é fina- 'e, merece ser pu;-

't:�<�:�3"" J":��, � . ','

'

'�. ,��,.,- �blica��',no G�b: ..:,� .'
� '.' ',': .

!

J

Trabalhando com abnegação
e criterio pela grandeza de sua

e nossa terra, creou, "por 1SSb,
um' grande �irculo de amizade�.
Registrando, prazeirosamente, '

a passagem de tão grata efeméri
de levamos ao ilustre, deputa
do os nossos sinceros e entusias
ticos parabens;

Fantasia

O
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CargJS e encomendas da linha
Porto União á Mafra e vice-

CORREIO DO NORTE SEMANARTO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULACAO DO NORTE CATARINENSE
��t y

"
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��
-;� Bànco Indústria e Comércio de Sta. Catarina SIA
� Matriz: lTAJAí Fundado em 23 - 3 - 35
31 . Enderêço telegráfico: «I N C O,)

! Capital integralizado . . . . . . . . . . . .. Cr$ 15.000.000,00 �

i �:�o:d� ::�e�g:�:;1F�Ii:�S�:S::I::::: ::g.::�::-::: �!A ��.�!�'.;!!',:� I�@ �i�:I:ngU�hap!�men��ncór�r:Ç�d�r�����-;�r�����b;- _:a8��ft�ba��anOin�:�pos c�� �
� vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaíal - Ituporanga - Jaraguá do Sul - I:I � Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União �

I;
� - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa- $ e

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

i� Filial
.

do Rio de .Janeiro: Filial de Curitiba:
ii Travessa do Ouvidor, 17 - A [térreo] Rua Monsenhor Celso, 50
E Caixa Postal, 1239 Caixa Postal, 584
..-E Tel �.' U fi I O I N'R C O" T 1 "I lIel C O"�egrama:s. t . e egramas: , ..

D 'Taxas de Deposi1os�. CONTAS DE lvrOVlMENTO' CONTAS A PRAZO:
� A Disposição 2%a. a. Com-aviso de 60 dias 5%a. a.
§ Limitada 3%a ..a " " "90' " 5V2%a. a.
fj Particular 4%a. 8. " " "120" 6%a. a.

ti Limitada E�p�cial _ 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%8. a.
ç

" "1 ano
.
6Y2%a. a.

ii DEPÓSITOS POPULARES 5%
� Depósitos especiais a prazo e c/avíso, saldo mínimo de 50.000,00 7% 3. 3..

�
=

�--------.------------.--------------------------
. �

i§.
êS
§
@

�
�==

Indicador Profisslonal
=��.
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ADVOGADOS

Praça Lauro Müller ex. Postal, 27 Canoinhas
,

••• 1t_ .".� .. "' � "-W'o " • e .-:.••••••• C9•• "9
_ 4 (; &< <t .. "'.

. Dr. Aroldo C. de Carvalho e

Dr. Saulo C:diVdlho
Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
• .; � ".;._ �. ".'" <O � •• "' ",. " CI "' <a-. � •• 00 .' ,,:., o "'., .. ' .. �·e_ .

E$crHorio 00 _t,dvocaciâ

J (â �!f ��� S :lo - �O: li

�!i�,. 1).1(F"j)'p� � ���w,r��.ii"� �"6lfe:P'a\lU! .s ,'th :.,,�� ",8 � L �� � U��,j � "" >..�s ....

ADVOGADO PHOVISI0:'V.DOH.

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

rrENT!STAS

o,
'F' .'
r e rr e t r e

Cirurgião Dentista .
Rua Senador Schmidt

A tende das 7 ás 9 e das 13 ás- 18 horas

CAlVOIJVfLClS 810.' Catarina

Sylvio
1,30 às 6 horasAtende diariamente das 7,30 ÔS 11 horas -

Praça Couro MUller
I
'Sta. CatarinaCANOINHAS

MÉDICOS

Dr. Osvaldo
RAIO X

A. de Oliveira
OPERAÇÕES

Consultório à Rua Paula Pereira CANOINHAS

Dr. Clemente Procopiak
,

Consultôrio à Rua Major Vieira
,.

CAr\'OINHAS

Dr. CU BAS
Operações P.rtos Doenças, de. Senhoras
Ondas Curtas - Bisturi Elétrico --' Elêtro Coagulaçâc+-: Raios Ul
tra Violeta li, Infra Vermelho. CirurgiãcGeral: Operações de Apendi
cite, Hernia, (Heudidura), Fígado, Rim, 'ütel'o, Ovário, e Trompas. In-

tubaçào Duodenal.
Consultas das 9 ás 12 e das 2 ás, 6 horas

Atende chamados a qualquer hora
,

Laboratório de Pesquísàs e Análises Clínicas.
Dr. Fernando Machuca

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

Liquido Cêfalorraquídiano, etc.
I

Laboratório à Rua Paula Pereira, enêxo ao consultório do Dr.
Reneau -Cubes,'

. Atende das '8,30 ás 12 horas

.1. Clínica Especialisada das, Doenças do Aparelho Digestivo
e ano-retaes e da . Cura de Hemorrhõides sem operação

Varizes e Ulceras da -perna sua cura garantida

.;t1..ttauftJ,
João· Pessôa 68

Curtttba
Avenida

:--------------------------------------_.--------
_________...u ..__- _

AGENOR
,

PA C H E C'O
Contador Diplomado 56-1

Aceita Escritas Comerciais, Industriais e Fiscais.
Registros, Contratos e Distratos de Firmas.
Para melhores esclarecimentos dirigir-se à. firma
S. Côrte & ela. Lida. ao lado do Correio.

Canollbas lanta Catarla8

Aluminio Srs. Apicultores
Vendem-se caixas para crea

Baterias e· p€Çes avulsas por ção de 'abelhas, aparelhos para
preços ao alcance de -todos na tirar rnél e· maquinas para fazer

C E 1
·i'avús..

a·sa. " r ita· d PlaRra ver .� tgratar á rua SV3i1-a amos n. .
-

/ .

I
i
�

I

I
�

-: cÃPITAlIZA(10 SEMESTRAL ,I
Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua 'Major Vieira li

(Com casa fort� 'sübterranea)
. I

Abra nma conta �o· "liCO" e pague .
com chequei I

�1lIII.�!llllir.miIJl�lml��BIDl!�ijIWIl'llIIII'wmn.lwD}.Tpqh�1IIIiIllIiIll!OO�!lmI»J�li!llllllllillllJlWu�imJlWRll�r· fWI�MI�WII

Granja "Gertrudes "

Situada em Agua Verde

Proprietário: - João Prederlco 5iems

Ovos
.

á venda para incubação de galinhas da raça

Leghorn-Branca, selecionadas: Da classe IIA" a Cr$35,OO
e classe "B" a (r$ 25,00 a duzia, 75-3 •

�
<I
�

mt"�_�"",,",!ii!f��"""""IlE"'P'__=�_

�
I
I
-.4

CANDINHAS - Rua Caetano Costa, n° 9 - STA. CA.TAH.INA

F. O T O· E ,L I TE,
DE Jovino Scbindler

Praça Lauro �QI,ler (ao lado d4t Casa Carlito)
Apareãhamltntos Modernos - Serviço para Ama
dores em 24 horas - Serviços de Ampliações e
Coloridos - Atende a Domicilio - Banquetes,
Festas, Jantares, etc. - Usando Luz Ortificial
FOTO FLASCH,- PreçosModicos

. ve.na

AVISO
Avisamos ás pessoas que espe
ram receber cargas e encomen
das. pela linha Porto União á
Mafra e vice-versa, procurarem
as mesmas no Bar Guarani, do
sr. GUILHERME: MARZA"LL, á
rua Paula Pereira. 85-1

vende-se
Vende-se g (oito) datas a rua Bernar
do Olsen, (Estrada MaY'dUo Días.)
um lote de 4 (quatror datas situadas
na Estrada Serríto .

Para maiores informações procu
rar dlretamente o propríetarío Sr.
Henríque Schmidt, ou o Sr. Jacyel
Antonio Mattoso. Nesta 88-2

Maquinista e

Serrador
Precisa-se com urgencia de

um maquinista. e um serrador
profíssionais. É inuti.l apresen
tar-se sem os respectivos doeu
meatos. Paga-se bons ordena
dos. 63-1
Informações nesta redação.

./

AVi30
Serrari�s Reunidas Irmãos

Fernandes S. A.
Proibimos terminantemente ca

çadas sem licença especial em
nosso terreno situado no salto
do Rio Agua Verde. Não nos

responsabilizamos pelo que
venha a acontecer aos contra
ventores. 91-2
Canoinhas, 1 de junho 1949

Aviaria Leghorn-Canolnhas
Legtoras BiBOeiS da ri�orósa seleeãu.
Método PAOWAN
Ovos p. incubação - Pintos de 1 dia
Frangas de 2 e 6 mezes,Reprodutores.

CORRESPONDENCIA PARA:
A. Vi.rtel Caixa Postal, 98

Canoínhas . 55-1S

Agulhas, Dls(o�, e Vitrolas
'só na

Eletro Novidades Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



seu 2° ano de exístencía o bri

lhante orgão de imprensa, COR
r'U�IO DO NORTE, de proprie
dade do sr. Dr:Silvio Mayer,
que é editado nesta cidade

que é um dos porta-vozes, de
nosso progresso e que labuta
em prôl de nosso engrandeci:
menta.
Ao Correio do Norte os vo

tos de prosperidade da Radio
Canoinhas Ltda.

SEMANARlO DE MAIOR TJRAGEM E CIRCULAÇAO DO -NOnTE CATARINENS}:�
----- ,-----------------------------�.

CORREiO DO NORTE

ASSIM
Um jornal paulistano publicou

estes dias 11m., nota bem cara

terística dos dáa,j em que vive
mos.' Ei�la:

\

«Uma pata de coelho, dessas que
dão sorte» - dizia, não ha muito,
uma noticia na populosa Nova
York • custa o que o vendedor
quizer, desde dez centavos até
cinco dollar � Os cidadãos da po
derosa nação do norte acreditem
ou não, compraram a iusignifi
cancia de

«dez milhões de patas de coe

lho».
A esta informação hã que

acrescentar que os centos e ses

senta milhões de habitantes dos
Estados Unidos gastam por ano

cerca de
Cento e trinta milhões de dol

lars em adivinhos, Todo o mundo

MALES DO
FIGADO

Phylobll normaliza o

runcíonamento do fíga ..

do, combate as cólicas,
corrigindo a prisão de

\, ventre e as íi.1nC0e5 in-

Ir\ i testína's. Rernü:io veae- '

tal em gôtas. 'rome 2i)

. gôtas, 2 vezes ao dia.

PHYLO�mL
Para prisão' d� ventre

MESMO
quer saber o que lhe resserva o

futuro. Quer saber, com exati
dão, sem admitir duvidas.
E o natural é que se .recorra

a esses senhores ou a essas se

nhoras que,' consultando uma bo
la de cristal ou manuseando um

baralho de cartas, explicam o fu
turo.
Até o jornal paulistano. Di

ga-me prezado amigo, não é is
to um espelho do que aqui anda
'por estas nossas cidades e zonas

ruraes�
Quem não quer dar o braço a

torcer ás verdades pregadas pela
I;ti'ej3; CÚ!) nas malhas da expio-
1'(\.;:8.0; Q(,111 altivamente levanta a

cabeça diaute dos dogmas da Fé
catolica, dobra humilde os joe
lhos diante da esperteza de apre
vcitadores. Quem fica devendo fi

Deus, diz nosso hom homem do
1'ovo. paga ao diabo.

A ignorancia se, cobre com o

manto esburacado da supcsrticão.
Os que altivamente censuram

o homem de fé clari vidente, ado
ram o idolo do seu duvidoso sa

ber. A sua máxima dogmatizan
te é esta:

«Creia o Que quiseres, menos
a verdade que Deus depositou
na sua Igreja».
E lá vão os cegos. chefiando

os cegos.
XAVIER MONTEIRO

_______________,_� .1__�_'_

Ve rsos p'ra Cantar
(LULÚ ZECa e JUL,IO l'-IANi!)

Vamos falar sobre as ruas,

A tal maquina amarêla
Com parte de plainadeira,
Andou pintando o sête,
Na nossa terra faceira.

Cada rua ...

As ruas ficarem lisas
Parecem mão de veludo;
Por onde passou _

a 'Cater
Alisou e 'limpou tudo!
- Era o que a gente queria.

Agora, falta tapar
As valas que aberta estão;
Para acabar os mosquitos
Que mordem sem comp81xao
Eta mosquitos bravos!

compadre! - Ôba, ja vi tudol

1?e vagar se vai ao longe
E proverbio popular:
Confiemos no Prefeito

_ Que aqui estamos p'ra apertar,
- Quem sabe apertar somos nó",

{jm apêrto do «Correio»
E tal qual uma teuaz ;
É de marchar p'ra frente
Não ha que pular p'ra traz.
- Tapeação é bobagem,

As coisas vão se apertando
Só temos que fazer bem;
Sinão o povo ladino
Aos .mandôes não diz: AOleITl.
-_ O àmem vai se acal;ar!

Loüças
por preços

-

reduzidissimos
'Casa Erlita
Prefir,am

sempre

CArE OURO
gostoso, até a ultima gota
Faça do Correio do Nor

te {) s.eu jornal.

CORREIO, DO NOn1'E
Fund5dQ em 29 de maio de 1947

EXP;::DIENTE
Oi:eto'- p't:pri7talÍo

Si!"jo A I k,,,,Co Ma'vil'
Redator: Guiíherme Varela

, Redação e Administração,
Ru!. P"ula Pereira, 23

'

Impr8:uQ- nA Impr"ssora Ouro
Verde ltdll.

ASSINATURAS
},no •• _ •• Cr$,40,OO
S<i:mestre •••• CrS !iS-,OO

-)(-

Numero avul.o
•

-

Cr$ 1,00
Numero atrazado _ Cr$ 2,00
Anuncioi d<ii "côrdo cOm a tabela de

pr!lços.

'Liga Paulista Contra
a Tuberculose

-

IOde junho - Dia do B:C.G
A vacina B C G é a melhor

defeza contra a tuberculose.
Ajude-nos a salvar seu filho

da tuberculose vacinando-o com
,

o B C G, DESDE O 4° DIA DE
VIDA.

o B C G administrado desde
tenra idade é medida d e alto
valôr contra a -tuberculose.

Essa vacina é dada pela boca:
não produz reação de especte
alguma e é fornecida gratuita
mente em todo Brasil.

É preferível evitar a tuber
culose do que curá-la.
A vacina B C G evita a tu

berculose.

Peça instruções ao pôsto sa

nitario mais prôximo de sua

residência.
.

Antonio Dias
Avisa sua distinta freguêsia

que transferiu sua oficina de
FUNILARIA E ENC!�NAJ'vIEN
TO para a rua Coronel Albu
querque (antiga padaria Ipiran
ga). 92"-2

Sememe de t��go
FEZ-SE um barulho danado

para plantarem trigo. Planta
ram; deu; sim, porque está mais
do que provado que em se plan
tando, tudo dá nesta terra.
O governo mostrava-se in

teressado; movimentaram ceus

e terras; funcionarias prá cá,
funcionarios prá lá e era de
se ver o interesse pelo trigo.
Financiamento, sementes, tudo

que quízessem.
Mas, parece que neste país,

às boas coisas têm a duração
das rosas de Mallerbes.
Estamos nos aproximando da

epoca do plantio e nem -noti
cias de sementes; dizemmesmo

que não há. Que cada um se ar

ranje como puder.
E amanhã, quando os colo

nos, sabe Deus com que sacri
ficios, conseguirem sementes
e fizerem 'urna boa colheita,
não faltarão os emíssarios de
Mínisterios para virem aqui se
enfeitar com penas de pavão,
proclamando-se os pais da la
voura triticola nacional, os ben
feitores, e até a reclamarem ,à
sua bustífícação, nem que seja
como espantalho de roça.

Paulo de Limeira

Os que pagaram
NA GEHENCIA: Cartório de

Paz, José Lucas, de Matos Cos-
'ta, Alfredo Reinhold, Alberto Fe
dermano, de Três Barras; Fran
cisco Komochena: José Grittens
-e Raimundo Flôres, desta cidade.

POR INTERlVIÉDIO DO
INCO:

Melcuiades Fernandes, Leandro
lVlacÍlado, de Mafra: Dr. Carmo
R�!lO' de Camargo, de Lages; Otto
Herbst, de Maíra: Alcides Cor
nulsen, de Trôs Barras- RodoiEo
l\ü:schle, de Tijucas; Bento de
Amor:m, do CanJpo Alegre; Teo
dinéto Bucno, de Compu Alegre;
Angelo Floriani, de Jaragua do
S'11; Dr. Francisco GaHoti, de
Hio de Janeiro.

da érva mate
O corte da' erva mate, se

gundo resolução do Instituto Na
donal do Mate, safra de 19,�9,
nos Estados do Paraná e Santa
Catario-a, far�se-_á no periodo de-
15 de ag6sto a -30 de Setembro;,

Geladeiras Leonard
Fabricàção Inglesa - Com p.mpla
garantia e 8ssistencia teênica.

para. pronta entrega
'

Eletro Novldadas Ltda

Cumprimentos pelo nc:sso segundo
. .

eruverseno
),

A Radio Cancinhas Ltda. ir
radiou. dia 29, data em que
comemoramos o segundo ani
versario desta folha, a noticia

que muito agradecemos.
A referida mensagem con

gratulatoria foi lida pelo locu
tor Altarníro Ricardo, que, com
sua vóz simpatica espalhou pa
ra os quadrantes da terra Ca
noinhas a alvíçareíra notica.
Ei-Ia:

Completa em data de hoje ú

_. � ""-..--_ ..'I;ICIJI.....-. ..---------

"Sortelêgios"
que a França
Fíims do Bra
sil apresenta é
urua película
de conjunto e

hasta o seu ti
tulo para sig-
nificar um fil-
me em que
não existe in

dividualismo
que se desta-

que. Uma
historia como

a de que não
Roger Pigaut e Renée Faure, numa cena de «SOR
TILÉGIOS». apresentação da França FUros do Brasil

fossem os nevados, exatamente os usados na película, não consegui
riam resultados tão eficazes como os obtidos; ,equipe de astros infe
riores não seriam capazes de dar aos seus papeis cunho de realismo
tão profundo corno o fizeram Fernand Ledoux, Reger Pigaut, Henêe
Faure, Madeleine Hobinson e Lucien Coedel; um diretor que não ti
vesse como Christian .raque, o conceito do poético, uma vez que
o sentido da agilidade tivesse desmerecido este tema estranho e perigoso.

Gratifica-se
�om C:rS 1.000�OO
a quem entregar a EMPREZA

INDUSTRIAL E COMERCIAL
FUCK LTDA. ou as suas filiais,
Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cru

zeiros), perdido nun mebrulho

redondo, no trecho da RESI
DENCIA FUCK 93-1
E STR A TE G I C A à cidade de

Canoinhas.

De Major Vieira
Para o cargo de Intendeu

te deste distrito, vem de ser

nomeado pelo Sr. Prefeito M�
nicipal, o Sr. Durval Dias, que
já assumiu 'o -cargo.
-. O povo de, Major Vieira que
muito preza o seu novo Inten
dente, está certo que' a sua

atuação no desempenho do car

'go será profícua e progressista,
dotando o distrito dos melho
ramentos indispensáveis ao seu

desenvolvimento, notadamente
no setor da conservação e aber
tura de estradas e distribuição
de escolas.

Miguel f./I .... lakoski1\1
�

I::; II{!dIO •
,..H\

Durante cerca de seis mêses,
esteve interinamente no exerci
cio do c8rgo de Intendente, em

comissão, 'o Sr.l),ljjguel Malakos
ki, funcionario da F l'efeitura
Municipal. A sua atuação na

Intendencia foi satisfatoria, do
tando esta Vila de melhoramen
tos que eram indispensaveis, na
conservacão das ruas da vila e

reparos n�s que conduzem a Igre
ja e ao Cemiterio Publico.

De ,TimbózinhoI

Fizeram anos

Dia 22 de maio, a distinta senho
ritaMercilda Reinert e no dia 24
o garotinho Célio Cesar, ambos
filhos do nosso bondoso assi
nante sr. JoãO Reinert, impor
tante comerciante nesta locali
dade.

Parabens.

Perdeu-se
Um Chapéu marca <.:CURY- na

estação de Taunay. Gratifica-se,
a quem o entregar nesta redação
ou ao sr, E S '1�A r4 I S L A U
DRANKA 94 .. 1

MISSA
As Iamilias Lyzandro Tabalipa,

Alfredo Pinto Tabalipa e Auto
nio Manoel Pereira, por este
meio convidam seus parentes e

amigos para assistirem á missa;
que por intenção de sua pranteá-
-da sogra, mãe e avó
Sra. vv«, Maria Candida

Guerra
mandam resar, amanhã, dia lO,
és 7,30 horas, na Igreja de São
João Batista, em Três Barras.
Á todos' que comparecerem a

este ato de fé cristã, desde já
, agradecemos 96xl

Aranha
Vende-se ,uma em perfeito estado
de conservação.

'

Ver e tratar com o sr. ALFREDO
FIEDLER 97-1

Festa em beneficio dos
alunos pobres

Os professores do G. E. Al
m�raDte Barroi"o, desta cidade,
levmão a efeito no dia 19, em

local que será brevemente de

signado uma festa com fins be
néficos; afim de dar roupas
proprias para�' o inverno aos alu
nos pobres daquêle educanda
rio.
Estamos certos que,' ninguem

fugirá a concotrer a tãomeritória
idéa de solidariedade humana.

De Cerríto
Ajustnram.suas proxima snup

das àia IOde Maio os jovens
José Hacker, .fi1ho do casal Jo
sé e Catarina - Hacker com' a

senhorita- G<;!rtrudes Reinholrl,
diléta filha do casal Germano
R€!inhold e d. Ana Hauffe Rein�
hold.

Felicidades.

!:
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NascimentosAniversarias
,', Festejou' seu natalicio dia 6 Está em festas o lar do sr. Do-

a .gracil' menina 'Wilma Claudéte, nato de Souza, chofêr categoriza
filhinha do sr. Euclides Bueno, do do D. E.' R. e de sua exma.

funcionario da Lumber, em Três esposa d. Marta K. de Souza,
1?arras:' peln nascimento no dia �1 ás

, Fazem anos: ' 4 horas da manhã; da robusta
>Y"., 'Hoj�,' dia: 9,

.

o sr. Francisco, menina Maria Teodora..
". 'Voigt,' residente em .Marcilio Dias; "

o sr. Gastão Casamajour; a distin
�á senhorita lada, digna' filha do
sr. Francisco Bojarski; a scnhori-

,

nha Line, dileta 'filha do sr. Jacó
Fuck Jl'.; 'a distinta professora
Neida Prada, residente' em Ja

raguâ: o menino Felix, filho do
sr. Antonio J. dos Santos, resi
dente em Salseiro; a exma. sra,

d. Maria Helena, digna esposa do
sr. Vitor Tomaschitz e o meni
'no Juvenal, filho do casal Wal.:..
frido Gonçalves;' o n0SSO presado
assinante Boleslau, escrivão dis
trital de Major Vieira.
Dia 10.. a exma. sra d. Berna-

déte, digna esposa do sr. Aleixo AgradecimentoBreny, a béla menina Gonda,
filha do sr.' Willy Gorseltz; An- A' fdm\lia do falecido
tonio Pazda, residente em Rio Roberto Koch
do Pinho.

, f' d di 86
Dia 11, a distinta snta. Zilma, que ln ou seus las com

dilêta filha (la exma, viuva d. anos .de idade em Taunay,
vem por intermédio deste jorAnita Buss; a menina Rosic1er,

filha .do casal Alberto Casama- nal agradecer a todas as pes
soas que a auxiliaram durante

jour; o menjino João Nelson, filho
a enfermidade, ás que estive-

de José � oaquina Grittens.
ram 'presentes duroante .seu

Dia 12, o nosso assinante sr.

'Pedro, Grittens, residente . em passamento, ás que o acom-

Marcilio Dias e a. senhorinha panhararn até a ultima morada,
ás que apresentaram seus pe-Hílda, filha do sr. Nabor N. Pinta. '

zarnes por cartões ou .pessoal-
, • Dia 13\ o sr. Heriberto Maul, mente, ás que enviaram flôresr:esiderate .em Blumenau.

�

e finalmente, em especial, ao \

,
Dia 14; NiÍcéa, querida filhi� revdmo, sr. Pastor George

';r' :":I:iha do..casal Wilson Wendt; o Weger, pelas suas orações e pa
,,'

"

"menino Silas, filhinho do casal lavras de confôrto pronuncia
I, Gusta:v.o�A,.�á \R-adke;· de Paula das perante o corpo do falecido.

'

/,rj"P'ér�,i.Hl'�··'� . 'fI,' >' •

'

A todos, enfim, .ímorredouros7::� "�, biá':;1'5.�,di mentIlo' Sergio, fl-, agradecimentos.
>"',, :ihhího de casal "AÍCidio Zaniolor

,

�

á senhoj'lnba Dirce; filha do casàl" C�?oi�hàS,. 2 de-junhp de 194,9.
Otto Hoffmann; o nosso assinan-"
te sr. 'Johanes Bothert, habil pin
tor .aqui estabeleeidó; o menino'
Dirceu, -filho do sr.' Francisco F"
Pinto, tes�deIite em Joacaba,

A�todos os nossos parabéns.

- O sr, Antonio de Oliveira
e Da. Francisca de Oliveira,
tiveram a satisfação de receber
em seu lar um garotinho boni
to que puzeram o nome de
Wilson.

Parabens

Visita
Tivemos o prazer de receber

a visita do sr. Guilherme Mohr,
residente em Pedra Branca nes

te murucipio e que tomou
assinatura deste jornal.

-�.,....-

Sociedade Recreativa
São Bernardo '.

A D i r e t o r i a convida
os srs, socios pata a Assem
bléa Geral qUE" se realizará no

.domíngo dia 12, às 14 horas

95":1 A DIRETORIA'

o Governador Aderbâl pe-'
dio prorroga�ão de licença.
A Asse�bleia Legislativa'

do Estado concedeu no dia 3
mais 90 dias de licença ao sr,

. 'Governador Aderbal Ramos
da Silva, para tratamento de
.saúde.
Assumiu o cargo de Gouer

n.ado·" o sr. dr.José Boabaid.

de

felicitações pelo nosso.segundo-
""'I'. to

etuverseno
Alêm dos inumeros cumpri

mentos pessoais que recebemos

pela passagem do segundo, ani
versario desta folha, merece re

gistro especial os seguintes:
«Ilmo Sr. G.uilherme Varela, re
dação do «Correio do Norte»

Venho com esta trazer-lhe os

meus sinceros parabéns pela
passagem do 2° ,aniversario,
transcorrido no dia 29 de 'maio

p.p. desejando felicidades a to
dos para que não cessem as

atividades de todos 'os que di

rigem o conceituado orgam se

manal «Correio do Norte». '

(ass.) Ecíldes Grittens.
.Cereia, 6 de Junho de 194,9.

De Felipe Schmidt, recebe
mos o seguinte telegrama «Pre
sado sr. diretor do Correio do
Norte. Pela passagem do 2° ano
de existencia do grande orgam

da' imprensa catarinense dese
jamos votos ele prosperidades».
Saudações Augusto Brauhardt.
- O vibrante colega «Itajaí»

que obedece a direção do ílus- ,

tre advogado sr. Wilfredo
Currlin, publicou dia 28 do
mês passado a nota que abaixo
transcrevemos com os nossos

agradecimentos.
«CORREIO DO NORTE»
A data de amanhã assinala

a passagem do 2° ,aniversário
de fundação do nosso valoroso co

lega de imprensa «Correio do

Norte», que se edita na pro
gressista cidade' de Canoinhas,
sob à esclarecida e competente
direção dos jornalistas Silvio A.

Mayer e Guilherme Varela."
Nossas sinceras 'felicitações e

votos de prosperidades.
A todos os nossos agradeci

rneutos,

Vai ter Marmelada
o .nosso colega «Correio do Sul»,

'que se edita em Laguna sob a díre-
. ção do vibrante jornallsta sr, João
de Oliveira, transcrevenao o artigo
de Zé da' Serra,

.

sobre a fundação .

do 'partido Ademarista naquela pro
gressista cidade teceu o seguinte
comentario:
É com estas manchettes, que o

«Correio do Norte», jornal que cír-

cula ás 58. feiras, na prospera cidade
de Canolnhas, no norte do Estado,
se manifesta, quanto á campanha
politica que levamos a efeito.
«Correio do Sul» tem o prazer

de transcrever o artigo extraido
do órgão de imprensa acima, que
tem como diretor - propríetaríó o

ilustre sr. Silvio A. .Mayer e Reda
tor: Guilherme Varela.

F�ça do CORREIO DO Nüt<TE o, seu Jornal
, "

:V
e

.'
:;
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�éM-SE FA8RÚ:ADO �AVIOS DI:?
CIMENTO OI:? 14.000 TONELADAS. '��.�
SA-O MUITO .I�E.sI.sTêAlTE'S E SÃO
I=E/TOS MUITO MAISRAPIPAMENTt= De

0/.JE OS DE A<L"O, AL6u/l.tt.4,S 8..aR.eAS OE
AK:'O DE 'REl=oR<i:O rlfM 8,0 METROS

OE COMPRIMENTO.

OS IAlGLiSES
ESTAÕ I=ABR/(.."'AN
DO SAPATOS DE

IJM MATERIAL
PLdsTICO 1\1A IS

t- !JlIRAl>O!JfK) E
SAOIO DO 0l1E O
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(Agora sob o patroéinio de JOÃO, SELEME)
VOCÊ SABIA que a oficina JOÃO SELEME. além de vender ca-
minhões White, dispõe de peças e acessorios FC1l'd e Chevrolet�

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e feiTaria, depo�ito de

ferros, radios "Indiana" e completo sortirY�ento de correÍas 'de lona'

para industrias, a ol'g&.llização do sr.' JOAO SELEME�vcnde ma-
.

quinas agricolas �. '

.

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

A Sífilis pode originar que
da do cabelo, das sobrance

lhas, da barba e das unhas.
'

Tratamento eficaz

,

Sra. Guarda-Livros" fls. �ela
çào de Empre'gados (2/�).
Para pronta entrega

, Impressora Ouro Verde Ltda.

J 'Inl'posto T'erritoria,l.
A 'ASSEMBLEÍA LEGISLA

TIvA APROVOU O P'ROJETO
DE LEI DA. BANCADA, UDE
NISTA QUE ISENTA DO IM

POSTO TERRITORIALOS TER
RENOS DOS LAVRADORES

QUE TENHAM A.REA INFE
RIOR A 20 HECTÁRES(?OO.OOOO
mq) E QUE SEJAM POR ELES
CULTIVADOS.

Imposto
municipal

Paga-se neste mês na Tesou
raria da Prefeitura Municipal
e. nas intendencias distritais de

Três, Barras, Major Vieira, Pa
panduva e' Paula Pereira, sern

multa até· ;:W do corrente os

impostos predial E" territorial
urbano. e suburbanos, (lotes).

I mposto emulta
Paga-se até "o dia 3I} do cor

rente mês, sem. 'multa: na, Cole
toria Estadual e nas Coletorias
de Papanduva, Três' Barras e

Major Vieira o 2° semestre do
imposto territorial e a do '1°
semestre com 20% de multa.

,

E são nossos desejos que no norte
através da voz destemida desse
vibrante semanário 'se Impregne
também no 'povo o mesmo ardor
pela bandeira. do Partido Social
Progressísta; qual temos feito, no
sulcatarínense. Diz o '<ICorreio do
Norte», pela Pena não menos arro-
jada de . Zé da Serra.. .:

_'

E transcreve.o arrígo em questão.'
Gratos.

' ,

, " " ,
,

"_o ,..,-..... _".-,

Alistamento ,"milihn, ',;i
'Todos os j;vJn� 'i ����i4��

,

.
.'

. ' ,',. :' '. " � ". . , .

durante .O
_

ano de'.. 1932" são
'obrigados a se alístarem nas

juntas de Alistamento- -Militar
até o dia 30 de junho, sob

pena de '!o cruzeiros e outras

penalidades.

c Bodas de Pr.ata
Festejarão dia 14, a pas

sagem do 250 aniversario
de casamento; o sr: Abra
hão Mussi,'] industrial esta
.belecido neste Municipio e

'sua exma. sra. d. Nura Mussi.
, O '.distinto casal que é
muito estimado nas rodas
sociais desta cidade, recebe
rá, nesse dia a prova do
bem que todos lhe querem,

«Correio do Norte» asso�
éiandQ=se a todas as hornena
nagens, ,apresenta antecipa
damente seus melhores cum

primentos pelo� transcurso
de tão memoravel délta.

Falecimento
Faleceu, terça féira e sepultou':

se no- dia segllint� a menina Ma
iia!de Fatima, filhinha do ,casal
Ernesto Pereira dê Alm'eida e d,
Âraci Varéla :de Almei4a.

Pesames.

- .. ,.. - --�.__:__ _ ..........

,
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