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.,.�;, fi.. "'�' (i"',.i\l; O as e prata Hóspltal Sta.' (ruz
�; �, III com grande satisfação que
"" S,ÓotH:iamos aqui a passagem dia

f:ão, �o mês passado do 25° arii

\�,er&àrio de casamento do benquis-' �
"to ,l1,sat" Antonio Cordeiro. «Por ínícístíva do s�r.

-lar- encheu-se
..

de parentes President�. d?Hospital San
.,

soas -',amigas, que,\ foram$ff;lj-'t.. ta Cruz, f�I �n.lClé.j.da uma cam
,cita:!o. Heinou gtuita' alegria chi- .. panha. �r?�Janelas-para � no-

�, rantl reunião" tão' intima.' vo édificío em construção e

" «Correio do 'N0rt�», tardiamente, t'r"ansmitida� aos fornecedo

às J5as, feiras" embora, envia parabens fazendo�' .

res do referidoHospital. Tp
votos para que o distinto .casal". ve admiravel acolhimento
chegue ás «Bodas de Ouro».. essà iniciativa recebendo

.. "

,. , , ,\\'
"

' '"
a Diretoria do Hospital os

'\,� quem �irac o que é,
.,

a�êabá; ?'NÓV4·:",. .Crise s:

no .PSD ���irZ�n������r�:nf�M�
r§or. bem 'OJ� p'ôr m�b fazer' a� devida' '�o:"��v�;::��;an��b-::�1�t, di�omval:d���;: o'i�/�:eJ:= ,��;���� �:cI��da���'�es�

\l'� ,

•.

t'"t. - '!Ii;;C'
" eom Sao -Paaio, .em- J:!znas' rante a ditadura, dominou mo valôr.

"''1S,.tes I. UIÇ·�..... cp ,"" erais "e' noutros E-sta- por completo ,Minas Oerais .1'
..

'

----------......-

r, ,r,,," , '. >;. 'dos, está o p,SD ameaçado de estd no seu' Estado' 'Sob �, E ""_.
"Acostumados" que esta-, rernos'[porque somoso -noeo ,desm�mbramento", em "ponto de,vistá polítÚo, redu- . t�OS de revisão

mos a lêr "aos .domíngos, o tida majoritário. "Cf. � Pern'ambuco�
'

..

,%'. L. zido à. expressão mais rsim-s ,DOIS erros cometemos na Se-

colega 'ga",rue G�tuliQ' Var- Mas .. '1., ainda hã: Jtii-' Quem. domi'n:a' ii PSD:,fJer.· ;::pZeOs:}fl, não, orienta, sequer," �a� pa�sa�a:-/oo sr. Manâ�l
.gas"observ.,ar a sua «inde- ...zes em Santa Catarina.iéxis- nampucano'éo sr.Agamenon a r�oaoxado'PSD,nemcon-; ; u.ne::. nao ez anos.no la

'Maj(àJhães, Um dos prôõeres tarcom .o apoio do oice-go-; que dissemos, S,S, aqui esteve

pendenciá» n0, que con�'erJ1� terrl "'é ,são
.

90S bons,' dos .

mais 'ativos 'da ala «quere- oernador, 'que é pessedista. "e,om o seu .acostu�ado bom hu-
i( -aos elogios 'aqs' �i:1tos publi- ;r,es'peitaveí�, ;;;dignos da ve- m(sta», d_.o 'i'$l) nacional. No, Osr. AgamenonMf!galhães, mor e pedIO-.nos dIze� que nas-

__ cos, mórmeptê" quando ,�a. ner-açãp 'âd' nosso .povo. . R'lO, ná sede, do partido, es- ,,"r': que duranle�aJ�dttadura e ceu,.em Jan�Iro, �,.2, e que o

-"Justiça é feita, extranhamó"s", . Porque o PSD.r tó:rrtou na '. tá éle todos' os dias' _:, com= até o 'dia 29 de outubro sub- menmo Hamilton e filho do nos-

(' bl d \S ,"

'

os sr;.loãqt'{e,ves;Ner.eze Ra- jugótt polilléa",!ent!' P�r-__ so"distinto._ assin�nt� ,sr. At1aíde.\ não ter êle';;:plJ ica o bato>,,' caneça, nesse caso do Car-
mos e Balts,ta ti.ueardo, _ a nambuco, _ esta se arrzs-0'i< Alla,ge e, nao ,?e Jose Allage,

,

do Superior Tribunal dewJus-" torío; o colléga,calo{("s.ei não re,ceber e çUJrlprir ordens de cando a ter o destino d,o sr. "l
e IDode s�r ate que outros en

tiça ao Estado" mandando", quiz se ,agastar'� com o seu Getúlió J[argas. É o sr, Aga- ,Benedito Valadares:O 'PSI? ganos se venha fazeI?do, �omo
devolver ao,;;, estimado cida- amigo Soares'; nem demons- mert�n Magq,�hães. qÜ�!J:t se", pernambucano. dividid_o, Jcj.:é� por. exemplo a�lfncIar amv�r.
dão �Irenedità Tereziç de trar ao póvo que o �ma- ,.movzmenta, ,'n.a .. d'lr�çao !,�na-, tem a.: ala do sr. 'Novazs ftl- sarJos de qu_:m Ja"morreu, no::.,

Carvalho Junior, o Cartorio ,jor-:-Otario» tambem recebe' cionli(do P8:...lJ"cóntraliando lhQ; e;'agora, està ameaçado E;\'ntretanto nao teI?0o/por cos-

, \<; • as manObrll;s.' do seu crlega 'de forte ,Cisão, com a candi- tum: meter o �arIz, nas. ,casas
'[ que,Jhe havia sido arreba- lambadas de., abrir brechas., e correligiaii:qrio, vsr. B,ene-: daturÇJ do' sr. Osvaldo Lima !>lilheIas ... por ISSO,. pedI�os a

,t' tado para\\l,satisfazer á po,li. ,Quando se é indepen- dito Valqdare.s, Pertencemam--h à J!flvér"nUII;lfa, do Esta'ao. colaboraçao de noss?s aS!?I��n-
tiçagem do ,Governo do Es- dente, ,quando somos obri- "bo�' ,á ,mesma agrfmiação; ,O ex-mjnislro do Trabalho trs para 9ue no� enVIem.notIcIas
'taào e consolar pQlitic:os 10- ,gados';a t dizer" a verdade, mas ,a, duas ,alas' diferentes:, e d,a Justiça, do sr, Getúlio sobre amversano.s, nascImentos,

d b'·
'

d
.,

I a deputado <'pe,rnambucano Vargas, encontra.se no se- <;as_amentos, b�tIzad?s, (:omu-

cais', afim e que lasonas- éla eve apqrecer. c ara e'
(Jbedece ao !!:{,ditador; o mis 'guinte dilema: -;-

__ ou ,apoiar nhao, �udo sera publIcado com

',.sem r;' lazemos O que que- ,.,..Qiáfaria ,

como. a )uz do sol neiro" a� g�nêralEurico Du-. li candidatura do sr. Osvaldo grande eontentamento nosso.
, ,'<

,
'

.
'

'

primaveril.' t,·a. E, por i�so mesmo, nãó Lima, e neste caso, ser ape-

!:�.t,Sr·' . S"enedito,:lerésio O '.sr., Benedito, Ter�z.io :de se entendem. ,� "
. ,",�M

•

nas, .u,m ,adesista!o�çado; o_u 1 Clinica Irmãos Rauen
:�

"

,'. Carvalho que alem de ou"';; I hf}stlltza-lo até o 11m, e entao
l O sr. diretor desta folha re ..

Di� 9 festejar? seu natalIcio,' "'. d f'
.

R d· A·,· N Itcar sendo em Per1lampuço cebeu de Chap�có em da'ta de
!ff"', entre o suav:.' aconchego de tro� ,.caI�os e, COl; lan,ça, n� d., 10, t':IO', egro mfp,s ou ,'menos o ql!e. e, em <1 do corren'te 'o sf'guinte Tele-

sua exma. famllla o nosso 'bon- polItICa, na socledade, e", tam " ,,,,.', M·znas, o sr. B.eu�dltj, ,�.Vala.-

�,.l'rama:
_:_. "TenhQ a honra de

.... ', ',' ,. b V" d 1 't" 1 DIa 12ede testas para opes- d (D D ,:1(1 t . ,l'l doso amIgo sr, BenedIto TerezlO em erea 'or e el'O peaI' ...
'

R d'; 'R' .�,re5.,. ,"
t? .

zano
"

e Jv.p z-
.'_, . nvi.dar êsse·.J·ornsl,para ass-is-

. 'l'h J 10 T ... 1'-, d N . d
,soa que, cqmp"Qe a .'ll 10 10 ue> riQ RioJ " , .

d_e CaI_ya, ,o :r.. • �a,ICJ�.'lil-?. _':'�'í ."""UrQ1\. " "..c'offi, �ran (2 -Q.ume,ro�, -"Negro�>"'" c;..._":.,.,;li;,""" i"" . .,..� ";,.
"!o" ç � �', �;,

'

.• " , ,'t'�:f. ,"" � < '-:1 '':;«,=,C,;.J .' Hl 'naugui-áção, da .Cli:Ii;i!.ca3:r.""Notas da Comarca,,,.eil ESCF:ly:;ãO dê' 'votos J'á assumiu O' caro G d f t iI'i' "t\'· ..
"t 'I .

,'" ,"'.
•

,"
,_; ",'. ,'"

.

ãbs' 'Rauen, nesta:' cid�de no

C
.

"
. ., ,ran e es a, .res aleSplr1 ua .

do. nme.
go d.e, Escrivão do Crime,' Éa poucos anos. seria um pwje- Erro não e' plagio "ia �. �o cor_rente.' Atenciosas

Conhecidissimo pela apdmora- d d t' f' to se ias de ealisação po "
.. . s, udaçoes. (ass) Rubens Rauen,

passan o� . es a orma' m v . '� r- Quando o mdlvlduo ,qfu�r Vl.�- ""m outro local demos notI'cI'asda educação, figurá de alto � que o pessemlsmo faz parte .. .."

relêvü' das altas camaclas SQ..
uma ,({5r);lta rasteira» na p�- da devastação da intelegencía.. jar prçlGura �e

....

mpre o '«Almàna- .d�ssa ina�guração ,,que veio do-
ciais, 'é" o ani';ersadante ciigno nela do P.S.D.. ' O sr. Mano A Eadio Rio Negro. entr�8n" q�e da S�UQ� da

_Mulh,er» para ,t�r' Chapecó de um grande es-

das demostraç§es. que ·lhe "estão ,So,ares, que ocupava t.al,car- to, eóm o auxilio dos homens
ver se chove ou nao cho-ye." . t,lbelecimento hospitalar.

sen�o preparadas." (, ,go" sérá aproveitado noutro," de fé .� de bôa vontade, do� qye ���::��aI���;\��:�!�a��s::���� ,

Gratb� Belo convite,

Muito teriamos a dizer sobre'
.

,logar:! qualquer, onde nec€sT" f.!lv�vem para 0'progresso: gran- mentos e tantos outrds ·fatos so

êsse respeitavel cidadão ma,�, . sario fôr, os serviçõs" q"e sua desa da :erra em que VIram a ciáis repetem-se e por iss';:), não
a população de Canoinhas co ...

, álta inteligencia':'
luz do ,�ol, mandaram par:a o �r

..

ha: � quê .
se' cbama pla,gio ou

0
..

, .�stá em festa desde o dia
nhece-o de sóbra, respeitando-o,'';'' �,-,:, í} •• ,

a palavra l�te�te da RadI? RIO",? transcrição. "22f9-49 o lar, do Snr.'· Alfredo

vp;neranpo:,_o e ai'" e��á � � seu<., fi;P Z.l!;, DA SERRA �. Negro . .e hOJe e a transmIs�ora'
.

Ful�no ffiz anos: quem espera tS()zotka e de, D. Lilia Tabalipa
;maior consôlo, a sua maiorv?i-' \;'<' ,)

que conhecemos"
, c..�, o domingueiro, os q�inta ferinos Sçzotka pelo nascimen,to de uma

�'rdade de h0mem de bem. 'f, U 't I ,'" " �ons programas, b0a c�ma- espéram,'tambem e qúeÍn primeiro, ; g�rôta que se chamaráMARIL-
"" N�ssos parab�ns. " fil 0Spi a "'.,' <,radagem e um futuro aureolado,_, dêr noiicià leva vantagílm. ,/� _, Z1\ TEREZA.

�",
"

, • de fartura c, , I, • ff-
----��------!"'"""" "'S

,-

't
"± c'T' '·'nha ,.i

ü
.'

d N' /t f r'" Acontece que-o domlOguelro sae , Parabens,
w,

.

ana" e r,,ez I
f

" «

�rreI� �'bor �i' ,

e ICI�a a prim�iro o' quinta ferin6l vem

Bodas' de" Ouro PI)r iniciaii�a do� -;ossos coiI:', gran e, es �çad? tra�} eIra, t de�:V\ atr�zado:�- perdeu. ii
'

, Es(ote.·ros
D'

-

O
.

"C rI ,'� como a sua Ire Orla e.8 o os',', ( C
,.

d N t
- .

No dia, II do corrente o ve- ,te,rraneos outo.I�es. tavlO. e -,c,
.

'" .
.

h . d t ",...« orreIO o ar e» nao preCl- No dia"7 excursionará ás ci-
.' . "so, Rauen ,e Rúbe,ns.... de Can/a;.' 'tquef' com .carm o e de_:,o am�n:- SR plagiar nada de"

.. niógnem se
nerando ê-respeitavel casal Esió' 'R

' ,

"d
o, o azem a sua gran esa.' ",e • , I'

- ,.
"B' dades de Porto e União da Vi-

é Emília Garneirofestejarão em', lho, aue,n, .Çonstltm os em. so�,
.

� �,f' copIar e p agIO entao o anrga tória 'a Associação Es€oteira Ti-

:fort(') Uni�o;�o:n�J' �e. �ncontram" 'iiciedade"sob á razão de )Irmão,s..t;;, .

-I'
"

i '!'f
•.
':ver<Je" devia se chamar "O Pla-

radentes que tem' sua séde em

�atualmente,. 'na mt�mldade dç:>s ,R�Lwn: ,vem d�, ser constr�idó
ó' CéI O/avio Xà'vier ''i!; giario" p�r�ue' �ó publica o que Três Barras, entre ás mensagem

se1!lS, suas.J�pdas de UurQ. mat:1g�rad.o a 3, �o cor�en�e� " R'.
(

.. ,-:iii
;%';fii:

.

as repartlço_;s PUb�IC�S escrevem. en,c,bntra-se as do Correio do Nor-
,

....:,,.'.>...., ..Para ",'a co�;rnbr!iição dá'mag- na. progreSSIsta üdude de/�h'�... .

é; � A auen
, t E. .. DaL...

te e a do sr. dr. Prefeito Muni-
.. ,

'.... 'd' flh f'
- ,;.pecó.; um estabelecimento' 008-" 'l!

Festejo.u'seu aniversario a J4
na 'e.�er;nen, e, seus 1_. os ara0 i;pit�l!:),r\dotado de todos os 'Fe- do ;:corrente, o nosso distirito" e Visitas cipal.,
cel�Brar lWI�s,a edn: Apc.oato deuG.,:a- ...

,0 q4isitos exigidos pela ,tecn.ic.a },c.�'p;ezado ami'go Cel.. '0..

t a v (fe; �. "', -------------

cas� na Matnz e. ar o mau i' .
.

., '
,

Tivemos'i!> o prazer de receber

C E I,o : .' . ,. , 'n-' moderna para estabelecI91�nto,�!." Rauen, .ábastado "'proprietario os seguintes visitantes:- sr, Dur- asa' r l-tadando depOIS uma recep",ao na .

-J t t ,;'
. ,

t 1 t' 'd' t
'

'''d
'

,. ':'t' d"P '1 S· .,.ves a pa ureza, ",' , _a ua men e resI en e re5I ente", va'l Cordel'ro, Alol'S Karaz]·ns.kI·,'casa' ,do sr Ar ur e au a ou- 'I' 1 d
� 'd····'·1 . ,

, , , .

zaP�" .>J <.;� "�""
'! :;';;' .';' '." n:;;t,a a o e!� p!e 10 �rapno, ,em CuntJba e ex-prefeIto Mu-" tabelião

.

em Papanduva, Paulo
,.; '1 "� ...

"

}', '.
Oe'.

'. j,."�: es'peciatn:e�te �onstr�.ido ao fiII_I, d. niciqal ,de CaJ?oinhJis. � �,�
Dehner, proprietario nesta �ida-

Os Jubhad?s,)velhos l1:orad�,- que lhe e aestm,ado, dotado de ,'. O amversarJante que se COi1- de, paulino Furtado de Mélo e
. t,es

.

de C2anou:has 'e aqUI l'pd�-, ,,�ãp�rell}amento moderno, E;lstá,�,�' siqera filho de ,Canoinha�, á qual José MaI"Ía Furta�o Primo, Ta
cadol), sao paIS dos nossos amI-:-- Hospital Santa Terezinha'� apto , deu o maximo de"sua enf'rgia e ,belião em Major Vieira.
gos Alfredo \e Evaldo Carneiro;' a �prestar relevantes serviç0s' ª ,onde vio nascer e ·crescer seu�
'residE\utes em Ponta Gr?�s��'� .

futurosa. zond· do oeste cat�ri- numerosos filhos, 'que hoje'\pres- "

das Exmas., Sras, Dona LIlI Car.... nense: ''''."" tam relevantes servicos á Patda Churras(o" em homenagem ao d·f: 'e
i

le\"mente.

:ç.eiro .de P,�,�l�, esposa do;�Sr.: ,'A dir,eção d.o està,be�ecimento nos diversos sector';-s que' esco� •
.

Walfrl.do der\P;�\�la e Souzal �ue está confiada aos jovens e aba- ,; lher3Çl para suas atividades é
'"

'

,

Procopiak
"

CarneIro de, ;Paula, eSPQsa' do lisadQs medicos, !;;;,eus "proprieta- merecedor da estima e conside-
Sr, Artuli de Paul� e Souza,. rios, estando a parte. interna ração de seus n�merosos :'lmigos. 58 subscritores a Cr$ 20,00 - Cr$ 1.160,00
pona Biluca Carneu'o de C�r,..c, confiada a Religiosas" especia":' , «Correio do Norte» abraça-o Despezas com o churrasco, saladas.
talho, esposa do. Sr. BenedIto dinadas, cordialn;lente. pães e serviço

'it;"i',,':Efrezi? �e Calval�o Jun.ior, D�-
....

)\ "Correio do �orte" que .se Balanço
....

na
. D'lValr Caroelr,0 NIColaz�,l,. (\ honra" com a amIzade aos dIS-,., F d A C'

Cr$ 1.160,00
�sposa ''do Sr: Nerí �ico�azz� e tintos medicas conte�ran�os, a-

'

rancisco e, ssis osta Saldo Cr$ 160,00
avós do nosso grande' amIgo ae-� presenta-lhes as suas mais efu- A, 4 do corrent� comem-orpu O ssldo de Cr$ 160,00 foi por deliberação dos Organisado
putado dr. Aroido Capneiro de sivas felicitações, "peJa' concre- mais uma data natalicia o pnr. res entregu'e a Conferencia' Vicent�nà «Cristo Rei», destá cidade,
Carvalh0. , ,

"

.

'tiz;ação do ideal que a muito Franciscp de Assis Costa, Inspe- Canoinhas, 30 de Setembro d� 1949
Ao velho e respeitavel casál alirpentavan de dotar:. Chapecó tor do 'Ministerio do Trabalho' . :Pela C0missão

e 'á sua Exma. Fámilia,as nos,� ,de um estabelecimento que lhe nesta zona e pe�soa b'as.tante 'Osmar Nascimento,
�as felicita�ões;

",

. acompanhe o ritmo de progresso.
'

,estimada. Benedito' Terezio 'de C.' Junior

, «Campanha
j ,

Recebemos
munícado:

pro-Janelas»
o seguinte co.�

", .

...,; Piretor-pràprietário�
GUILHERME VÀRELA

'ÇANOINHAS BRASIL
"

recebe sempre os lindos modelos
.

dos afa!llados

E' F E C E

Cr$ 1.000,00
,160,00

-('-1'$-1-.160,OÕ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

r���M����M·1 �ertas �peraç5es'
=E Banco lndústne e Comêrcio de Sta. Catarina SIA = o medico recebe do Estado O professor Dr. Pinard afir-

I'
., ,

� a autorização para exercer a ma:. «A mulher não atinge a.
,

Matriz: ITAJAí -' Fundado em' 23 - 3 - 35 � arte de Esculapío
.

afim .de ser'; plenitude de sua'força e beleza

El
'

-.

.

Enderêço telegráfico: «I N ,e o,» '

.. ,"
.' .;: o paladino da saude do povo e t senão depois do terceiro ülho».;

!'aSi!! � da vida forte e fecunda da nação. O Dr. Desplats escreve: ..Ca-
� Capital in1e-gJ;'alizadq ""

_. " Cr$ '1?000.OOO,OO E5'"1 Paladíno quer dizer:' defensor da' filho traz' á sua: mãe um

� Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48 Cr$ 2.2.343.244.40 �
dedicado que faz todo o em- acrescímo de força e saude.con-

� C·r$·.· penho em conservar o bem e:;;- tinuando, o seu desenvolvimen-
� Total do não exigível 37.3.4.3.244,40 �== id d

.

15
. h .,'

'. .i, tar corporal e envI a to os
-es., to á medida que se desenvolve a

I Filiais, Escritor'ios e :Age,ne ias. em: '" � os-esforços para favorecer a vi- família» ...

'li '�Ai'aranguá - Blumenau - Braço do'Nárte -Brusque ,- Caçador __: Cançínhas - Cam- �. da' em. seu �anancial legitimá" ,O Dr. Darvé,rmediC�-chefe da
,"-,v � birela _. Chapecó _ Concórdia --.,Cresciúma - Curitiba - 'Curitibanos. '7' Campos No- a, o MatrImOnIo.. . . ."

maternidade de Arivers(Belgica)
,"j � 'Vos - Florianópolis, --,- Gaspar _'j,Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - �

A prole sadl� e numerosa e conclue, tratando dos' efeitos da

II Joaç�ba � -Ioinville ---:. Lagun�,�Lages. -:-:- 'Mafra ----" �:t;leães --: Piratuba
� Port� Uníão ==,

a m�lOr garantía para o deseIl,-, gravidez «Quandoa função .. Ji�
�,'!!i!ii5

- RIO de Japelrot- RIO Negrinho - RIO do Sul - Sao Francisco do Sul - Sao Joa-:;;;;;r v.olvHr.�entQ flor�scente duma na- síologícas normal .da mulher ca-

� quím - .,Taió',:_ Tangará':':":' Tíjucas - Tubarão - Urussanga .'� Videira. /.. e clpnal�da�e briosa. �". sada se conforma
-

regularmen-
!ii!3 '

'PI '" � " " . "..'.
.

�
.r

E, que e que fa�e:n �ertos o
di- , te á estrutura anatomíca de seus

i Filial �?,� Ri.o:�ê Janeiro;
-.

.·FiJi91 de Curitiba:
w. h���:ç�����mmedl�m�

.... certas

f�:ã�:iu�::'e�m ;::�lt��r::ç:;ei�
�,Travessa do Ouvldor,'17·-·A (terreo) Rua Monsel)hor·, Celso,. 50 Operaçoesque,cnmmosaIl}en- saúde» ...

I C'· P t 1 ln39·"
.

C
.

.'

p' t 1 '5'84
I

=:;;:; te estancam a vida nas fámí- O t D D I t
-=

" aixa os,a, 1,
'. .

aixa os a
'; �

.

lias ... operações N que limitam .a
u ra vez o r; esp ats:»

l!!!Eii T 1 "R I O I N C O"· Telegramas: "I N' C O" "1 ª.! natalidade ...
-:

operações que.con-
Os especialistas descobriram um

Ii§

.

e,egramas: /,
' !!aS dia, que a gravidez é o' melhor

� )'. '-",.; �.j "ti == denam ,a milhões de brasileiros meio de evitar um' grande nu-
� Taxa,s I de Deposlto.S . (I" 'P

__ 'inocentes á morte cruel antes
mero de afecções femininas ...

ii CONTAS DE MOVIMEN�O.
. "

CONTAS A.:PRAZQ:: -. e:::. de 'vereI? ,o céu _:strelado da? ,e de curá- las ...
..;;;;;;; A D'

."

o/ -.'. ;1,,'
C

.

d ao dí
.

5<J1"
=:.. sua pátria ... operaçoes que rou-

P'" d f' "1','35
. .Isposição· ,;{

2 /oa. a.·� om- aviso . e: .. } , 'las. ..' /'oaola. E" bam aoBrasil milhões de braços OI' 'ISSO, esa 10 .

� qua quer
•. Limitada, 3%a. a. .,,"" "" 90 ':: .� §Y2%a. a. ,?, I fortes de'que t�nto precisa, que

� diplomado 'e:n 'medicin�, em

� Particular' ",'", 4%a. â. I

" "( " 120 II

.

6%a. a., � abafam. . .inurneras inteligencias lalest:a partIcu�ar ou em as-
.

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

.

, 6%a. a'. �r'adiosas que poderiam engran- seI?b�eas ?e rr:E7dlCOS, - .q�a!que�
§ }' y -44.

" 1 ano "\ ,�Y2%a. a. = decer a Terra da Santa Cruz, objeção clentIflc� - .clen��flca�
� DEPOSITOS POPULARES'

. 5% E. sempre, dependente assim das mente enfrent�rel.e_I�e aplicarei
"!Jlii5 Depósitos especiais a p.razo e eleviso, saldo 'riii�imo" de 50.000,ÓÓ 7% a. a. K atividades dos extrangeíros, uma derrot� �IentIf�ca, c�l�can-
21 ã.

.

E porque?. Em' beneficio da do ao pelour�nho todos-que v�vem
'ª (.A.PITALlZA'10 S.EMESTRAl...·. ,;! e saude ... Mentira! Mentira! do crlI?e duplo,.co�tra � ylda:e
::::E

- ': ." � � c0nf�ança da .leg]sl�çao.:�. D!z
-� Agencia nesta cidade à Praça Lauro Milllér, esquina Rua'. Major Vieira, " a med�'co Dr. P�p:ard:"«Nao ve-

� '�!" ",,,' ...•
.

.) ':1' � Granja Gertrudes des que morretlamde forre os

� "' (Com '''casa forte �ubterranea ' 'i I Situada em Agua Verde c�rúgiães, se todas·as'esposas
.

==
= sr quizessem un.ir, se "cohsen-

� Abr'a 'uma �oDta DO ""I-NCO'" e' pague "om' '''beque'
=- Proprietario bssem em ser' mães? Isto é

� �
.

,li �, ..� JOÃO FREDERICO SIEMS I�atematico, e demdnstrá.lo-

1IIIIIIIIIIIIIIlIIIIInlllmlllllllmllllllllllRqllllmWOOIIIIII�ID�II�lmllll�1111IIllmIIIPmlll�llWllI��IfllIIIIl�IIIII��lIIl1lmIIHllmIIlOOlllmíilllllmlllllllllmllmIIIIWllllmIIIlIIWI��IIII"mlllllllllllllll;; �:osd! �:�:nh�:!a�:c��;;. ����;u?gi1�� '�:i!steOr��fz�ç����
, '_ "�,,., ,. �� '. Por' 'fim fala' <) 'medico ho-

I d· d
.

P f·
_.,

I V d . s'e t..eg-horrr�-Branca, seleciona- ,Jandez rir. Methot�'" DéÚnann:
_nica O r ro IS5 Iona· en em- das: Da classe liA" a Cr$35,OO �A fuâi6i-' yingànç? da nature-'

. .
.

. Ur:na oficina de sapatada com
e classe' 118" à Cr$25�OO �a." nes�e �s,.. ,su�,to, e o

.. C�;ncer»_.. ,

2 (duas) maquinas, sendo uma d' 153 P ! Ch' O"AOVOGADOS "cC�., "', (�Síngé:» esquet,da e outra mar-
a uzia. t

"I ,....... -

i ega pa�a esJa vez. !lnao

ca '«Burrucha» 'e demais uten- CANOINHAS '_. Rua ·Caetâno. �hega ainda?,.):
, ,

-

. e
"\

SiliO�.�u,:· -

l"t A t 15'
Costa, n� 9 -;- STA. ÇATARiNA T _

XAVIER�":MONTEIRO
"._�... .., �m o e !ire erra com ,.

'. "�O ,i.

·'--1'"
,(quiqze) alqueires.,;,situado no Q

",.·.F
-

t
{

.

.1','1""
';

'.

qU_jI?metro 100(i da""��hada de
. u'em: nao . em � Agradeci'�ªnto "

�.�����:.���,������.......:���.. :'�_�:.�::..:.�.:........=���:�.::�� '�:��:s�iO Negr? - Bento Gon-
Muitas carta�,()���e�r��s' � 'kA��ira Bento, prq(dun�amente.

_ Uin outro'lote de terra no em prosa temos 'recebido acúber- Sl nh �; fom,! a morte e ��u q�e
Km. 110, com is (treze) alq4ei... tadas pelo anonirmitQ:, :q\ieremos l'�dQ(llhmho .,Edgar RogeriO

• res e 3 (tresr�quártas, cam 2 dizer, sem assinatura, dtlnào con- falecido nesta cidade, q.uinta fei

r, r e I r*d .", (duas) casas de ínoradas, e mais' ta de certos fatos que se ,passam rI! ultima, cam, a' idade· de ·três
outro terreno éQm 152 alquei- no Municipio. Não está' certo, mêses, v�m por ,este J.[leio: agra
res. n6 mesmô lagar e ainda quem quer dar queixa, assine, ao dbcer mui

. since.r�ente ��pa bon-

t t' R h menos, para o uso da redação, dpsos jIIledlCOs dIS., Seg!lndo de
,um ou ro erreno em -fane t.

.
. .

O,liveita, e Rene"u, Cubas, ao far-,Gn�nde com 110 alqueii'es� éom porque em caso de'(3ncreiIca�sabê- ,.

Uflla ,casa de lÍ}(i)rada, tudo por remos nos livrar. Essa causa' de maceutico sr., Ney Machado; aos

S J Me .. preçb de ocasião.
,

atirar a Carôna em lombo de bur- SFS. Osny Macha;do e Alvaro Ma-

_

.

Y... V.,.....,io .

' a'·'yer'
,.

A tratar com. o sr/' Ernesto' TO alheio 'não vai... 'Qh! não vai. clladorSobrinho peJos serviços pres-
,_ . � .. Fernandes, nestá cid::tdé. 173-5 -::Le!tora" nos escreveu uma �ad08 com tão boa vont�de, agra-

, ,. �. "" ,,'o ;,- c
. '1 ..

. .

denUli'cia "contando em versos, o dece, tambem, ,às! ,pessoas que de
,

�t�nde diariamente da� 7,3?).s 11 horas
__

- .� 1,30 às 6 horas h'

caso de um �achorro que morde os qbalquer modo a auxiliaram, e às
" Praça Cquro Muller -c. ,.'.' .... VORRIIO ..{i no NORTE tl'aps{nÍntes, não assinou seu v�r- que acõrnpanharàm o enterro.

CANQINHAS , Sta.· Oatari1ta Fu�d'adO �m 29 d� maio de 1947 dadeiro.nome, nós, porém, fomos Canoinhas, Setembro de 1949
x EXP'EDIENTÉ1' ao dono ao cão e êsse senhor qlle

;{'. é de fina educação promefê'1i dar
-"Dirl!torl;"�;�P\ri��t'arib ,�' 1� um geito n.o s,eu 'tamigo fiél":

,�' ,

Silvio Alfredo Meyer Ficará contente a, "Leitota," ou
R�d.lI.tof: ·GÚilherme. Varela '"

quereria v,êr seus versos em letras
Redaçio tr Admin<str.çãol de fôrma?

\

Ru. 'aul. Ptr,reiJaj 23
Imprc... nll Imp'ressora Ouro

Verge LtCl a.
,

.

Dr. Aroldo C. de €arvalho
Dr. Saulo'��"Eà'rv'áTho

, Dr.
" DENTISTAS'

R o meu,:' F e

�irurgião Dentista Rua Senador Schmidt
Atende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas,

CAlVOIlVliAS" Sla. Calal',ino.

, Dr.

Óinica E�p'ecjalisada. das :Doenças do, ARarelho
.

pigestivo
.,a�o-retaes e da Cur�P de Hempfrhóiges .sem operação

,
'

.

;""".';:.

Va�izes e Ulceras qa".pJ'rna sua êurà garantida
, I
'2)�. 1h,u"áu, de Â�

Joã<O Pessõa, 68
C'ul"ltlba

.t.:.Lm.·
ToSSES 1

'

B.1l0NÓUIT.ES.l'1'=��l' VIHHO UED!OTlDO
-z: .' .(SILV ..R.)

, �.,' GRANDE TÔNICO

-x-,

ASS,INATUR,AS
"no • • . • • Cr$ 40,00

" 5«",estre •.• , CrS 25,00

k O abaixo assinado, proprietá- preços;
Baterias e peç�s avulsas por·, rio de terras dE' lavoura no lu- ............---------

preços ao alcance de todos na gár de "Rio da Arêia de Baixo", Prefiram,
11 .

E 1"t deste Municipio, comunica por

�asa . r 1 a meio dêste, aos seus 'vizinhos em sempre
x �:��iroq�:, 1;5l��� �:o1:!� ,

"I' ,IJ 0·0 R O'Aviario Leghorn-Canolnhas p:rmitir� a permanênc.ia?e cria- ,ti···· n ..'.
L "b' B d '1\. I

- Çf;lO de quaIsquer especles em' ,�_.." .

Ig oras rancas e r1xDfOSI se eçaB. os referidos seus terenos. gostoso até a ultima gota
Método PAOWAN, Previne, outrossim, que pren

derá os animais que encontrar
em seus terrenos,: responsabili
zando de acordo com a 'Lei, os
respectivos proprietarios pelos
danos que lhe forem

.

dmsados
em suas lavouras ou benfeito
rias.. 171-1
Canoinhas,20 de Setbro. de 1949

(as�) WALTER SCHOLZE
(

.f/m6o/()' óe olla/idade
, 7 �

FER!'1ENTO
� ���

'8AUNILHA . ,;-'Io �
PÓS PARAPUQINS" ... (..�

Numero' .vúl,o Cr$ 1,00
Numero ItruBdo.

"

Cr� 2,00
Anuncias d. ac6rdo com II tabel. d.

/

"

Ovos p. incubação - Pintos de 1 dia
Frangas de 2 e 6mezes,Reprodutores.

, CORRESPONDENCIA PARA:

A. Viertel Caixa Postal, 98
Canoinhas 55-3

Vende;: se
Uma casa de'madeiro, tipo ban

galô, cofu porão de material, plano
tações de' arvoredo de diversa3
qualidades, sita à rua Eugenio de
Souza, lilllexa à ft�lojoaria Suiça.
Ver e tratar com o proprieta-

rio PAULO MÜLLER. 172-3
: i·'

Faça doi Cor,reio do Nor-
I

te o seu jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S/A
CORREIO DO NORTE SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NOft'I'E CATARINENSE

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

Banco Índústrie. e Comércio de

._._�I_N_c_o___;_))__,I_
Séde:. ITAJAí - SANTA CATARINA

- FUNDADO EM 1935

(14 anos de existência)

FILIAIS. AGENCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA: :
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Cambirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos

Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União
Rio Negrinho - Rio do Sul _. Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São. Joaquim - Taió :- Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecô
fili.l. CURITIBA: - Rua Monnnhor Celso, 50 Fili.1 RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)
Cai�a Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INOO» (39 Departamentos) Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

C.pital
.

Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 24.111.126,80 Depósitos' em 31-8-1949 Cr$ 316.967.1'42,70

em 31 de/ agosto de 1949

II�=�='=====PASSIVO

Balancete Geral
ATIVO

A - Disponivel
CAIXA
Em moeda corrente'
Em depósito no Banco do

Brasil S/A
.

Em depósito á ordem da
Sup. da Moéda e do Credito

.. - �.alizavel
Titulos e valores mobiliá

, rios:
Apólices e Obrigações

Federais:
Em depósíto no Banco df!)
Brasil S/A., á ordem da
Sup. da Moeda e do

· Crédito, no valor total J'
nominal, de Cr$ ...

4.100.800,00
. Em carteira
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debentures )

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C] Cor fi

rente
.

,

Empréstimos Hipotecário: •
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes
Outros créditos
Imóveis .'
Outros valores

C - Imobilizado
· Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensílios

r

Materia� de expediente 1

Instalaçoes '

O -- He.ultados Pendentts
Juros e descontos
Impostos r
Despesas Gerais e· Outsas

·
. Contas J

E - Contasde Compensação
Valores em garantia :

Valores em custódia I
Títulos a receber de ·f/Alheia

,

Cr$ Cr$

25.496.677 ,00

13.229.811,80

4.022J 72,90 42.748.661,70

Cr$

3.475.645,10
300.158,30
174.534,00
50.000,00

1.863.297,30 5.863.634,70
2.820.000,00

65.267.548,70
.1.342.636,90

256.915.120,90
262.185.609,00
.16.648.753,10

. 578.326,?0 602..937.994,80
.

'2:564.504,10
677.551,60 614.863.685,20·

.. 9.;36.668,40
2.280.919,30
103.411,60

39,00

234.485,90
317.741,30

.2.786.257,10

144.949.706,00
260.777.102,20

'\
12.121.038,30

3.338.484,:50

F - ão exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

Cr$

15.000.000,00

G - Exiglvel
DEPOSITO

á vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C', Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

4.537.374,90
17.961.944,10
65.252.040,20
23 343.512,00
54.840.489,70
10.990.329,60
11.179·334,20

a prazo:

de Poderes Públicos.
de Autarquias
de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

\

357.855,00
7.349.691,00

69.696.493,50
51.467.078,50

Cr$Cr$

15.000.000,00
2.700.000,00
19.200.000,00
2.211.126,80 39. Ill.126,80

188.096.024,70

128.871.118,00

OUTRAS RESPONSABI
LIDADES

.J
• Obrigações Diversas
Agência no País
Correspondentes no País
Órdens de pagamento e /

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados

1 1- Contas de Compensação

12.752.772.00
263.254'-036,40
21.666.595,80

9.055.630,30
316.780,90

Depositantes de valores
em garantia e em custódia
Depositantes�d€; títulos em

cobrança:
do País
do Exterior

316.967.142,70

..

307.045.815,40 624.012.958,10

9.947.784,60

40j.726.808,20

365.059.181,20
69.688,20 365.128.869,40 770.855.677.60

·1.443.927.547,10
365.128.869,40 770.855.677,60

----

1.443.927.547,10

ITAJÁÍ, 12DE SETEMBRO DE 1949.
BONIFÁCIO. SCHMITT

OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAuSEN
ANTONIO, RAMOS

Diretores

GENÉSIO M. LINS
\. .

Diretor - Superintendente
DR.RODOLFO RENAUX R�UER

Diretor - Gerente -

DR. MARIO MIRANDA LINS - HERCILIO DEEKE
Diretores - Adjuntos

. ERICO SHEEFFER
- Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 22.638 e CRC n. 0179
SERAFIM-FRANKLIN PEREIRA

.

Sub. - Chefe da Contabilidade Geral
Dipl. Reg. na DEC Dr. 17391 e CRC n. 0181

...._.� .. ---

Associaçã.o Rural
Canoinhas

de

Avisa os senhores lavradores que em sua, Séde �social, sita,n
a rua Paula. Pereira s/n., tem para pronta entrega as seguintes mer-

oadorias:
.

Vacina Sintomatina - preventiva do Carbuncúlo? Sintomá
tico ou péste da manqueira - Frasco de 10cm3, correspondente a 10

. doses a Cr$ 6.00
Vacina (Carbunculina - Vacina esporulada preventiva":' do

carbunculo verdadeiro ou carbunculo hemático' - Frasco de 10 cmâ:
correspondente a 5 doses a Cr$ 6,00

'
'

Soludagenan Veterinário - Garrotilho, infecções útero-Vaginais
do pós-parto, infecções pulmonares em animais de pequeno e grande
porte. Doenças infecciosas em bezerros e potros: diarreia. Caixa
de dez ampolas de 3 cm3 a Cr$ 43�00.

. Soluthiazamida Veterinária - Garrotilho e suas complicações
�oléra . aviâria. Supurações e infecções, doenças infecciosas da' teDr�
Idade, curso branco, pneumonia.

.

Normal. Solução a 22,65% - Caixa de 5 ampolas de 5cm3 a
Cr$ 25,00

Forte - Solução a 45,30% - A mais aconselhavel, especialmen
te' em casos agudos - Caixa de 5 ampolas de 5cm3 a Cr$ 38,00

.

.

Rhoderm'ina Veterinária - Pó antisséptico e secativo, para
ferimentos de qualquer natureza, Feridas infetadas ou não. Rachadu ..

1'8S das tetas. Fístulas. Bicheiras. Estojo pulverizador de 40 gramas
de pó compôsto a Cr$ 20.00.

.

Dag�na�. Veterinário - Garroiilho.- Supurações e infecções
em geral, diarréia, curso branco, doenças mfecciosas dos bezerros e

Lindissimas

RendaS
David <Novaski

Grande impório Comereial
(Antiga Casa Humenhuk & Cia)

Rua Paula Pereira
A casa comercial que mais
barato vende, nesta cidade,
• que melhor serve á sua

freguezia
Os preços de mercadorias
de primeira necessidade pa
ra casas de famílias são

supremamente arrazadores.
Tem e." estoque:

Sêdas, tecidos de tooa especie,
armarinho. roupas feitas para ho.
mens, senhoras.e crianças, Cal
çados, lovoas e apa�elh.os par.
cosinha ,III ta·nta. outras .cois.••
que convidamos aos consumi
dores para uma visita, sem com
.prornisso na casa que vende
mais barato em Canoinhas, a

'. r
�:, _ _

.
casa de

�,i.-- David Novaski
•

Pêso' certo - Medida exata

o que é bom é um tesoUro
Beba pois; o C a f é

'«OURO)),

Fitas, Linhas, Toalhas riscadas na

Casa Erlita Faça do Correip do Nor
te o seu jornal.

potros. 1 vidro de 100 comprimidos a 1 grama a Cr$ 120,00 .

Enxadas - 1 a Cr$ 16,00
Foices - 1 a Cr$ 18,00
Machados - 1 a Cr$ 28,OQ
Debulhabores de milho - 1 a Cr$ 80,00
Foices capim - 1 a Cr$ 4,50
Pás juntar - 1 a Cr$ 16,00
Cortadeiras - 1 a /Cr$ 16,00
Creolina - Lata de 1 litro a Cr$ 2200 - 1 vidro a Cr$ 2,40

Hhodiatox - Especial para conservação dos cereais:
milho, trigo, arroz, feijão. soja, etc. - Acondicionado em sacos de
IODa de 20 quilos a Cr$ 120,00

.

. Bibe Tox - Pomada de aplicação extremamente simples.. para
eliminação dos bemes e 8 cura das bicheiras em geral. Não contém
nicotina e nem derivados de alcatrão . Lata a Cr'$ 50.00

Adubo - para milho feijão etc. a Cr$ 2,60 o quilo
Adubo - para batata a Cr$ 2,60 o quilo
Residuo Calcario Fosfatado -Serve para qualquer verdura

1 quilo a Cr$ 1,00
ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

.. \
" Walmor A. FURTADO

Encarregado d<} Expediente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"PELOS J!..�RIES
e .ffâJ O <D�e§ �
.

D� 6t1l' Marzall
Festejou dia 3 do corrente os

seus 77 'anos de existencia a

exma. víuvad.Geny Marzall que
foi muito cumprimentada pelos
seus numerosos parentes.
A velhinha Geny que é a

bondade em pessôa pelas suas

vírtudés, conta. com os 'seguintes
filhos, Guilherme, Carlos, Geny,
Henrique, Ida, Rodolfo,' Elio
mar e tem a adora-la 24 netos
e 4 bisnetos.

.

A sra.
.

d. Geny os cumpri
mentos do «Correio do Norte».

Aniversarios
FAZEM ANOS:

Hoje, dia 6, o ilustre conta
dor sr. Nery Nicolazzi, pessôa de
grande importancia nos meios
sociais e comerciais de nossa

terra; a senhorinha Maria He
lena, canoínhense, diléta filha do
sr. dr. José do Patrocínio Gal
lotti; a senhorinha Maria de
Lourdes, querida filha do casal
Francisco Burgardt.
Dia 7, a exrna. sra. d. Marta

de Souza, digna esposa do sr",
Donato de Souza, .f�ncion�.rio. d?
D.E.R; o sr. Hercílío D. Silveira,
figura de destaque nos meios cOr
merciais; a exma. sra. d. Ema,virtusa esposa do nosso grande
amiga sr. Carlos' Mülbauer; "�
menina Dirce, filhinha do casal
Juvenal Tavares.
Dia 8, o jovem Leoní Ríbeiro

Gritens; O' sr. Romão Kava, pro,
prietario de grande oficina rne-

.

caníca; o sr. Osvaldo TrevisaÍ1�1socio da grande fabrica de ar-'
tefatos de couro e' pessôa d�
muitas relações; o sr. Leopoldo
Buba, comerciante; o jovem Ti·· I

moteó Borjarski.intelígente Ch�t.fe da Estatística; a menina Mar.,;
guit Terezínhá, querida 'filhinhá
do estimado casal Vialdemar
�tange; o sr. Angelo SGheUe�,figura de grande representaçãji
hos meios intelectuais de hossk
terra; o sr. Ilmo Alcyr Buss,
nosso'

.

coléga de imprensara
menina . Sigliend e O' menino
Sigfried, filh<.j queridos do ca
sal Gustavo e Hulda Thiem; -a
menina Briguite Eíísabeth fj
lha dileta" do casal Alvaro e EIji
sabeth Uhlig; o menino Erico,
querido filho do sr. Ervino te
Sra. Ana'Hinke. .

;

Dia 9, a exma. sra, d Me�
cedes Côrte, viuvã do saudoso

Cel, Francisco deOliveira
Festejou dia 4 mais um ano

de fecunda e preciosa existen
'. cia o CeI. Francisco de Oliveira.

Figura de grande projeção
no Exercito e no cenario cien
tífico é, sem duvida, o dr. Fran
cisco de Oliveira, Coronel me
dico, aposentadé do Exercito
Nacional, onde desde cêdo co

meçou a prestar seus serviços.
A falta de espaço nos inhibe

de contar, dentro da modestia
do nosso saber .o que é e o que
foi tão culto cidadão, limitamo
nos apenas, a apresentar-lhe os

nossos cinceros votos de felici
dades.

Alinôr Vieira Côrte; os garo
tinhos gerneos Jaime José e

Joséte Maria, filhinhos do casal
Artur Bauer; o garôto Lauro,
filhinho do nosso grande amigo
sr. Henrique Waldmann.
Dia 10, a exma. sra. d. Ane

zina, digna esposa do sr. Hen
riquê Stoeberl, residente em

Curitiba; a distinta senhorita
Salomé Romana, dileta filha do
sr. Francisco Bojarsky; a senho
rinha Aldira, . querida filha do
nosso assinante sr. Jair D. da
Silveira; o índustríál sr. Wal
dernar Stange, proprietario da
Marmoraria S. Jorge; o estimado
jovem Jahyr Lessack.Ijresíden-
te em Toldo. .�.,;�+l.;;�,m

... -.?l._.��
Dia 11, os garôtosâ Magno

Raulino - Catarína Elisabeth, fi
lhos do casal Raulíno Nunes;
o travêsso garoto Walfrido, fi
lhinho do sr. Alfredo Gassner; o
Jovem Raul Moritz: a exma. sra.

d. Alma, virtuosa esposa Ido
estimado cavalheiro. sr. Hugo
Brauhardt, proprietario em Fe
lipe Schtnidt.·
Dia 12,. � exma. sra, d. Maria

de Lourdes, digna �esposa do sr.

Manuel Medeiros, 'residente em

Curitiba; o sr. José Furtado
de Mélo residente em Mafra
onde é bastante conhecido' e
estimado..
A todos os nossos parabens.

Noivos
. Com a gentil senhorita Cecilia

dileta filha' do estimado casal A
nastacio Buba, residente nesta ci
dade contratou casamento o apre
ciado moço Domingos Coelho, ha
bil mecânico.

Parabens.

Atenção

Colonos e

Criadores
Vacinem seus animais contra todas as doenças infecciosas.

Afirma A�Ga.rcindo E-Cia.
têm sempre um grande estóque de produtos veterinários

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

Bela Vista do Toldo Waldemiro
-

Waz
Valões Alípio Artigas
Rodeio Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert:
Três Barras Leocádio Uhlir
Santa Cecília Irmãos Fernandes

'

Todos os agentes têm vacinas em estóque, para pronta
l29-P entrega.
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Festa em benelicio .. de. .escoles
estedueis

Terá lugar dia 9 do corrente
grandiosa festa popular, em Mar
cilio Dias, afim de arrecadar di
nheiro para a conserva da Escola
"Professor Manoel Quadros". Dia
8, haverá baile no salão local,
para . todas as pessoas de bom
comportamento.

Essa escola sempre se chamou
Escola São Bernardo, mas o de
putado Orty, desejando prestar
homenagens à antigo professor,
que muito mereceu, deu-lhe o

nome de "Professor Manoel Qua-

dros", esqueceu-se, porém, de acre
centar no projeto-lei, que o Es
tado 'tinha obrigação de manter
a' escola. como parece mantém e

conservar o prédio e demais de

peudeucias,
O povo paga essas especulações

politicas e quem colhe os louros
são os grã-finos da politicagem.
Na festa que aludimos haverá

divértimento de toda especie e é
convidado o povo em geral das
nossas redondezas.

Em beneficio r do velho
Domingos

Sobre o auxilio" que pedimos
para o velho Domingos de Souza,
que, numa carta a um amigo con

tou sua situação;" recebemos as

seguintes' dádivas:
Albert.o Casamajour : c-s 100,00
Dr. Osvaldo de Oliveira c-s 20,00

Correio do Norte Cr$ 20,00

Louças
por preços . .�

reduztdlsslmos ,

Casa Erlit��.
.< I

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

Sociedade,Beneficente Operaria
Convite

Convida-se os Snrs. sócios e exm!s. familias, para
o baile social a ser realizado em a noite de 22 de Ou
tubro, na séda social, com o concurso do Jazz-Band
"Yara" 'de São Bento do Sul.

, Reserva de mêsas com o zelador, a partir de 17
do mesmo mez. -

•

�) ,

(, •
!

Nota. Solicítá-se a apresentação da carteira social, com

o ultínio talão-recibo. .

176-3'
.

R. Walter - Secretario

Faça do CORREIO DO NORTE o seu Jornal
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>.' OlJ êT/<PLJE7:.dS QUe Sê rS"NNAM
PRêGAt>O, PaPE-SE PASS4R.- alW
/!"êR�O <DI.IGNTGATê' <t)IJG (;) Cd
l.o/< AMOLÊa:4 A CQL.A;'

(Agpra sob o patroetntc de JOAO SELEME
VOCE SABIA que a oficina João SElEME. dispõe
-.._ . .'

de peças e aces�orios Ford e Chevrolet
ê

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, rádios «Indiana» e completo' sortimento de correias de lona
para industrias, a organização ao sr. João SELEME vende ma-

quinas agrícolas p
VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e. escritorio JOÃO SElEME

fi,cam nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16� ,.

ESPORTE
O Ipiranga caminhando
para o 'bi-campeonato

� Mais �ma �ril�antc 'itoria
Domingo ultimo a �I"ava rapa

ziada do Ipiranga rumou a cida
de de Mafra para enfrentar num

'cotejo fntebolistico o Perí Ferro
viário em prosseguimento ao cam-

peonato da L. M. D.
"Quadro ipiranguista entrou em

campo assim constituido:
B6de -- Frederico - Sebastião;

ArlindojZico 'e Tréla; Benito, Man
teiga, Bastinho, Pavão e Alcides. '

A partida foi muito movimen
tada, coube ao Perí marcar dois
tentos 'consecutivos: a nossa rapa
ziada, porém, não desanimou, jo
gou firme, serena, com inteligen
cia para terminal o primeiro pe
riodo de luta dando 80 placard Q

. marcação de 2X2. Honroso em-

pateI .

Após descanso regulamentar veiu
a segunda fase. Na dura, exigin
do vigilancia e inteligericia os 22 -,

empenhavam-se para o goal da vi
toria.
Após 40 minutos difíceis de

passar, na segunda etapa, o Ipi- -

ranga numa de suas arrancadas
de fazer gemer o adversario,
marca sob o alarido da torcida o

goal que desempatava a partida.
Depois de mais alguns lances,

sem 'perigo para ambos os conten
dores, o juiz deu por terminada
a partida, com a justa e mereci
da vitoria do Ipiranga F. C. pela
contagem de 3x2.
Fica assim, no Campeonato, o'

Ipiranga, lider absuluto com 2

pontos perdidos; no caso, porém
que o Ipiringa vença ou empate
com o Opera rio; também de Mafra,
será o campeão de 49 pela Liga
Mafrense de Desportos.

'

Vencerá o Ipiranga � Sim, é o

que nós queremos. TUNA

Curitil>a
DANTE DE JESUS AUGUSTO

Do 18010 fértil do pinheiro altivo,
Brotou um dia esta preciosidade,

s-Ó:

Esta beleza de meneio esquivo,
Estuante de vigor e mocidade.

Creceu, sorriu, e seu olhar furtivo
-Enc�eÍl o Paraná de suavidade
O. seu perfume trescalou festivo
E o aroma do progresso a fez'

cidade.
E que amor de cidade está voce!
O visitante, embevecido, a vê,

.

Radiante e linda como um arrebol,
Galgar brejeira o cimo do futuro,
Cantando inebriada, nêsse ar

puro,
Um hino de esperança à"luz

do sol,

PETUNIAt
PARA AóRAPAR OS HOMENS
NAdA .5E/ oe MGLROR
00 aVI: (.Ht?S OFGKGCEK
/,//I1A SdA ro.RTApi �A<Z.4.1

EIS UMA adA �ECElr.4 "'ME
l.. ,A 17 GNC#A A rOR7.4 4/AlOA
ceo». c.oM P€PAt<OS oE" MA�A.
G '{MA <::it!AlEROSA CA/I'I.4tJ.A OE
ruc€' UE <..A.e.4A1o'A tJEIV,-,
-'tJ.1i..,,-4 NO ""MMO é"tJ"s'CIOS4.'
AP,A 1· 29 !l'S""". �1Oo< ...�.

Mais delicioso será; servindo
juntamente

.

com a torta uma
'chicara do aromatico C a f é

«OUJlO»

PARA FERIDAS,
E C Z E M 'A S,

IN(LAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

COHHtA CASPA,

QUEDA DOS CA-

IUOS E DEMAIS

AfECCOES DO

C'MO CABELUDO.
-��..��'o C,á.PllA'S
'�,')d:l\.� fL tl!l�/;A
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