
HORIZONTE'S POll.TIC
mãos o destino' do Brasil no to
cante ao futuro dirigente da Na
ção, chamando-para conversar «ao

pé do fogo» os majoritarios dós
partidos: Milton Campos, a

governadorde Minas Gerais
Otavio Mangabeira. o gover
nador da Bahia - WalterJu
bin, o gouernador do R.. Gran
de do Sul e : mais alguns'
governadores dos Estados do

Norte, não diremos de presti
gio politico,mas de alta visão
civica e resolveu a situapio
que marchava para o caos.
para a perpetuação do man

donismo, para o eterno drs
calabro das oligarquias que
tanto infelicita o Brasil.
Dess'arte a estrêla politica

dos <nereusistas» vai se apa
gar entre nuvens funestas
donde nasceu e 5 Catarina
que sempre mereceu melhor
sorte, vai, ter um futuro tran
quilo, próspero e cheio de en

cantamentos,
E a UDN que tem como astro
de realgrandésa, o Brigadeiro
Eduardo Gomes seguirá á ris
ca o seu programa, cumprin
do, para gloria do Brasil os
altos desejos do povo livre e

democrata desta Patria imen
sa no SeU territorio e deslum
brante .

no talento de seas

maiores Homens.
ZÉ DA SERRA -

r '

Não póde demorarmuito tem

po essa tapeação em que estão
vivendo os brasileiros, ocupados
pela sucessão presidencial. Ver
dade que "são tantas as ocupa
ções da vida atual que, certa

parte; tem mais no que cuidar,
mas, nas horas vagas pergun
ta a si mesmo, consulta os jor
nais, indaga dos amigos" enfim,
'quer saber o que se está fazen- .

do púr detraz dos bastidores

políticos. É o que queremos es

crever 'aqui. Já dissemos que
depois da volta do General, d'�
'sua viagem á América do Nor

te, tudo se esclarecia e esclare
cido está, com espanto de mui-
,ta gente. Quem seria capaz de

supôr que o General Dutra, bo
nachão, quiéto, ouvindo, duran ..

te esse espaço d'; tempo em

que governa, comentarias de
toda a especie e de todo o ge-.
nero, pudesse, subitamente, re

solver o magno problema, sem

golpes, sem passos de magica.
- Resolveu'? indagam os aeo

modaticios.
,.:_ Como é que não!
A. U. D. N.' traçou seu progra

ma dentro das normas dernocra
ticas, perdendo aqui, ganhando
ali, -vencendo a acolá, foi dou
trínando sua grei, dentro de um

critério elevadissimo, enquanto
que o P.S.D."remanescentes da

ditadura, paz em pratica, ou em

solução- de continuidade, foi usan
do os mesmos processos do tem

,po Getuliano e para nós catari
nenses a extensão da interventoria
do sr. Nerêu Ramos, felizmente, Em consequência das criticas

precisamos frisar.: para exaltar feitas na' Camara á carta que

para elevar o trabalho do «Cor- havia endereçado 'ao' secretario
reio do Norte», aqui neste peda- do Tesouro dos Estados 'Unidos,
ço pequeninho tudo -correu e cor- o sr. Corrêa e Castro, ministro
re ás mil maravilhas, sem vigan- .da Fazenda, em carta' ao presi-

� ças mesquinhas, sem desdouro pa- dente Dutra, reiterou seu pedido
ra os homens de responsabilidade. de rlemissão, em caráter, irrevo-

Reatando o' fio do nosso co- gavel. O Chefe da Nação, dada
mentario está tudo resolvido pa- 9 decisão do .titular das finanças,
Ta o. tutnro., 9.P. s, 0._sli�e_ºslo..::-,._at�l(i.t:,u,,!? ,�I} p��i�o:-. Foi. n<?
se majoritario porque elegeu o pre- meado para a pasta da Fazenda
sidente Dutra, deu lugar para que o sr. Guilherme da Silveira, que
êsse que é Majoritario, de fato, vinha exercendo at.é agora as fun

chamasse os velhos combatentes' ções de presidente do Banco do

da Ditatura e puze-se em suas Brasil.

Demitiu-se o. M'inistro
da, Fazenda

3 Ano Canoinhas Santa Ceterine, 1'6 de junho

r- Diretor-proprietário:
'f:leda'tor: GUILHERME VARELA
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SILVIO A. MAYÉR
Circula às 5as feiras

B;RASIL

Pelos Correios e Tele-
9r�fos

Assumiu as funções do cargo
de' 'I'esoureira da Agencia Pos
tal e telegrafica desta cidade a

exma. sra. d. Maria Pereira
Peixer, em substituicão , ao sr.

João Selem 'Fernandes. atual
chefe da mesma Agenciá.

Mês de festas
Junho sempre foi o mês das

grandes festas:
'

S. Antonio, S.
João, S, Pedro � S, Paulo. Já

agora anda tudo modificado
nem fógos, nem balões. O mun

do é assim mesmo, cada dia

que passa .ha uma geral trans
formação das cousas: Para' me
lhor? Para peíor? Sabemos lá!

O caso é que ·lOS dias suce

de-sem e, a hurtianidade vai se

habituando á evolução social.
Vivemos num tempo em que

as festas populares vão ficando
em plano secundário. Nós pas
samos, mas Junho ficará com

festas ou sem élas,
"

O frio, êsse terrivel inimigo
,do pobre, aqui a 800 metros
-sobre o nível .dol.mar é de .Ju
nho e com êle ficará 'éternameri
te.

<

choveu

Se te coça, nõo te coces! ...
. Passa MITIGAl, que isto -pcssot...

ffi�,

R

.. , BAYER , bom

O velho Beringéla viajou'
.Interessante a vida desse (10S- tava em seu barbaquâ. Ah! 'I'e

so grande amigo e sublime re- lefone. �; telefone ... outrans
+

-

por.er.; ,',' missao de pensamento;' que
Desaparece como por encan- vem -ser -8 mesma coisa nestes

to, sem, comunic�r a ninguém. pagos iluminados pela luz da

Verdade que esta em vesperas lua aurínevada, .

de completar mais um ano de O velho faz falta. Generoso

�xist.encia., util co.mo., todas as. como o vinho, pois dizem' .que
'mteh�enClas .prevílegiadas, a si quanto maís velho mais gene
proprio � a quem déla não .pre- roso é o vinho. Faz falta- di
cisa." Andamos a . manhã in- ziamos. Essa semana �ão ternos
teira ii procura do homem, por-, uma anedota. 'Que pena! ,

que sabíamos que êle não es- ' MANÉCO'

Boião
Iniciaram dia 14 ultimo suas

atividades os componentes do
Bolão de Terça-feira, tendo

promovido uma alegre festinha
que agradau seus convidados.
Para breve está marcada

uma sensacional partida com

seu congenero de Mafra.
Gratos pela atenção dispen

sada ao representante desta
folha.

Páscoa dos funcio
nários públicos ;�,
o sr. João Belem Fernandes

da comissão regional da Pascoa
dos funcionarias publicos, está
convidando todos os servidores
publicos, pata tomarem,' parte
na comunhão geral que será
realísada na Matriz Cristo H€i
desta cidade, no . proxímo dia
26 do corrente, durante a missa
das 8 horas.'

'

Trágico acontecimento
Dia '5 do mês corrente um avião

que viajava para Porto Alegre,
chocou-se com o pico do Cambi
rêla, serra proxima a Florianopo
lis perecendo os 26 passageiros
que levava a seu bôrdo. '

Os cadaveres foram
'

recolhidos
e remetidos ás suas familias em

diferentes Jogares do Paiz.
'

O acontecimento causou geral
consternação.

Corpus CrisH
Como acontece todos anos'

vai ser hoje, comemorado pe
los catolicos de Canoinhas, o

dia de Corpus Crístí, com
missa solene e grande procissão
que percorrerá diversas

.

ruas
da cidade.

" '

A missa será irradiada
Radio Canoinhas.

pela

Um empréstimo
Quasi Nasceram a

do Aviãol
bor- O Governo do Brasil apresen

tou ao Banco Mundial um 'pe
dido de empréstimo na impor
tancia de 45 milhões de dóla
res. Essa importancia se desti
na ao financíamento ' da cons

trução de uma grande usina
hidro-eletrica, de 120.000 Kilo

watts, 'no' vale do rio S. Fran
cisco. A proposta, ainda, está
sendo estudada pelá Banco.

Dizem de Londres - Os tri
pulantes de um avião fretado de
Munich para Nova York quasi
tiveram que se improvisar em

parteiros quado inesperadamente
duas senhoras de um grupo de
deslocados de guerra, que viaja
vam no aparelho, começaram a

sentir as dores do parto. Depois
de colocarem-se em contato pelo onde' uma ambulancia iâ espera
rádio com o médico do aeródro- va as senhoras. Pouco depois uma
mo de Prestvick, na Escócia, o ' delas dava á luz a uma menina

piloto acelerou a marcha do avião -

e a outra tinha um robusto va-

e chegou' a tempo no· aeroporto, rão.
\,

,
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13 AZAR'? E'E',
)

J� faz "alguns: anos q,ue a' di- ao qual o celebre escritor Guerra
'recão duma linha de estrada Junqueiro, já em vias de con

de' ferro de Nova York 'recebeu versão, chamava «O grande
,

um abaixo assinado, em que se crimtnoso nacional» falou na

pedia fosse 'mudado o horarío sessão geral da Maçonaria e

do trem e a plataforma da sai- diante do representante das
da; pois ia partir ás 13 horas «Lojas francêsas». E entre outras
e 13' minutos da' .plataforma .invectívas contra a Religião dis

N°, 13. Era o trem que levava se naquela ocasião, era 16 'de'
os passageiros a ,um�' corrida maio de J911, o seguinte:
de cavalos... «Com essa lei, dentro de duas

. Um dia eram' 13 os convi- gerações, ,(istará completamente
dados á um almoço, quando eliminado' em Portugal o cato
notaram esta azarenta 'círcuns- licismo» ...

tancia' convidaram' 'um iridivi- .

E 15 anos depois a Mãe do

duo estranho jJara' sérem 14.', Céu aceitou o desafio apare
Acabado o almoço despediu-se , cendo 5 vezes no dia 13 a

o tal e com ele haviam desa- tres creanças ...

parecido diversos preciosos E; a:Jezal"?e todos as perse
talheres de. prata ... É ou não é guições ef tropelias, de calunias
azar? e injustiças apezar de força
A 16 de Abril de 1917 Le- brutal e bombas de dinamite

nin e Trotzki inauguraram a vivendo ainda a primeira gera
revolução comunista em Petro- ção, o Catolicismo vive em

grado,
'

chegando á, triunfar no Portugal, prospera e floresce
dia 7 de Novembro.i. 26 dias como não, se viu de ha dois

depois (.:?xl�) no dia 13 de Maio seculos. 'centenas de milhares
Nossa Senhora começou em de romeiros, com, sacrifícios in
Fátima á sua contra'. revolucão �riveis acudiram à «Cova da
mundial 'com 3 creanças. .. "e... Iria» o sentimento religioso' se
26 dias (2x13) antes, no .dia 13 revigorou em' Portugal e trans-
,de Outubro, apareceu p�la ulti- borda cada' ano mais" para as

ma vez. nacões do mundo inteiro ...
,

,
O autor da «Lei ,da separa- - "É ou não é azar o l3?

ção da Igreja e do Estado» É sim, mas' pata os.rinímigos
em Portugal, um' estadista de Deus.

,

adversaria ferrenho d� Religião XAVIER MONTEIRO

Ver 5 o S' , P' r a
(�ULÚ ZICO e JUUO MANÉ)

Vamos falar sobr� política grossa? Qual, é e nosso.\.'_
Lá na cidade do Rlo O Brasil que é imenso
,Na Capital Federal.,' Vai sair dessa folia, ;
\
Houve a tal reunião

_

f P'ra. soment'e garE),ntir
,A's ordens do Geíleral. A' -nossa Dgtnocracia.
- E certo saíu coisa ,Má! - Ôba ...

-

("o •

, .I. A .(

De Minas veiu seu Miltôn
.

O tal que é udenistli,
Manga,beil'a tambern veiu
Era o I segundo da lista.
-:-É das bôas

o Brigadeiro, batuta
Vê as coisas sem falar,
E o velho G'enei-al (

Quer forte a t.erra deixar
- P. S. D. vai, se .. :

Outros 'dois não sei o nome
'

Acabemos o quereinismo,
Mas podeinos 'garantir. Mandemos pl'á outro rogar.
Que farão o Presidente ' Em' 1950
Oue B. todos vai acudir. U. D.,N. vai mandar'
_::_ E acóde. . .

- Aí dá' de soltar foguetes.
--------�--------�------------------

Liga Pa'uli'stà C'ontra ô

Tuberculose'
Parteiras! Cooperem na defe

za da' criança', brasileirã contra

a tuberculose.
Aconselhem ás mães que' va ..

cinem seus filhos contra a tu",

berculose pelo BCG DESDE O
4° DIA DE VIDA,-
( A Tuberculose' causa 100:000
mortes pôr ano nO Brasil.

Ajüde a deter êsse mal avas
àlar:lor vacinando-se e aconse-

,
_. I -

•

lnando os ,outros a se vaCIna-

rem com o B.eG.
Peça instruçfSes ao pôsto sa- '.

nitário mais prôximo.
Procure o Dispensàrio de :tu�

berculose mais p!'óximo de s�a
residência duas v�zes por ano

paTa 'ser submetido ao exame

de Raio X.
(

Vacine-se pelo BCG contrá
a tubercuse.

ponte1
Não somos ,adviuhos, ,nem

tampouco quer,emos ir além das
sandalias. Temos, p'orêm, a cer-:.
teza que 'se não' tomarem provi-,
deucias 'a', poúte sobre o rio Ca
noinhas, ali na entrada da cicia-

'de, cair� fl:agorosa e, ,espetacu'lar
mente. As pl;ovidencias até dqui
tomadas segundo sabem,oR, não

passaram de estudos. Três oll qua
tro vezes a engenharia local an

dou' alí' pelas iII] ediações fincan
do balisas, olhando' pelos teodoli
tqs. tomantlo notas e .. : pronto .. _

Djzem qne vem
-

cincoenta 'mil
cruzeiros para a continuação, da
obni. do quartel, mais dinheiro
virá para pagamento do atrazado

: "e as noticias sobre a ponte ",3.0 ue
móldes a deixar o canoinhensp sem

fé na palavrá dos gp.ver�antes."

,

Que é da ponte?

Musica bôa
Já comentamos certa vez es

se caso interessante de menos

prezo aos conjuntos musicais
organizados aqui em Canoi-
'nhas.

E pudemos demonstrar á luz
da sociedade que êles merecem,
o apoio das sociedades recrea

tivas locais.
Canoinhas tem dois conjun

tos, musicais" jazz-band, dire-'

mos, iguais ou tão bons com.o

os que são trazidos de fóra.
Instrumentos iguais, musicas

mandadas buscar nas casas do.

genero enfim. capazes, de' satis-"
fazerem aos mais eX,igentes. Em,
vez de protegê-los é o que se

vê:- paga-se dobrado e mandar'
Sê buscar orquestras, com «su

taque' estrangeiro. lá .de fóra.,
Está errado os artistas locais,'

uma mocidade brilhante, capaz

é .de ,fóra
de executar �as mais animadas

concepções musicais, fazem força
mas ninguem a estimula, nin

guem ,a entusiasma. Quando
'uma festa se faz" manda-se bus
.car lá' fóra conjuntos mambem
bes, sem organísação, sem pre
paro necessário para agradar,
para satisfazer.

É uni mal mandar vir de fó
ra para suplantar o, que aqui
temos de superior.
Que nos perdoem as direto

rias do 'Canoinhense e do Ope
rario mas é riecessario estimu
lar o. que é, .nosso.

Quando vem o Carnaval é
aqLjele estrago abrem-se' credi
tos' fa bulosos para pagarem coi- ,

sas, ás vezes, sem valor.
Que será o' conjunto Yara? \

• Uma interrogação . .'. J B'

Sociedade Henefi��nte
(O'NVITE

Operaria

Convida-se os Snrs, socios e' distintas famílias, para'
o. baile social à ser realizado em a noite de 25 de ro-.
nho corrente, nos 'salões sociais, abrilhantado pelo famo
so' Jazz-Band "YARA:', de Serra> Alta.

Nota: Reservá de mêsas 20m o zelador, a' partir de
, ' f '

-

22 de Junho corrente. _ ,
,

,

Solicita-se aos ,Snrs. socios, apresentarem a carteira
social, munida, do ultimo talão-recibo. PQr ocasião do baile.'

R'. WALTER 10 Secretario 98 - 2
..-:

'Caixâ, Nacional de' CapitaIlzavão 'S. 4.
Uma Instituição Nacional, para favorecer a economia

I .

, ,', '.,,'
Autonízada a fUli4cionar pelo Decreto Federal n. 22.258, de 12-12-46

CapVal subscrito: Cr$ 3.000.000,00 _ Realizado: Cr$ 1.485.000,00
.
' Séde' Social: São Paulo _' Rua, 7 de Abril, 252 -, 4° andar.

Caixa Postal: 192-À ''';_', Fone: 6-7004.
'

,

SORTEIO, DE AM'ORTIZACÕES ANTECIPAQAS
Amortização de Maio dê 1949

.

No sorteio, de amortização, realizado, em' 31 de" Maio foram
,,'

. ,
sorteados as seguintes combinações:I ,

'I
"

." PLAN? 21 ANOS' E 30 ANO.S:

H,O O' UOF ,K'ON
, ,"",. �

M OcS ,I J J U K T D
'"

"

KJO
, -..;

À 55
PLANO 12 ANOS

C C S·_ X, U V L K G

'UNV EMl IPV

L •
,

Tê;dos os titulas ççmtempladbs serão LIQUIDADOS IMEDIA TAMENTE
O proximo 'sorteio de amortização será realizado em nossa

< séde no dia ,30 de JUNHü de 1949 às 16,3Q horas.
A única ,conip'anhill. 'que tem um título! de liquidação aos 12 anos
A única que distribue aos portadores de seus títulos, 60% dos lucros,

anualmente, a partir do 5. ano até o termino do contrato,
A única que oferece valores de resgate. semestrais a partir do ). ano.

, A Í\nica <}Ile equipam os resgates com os depositoi> de 7. ano de
,

,
'

,
" vigencia dos ,títulos.

'

A única que paga- o C,lI PITAL DUPLO' na primeira combinação. sor
,teada e o capital nominal nas demais combinações.

SUÇURSAL, EM CURITIBA
ElIA EBANO PEREIRA; 28 -\ 2.0 ANDAR.

!mm

Agente nest3: cidade- Antonio 8u!gardt,
WAi

Nossa Senhora de
.

(Publicação à pediâcí de' MI-
GUEL DUREK) , ' \

N, SI;a. de Fãtima qei�ou no

corpo e na' aima dos espanhóes
\abundantes graçasmaternais du
rante sua estãda em MadrId,
Toledo e outras cidades. Çuras'
milagrosas; edificantes afirmà
ÇÕe':3 de fé, sobretudo a'esperan�
çá de um reviver cristão, que
eíeva a peninsula.

O Cardeal Cerejeira', Pàtri,ar
ca de Lisboa cheg04 de avião pa
ra o encerramento do Congres
S0 M9riano. Assistiam ,I) Chefe

.. do Go,verno, Géneral Franco, os
membros do 'Caverno, etc.

'

Depois das vigíliftsem honra
da, c21estial �enhora, iniciou-se
a procissão'de despedida, acom

panhada entre vivas por cente
nas de milhares de fieis.

A milagrosa imag�m de Fá
tima havia, perco'rrido, durante
,a triunfal' semana, as ruas de
Madrid, para ir, desde a Cate":
drai, de templo em ternplo, pe
los suhúrbios da Capital, com

'.
'

Fátima em, MadFcid
gesto de maternal solicitude pe
las operários que neles habi
tam; acorrerà·m estes· aos milha
res á missa de 'comunhão e'

vieram dar, a() rornper do dia,
explosões de fé mariana... Os
sacerdotes passaram a noite em

vigílià ouvindo Confissões.
')

Dizem que, quando a procis
são se dirigiu a' Las Ventas,
uma mulher prostrada de joelhos
interrompeu ,o' desf-ile para gri-'
tar quê havia sido curada de
,uma ferida malsã.
,A ora(,:ão dos, ,enfermos con

gregados na praça, da Armada
nas v,ésperas da partida da Vir

gem, se expressou em G,enas c;o�
movedoras. Ao terminar fi mis
sa, o C8Tdeal Cerejeira' deu a

bel}ção do SSmo. Um_grito d�
mulher interrompeu a unção etc
momento: «Miiagre! Milagref»
_Mari a 'Tollos, de 38 anos, to�

'talmente paralítica, caminhava
• t< '

para o altar, tendo abandcnado
as mule,tas. Quase ao mesmo

tempo 8e 'operaram outras curas;
"',

Aumento do
selario-lemilia '

Em 1943 foi instituido no

país o salario-íamilía, ficando
estabelecida' a importância de
Cr$ 50,00 a ser paga 'por filho.
Atualmente, acha-se em dis

cussão na Câmara um projeto
que eleva o abono 'família, em
vista' do considerável

\
aurnen

to do custo de vida, au mesmo

tempo que faz uma distribuição
mais equitativa.

�
O projeto, que já foi aprova

do pela Comissão, de Justiça;
prevê a seguinte tabela:
'Para salários ate 2�000 cru

zeiros, Í50 cruzeiros por filho;
entre 2.001 e 3.000 cruzeiros,
120; entre 3.001 e 4.000 cruzei
ros, 100; entre' 4.001, e 5.000
cruzeiros, 30; entre, 5001 e 6.000,
60; entre 6.001 e 9.999,00 por
filho. Alem de 10.000 cruzeiros '

nada.
Ainda dispõe quê acima de

8�OOO cruzeiros, até... 10.00b"
sórnente terão direito ao salário
família os casais com mais de
três .filhos menores. '

Oqueé bomé um tesouro'
Beba pois, o C a f é

«OURO»
INSÔNIA

ataqu.es, palpitaçõe�, depres
são moral, (!Igitação, onqús
tia. Maraval acalma a i�ríta
ção, elimina o desassossêgo a

(!IS crises 'nervosas e dolorosos .

J�IARAVAL
CqJmanfe dós /nerros

L:.oucas
•

por 'preços
, /:.
re dUI i d i, sslmo S
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de Fulgência Vaz Sanches,' pa
ralítica do lado esquerdo e ce

ga; de Mercedes Lopes Linha
res, de 75' anos que se sentiu

cllr,ada da hemo'plegia que so

fria há 6 mêses. As três subi
,ram ao altar recebendo a ben
ção do Cardeal, entre enfermos,
'acompanhados de cem médicos
e mil 'enfermeiras.
Com entu'siasmo_ inde!'críti

vel se aplaudia a VirgerrÍ' de Fà-,
tima. I?ura'nte o dia desfJlaram, _

r

pela' J:raça cerca de ,�CO.OOO pes..:
soas, Mais tarde se soube da
menina lVIarciza Garcil}o jara
ataçado de meningite tubercu
losa. A Irm� lVIe:r:cedês Mendes,'

,

que ficara 10 anos imovel' pela
para1ísia, P9de subir ao altar e
mais tarde á sua cela, «Si eu
não fossE' crente, o que vi bas
taria para com�ençer-me», dis-

\
se o dr.' Angelo Mila, seu mé-'
dico 'assistente.

'

( Flancisço, iJe Luis corresp.
,

N. C.) 102�1
Transcrito do j-ornal «O Apop-

tolo».

,I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,11 .r.?t . t!.

",CORREiO 'Dá' NORrrE'
-

V
, ,

" .tS'EMANA:HIO DE :MAIOR 'TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE
, � , ,

"

IlIlffillllllmlllllllllmllmllmllmllllmlllll!lIlllIIllIlllllldI!!ml1IIIIIImllllll�J'lllIllllIIliIÚllll!lllllIlIlIIIIMmllllldlllllmllllll1IIIIiIIIIIIlIlIlllllll!mllllhllllllll!111111I1111I1I1II1II111l11111I1111II1IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
. - ,

� -Banco Indústri� ��. Comérciq· de Sta. Catari�a SIA
� • . .., f. 1 "

� Matriz: . 'ITAJAI, _' Fundado em '23 - 3 - 35 :=:
,

--
, -Enderêço telegráfico: <d N C O» ==

::E Capital' integralizado .

� :. . .... . r. . . (' .. �. Cr$' 15.000:00:0,'00
� Fundo de res�rva legal' e outras reservas em 31-12-48 Cr$ 22.3,43:244,40;:"
� Total do não exigível . . . . . . . . . . ',..' "Cr$ '37.343.244,4Õ' ,:-

'

:i'
'

.

Filiais, Escritorios, e Agencias em: , __

--=

Araranguá =>, Blumenau _ Braço do 'Norte _ Brusque _ Caçador ,-"lCanoi!'lhas _ (arri =_
'::§ birel.lil: -:- Chapecó _ Concórdia -, .C:::esciúma _ Curitiba _ Curitibanos ,- Campos No- �
-= vos '-L'Fldrianópolis - Gaspar _ Ibirarna --:- Jnd@:ial _ Ituporanga :.,.- Jaraguá .do Sul _ ::::=

"Joaçàba - Joinvílle - Laguna - Lages _ Mafra _ Orleães - Piratuba _ Porto União
=

== -:- Rio .de Janeiro _ Rio Negrinho _ Rio do Sul +-r Sao Franeisco. do, Sul -:- São" Joa-,'::__ ···�···"·····-"·�·-················r··················.�.. , -

'. quim .,- Taió _ 'I'angará - Tijucas - Tubarão _ Urussanga _ Videira
'

,. Escrito,rio de Aavocacia·

,!; Filia' do Rio de' Janeiro: � Filial de Curitiba: � ,

..
, João Co,lodel 'e Egydio, Pereira

= == ,ADVOGADO' I" PROVISIONADO/'

� Travessa do Ouvidor, 17 ,-,A ,.(te�reo) \ Rua Monsenhor Celso; 50
_

-

Escritori'o: Rua VídalRarnos (edifício Bento de Lima)'
.

.

Caixa Postal, ·'1239 } : Caixa· Postal, 584, =-_=_-
-=. . , . =- Caixa Postal 136 I' Canoinhas
� Telegramas: ,- "R I O I ,N C O" Telegramas: "I' N}:::' O" ==

'

---.. _

'�
L

'
I'

Taxas de, Dépositos_.' DE:NTIST�s'
. � CONTAS DE MOVIMENTO CONTAS A .PRAZO: _o.

:e A Disposição ' 2%a. a, Com-aviso de 60 dias' 5%a. a. -.

Limitada 3%a,.�.a .' II II "90 II 5112%a. a.
=

.

-=

Particular 4%a. a. II II II 120 ,;l 6%a. ,a.
-

E
Limitada Especial l 5%a. a.. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a.

-

.

,;
... ;' \

.' BEPOSITOS ;�PULARES
II .." 1

a;� . •

6Y2%q. a.
,
=

� ,h"
_

=
_Depósitos especiais .a prazo e c/aviso, saldo mínimo, de 50.060,00 70f0! a ..a."

,

'\
_

= ,CAPITALlZAÇlq'- SEMESTR-At
'�

= Ag��nçia nesta; cidade à' Praça Lauro Mhller, ,esquina Rua Major Vieira
=/

::; "� [ t' (Com'�c,�sa 'forte subterranea). '>:"
='

Abra'
,

Oíba
.:

contaL no,c('INC8�' e. pague com cheque! ---
� • ",:,,,,.:•• ', .••� - ....,.. ... t-..",..,

....
_ '", .,.;.0;"..<7.".... .) :"&0 ,i ...

_

�11111I1II11II1I111111I11111II111111�llllllIllIlllllIlllImlllllllll�1Ilmllll�II�II!II�lmllllllll,mllmllmlll�lImlllllllllllllll�I�III!m�1111.lllmllm!I�111I1I1111I1�mQlm��IIII�IIIIIIIIHI�lllllmllllllmlllllwIIlIlllIlqIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'�
,

. j �.�.' ,
"

�"":.' t j,., f • ... r
,

. "
,

'Oper.ações ; Partos Doenças dé 'Senhora�
Agulhas, Dis(�s e Vitrolas Ondas -Curtas _ 'BistUli Elétrico _ Elétro Coagulação -)RaÍos Ul-

só na
"

tra Violeta, e "Infra 'Vermelho. Cirurgia Geral:" Operações de Apendi-
,Elet.r,6, N.,oVldades L tda. 'cite, HenlÍa, (Hendidura), Figadov.Him, Útero, Ovario, e Trompas, Ilil-j

tubação Duodenal. "'"

,

, ,Consultas'fdas- 9 ás' 12 e das 2 ás 6 hOf3:svende�se' \

h
Vende-se 8(oito) datas afuaBernarL' Atende cham'ádos a qualquer ora

do Olsen, (Estrada Marcilio Dias;).' ---�----,-----------�-----
um lo,t,e de 4 (qu.atrol 'Gatas situadas Laboratório de PesqUisas e Análises Clín, icas.na Estrada CerrlÍG ,,!, ,

,

,Par!1 maiores inforillaç�es �rQcu," , Dr � Fernando, Màcb uca
rar d.lretamente. o proprletano Sr.

,'. _',' , . .

\ ,

Henn(lue SChlllldt, ou o Sr. Jacyel ExaIIJE\s de, Sangue, prma, Feze::::, Pus. Escarros, .. LIqUIdo duodenal,
Antonio Mattoso. Nesta 86-1) Liquido Céfalorraquidiano, etc .

AViSO
.

': Lab�rat0rio à Rua" Paula' Pereira, anéxo ao tonsultório do Dr.'
.

-

Reneau Cubas.
'

Serrarias Reunidas Irmãos '

Fernandes. S. A. Atende das 8,30', ás 12 hor��Proibirr:.os terminantelnente ca- ------

çadas sem Jkença espeê�al ém

nosso terreno sítuado no salto
do Rio Agua Verde. Não' nos

'responsabilizamo's pelo �J:lie
venha a acontecer aos contra
ventares,. . Oe 91-1
Canoinhas, 1 de junh0 1949

'AviarloLeghorh-(anoinhas'
Leghorns' Brancas: �e riºofúsa seleCão.
Métcdo. R/�DWAN
Ovos p. incubação � Pintos d� 1 dia
Frangas de 2 e li mezes.keprodutores.

,CORRE5PONDENc:;IA PARA: 1

A. V,iertel Caixa Postal, '98
,

•
H "Canoinhas' s 55)':'17

, 'I � �

.� "'F��Ó. TLÕ!iJ,�· Ê �'L I :T' Ê r,.
,

,'�. bi·· Jovinn"'Sé,b.jDdl'er� ;', 1:,' '"/" ;- :

� Praca Lauro: M'QJ.ler .'(ao :íad6' d8 Casa' >c:�Ht�j
'I

. Aparéihamentos M'ódernós�;;, ''s'tlrviço pàrá Àma·
.

"*�r�� em 24 horàs./� :;'SerY,içó� de, Ampliaq:o�!r� ,.

Colorido$ - Atende. a Domicilio. - Banquetes, .

Festas, .dantares, etc. - Usando' Luz Ar"Uficial
w'I'O'1':O FLA5CH,� Preço's 'Mod,icós

• • ,�. Il"

'. t � •

.
"

•

..... I
l'

.

, -�

·Granja lfGe'drudes1'
"

Situ�da 'ém Agti��,Verde ;

,
..

. Proprietario: - João F.rederiço. 51em$
.

, ,r.!
.

\
j., • J '

. Ovos
-,

á venda para incubaçãó .. :.,ae galinfias da. raça
. .

-

,,!
.. , \ -,

"
,I

'Leghorn-Branca, selecionadas: Da classe /IA" a' (r$3'5,OO
.' e ·classe ':8" a· (r$ 25,00 � duzia. 75-'2

t ! ,�'
•

.

�
• •

..

J ---,

CANOINHAS - Rua Caétano Costa, n° 9 � STA. CATARINA
'. ,

--�---,�---"--------

Vendease
Uma caixa. de caminhão com

todos os aparelharr.�ntos.
'

Precó de o.casião: 101-3
Vê/e tratar nesta r2dacão.

" , . -'

��_.
O HOTEL «CANdINHAS» si.

tuado á rua Vidal Ramos, por
preço de ocasião, por motivo.'
de trans.ferencia de, ramo de
negociá. ", "', (

.

.
Ver e trat,m; .cbm o' proprie

tano,lcom o sr, Agenor Gomes.
oúnesfa redação. 100-4

( ,

'. Indicador Profissional'
'ADVOGADOS'

,
, \

.t». R\ivadavia' R.
'Ó, * I

,

Praça .Lauro ,Müller' ,

-.' ex. (Póstal, 27
,..

-Canoinhas
. . r �

............. �.- , � _ � .,' -- .
,

,
• '� ,

'7.
,,

Dr. ArDido' 'C.. de 'ICarvd�ho
o.. Saulo Carvalho

. )

Caixa Postal, 105 'CANOINHAS
',r,,' •

Rua Vidal Ramos
'.'

1_.

'Dr. Romeu F e r' r e i r 'a
Cirurgião Qentista , ,

Rua Senador Schmidt
,

A tende das 7 ás 9 e das I 13 ás 1� horas
\ s . CiJ}.JOIJvliAS, '" Sia. Catarina'

I'D'i, •

.�. . r. 'Silvio Mayer'
"

. Atende diariamente .das 7,30 á's, 11'4,oras -
. Praça Caurc MUller

CANOINHAS I •.

"Sta., Catarina
1

'

1,30 às 6, horas

" .

t

� Dr.

í.:' .t: ·'·.·�"ME o I c o s

Osv'�ld�" ::5.
I

de Oliveira
.

l'

" j.

RA,IO,X '

-. OPERAÇ�ES
CANOINHAs

. ,

j �
, ... j,....

Consultório à Rua, Paula Pereira

Dr: Clemente Procopiak
, CANOr'NHAS,

.
.

Consultório à Rua Major Vieira,

. 'Or,'CUBAS

,
.

Clínica Espec�alisada' das DoE?rrças do 'Aparelho nigestivo
e ano.-retáe� e da Cura de Hemorrhàides sem operação

Varlzes e Ulceras da per�a sua cura garantida
'.

�
�
"

�

,

'l)� ..

I

1h,e",de� '. de ��aUfD-
Avenida. �João, Pessõa 68

Curitiba'

------•.---_._----"

, J

, I

P A C�H ,E C OAG EN O'R
... j' Contádor Diplomado
Aceita Escritas ComerCiáls, Industriais e FisCflis
Registros, Contratos e Distratos de Firmas .

. Para melhores' tsclarecirnentos dirigir-se à firma
5_ Côrte l1. Cia� Vtda. \a6' lado dó Correio.· "

Canoinhas Santa Oatarlna

56-1

Pr'eflram
. �sempre'

CAPE OURO
I I

gostoso até a ultima gota

Géladeiras Leonàrd
Fa};>riêação Inglesa -' Com ampla .

garantia e assistencia tecnica.
para pronta entrega

E etro N.ovidades ,Ltd�
� Faça do Correi'o do Nor"

te, o seu .i ornaI. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Si quereis ser fortes, depu":
rai o vosso sangue,_mas de

-purai-o sem demora <por-
"; .\., � -!

<, ! "-

que a sifilis é perigosa nas,

suas.manifestações.
\1';

Jaça .do CORREIO DO NORTE o

S-'
,A,
B"
I
A
?;
"

,

o SCJIJ IJESENVOL. vt: v' :
SEu '''/TENSO C,iJLOR oA

'MESMA IYILJAJéll2'L1( OuE .4

_B,OMBA ATÓMlcaA,
"TRANSFOk/VIANDQ SOA
A1IJrÉRIA EM ENER6IA�
EM C�M SEGUNDO PER-'
DE 4 TONEL;{)J)L)S D,E MA-
TÉRIA/ M,oS;E'mó GR.tJ/lf)E, ....

, 'RJUE SOMENTE ,D/MINI/IRA'
" , b'M I)ECIÀ10 Do SEU IIÓLLlM[

�; 'i" NUMB/ll/À,? PEÂNOS. t{�
.,

,

� ... ��}'j':; O NÚMERO tOTLJL DE
'" ii - '

AUTOMOVEIS REGiSTRA -

, PDS ,EM TODO o MUNDO
ALCAAlCAVA, EM 1939.�_""-'

_'," A 44 MILHÕES.

! .:

,�-L �E ,lo ,/\ .)2N Ú:' L!:Ai O' A,
'.',. 't': /\ .'i :.

•

.

-::' ". .

. ': ", '.:
__..

:.,f:pqçedendo,:pin: unanimldade, ,Aju,sta causaj-.desse ilustre;
-

,0; pia.�;aado de :�egura.pça Impe- funcionário foi defendida • .bri
,#�,q�t 1>,e16 Tabelião .João Caru- lhanternente pelo dr.! A., Wan-
,sP'lYI�c Donald, dt: Urus::;anga, de.l'ley Jor. ;, "

"b �d.bunal de
-

Justiça anulou a ,Tambem o 'Escrivão' Carva

.!lk<iJ.\1e havia, div:idido o cartó- lho; de :Cal;oinhas, progenitor
.tJQ qe, notas daquele_ sé1!ventua- do: deputado udenista Aroldo

'�!�:çi.e'-lustiçà;' por motivos po- 'Carvalho, impetrou mandado de
hb('�Qs. • ' '_, segurança contra a divisão de-

:',�ssâ justa dedsão da ,nossa seu ,cartório.
'

Egrég�a CQrte ve� tranquilisar . "É selil:yadvogado., ,9 dr. J,; Ba:-
a classe deis servidores, de Jus- yer Filho.
tiça, que a�sim poude constatar 'Garantidos pela' vitalciedade,
cii!e'nã@,poderãoprevalecer1mes- o rlesdobramento de cartorios
ciUirihas perseguições políticas. de serventuários jde Justiça só
A ;esse respeito .re,cebemos o se pode fazer atendendo aó,;jvo

s�guinte telegrama:', l'lme:âo serviço forense:e demo, «Comunico ter Tribunal-3usti-' do a não ,prejud'lCar os proven-
ça,

'

cO,nêe_dido un,'a,'niín, idade man- t' bos que 'perc,,_e, em;
dado de segurança anulando a

__'_"_," _

lêi'que ,dividiu 'meu cartQrio de ; !
,

nBtas e r'egistro de im6veis da
, Comarca deUrussanga porhos
üfidades politicas. I)ecisão cons'-
thuiu aviso. meús colegas con

tra
'

::.rrieaças �e" perseguições po
litiCas. ,(as) João Caruso Mac
Donald _;_ Tabelião».

'

Lindíssimas,
Rendas

Fitas, Linhas, Toalhas riscadas n,a

',Casa
,(' ,

.'
,Erlita

- Hl O' r r iv e 1 C,rilll e
Em 14,de março, ,do, cotTente de Jes�ls, 'seu futl1l'o genro, que

a1_IO, foi encontráclo 'morto, numa Itstava residindo na me:;;ma -casá,
capoeira. em' Trombudo Alto, no ordenando-lhe que executasse o'

rnunicipio de Rio do Sul, cbm a planÓ que vinhap1 §\rquil�etando.
cabeça esmagada; um homen, de ou s-e,ja/o a�sassinato de José A
meia idade, já em adiantado es" maro dos Santos. E,m' seguida,

'

tado de decomposiçãQ que depois
I
voltou para o, leito _

e deitou-se
se vehi a sal1er ser' José Amaro ao lado 'de Amaro, qUé dormia
dos Samtos.

'

'profu�damente" pois jamais sus-

Sua mulher iI1terrogada na po- peitáí-a da ameaça que pairava
lida confessou m'inuciosamente Ô lsobre sua vida.

,

bar baro Cl1me do qu�l fôra coni- Instantes depois, surgio no quar
vente, dizend.o que 'no dia 4 dé to José Alves de Jesus, transpor
jane�l'o, pela madrugada lev_antára- tando Uma pedra com 30 I quilos
se da cama em que dormia com· de pêso. Aproximou-se caútelosa
a vitima e procurara José Alves mente do Je_it\), levantou a pedra
----------------------�-----------

FIZERAM ANOS
Dia 14, completou�e� 'primei

ro aniversario o garotinho Luiz
Valerio, filhinho dó sr. Valerio e

Q. Natalia, Silva.

FAZEM 'ANOS
,

Hoje" dia 16, o sr. Nery Wal
trik, alto funcionario do D. E. H.

.

e pessôa muito cbnsiderada nas

" "'h�lt�ê"', '1\Çldas sociais; a exma. sra,
"" D. Natércia, 'digna esposa do sr.

Ataíde' Allage; o sr. Emiliano Uba,
de- Três Barras; a exma. sra. D"
Adélia,. "virtuosa >esposa do. sr.
Carlos Spiess: o jovem ,Djafina.
filho i;lb sr. Manoel de Paula

, Viei,p", residente, em Campina da

,AI�l';a. .'

e, deixOu-a eaír com toda a força
sôbre a cabeça de Amaro, Esta
va praticado o hediondo crime.

,

Em seguida José Alves e Ceci
lia transpo'rtaram o cadaver para
'a capoeira, onde o dexaram, jus
tamente nd local onde foi encon
trado mêses mais tarde.

Duas
Seu, 'Jornal Para .o albúm de meu afilhadínho

.:._;:,_' ,:�, Luiz Valerio, que hoje, completa

. �\ 'Beu.:';;:�;::I:iOS
F"'a_z e 'S
No liv"ro de nossa vida

'

Abrimos, Iollia diversa;
.

Eu, onde a historia se finda,
Tu onde a historia começa.

João Belém Fernandes.

'De Paula Pereira
Aniversaries ,

Fes anos no dia' 14 a distin-
ta senhorita (Nair dileta filha

, do nosso assinante sr. Antonio
.

.Pazda residente em lho!' do
Pinho.

, r

Dia' 18 festejará seu natalício
o garotinho Djalma, querido
filhinho do cásal ElpidlO e

Olivia Borges residente . nesta
Vila.

.

Ano 3 CANOINHAS

Parabens .

S. Catarina, 16 de junho de '1949 N - 93

festá' em 8éla 'Vist:à
dô Toldq,

" ,Em homenagem, a: S. João

N asóimento : ,Batista e aó Sl:!grado 'Coração
Está em fe�tas o'l�r dó sr. de Jesus havertl :grapd� festá

Francisco ,Gevieski e' ge sua em B�la Vista dd" :foIdo, no,

,e�ma, esposa d. Alba Gevieski:; 'dia 26 de Junho C_OIn o se

pelo nascimento, dia 14 da ro- guintE' programa:-:- ás 10 horas,
bustà menina Inês. missa 'e benção ;da imagem de '

Parabens. S. Antônio. - '�'
',As 12 horas chtirrascada, bo-,

O T· b'
"'-

h tequim de doc�s e bebidas,
,e ,m OZIn o leilão de prendas, roda da :;:or-

Fás a1105 no diêl 18 a delica-
�

te e muitos outros divertimen-
áa menina ,AdeJe Maril:! Hoff- tos.

"

mann, enteada do abastado co- São festeiras as exmas. srás.

merciante, sr. João R\:inert, as- dd. Vitalina Pereira e, Estefània
sinimte' desta folha. , Küchler,' e as senhoritas Terê:-·

Felicitações. sa Poloniski e Julia Corrêa.
Havera onibus espedal para

(el. frandséo de Oliveira condução de passage�ros destá
Cidade até aquela aprazivel
localidade.

'

Será pelos prepa-rativos uma

grande ;festa religiosa e um

grande dia.

Sr, Jacob -Fuck Jr.
Festejará seu natalicio no pro

ximo dia 21, 0-' conhecido comer

ciante e' industrial sr. Jacob
Fuck Jr. um d0S diretoreS da

acatada firma,Empresa' Comer
cial e Industrial Fnck Ltda.
Muito relacionado no' meios

SOClalS e um dos "baluartes de

grande projeção dá vida econo

mica de nossa' terra a p�ssagern
da data será motivo para receber
muitos 'cumprimentos aos quais
.juntamos os nossos com muita
sinceridade.

Sr. João Belém Fernen-
des

Viu transcorrer, díal é, a pas
sagem de mais um ano de util
existencia o ilustre 'cidadão sr.

João Belem Fernandes; compe
tehte e honrado agénte 'postal
telegrafico nestà i cidade, onde

gOsa dé' muita estima é
,
gran-

I
de consideração. ,

,

Parabensdo _«Correio do Nor
te»

'

; :"'Dia 17, a
'"
'distinta ,senhorita

':Asta Bayerl, - digna filha dó casal
...:. .Hodolfo Bayerl;' ÇI gracil menina

i:.2:.:;,(;:..4:.:6�__, --...............-iI�-------..;.:.;.�I",- Mâria Iolanda, querida filhinha
.

do casal Euclides Lago; 'o jovem
Engelbert, filho do sr: João Fiirst,

\

residente em Salseiro;
'

A (Ag,or� sob O patroelnlo de JOÃO 9,ELEME)
VOCE SABIA que a oficina João SEt"EME, alêm de vender.cá

miqhões White, dispõe de peças � ace�!,\(Il'ios Ford� :'ê, Chevrol'7ty ,

VOCE SAB-IA' que alem de. pos�uii"';ofÍ'éiúa\'e ferraiil:j., .deposi�� de Dia 18, o doutorando Zeid Se
ferr9s� radies '«Indiana»' é"�oinPI�to só'rtimen'tp <.1,e correias �1;,jôna lenic, resideI�té em Curitiba; a

Bdra índustriaa, a ,6rganiiaç,�o"dO 's�. ���o, ;;;SEh��E ���qd:é ��la-. :���ta. Ilse,' qlha do �asal ,Hen�
A qúmas agnc01a� .;?,-;" ;!�.:: ""i '

.: ",o,, rrque Soetber:' a, exma. -,�ra., D.
VOCE ,�AB!A qu� as 10j.a�2 ':,�!��G!nas -� .�sf, ". .

-:O�,O /,SiELEME: J�:V:erwiic� "digna .esposa(lo_.sr Mi-ficam nesta Cidade � Rua Paula reira, 16�
, ,_guel I;�ss&�" residente em: I'oldo;

, a distinta s�i'l1iora Edite Lessak
-Corrêa. ;,,', '\'-j��;�c,;�"c '

Dia .19, (J indi;s{Aá���Ageribr
KreiIÍing;' -o lavem 'Celso Bauer:
�a exma, sta: D; "Marià, digna es

posa do sr, Antonio José, 'resi
. dente em Salseiro; o rneninb Do-
nato, estimado filho do sr. Miguel ,.comemorou "

dia 14 suas

�(noldo, \ \ " bodas!. de prata. f) , "distinto
, casal'exrÍuJ. sra. d. Veroni.ca e

Dia 20, o sr.'Paulino Furtado,
sr. Artur Burgardt, muito

de Mélo, um dos baluartes da relacionado" em. os nossos
V.D,N.; residente em Papandu-' meios sociais, terldo sido mui
va; a senhorita Ancila, filha do

S 'b 1
.

t
to·f"liCitado. , ."

sr. Jorw: toer. e,; a In er.es�a�- «Correio- emborá lardi"
te rremna, Mans,elal qU�171d,a f!�

. apresenta SU"lS felicitações.lha do casal Atalde ,Allage; os -, ,,' ,
" "

'

nossos assi1'lantes, sr..Otto Eo
ffmann e o sr. Afonso Spitzner,
residente em Le�çoL
Dia :21, o si;. Guilherr;ne Va

réla; 'o jovem Luiz ,Krei:s', resi
dente em S: P_aulo; a exma. sra.

_ d. Luiza, veneranda E'5pOSa do
sr, Gastão Casamajour: a snta.

Sibila, diléta
\, filha do sr. Paplí

no ,Furtado de Mélo; o sr. Ar:-
tur Spiess, residente em Cara-

guatá.
' .

Dia 22, o iovem estudante Be
nedito Terézio de' Carvalho Né
to; a m=rÍlna Ivone, filha do ca

sal Leonardo, Brey;- o menino
Genesio, filho estimado, do sr.

Zenão Mazurkewicz, :resiC!el,lte
em Rio dos Pardos; ,o' menino

Doriv91,' querido, filhinho do sr.

José Grittens; o inteligen;1;e me
,nino' Eliseu, filho do' nqs�ó as

sinante sr, Francisco' Langer,
residente em alto das Palr�eias.
:

A todos os' nossos parabens.

Boda's': de \Prata

V2m de fixar residencia nes-
'

ta cidade, acompanhado de sua

exma. familia, ocupando parte
do prédio da

-

conhecida Far
.macia Oliveira, o ilustre coro
nel medico' do Exercíto Nacio
nal, sr. dr. Francis'co de Olivei-
ra.

, Cumprimentos.

pagaram/ suas aSsinat�r:as
Na Gerenciao-e- o. sr. ,J,cisé

Grittens, residente ern Cereia;
o sr. Guilhe:rme Mohr; (> sr.

Alberto Dirschnabel; o' sr. Bar
tolomeu Ludovino .Niedzwiecki.
o sr. Vicente Klodzinskiç.,o sr.

João Jankoski; o, sr. Albino F.

Buch; e o sr. Aristides Guebert.
'A todos o nossomuito obrigado.

e não se esqu�eça que após,
qualquer esforço uma chicara
.de ,café' ..OURO» ,'é um exce-
lente estimulante. \ ,

Falecirriento
Faleceu dia 1 í do correnté a

exrna, sra. d, Ariolfil'ia Cordei

ro, residel!te em Salseira, con':'
tàndo 50 illiOS de idáde, deixan
do trê� filhos moços.

'

Seu -enterramento realisou-se
nesta cidade com grande acom

panhai;nento.
Pesames á exrna, familia.

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


