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BRASIL,

,-

Oeste do Brasil, quer ser algo
na Politica, por vaidade, OCl
com ambição de possuir o «vil
metal».

'

Assim o cremos e crêm conos
co 08 homens que cultuam o ci
vismo, como fonte de grandeza
para os, superiores destinos do
Brasil.

Poucos são os que se sacrifi
cam por patriotismo, porque o

egoismo, á ambição, a vaidade,
a virulencia são cuem ditam êsse
patriotismo fi·oH.!;!; que tanto mal
tem feito, a formusa)e farta Pa-
tria Brasileira.

'

ZÉ DA SERRA; ,

dr. João Collodel ,{) João Seleme,
Apraz-nos citarTaqui nesta pa

lida noticia os ·).HÍ'mes dos funda
dores do Rotary ,Clube de Canoi
nhas, que sãrr .os seguintes> srs,

Altavir Zaniclo, di'. Clemente Pro
copiak, Djalma Bnrigo FanICo, Er
nesto Hieke, dr ':F�lClydes. de Cer
qugil:a,ÇJnt!'?",(Jr�.t�rnaf!do ()�;ra�:
do de Olivcira; dr. H�roldo _F'errei
ra, sr. Herbert Ritzrnunn" João
Selemo, d,:s. João Collodel, Osval
do Segundo dI:: Oliveira, Osvaldo
de Oliveira, Olivério Vieira r:ôrt.e,
Osma!' Nascimento, dr. Orcstes
Pl'()copiak�' sr. Otavio Soares T11-

-

balipa, Paulo Fischer, Pedro Pau
lo C. Côrte, Rodolfo Scheide, Ros
ton Meski, dr. -Rubem Moritz da
Costa, Sidney C Côrte e dr. Ta1'
cisio Séhaeffer
«€orreio d� Norte» se fêz J'e

presontar agradecendo as deferen
cias dispensadas.

Nascimento
Engalanou-se o.Ia'i· do �osso bon

doso amigo sr. Gustavo Brandes,
pelo nascimento no dia 4 do cor
rente da· interessante menina que
recebeu o nome de Nilda.

-

,Parabeni>.

Agradecimento
Dorgélo Cordeiro pede-nos para,

transmitir seus agradecirnentos a

todas as peSSÔêlS que lhe felicita
ram pela passagem. de seu nata

licio.
..".�--'----------

VUa �lajor Vieira
Fêz al10S no dia 27 o inten:s-'

sante ga['ôto'Amado, filhinho qne
rido do nosso grande amigo Anto-.
Dio lVlfli'on Recil, prócer valoroso
,da UDN e de sua fülecicla esposa
d. Aladia Fernandes Becil.
_- JustarrHmte na hora que esta
folha circulà está sendo muito vi
sitada é cumprimentada a distin
ta senhorita Ana Isabel, filha do
sr. Vitor Fer�andes de Souza, Ve-
di ••

'I d'rea or mUlllCJpa, e f' sua exrna.

esposa sra. d.' Teodora Fernandes
de Souza,

'

Para bens do «Col'I'Ail)>>.

o que é bom é um tesour.o
Baba pois, o C'a f ,é

«OURO»

,I

Vamos fabricar
Informam do Rio - Vamos de

fato fabricar nosso próprio papel
moeda. A Caixa de Amortisação já
está adotando providências ÚOID'

plementares, inclusive na elabora
ção dum 'ante projêto a ser ell

viado ao presidente da República
para mandar -ao Congrésso 'com

.uma mensagem regulamentando d
asssunto.
Doutro lado o presidente Dutra

.

nosso'
já autoriso
narios nece
o equiparne

_ O atual eq
.mite a Casi
16 milhões

" .
a

do porém à m )' o melO-circulall
te de 159 milhões. Como' a: má-

.

têria depende da autorísação
.

do
Congrêsso, possivelmente a fabri
cação não começará este ano ..

Dr. Clemente ,Procopiak
Transferiu sua residencia Sua retirada consternou o

para Curitiba o nosso distin- grande circulo de amigos que
.

to amigo sr. dr. Clemente P1:0- 'C01'lta.va e que deixou.
copiak, hun'lanitar�o me_dico roi-lhe oferecido um chur
a muito tempn aqtu r�stden- rasco de despedidas onde se
te e Kr�m,demente estl1nr:�o. notou atrresença das pessôas
�n:lt:strwl de. IP:ande tnsao, mais .representatiuas' da pa[oi éi«. quem tntctou a plan- lítica comercio

- e indústria
tacão do cânhamo e linho,- locai�,· tendo" nessa ocasião
que, em futuro proxzmo. sera proferido lindas- palaoras o
grandemente desenooloida, sr. ·dr. Iêiuadaoia Corrêa. O

.

Homens d� grandes tntcta- homenageado comovidamentetioas e de tnvu?Kor cultura, agradeceu-as.QLUPOU com õrithantismo o
. .

cargo de uereadormunicipal, «Correio do Norte. apre-
eleito que foi pela UD.N. ape: senta ao ilustre facultatiuo
sal'. de ser apolitico. seus cumprimentos.
---=----------------------------------------�-�----�-----

Consorcio
Terá lagar dia 1 de Outu

bro em Três Barras a enlace
matrimonial dos Jovens Al�
varo Dettmer e Maria do Car
mo Nunes, figuras de realce
po nosso <set»! social.

Felicidades

Visltes
Deu-nos o prazer de uma

visita o nosso colega de im
prensa sr. limo Buss, resi
dente n? Rio defaneiro, que
aqui se encontra acompanha
do de sua exma. familia,

Gratos.

Dr. Ri(arte. de Freitas
Em companrna do grande

_amIgo desta' casa SI,'. dr� Riv-a
vavia {;orrêa deu-nos a honra
de wa visita: o sr. dE. Ricarté de
Freitas, vulto saliente da U.D.N.
em S: Catarina, e residente em

Videira.
S.S. veiu, como rotariano to

mar parte na grande resta do

Rotary de Canoinhas, Qnde bri
lhou magestosamente com sua

palavra fluente naquela noitada
de grande encantamento.
Ao sr. dr. Ricarte os nossos

agradecimentos.

Os que viç,jam
Viajaram a Curitiba às srs.

drs_ Euclides de Çerqueira Cin
tra, ilustre Juiz de direito da
Comarca, Mario Amaral e João
ICollodel fldvogados. .

- A Florianopolis viajou acom

panhado de SU�
.

exma. esposa
o sr. Agenor Gomes, proprieta-_
rio nesta cidade.

BaHe da Primavera'
Está marcado para 'O dia

,1 de Outubro o gtandioso.
bâile da Prima7.}(·"o, no Clu
be Operario organisad(l por
um Pleiad8 brilhante demo

ços da, nossa soCiedade locai.

ExPlendido conjunto' musi
crI t/1.arcará as danças, para
éssa festa estão sendo convi
dados os srs. sacias e exmas.

familivs,

Dr
....

(Iemente rrocopiak
CLiNICAMÉDICA- DOEN

ÇAS DE SENÍIORAS� PAR-
TOS -c MOLESTIAS DE .

CRIANÇAS.-
E-dificio João Alfredo

-, -

PARA AS ELEICOES DE 1950
- ,

Os' homens chegados ao pras:" deve ser muito bom. Todos
cênio politico do Paiz, inclusi- os homens fascinados pelo can

ve Estados e'Municípios andam' to da Sereia Politica, querem
assanhadíssimos para: se candi- unir seus destinos aos destinos.
datarem aos diversos c a r g o s da Nação, repartirem seus so

eletivos que' a Democracia su- frimentos aos sofrimentos da

primindo as, nomeações tão do Patria; compartilharem dos des
sabor das Ditaduras, creou as assocegos do Brasil. Tudo isso

eleições e os partidos para que é muito lindo, muito precário,
o povo, isto- é, o eleitorado es- muito ilusorío. Ha homens,
colhesse quem bem Entendesse. sabemos nós, que são dedica
O povo, porém, mostra-se in- dos àPatria, verdadeiros .Sacer
diferente vai porque, que dia- dotes, santos A postolos de vir
bo! tambem é brasileiro, póde tudes cívicas' Mas ... a maio
ser que votando em «seu» FLi- ria éssa divertida maioria de

lano, arrume alguma «grana», Barretos Pinto, que aí pululam
«gaita» como se batisou na gi- . de Norte a Sul,' de" Leste ao

ria o nosso desvalorisado cru- �_ . ._. _

zeiro, ou então consiga um em-

A-�
,

d C'f ri'
_

pi egozinho, um encosto, uma

..

ventres:a a .ett» i. o',ns';::'sinecura, que lhe' dê alguma ' D' Li '-'

fólga, ou um cancelamento de

d R C1 'bimposto ou cousa que o valha. titutive O '_ofary' lLl ".O programa do candidato si é

i�s�aTI�T�n���a; não <I inte-

de CenoinluisÊ o que estamos vendo. Os
radios anunciaram segunda feira, ConstituÍo' verdadeiro aconteci
pela manhã, que o sr.: Adhe- mente social a 'retmiã� da elite
mar dé 'Barros, o governador -canoiuhense promovida pelo Ro
paulista, percorreu grande par- tdry Clube local, no clube Canoi
te do E;:>iac1o do .Rio, especial- nhense para receber a sua carta
mente a cidade de C a m p o 5, constitutiva,
onde teve estrondosa recepção, 'O programa foi cumprido à ris

.

o povo saiu para as ruas, ace- ca. Abriu a sessão 0 sr. Presi
leradamente, rindo, divertindo- dente dr., Euclides de C0rqucÍ,n
se, á custa uma pf:'SSÓ"d €Iás ou":' 'CiTIti'a, ouvindo-se 'crn segUJoa'
tras, por causa do vestu.3'rio? a saudação ao Pavilhão Nacional,
ou por causa da, ptessa, ou �in� logo depois houve a apresentação
da pela torcida,- pelo entusl8S- das au-toridades oonvidadas para
mo que certos individuas

.

sen- a grande solenidade pelo diretor
tem pelos politicos, pelos ale- do protocólo s}. dr. Fernando dg
guás soltos aos quatro ventos, Óliveira. Auto ,apl'esentàção dos
boca aberta, narinas dilatadas, r-otarianos de Canoinhas e a apre
braços ao alto, abanando o sentação àe olltrús de varla� 10-
chapéu:. - A--dhe--mar! ou calidades'. Em seguida o sr. dr.
�stribilho parecido. Como �a"i:___Osvaldo de Oliveira, leu substan
t;llOS dizendo foram pronuncla- cioso discurso, dando mais- uma'
dos deile,rias de :discursos exal- vez prova da sua' alta cultura ,e

tando o Homem, mostrando as notavel saber, Falou, depoül, (l sr.
possibilidadE;s de grandês� que

. Gover,nadcr do Distrito cntregan'
o Brasil alcançaria se tivesse do ao finalizar a Carta COlJstitu
como timoneiro um cidadão da tiva. O sr: presidente em breves,
estrutura',moral d_o govern?nte mas sucintas palavras fêz o seu

de S. Paulo; MUlta m u SIC a, agradecimento. Dessa parte em
muitos foguetes, ,étc. Um· ha- diante varios oI'adores se sucec!e
fa-fá de arrepiar. ram cada aual o mais anlaudido.

O sr. Adhemar que não está Coube 3D ;1'. dr. João {�ollodel a
bem gelado fOI ao campo de missão de saudar ás senboras pre
futeból assistiu a partida prin- sentes e fêz de modo impecavcl,
cipal, percorreu todas as can- merecendo o maxlmo aplauso da
chas, 'e compartiniEntos e assi- seléta assisteneia. Seguiu-se o gran
n01.1, .com. certeza, alguns milha- de momento dA camaradagem até
res de cruzeiros para melhQra- que o sr. dr. Presidente deu por
mentos" e, a coisa foi por ai eneerrada II sessão, para ter inicio
afóra com muita j)rodigalidade. o grandioso baile que esteve ani

,;.l\pertou mãos calósas, beijou íl1adissirno até ás primeiras horas "

crianças e senhoras velhas, tre- da manhã de quarta feita.
mulas e necessitadas de UI)S Muito alegrou a notavd festa
centenarios em metal,' par� de- DOS f5.(_',�lS v�i-(:-Yem, senhoras 'e

pois enfiar-se com as compo- senhoritas da alta soeiedade, ser

,nentes da tribo, - os maiorais vindo á grande mêsa, que ocupa-
das' moédas e dos cargos -, va a mÓI' parte do saJão do Clnhe
num clube, onde fizeram Lana Calloinhense.
refeiçãozinha regular, re,g a da'· U Rotary Clube de Joinville
com aperitivos, c,ocktéis, vinhos representado pejos srs. Palmiro
e cervejas das grandes marcas;- VidaI, rIoracio de Oliveira e Fritz
bebidas que os menos favore- Gassenferth, foi' o paraninfo _do
cidos da sorte, nunca não vi-· nosso Rotary_ É governador 'do
ràm, nem hão de beber, mesmo distrjto 120 '0 sr.' dr. A r n o 1 d o

que o dr. Adhemar toma conta Suarez Cune0 que esteye presente.
.-da geringonça e que o. Getulio O/'Conselho Dil�etor do Rotary
se solte de Santqs Reis. 'Clube de Canoinhas é constituído
Nas pegadas do dr. Adhemar, .dos seguintes cavalheiros:- Dr.

outros estão fazendo seus «tra- Euclydes de Cerqueira Cintra, pre:
balhinhos» num servico de sapa, sidente; Sr. Roston Meski, vice
numa dÔce ma l'emolencia ,só presidente; 1.0 Secretario sr. Oli
vista:

'

vério Vieira Côrta;: Tesoureiro, sr.
Essa coisa de governar, ape- Osmar 'Na�cimento; Diretor do

zar do decantado sacrificio uni- ,protoc610, Fernando Osvaldo de
é�mente pelo berri da' Pab'ia Oliveira; Diretores sem pasta: 8rs.

3° Andar

Zacarias - Curitiba

, f

Companbia
Telefoniva

-

Por toda a parte onde se es

tende o olhar só sé vê postes
eretos, duros, em pôse impeca
vel, recebendo Os cabosetelefo
nicos, que mais dia, menos dia
encherão a Cidade de aparelhos
automáticos e a .alegria dás li
gações para chamar a lguem com

quem precisamos conversar. Vai
revolucionar a cidade, porque
ha: muita gente que ainda des
conhece êsse meio tão facil de
comunicação .rapída.

O serviço está sendo feito, com
afobação, ligeiro, como. para dotar
á cid-ade ,de llparelll'os:aifte-s qUe ,J ,-

194,9 desapareç__a:--na sombra do
passado, 'sem que 'se pudesse

\ marcar nas paginas da historia
mais êsse benefici.o á. sua popu .....

lação.
E o mais vai tudo bem gra

ças a Deu& Nosso' Senhor.
•

Sr. Frands{o Haas de Souza
Esteve nesta cidade, tendo o({a

sião de visitar a nossa modesta
tenda de trabalhos o nosso ami
go e correligionario sr. Francis
co Haas de Souza, qúe pagou a

importancia da assinatura desta'
folha. Gratos.

Faça do Correio do, Nor
te o s�u jornal.

'Casa
,

Etlita
recebe sempre os liQdos modelos

. dos. afaml\dos

E' F E C E

Vendeín-s,e
Uma oficina de s&nataria com

4 (duas) maq0-nas; ·�end0 uma
�

«$inger» esquerda e outra mar-

ca «Buáucha)) e demais uten-
smos�

,

.

-- Um lóte de terra, com 15
(quinz,e) alqueires. s'ituado no

quilbmetro,lQÓ da estrada de
ferro RioNegro' -' Bente Gon-,
çalves. .!f'.
-'- Um oufro lote de terra no

Km. 110, com '13 (treze) alquei
res e· �r (tres) (juartas, com 2

'1 (duas) :tasas' de mDra�as, e mais
optro te�r'éno corp lÍ'i2 álquei__

�
.

teso nCi" ,:mesmo 'i-ogar' e aindâ
uill 'dutr�;

.,

terreh'o 'e'rn Rànchi'.,
Grân,de com 1,10 alqueires, com
uma casa

,. de' mOraqfl, todo por
pr,eço'aé ocasi�o..

'

A tratar cdm 6' sr. Ernestó
Fe:rnandes� nesta ,cidade; 173-6

,
.'
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'Granja Gertrudes
Situada em I Agua Verde O abaixo assinado, proprietá-

rio de terras de lavoura no lu-
Propríetarto gar de "Rio da Arêia de Baixo",

JOÃO,' FR-EDERICO SIÉMS deste Municipio, comunica por'
Ovos á venda para incuba- meio dêste, aos seus vizinhos-em

cão;;' de galinhas da raça geral, que, a partir de IOde
- Janeiro de 1950 p/v., não mais

,._ � =-'-Leghom=-Branca, seleciona- permitirá a permanência de cria:"
das: Da classe liA" a Cr$35.00 . ção de quaisquer especies em

e classe 118" a Cr$25,00
-

os referidos seus terenos.
�

a duzia. .153.P Previne, outrossim, que pren-
derá os animais que encontrar,CANOINHAS Rua Caetano, em seus terrenos, responsabili-

Costa, n° 9 - STA. CATARINA zando de acordo com a Lei, os

Ilmlll!IIIIIII!I!lI!mIUm!IIIIIIWijlllllllHlll!!l�lIIlllmll!lilnllhllmm�llIIul!l!mllllmll!lm;lili!I��IH!!I��lml!lli!ill'lli!!lltl!111!lllltlllhjliliIUlliliill!lmmll!III�II�mll!,IIMI!mll!lIl11llmmlIrum,llllllllli!I!llllllilllll!linll� . �:�;oesct���s l�;of;l�:�ri�:u�ae���
.

== em Suas lavouras ou benfeíto-

•. BallCO ���?'S��;t:!ç�t::.���i����o:;�);�_a��r!�a S/A.� �:�Oi(:�:)S;:;Ti�b�t:l�.
'I Capital integralizado . . . . . . . . . . . .. Cr$ 15.000.000,00 � VORRIIO DO NORTE
� Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48 'Cr$ 22.343.244.40 � Fundado em 29 GI.c maio de 1947

.

.. ! Total do não exízível . . . .' '�.' . '. . . .... ér$. ff343:244,4Õ _�_:=' ED.XPEDIE�T�•

E:S5 b�. íretor- proprretarro

1"iE Filiais, Escritorios e Agencias em: � Silvio Alfredo Mayer
. Araranguá - Blumenau - -Braço do Norte -Brusoiue .:_ Caçador _ Canoinhas _ Cam- ==

Redator: Guilherme Varela
== Redação e Admiriistraçãol

'

'E5 birela - Chapecó ___: Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- =- Rua Paula Pereira, 23.� vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ituporanga - Jaraguá do Sul ......:.. � Impresso nll Iniprf!S50ra Ouro-CE Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União Verde Ltda.

� - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul ---'- Sãe- Joa- � ASSIN'ATURAS
'-I§ quím - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira

=-_

Ano ••••• Cr$ 40,00
-

-_. Semestre •.• , Cr$ 25.00

. I..;._ Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba: � Numero avuls;x- CrS 1,00
- �umero atrazado· Cr$ 2,00_& Travessa do Ouvidor, 17 ..: A [térreo] . Rua Monsenhor Celso, 50 ;:,.-:- Anuncios' d. acôrdo com a tabela de
� Caixa Postal, 1239 Caixa Postal, 584 � preços.

i Telegramas: - "R I O I N C O"
I.

Telegramas:' "i N C O'" ii,
� ,', Taxas de Dep�sitos !I CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: �
� A DiSP.osição 2%a. a. . Com aviso' de 60 dias 5%a. a. �.

'E Limitada 3%a. a. " " "
. 90 " 5V2%a. a. liaS

� Particular 4%a. a. " ." "120" 6%a. a. �
E .

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

6%a!a. ii� " "1 ano
' 6V2%a. a. §

§j DEPÓSITOS POPULARES 5% I Avlario Leghofh-Canolnhas'§iI Depósitos especiais a prazo e c/avíso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a. -, �Iiborls Brancas da riaorósl seleeãl.
'1 ,'(APITALlZA(10. SEMESTRAt

,
I Método PAOWAN

i A��llcia ne'ela���e �::: �o�eM::'b;:�:��:M)ajor
Vieira I·.' �:;:g�J;�i����!�Jrlog�*l�i:, "

� §
A. Viertel Caixa Postal, 92

-

#lb t' IN"O" b
. == Canoinhas 55-4"""-i li ra -oma con a no \

'

U �' e pague com c eque! �
.

---------
-

Faça do Correio do Nor-
., .imlllll!IIIIIIlII!lll!lmi!llllilllllmlmilllm!l!lmllll�I!!m111II111111!1!!!!limllll!IIIIIII!II!I!IIIIII!!lllI!il!lmlill!ll!llI11mml!!IIIIIIIIIIIUlllllIIIIlIII11lmll!I!l!!1111111II te o seu JornaI.'

Indicador Profissional MÉDICO

2)t. ' 1he,.du ,de A..,a,.
Avenida Joã.o (Pessõa 68

.Curltlba

Clinica' Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
'0./

ano-retaes e da Cura de Hemorrhóídes sem operação
.

/ .

ADVOGADOS)

Dr. 'A,roldo C. de Carvalho
Dr. Saulo Carvalho

,CANOINHAS'
II

e Varizes e Ulceras 'da perna sua cura garantida

Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105
.............._••••__._••••••••••••••••••_._•••••••••••••••••••••••• 1•••••••......... •••

Dr.
DENTISTAS

R o m e.u F e r r e i r a
\ Cirurgião Dentista Rua Senador Schmidt

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

CAlVOIlVliAS Sia. Catarina
------------------------------------------------_.-----

t». ·Sylvio. Ivleyer
Ateride diariamente das 7,30 ás 11 horas �

. 1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller'
.CANOINHA�S� S_t_a_._C_a_t_a�n�·n_a

o que é bom éum tesouro
Beba pois, o C a f é

«OURO)
TOSSES 1 8P.ONQUITES?

VinHO [HtO�OTADO
(SILVEIRAI

GRANOE' TÔNICO

I

Aviso

se é BAYER é bom

Aluminio
Baterias e peças avulsas por
preços ao alcance de todos na

.

Casa Erlifa

• I

.

Ainda ha mais
, Conclusão

dico , a senhora SI sUjeitou
a um rigoroso exame. Ter
minado este, o esposo pergun·
ta: •E os pulmões estão bem
restabelecidos?« - «Otima
mente» I torna o medico, -'Pôis
pela grasndés os pulmões se

comõrimiram e cicatriearam
perfeitamente», - ./:,porque» ,

diz o maridoç ro senhor ta:
lou diferente ha seismesesrw-«
..4medicina pode-se enganar»
foi a resposta... E a creança
que nasceu sadia hoje é mãe
de alegres pimpolhos.•. até a
volta.

XAVIER MONTI;IRO:

Prefiram '.'

sempre

CAFE OURO
gostoso até a ultima gota

, «

Se
.

o resfriado
é à sua �oença
INSTANTlNA
é o seu rem,édio
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SEMkl\ 1. ;'{(j DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

Ainda ha
/ .

tn a i s
. Alzym pr_eif'nso doutllr.em a oub.ico e a falsa ciencia
aenaa medica pode encolher irueressu du .. é pura a mu

o� hombros e esboçar um sor- . lher uma garantia de saúde
"50 desdenhoso quando a prolongada e, muitas vezes
autoridade, eclesiastica sepro- / pura a mulher doente u";
nuncia sobre casos clinicos, remealo de uma eficucia' sem
mas, de certo, não sabe que semelhante.:

'

ii Igreia não tala sem- antes
consultar as,maiores sumi
dades no assunto e autori
dades uniuersitarias de pro
jeção mundial... E a lampa
rina de oleo de amendoim a
rir-se do �espland�scente arco
voltaico;.:

'

Por isso, deixando para
traz citações de escala larga
seja apresentado, por o�a:
um despretencioso ramalhete
de sentenças proferidas por
facultativos de renome.

Professor Dr. Burlureaug;
cÃ maternidade, longe de ofe
recer osperigos que lhe atri
buem a ignorancia credula

Dr Frank, diretor da Ma
ternidade de Colonia duran
te trinta f. seis anos, tendo
tratado sessenta e nove mil
e quatrocentos e cincoenia e
um casos de parto: Não tive
que recorrer nem uma vez

que tosse á interrupção arti-
_ficial da gestação ...

Dr. Gummert da Materni
dade de Essen: «Em todos os
nascimentos do.s meus vinte
e cinco .anos de atividade gi
necologista, deu-se um unico
caso de morte do uma mãe,
por complicapies inetntaoeis
no organismo damulher. Sem
receio de errar posso afirmar

q/,e ti tentatiu.. de evitar a
Pi ocrraçd- causa mi! vezes,

mais e'l/!-llIIi o aes I' mortes
quI' o b. ,i à" a. ter tithos .. �
E. pur fim um caso entre

nós. Que�n quiser conhecer O,S
interessaios e o nome do me

dico POUl', . m particular. in
formar-se comigo, q,ue lhe, in
dicarei os mesmos,

, Um casal foi de Curitiba
a Blumenau pará- tratar-se
a "esposa dos lJulrlroes grave."
mente afetados, �passarem
por uma cidade � tarinense
foram consultar' medico,
naquele tempo, de muita fa
ma. 'ApÓs a consulta,o fucul-
-tütioo diz: -O unico remedia
é tirar aquilo de dois mezes,,-
'A senhora responde: -O que
Deus colocou, só Deus há de
tirar»:E despediram-se ..• Seis
mezes depois, de volta para
Curitiba, o casal voe de no

vo ao consultoria. do tal me-
Continua na 3a pa�.

(onferenda Vi(entlna
Conforme já tivemos ocasião

de noticiar, foi fundada -nessa

'cidade, a mundialmente conhe
cida «CONFERENCIA VICEN
TINA».

"

Há varios mêses, entretanto,
que a mesma não conseguia rea
lizar as suas sessões semanais,
por falta de número de confra-
des. ,

Dia dezoito recem-findo, to
davia, os mais destacados re

presentantes da indústria, co

mércio, lavoura e funcionalis
mo publico, desta cidade, srs.

.

Francisco Nicolau Fuck, Otto
-, Friedrich, Esttfano Wrublewski,

Miguel Durek, Benedito Tere
zio de Carvalho Júnior, Alfre
do Mayer, Agenor Vieira Côrte,
Zeno de Carvalho Zippel, Max
Rank, Fuad Seleme, Vaslau
Gapski, Jacob Fuck, Henrique
V"eber, Frederico Wendt, Ver
delino Klok, {Veodoro, Hummi
nhuki, Frederico Kohler. Alfonso
Vadoski, ,João Selemko, Valério
Vachinskí, Lourenço Wrublews
ki, Boaventura Nunes, João Sa-

,

lomão, .Leonílo Taborda, José
Bartolomeu Fedalto, João Ga

pski, Otto Meíners, José Theodo
ro Kohler, João Fernandes Be
lem, Pedro Primm, Aloisio Soa-

,

res, Heiris Georg Comitt, . Egy
dío Pereira e Antonio Consta
bile, homens êsses de reconhe
cido senso de responsabilidade,
prontamente atendendo o apêlo
do Reverendissimo Frei Arnulfo,
Vigario desta Paróquia, com-

Conclusão
Fixando, porem, seus olhos grandes e azuis ha

bituados a devassar a floresta, em noites escuras, .nurn
gesto violento, jogou para a nuca o enorme ,chapéu de
palha" que n/e livrava das ardencias do sol causticante,
reconheceu que era um ser humano, um caboclinho
perdido, esquecido ou despresado em plena floresta. O
garoto alegre, sorridente, agitando as mãosinhas que
fugiam dentre- trapos da manguinha suja, deparando
inconciente com a salvação gritou ofegante»

-

- Pai!...
-O velho colono, chefe de Iamilia, pai de nu-

merosa prole" certo nunca sentira por seus filhos, vi
bração tão forte, aféto tão cordeaI, amisade tão violen
ta, como lhe despertara aquela inocente criança, esque
cida, jogado ao léo da sorte dentro da mata solitaría.

Correu para '.
o garoto. Abaixou-se abrindo-lhe

os ibraços, estreitando-o bem de encontro ao ossudo pei
to, com os, olhos humedecidos de' lágrimas, entre um

sorriso e Um soluço, jurou 'cuidar dele como se fôra
filho. E ligeiro como uma corça, desviando-se do car

reiro, ,entrou num picadão, Durante o 'trajeto dirigin
do gracejos ao "Jaguncioho", fazendo' toda sorte .de

n;teiguices, ,Qlimando�o, obrigando-o a fal�r, fazendo-o
I'lr, sob 8S cqcégas na barriguinha suja, que aparecia
atravez do rasgão da camisa, chegou cançado, ofegan ..
te á portp.ira da casa: _

Aos gritos, corho' se fossem, brados canglorosos
de vitoria, de,baixo de 'alegria tão forte que se não des�
creve, chamau, 8 mulher que trabalhava e a piasada que
brincava no terreiro, apresentando o tenro rebento de
illgunçQs, encontrado, sosinho, sem ninguem, na selva
'ádi,acente. c

'

p'ra
, (LULÚ ZICO e JULIO MANÉ)

qualidades do café «Ouro»! -

mister Zaguini, que vá!
- Vamos exaltar as

,

Si é p'ra
"

Ser cosinheira de nome
\ Ter da vitoria seu louro;
Somente deve usar
O gostoso Café «Ouro»!
- E é mesmo gostoso!

Para acalmar nervosismo,
Ataque, Crise de chôro
Não ha como dar ao' doente
O gostoso Café «Ouro'>
-' Faz gente ressussitar!

Numa mesa bem' folgada,
Onde ha limpesa e decôro,
Não póde, não deve faltar
O gostoso cafê «Ouro».

- É contra o Codigo nãobebe-lo.

Não diga sómente café,
Mas dê na sóla ou no couro

Quero um quilo de café,
Do que traz a' marca «Ouro»,

Bêba e depois, nos diga o

resto.

Ofereça ao cientista,
Como tambem ao calouro,
Uma chicara pelo menos.
Do gostoso café «Ouro»
- O café é bom mesmo!

'Milton Zaguini é quem tórra
Cuidando como, um tesouro
Essa excelente bebida
Que se chama Café. «Ouro»!
- Uma delicia!

pareceram em peso' a urna reu

nião extraordinária, ocasião em

que foram preenchidas diversas

vagas de que se, rescentía a di
retoria e tomadas' outras pro
vidências.

De fórma que, prazeírosamen
te, noticiamos, em tão bôa ho

ra, mais êsse impulse, dado a

tão nobre quão providencial ins
tituição que inegavelmente vem

preencher uma grande l�cuna
que se sentia em nossa cidade.
Eis que é intenção dessa novel

organização, enquanto encontre
o merecids apoio desta popu
lação, acabar de vez com a men

dicância, a exemplo do que acon

tece nos grandes centros cívili-
- zados da nossa Pátria.

'

Regressaram
Retornaram da viagem á ca

pital paulista a sra. d. Erna Mar
zall e o sr: Alex Knopp' e esposa.

Loucas
•

por preços
,

reduzidissimos

Casa Erlita
F.idIS, E"iI......I......

ÚI�.rlS I R••Ids..

"ELIXIR DE IOtiUflBr
A.flllar lullmallo di smns

Perdido
o

Fato veridi(o do :tempo do fanatismo

Es(reveu Guilherme Varela
brancelhas cerradas e negras, pele bronzeada, foi-se crj�n
do carinhosamente, no convivio da Doa gente campes
tre, donos de cabelos ruivos, olhos azuis, pele cl�ra
num fragoroso contraste de causar admiração aos q':1e
ouviam o velho casal chama-lo docemente:

_

- Meu Filho!...
Batizaram-no dias depois, na velha igreja de

Santa Cruz, num lindo domingo de missa, dando-lhe
o nome de Manoel. Adotaram-no como filho, no Carto-
rio de Canoinhas, na 'conforniàade da Lei. '

Noel era vivo e esperto, inteligente e faceiro, arteiro
e����' ,

"

Mandou-lhe o colono a escola junto com os fi
.lhos. 'Ali aprendeu os rudimentos .das linguas portuguesa
e alemã. idioma, que usavam no lar colonial.

Achavam graça, velhos caboclos, ouvir um "ja
guncinho" falar em alemão. Foi o unico da família
que aprendeu a escrever tal idioma.

,

Aproveitando-lhe a inteligencia com que fora
dotado, pela Naturesa, mandaram-no ensinar o oficio
de alfaite e na folga da noite, nm pouco de', musica.
Algum tempo depois, fazia parte como bombardino. �da
famigerada filarmouica de Caragoatâ sob a batuta do
:velho amador,'mestre Rodolfo Silva.

, Hoje, homem feito, dono de bigodes cerrado.
e pretos, sobrancelhas negras, no vigor de seus vinte_e
tantos anos, trabalha na lavoura e no comercio para
manter-se honestamente, honrando sempre _Q sobreno
me que reeebeu por emprestimo, nunca esquecendo sua

hi�toria nem a gratidão devida a seu· Salvador e �ai
de criação, que jà não existe.

, , , .

, O "jaguncinho" abandonapo por 'seus pais e
.

encontrado no mato chama-se hoje:- Manoel Artner.
,

o JagunCinho,
Foi grande o contentamento.
Entre interrogações e exclamações, risos e gri

tinhos, encontrões e beliscões os piâs avançavam admi
rados para o recem chegado. Era um novo Moisés en

tre a' côrte da Princesa Faraó, dentro do cestinho em

que navegara no rio.

Indagavam curiosos:-
- Como te chamasê como é o teu nome Jagun-

cinhol' . ,
E o piá, esquecido da fome e da sêde que lhe

consumia as entranhas, contente na sua doce inocen
cia, enlevado ante tantos carinhos, tar/tas perguntas,

..
'

respondeu vaidoso num monossilaho:
- Nél ...
Novo mundo cheio de esperanças abriu-se pa

ra o piâsinho.' Lavar o menino, dota-lo de roupas no

vas, -dar-lhe de comer, entre beijos e caricias, foi a ce

na que se seguiu. Limpo e farto o "Jaguncinho" tor
nou-se um boneco de celuloide nas mãos felizes de seus

futuros irmãos.
;-

,

O Colono alegre, com a alma a transbordar de
desusado jubilo, correu pressuroso a contar á visinhan
ça, sempre .avida .de novidades, como fez o precioso
a.:hado.

",

'

, Nesse dia, que vai longe, e ÓS, que se seguiram.
verdadeira romaria se fez a casa abastada do honrado,
e laborioso· colono.

.

{

Caragoatá, Cerrito, Cereia, Fartura, Parado I e

povoados limitrofes correram ctii:iosos afim de ver, d!l
perto, 'o Jaguncinho esquecido e encontrado' em meio
do mato.

'

O piá, portador de cabelos e 'olhos pretos, so-
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Ano 3 - CANOINHAS - S. Catarina, 29 de setembro de 1949 - N. 108Pedro Torrens,
Festejou, dia 17, mais um ano

de existencia o sr. Pedro Tor
rens a quem Canoinhas conhe
ce demais. \

Batalhador da imprensa foi êle
'quem apresentou um dos me
lhores jornais da serra o «O
Avante». Hoje dirige com in-.
teligencia e sabedoria o maior
diario de S. Catarina "A Noticia".
Ao sr. Pedro Torrens os nos

.sos votos de Ielicldades futuras.

jovem Estanislau,· filho do sr.

Francisco Jensura, residente em

Três Barras.

Dia 3, a graciosa menina Emi
lia, filhinha do casal Justiniano

, da Silva Quadros; a exma. sra.

d. Tercia de Oliveira, virtuosa
esposa do sr. dr, JUSé de Oli
veira.
Dia 4, a provecta educacío

nista senhorita Francisca Cis
conetto, figura de rêlevo dos
nossos meios sociais: a gracil
menina Eliana, filha do nosso

grande amigo sr. dr. Orestes'
Procopiak, medico e industrial
nesta cidade; o estimado jovem
Werner Mohr, residente em Pie
dade; viu passar mais uma da
ta natalicia o jovem Francisco
Bueno Pires, auxiliar da Impres
sora.

Dia 5, a estimada senhora d.
Maria, virtuosa esposa do nos
so assinante João Jantsch, abas
tado comerciante residente em

Marcilio Dias; a distinta senho
rita Barjuth, diléta filha do sr.

Pedro Seleme, residente em

Curitiba; o nosso bondoso as

sinante sr. Miguel Flaviano Ar
noldo, residente em Rio d'Areia,
onde é bastante estimado.
A todos os nossos parabens.

Aniversários, ,

FAZEM ANOS:
Hoje; ,dial 2ii, 0. sr. Francisco

Borlikoski; a exma. sra. d. Ju
lieta' Budant viuva do saudoso
Antonio Abilio Corrêia, residen
te em 'Mafra; o ilustre causidico
Zacarias Seleme, advogado no
fôro -de Curitiba; a menina Car
méla, filhinha do casal Jacób
Fuck , e o jovem Evaldo Lessak.

Oia 30, a exma, sra. d. Car
'mem digna esposa do sr. sar

gento aviador José Varela, re
sidente em Cascadura, Rio de
Janeiro; a distinta senhorita
Elsa, diléta filha do nosso ami-

,

go sr. Bernardo Metzger, indus
trial em Marcilio Dias; o sr.

Albino �Borlikoski; o menino Vi
valdo, filho do sr.Henrique Todt,

'

'residente em Cachoeira, deste
Município; o c i d a dão Ro
dolfo Scheídt, proprietario da
maior relojoaria da cidade, ci
dadão muito estimado nas ro

das sociais e comerciais de nos

sa terra; o menino Celso filho
do sr. Elias Sloboda, ferroviario
muito benquisto; a sra. d. Frí
da, esposa do sr. Alfredo Mayer.
Dia 1, de outubro o travês

so garoto Hamilton filho do
distinto casal José Allage; a lin
da menina Ivone Augusta, filhi
nha do sr. Ernesto Zucow; o sr.

Walter Miers competente gra
fico" chefe das oficinas da Im
pressora Ouro Verde que bem
merece a estima de todos os

que mourejam nesta folha e

nas proprias oficinas; o sr. Nel
son Scheidrnantel, proprietario
do acreditado Bar Polar, pes-'
sôa mui relacionada nesta ci
dade; o sr. Generoso Profmann
fugura marcante da sociedade
Três Barrense; a distinta se

nhorita Ligia Ritzmann, resi
dente em Joinville; a menina
Marly, filhinha do casal Fran
cisco Voigt, 'de Marcilio Dias; o
menino Herbert, filho do casal
Carlos Sachweh.

'

Dia 2, '0 sr. José Gritens So
brinho, abastado lavrador resi
dente. em Cereia; o travêsso me-"«

nino Renato, filho do sr. dr.
Tarcísio Schaefer; omenino A li
nôr, filho do saudoso

-

Alinôr
.Côrte; o sr. Luiz Carlos P .do
Valle residente em Paula Pe
reira e furicíonario publico no

Estado do Paraná; o benquisto

do -,JuriTribunal
la, pelo Doutor Rivadavia Ri-
bas Corrêa. /

O Conselho de Sentença foi
constituido dos jurados: Miguel
Procopiak, Tufi Nader, Francis
co de Assis Costa, Fernando
Machuca, Derbi Fontana, Drau
sio Cunha e Ludovico Bora. De
-ferido o compromisso legal ao

Conselho, interrogados os acu

sados e feito o relatorio do

processo, foi concedido a, pala
vra ao Dr. Promotor Publico
que proferiu 'brilhante oração
com a serenidade que lhe é

peculiar fazendo a acusação dos
réos.

Após foi concedida a palavra'
aos defensores dos acusados,
tendo ambos proferido com o

brilho' que estamos' acostuma

dos, demonstrando acharem-se
os Seus defendidos no exercicio
de um direito que nossas leis

penais lhe asseguram, pois que
Pedro Ribeiro Lima, não pra
ticou o crime de aue era acusa

do e Lucindo Tibes de Paula,
o fez em defesa de terceira pes
sôa, no caso, seu irmão Deocle
'cio que fora na ocasião assas

sinado.- Terminado os debates
passou o Conselho a deliberar
secretamente, absolvendo Pe
dro Ribeiro de Lima por maio
ria de votos e Lucinda Tibes
de Paula por unanimidade.

Sob a presidencia do Juiz de
Direito Doutor Euclides de Cer

queira Cintra, funcionando como

orgão do Ministerio Publico o

Dr. Rubem' Moritz da Costa e

como Secretario o Escrivão Be
nedito de Carvalho Junior, insta
lou-se a :27 do corrente a ter

ceira sessão periódica do Tri
bunal do Juri desta comarca.

, Foi submetido' a julgamento
Um unico processo em que são
'rêos Pedro. Vieira e Lucinda
Tibes dê Paula, este incurso nas

sanções do artigo 129 do. Codi

go Penal e aquele nos artigos
121 e 129 do mesmo Codigo.
Pedro Ribeiro Lima foi. defen
dido pelo advogado Doutor João
Colodel e Lucindo Tibes de Pau-

Manoel Machado Munes
Fez anos, dia 27, o nosso amigo

Manoel Machado, Nurres, figura
de grande projeção nos meios so
ciais e comerciais de nossa gle
ba" Coração aberto a todos os

sentimentos de', solidariedade
humana, sentindo o sofrimento
alheio é o fidalgo benfeitor, di
gno da amisade que o povo lhe
consagra.
«Correio do Norte» que re

flete o pensamento de muita

gente bôa desta terra de en

cantos maravilhosos, .apresenta
, ao «Velho Nunes» as demons
trações mais sinceros de seu

!'1féto. WiUredo (oriin
No dia 15 do corrente feste

jou a passagem de seu nata li- ,

cio o 110SS0 grande amigo e co

léga sr. dr. Wilfredo Corlin, cul
to advogado e diretor do jor
nal «Itajai».
Vereador rnenicipal eleito pe

la U D.N. o sr. Wilfredo é um

moço muito promete pela sua

cultura e pela sua cultura e pe-,
lo culto que consagra á Demo
cracia.
Sr. 'dr. Wilfredo parabees dos

que trabalham nesta casa.

I
Noivos

Ajustaram suas proximas nup
cias no dia 8 de setembro, o jo
vem Jorge Meireles Corrêa com

a gentil senhorita Idalina dos San
-

tos Veiga, residentes em, Salseiro.
Parabens.

Maria EUzabeth'
É este o nome de linda ga

rottnha que veio alegrar o lar

já alegre do nosso bondoso ami

go sr. José Stockler Pinto e

de sua exma, esposa d. Maria

Bojarskí Pinto.
-

Parabéns..

Veodesse
Uma casa de madeira, tipo ban

galô, com porão de material, plan
tações de arvoredo de diversas

,qualidades, sita à rua Eugenio de
Souza, anexa à Relojoaria Suiça.
Ver e tra tar com o. proprieta-

rio PAULO MÜLLER. 172-4

Enlaces matrimonias
Com a gentil senhorita Zilma

Buss, competente datilografa do
Centro de Saúde e, diléta filha
da exma. viuva sra. d. Anita
Buss, unir-se-á hoje pelos laços
indestrutiveis do matrimonio o

nosso amigo sr. Antonio Peters
da Costa, bravo expedicionario
e pessôa de grande cotação nos

meios sociais e comerciais de
nossa praça>

iVAD iE'RII'I rlSS/IVI, AM€
'IA. SE vocÉ �ECOR;,4S
Sê O MOtJêLO êl1117.4f'êr.. ,

P€ (./KA .4 �LJP€RF/aE
4'$PéR;4 WlPêtJé r:J)L/4 .4 �'"
ZeNPA 1751.1Z':Sb"'''''�''''AO<t:"

"O
"

Uma chícara de café UfO
acalma seus nervos NORTE O seu Jornal

,A-
. Viram seus sonhos realisados,

terça-feira unindo-se pelo matri
monio, a senhorita I n g e b u r g
Ritzmann, filha do casal Otto-Ana
Ritzmann e o jovem' Nivaldo So
ares, telegrafista ferroviário.

v
O
C
E

Lindissirnas

Rendas
-Visitas

Em visita aos seus dignos pro-
.genitores encontra-se nesta cidade
o sr. Milton Buha, industrial em
Joaçaba, acompanhado de sua

exma. família.

- Deu-nos o prazer de sua vi-
I sita o nosso amigo sr. Isaac "Se

leme, velho morador destas pla
gas, que muito trabalhou pelo
progresso e grandeza de Cano
inhas. Doente, embora, mas o seu

eutúsiasmo pelo futuro desta ter
ra é sempre saudável. Grat�s.
- Visitou-nos, também, o sr.

Lamartine Augusto, redator es
portivo do semanário "O Comér
cio", de Porto União.

Fitas, Linhas, Toalhas riscadas na

Casa Erlita
I ,A te-nção

Colonos .e

Criadores

S
A
B
I
A
?
•

o G>UE1JO .PODE
SER. ç:OI2.T.6.DO EM
FATIAS MAtS DELG.6'
,MS COM UMLl PÂc.ó
SEM 1==10 1)0 QUE
COM LJM�� MUITO

, A+=I�t>Â.

I

Vacinem seus animais contra todas as doenças infecciosas. I

,\firma A-Garcindo E-Cia.
têm sempre um grande estóque de produtos veterinários

Procurem a referida firma, ou seus agentes:
Em Agua Verde' Míchél Seleme

Bela Vista do Toldo Waldemiro Waz
Valões Alípio Artigàs
Rodeio Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert
Três Barras Leocádio Uhlir
Santa Cecília Irmãos Fernandes

Todos .os agentes têm vacinas 'em estóque, para pronta
'129-P I

, entrega.

o ALBOR
Comemorou dia 15 mais um ano

de existencia o nosso colega «O
ALBOR» o mais antigo orgão da
imprensa catarinense. Na quêle dia
sob entusiasmo de seus fans com
pletou quarenta e oito anos de exis
tencia Sem nenhuma interrupção.
Ao seu diretor-gerente sr. Anto

mo Bessa nosso abraço de colega.

(Agora sob o patroclnio de JOÃO SELEME
VOCÊ SABIA que a oficina João' SELEME, dispõe

de peças e acessorios Ford e Chevrolet �
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria; deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de correias de lona

para industrias, a organização ao sr. João SELEME vende ma-

quinas agrícolas �
._

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

-

PA R A f E R 19 AS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOE5,
C O c E I R A 5,
F ,R I E I R AS,
ESPINHAS, ,ETC.
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