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Circula às õas feiras

BRASIL

Peles bastidores da politica nacional
enfim desorganis ação de ar
repiar! Em Mmas Gerais a

mesma coi a.
Na Bahia, ha poucas refe

rencias sobre o P.S.D., o sr.
OtavioManf[abeira dá as car

tas e está de bem com o Ge
neral Dutra. Rio Grande do
Sul está quieto, caladinho.tra
ra sõ se erguer na hora su

prema.
A verdade é que O sr. Ne.

réu vai ser candidato á Pre
sidencia imposto pelo PS.D.
Tomara que fosse, porque

soldado desconhecido nos al
tos setõres dos. grandes Esta
dos e dos pequenos do Norte
do Brasil, sua derróta está
desde Já assegurada ...
S. Catarina não lhe po

derá assegurar a vitoria, por
conhecer de sóbra o «chefe na
cional» os seus asséclas ·re·

festelados no pa!acio . roseo,
e os sôbas caricatos espalha
dos no territorio catarinense.

Surgiram como e natural
os mais desencontrados boa
tos. Claro que os pessedistas
puxam a brasa para a sua

deteriorada sardinha, com o

intuito de torna-la mais sabo
rosa, dizendo que o sr. Ne:
réu impos isso e mais aqui
lo. O sr. Adernar de Barros
que é médico e que lhe cabe
bem o espiteto de! mula
de médico, recolheu-se aos

Campos Eliseos para masti
gar a pilula que Lhe dera o

«seu» Nereu.
O sr. Adernar não se apre

sentará candidato á curul
p r esidencial, deixando o lo
J!ar para outros, para o sr.

Nereu, porexempZo. Â lei so
bre o «impucheament» não te
rá glfarida no ,�e.":fado Fede
ral, E o que ousnmo s nos co.

m entarios radiojonicos nos
ultimas dias.
Como se sabe o P.5.D. em

S. Paulo e minoria.
Ha dissidentes, ortodoxos,

o Sr. Jovino Tabalipa está mostrando o que
sempre foi

campanha politica para que êle
fosse Prcfeitó.

. O homem é bom mesmo!
Não dorme na querencia como

os seus antecessores.
O que já fez nesse curto �spa.

ço de tempo é de admirar. E por
isso, pelo que tem feito que o

sr. Grtlgorio Matioski nos mano

da dizer na sua linguagem sim
ples, mas ponderadas- , O POVO
DE RIO DAS· ANTAS AGRA·
DECIDO ESTÁ APRECIANDO
A ATIVIDADE DINAMICA DO
SR. JOVINO TABALIPA' QUE
NUMA. FAINA INCANSAVEL
ESTÁ RECONSTRUINDO ES-·
TRADAS E PONTES, POR
ÊLE MESMO CONSTRUIDAS
HA CÊRCA DE VINTE. ANOS
ATRAZ".

Em Papanduva o pov:o aplaude
o dinamismo do candidato ude
nista, nos outros distritos é aquê
la calamidade Queixas e recla
mações, pedidos sobre pedidos pa
ra que se -Iaça alguma causa em

beneficio da população ...
Ao que parece o P.S.D. local

não está de acôrdo com o pro
gresso dos distritos é a conclu
são quê tiramos.

como. cousa que o resto da hu
manidad-e seja uma cambada de
beocíos, de cafagestes que vive

porque os 'outros fazem força so

bre pernas fortes, musculosas,
cabeludas . , . o cabelo tem im
portancia na vida do cidadão por
exemplo, Sansão aquele Joe
Louies da BibÍia tinha força,
derrubava palacios,- mudava o

curso dos rios, pintava o cara

mujo... a força provirfha das
barbas e da vasta cabeleira que
possuia, mas Judite, sua esposa,
não garantimos que a fosse por

que nunca ninguem nos exibiu
sua certidão de casamento, mas
Judite, como íamos dizendo,
descobriu o segredo, (sempre
a mulher para estragar a vida
da gente), e deu-lhe formida
clavel bebedeira e quando San
são cosinhava a «gatA», pegou
duma tesoura e Zás ... não teve

pena, cortou-lhe as barbas e o

cabelo. Sansão ao se acc,rdar

E' esticar a musculatura, notou

que estava fraco, fraquinho, co

mo se tivesse saído de Hospi
tal após 60 dias de febre tioi
de. Acabara-se-lhe a força, des
de aquela hora, de atlético que
fôra, desceu para esqueleto. Os
nossos existencialistas terão o

mesmo caminho.

Essas considerações faziamos
quando ao l?do de seu Berin

gela, subiamos a rua Felipe
Schmidt em direção ao Bar Gua
rany do nosso amigo Marzall,
onde sorveriarr:os, com a devida
gulodice alguns calices de «ra

ma» geladinha, grossa como se

fôra liccr.

Ao chegarmos á Praça da
Matriz seu Bering,éla observou
monte8 de paus e pedras na

margem esquerda da rua ..

-P'ra que tanta pedra íl
--Coisas do Boleslau. Está

mostrando á população como

fa4ia trinhceiras no tempoda gue
rra, lá na Italia.

Novas Profecias para 1949
,

(Com vistes ao Ano Santo que se aproxima) - Por Madame
Albina, a super-vidente das regiões lunetices -

Em nova entrevista que man

tivemos com Madame Albina,
em seu apartamento nos fun
dos do Tesouro Municipal, lo
cal onde Madame pontifica, la
deado de seus talisrÍJãs,. bolas
de cristaes e amulêtos sagrados,
fez-nos as seguintes declara-
ções:

.

- Em aditamento ao que
foi publicado, ainda muito te
nho a dizer, motivado pelos
amplexos em que vivem o Tou
ro e o Escorpião. Neste ano de
194,9, segundo semestre, teremos:
-- Com 140 contos que so

brou de 1948, far-se-ão boeiros
de alvenaria em diversas

�

ruas

e outros melhoramentos de
transcendental importancia.
Milagre de administração,

tão pouco dinheiro' para tantos
melhoramentos

- Mais escolas haverão; menos
ignorantes aparecerão» O povo,
em massa, entusiasmado pela
milagrosa administração dará
terrenos cercados, casaspara es

colas emoradias para professo�as,
Ministério do Trabalho, lndüstría

e Comércío
Conselho Regional de Engenharia

e Arquitetura
8.· Região - Rio Grande do Sul e

Santa Catarina
Pôrto Alegre, R. G. R.
Séde: Av. lO de Novembro.zõd _.1.0

E D I T. A L
Pelo presente Edital tórno públi

co que o Snr. SILVIO JULIO WIL
TUCHNIG, requereu a este Conse
lho Regional de Engenharia e Ar
quitetura uma licença a título pre
eárío, para o exercício profissional
de CONSTRUTOR, no municipio de
CANOINHAS, no Estado de Santa
Catarina, de acôrdo com o § Único
do Art. 50 do Decréto N" 23.569, de
11 de Dezembro de 1933.
Ficam, pois, convidados os profis

sionais interessados, já registrados
neste eRE., a se pronunciarem a

respeito, vara o que lhes é faculta
do o prazo dc 30 (trinta) dias, a
contar da data da publicação do pre
sente Edital.
Pôrto Alegre, 11 de Março de 1949
ENG. WALTER BOEHL

Presidente

fazendo festas de vez em quan
do para compra do material
didatico.
- A divida passiva do Mu

nicipio será extinta porque ca

da funcionaria municipal. dará,
expontaneamente, um mês de
vencimentos para tal fim, in
clusive o Talico.

- Estradas em 1950 serão
olhadas com mais carinho, pa
ra que os caminhões da Pre
feitura, possam sem perigos
conduzir eleitores' do majorita
rio.
� Pontes serão reforçadas

com tóras de xaxim e outras
totalmente danificadas para evi
tar a avalanche dos udenistas.
-- Para o futuro espera-se

grande melhora de serviço por
que ate agora não foi possível.
--'A Taxa Rodoviaria, em

futuro proximo será aplicada
com inteligencia, porque até
aqui não o foi.

- A moto-niveladora sõ não vírà
se os Estados Unidos declararem
guerra á Russia. Mas, se viér, será
cheia de gasolina, passeiará como
a Chiquita Bacana desde o longí
quo Tamanduá a Paula Pereira, de
Três Barras ao Pinhal, de Rio !��la
ro a « Albinolandia»,(nome a ser dado
ao local onde será construida a es

tação de Rio das Antas), mostra
do ao povo o que é uma moto ni
veladora Caterpílar «Diesel modelo

-

212».
.

Vêr para crer, como diria S. Tomé.
- A motoni veladora Gugelmim

é ovo de gafanhoto perto da 212.
- Aconsélho ao sr. Preíeíto que

mecanize os serviços' rodoviarios,
só isso bastará para o consagrar
entre os mais benemerltos adminis
tradores que aqui tem pisado.

onvém ao Municipio que o sr.

O t a v i o Taba 1 i P a peça exo

neração do cargo, é um homem mui.
to sério, mnito honrado que mui
to prejudica aos ínteresses dos que
têm interesse de avançar na coisa
publica.
Ha entre os vereàdores pessedis

tas pessoas capazes de administrar
e representar o Municipio, como
tambem ha muito paisano com su

per-capacidade' para pôr as coisas
nos eixos.
Continua no proximo numero

Um grande Jubileu
(Contínuação) sagradas. Tudo o mais. é calunia

A Igreja de Cristo se asse- distorção da verdade hístorica,
melha a um barco veleiro. Seus Volvamos, porém os nossos
mastros fortes são os bispos e olhos para a figura inconfundi
suas velas os sacerdotes. Quan- vel do nosso atual Sumo Pon
to mais a ventania das perse- tifice que no dia 2 de Abril, vae
guições fustiga as velas, enfu- festejar o seu jubileu aureo de
nando-as violentamente, tanto Sacerdocio Quem o viu e apre
'mais o barco é arremessado pa-. ciou as suas alocuções no-lo
ra a frente no roteiro da per- descreve nos seguintes termos:
feição doutrinaria e moral. O "Assim o vimos: com seu sem

timoneiro, de mãos seguras, com blante aparentemente frio, mas

�alma quasi divina, guia o bar- espiritualizado, com seu olhar
co atravéz as ondas enfurecidas ,penetrante e prudente, em

das correntes desencontradas sua boca o sorriso cativante.
do mundanismo pagão. O Limo- Vimo-lo como Nuncio, ouvimo-
neiro, dé veste branca p o su- Conclue na ultima pagina
cessar de São Pedro que tem a

promessa de Cristo a seu favor:
"As portas do inferno não pre-.
valecerão sobre a minha Igreja."

Se é verdade que entre os

:762 "vigarios de Cristo" houve
um ou outro cuja dignidade peso
soal não correspondesse a san

tidade do seu sublime cargo ...
Mais verdade é que um gran

de numero dos papas eram de
uma eximia santidade pessoaL ..

e... que nehuma de- todos eles
errou em materia de fé e mo

ral no exercicio de suas funções

Rimos gostosalLente e entra
mos no Marzall. Sentamo-nos.

Veio a rama: Sorvemo-la com

satisfação. Muita gente que en

trava e saía. Uns compravam sor

vetes, picolés, outros chocolate,
pães, dôces e toda sortE: de gu
lodices.

Seu Beringéla depois de in

gerir a rama desentravou a lin

gua e abriu a sessão. Falou pelos
cotovêlos, criticando, a seu mo

do, as caUsas que estão acon

tecendo cá pelos pagos natais.

- A Prefeitura, meu amigo,
està daquele jeito, todo mun

do manda e ninguem se enten-

D. Daniél Hostin

Está na hora! Os primei
ros p a s sos pura a

campanha eleitoral que tem

por fim eleger o futuro Pre
sidente da RepubL1.ca doBra
sil, já foram dados.
Falou-se muito num can

didato unico, o que não pode
ria ser aceito, porque estamos
vivendo numa época demo
a'aNca.

.

Ha diversos partidos com

grandes probabilidades de
elegerem seus candidatos.
Certo não é justo voltar

mos ao antigo regime da ve

lha Republico, que sÓ ha via
um partido e uma só oonta
de:- a do Presidente da Re

publica
'Agora, não. Aí estão aD.D.
N., o P.S.D., o P.RP. e o

p.rB. ou sós Ou coligados
poderão mostrar ao mundo
que a democracia no Brasil
é um Idto, apezat do caudi
lhismo existen te em alguns
Estados da Federação.
Mas as demarches para a

sucessão se alongam, correm
por todos os setõres em bus
ca de uma fórmula que pos-
sa in eressar a todos. O honrado sr. Otavio Tabalipa
A visita do sr. Milton, go- que galgou 0S degraus do Paço

ternador de Minas Gerais ao Municipal com o intuito precon
sr General Dutra, cuja pa- cebido de governar com acêrto,
lesira foi longa, despertou a pondo de ládo os elementos po
maxima curiosidade entre os litiqueiros, para que seu governo
reporteres dos jornais, e azé- não sofresse solução de continui
do ciume nas rodas «Màjo- dade, houve, por bem, nomear,
ritarias», pois é sabido que seu irmão sr. Jovino Tabalipa,
O sr. Milton demonstrou ca- candidato- ao cargo de Prefeito,
balmente que quem manda em que foi pela U.D.N., para exer

Mínas Gerais é a UD.N. Da cer o contrôle da intendencia de
conferencia de Petropolis, na- Papanduva. E o fez sem estarda
da tranepiroú com relação a lhaço, apezar do "bomba atam i
SUcessão Presidencial. ca" ter, histericamente, apareci-
Toda gente interessada ti- do gritando que tal nomeação fo

cou no mesmo. OS. Nerêu ra feita de acôrdo com o P.S.D.,
Ramos, que, em materia po- dando a entender aos incautos
lítica não tem amigos, osten- que, sem essa corrente partidaianda a prosapia de qUI? é ria nada se fará no Municipio,
chefe nacional do P.S D, sen» ';'nem no Estado, nem no Brasil.
tiu as pulgas morderem �em, Para os. pobres de tatica poliSuas espadua� .e, pelo sim e tica o reino do Inferno é pouco.pelo não, conpidou a sr. Ade-

..,

mar-de Barros, governador O :,r. Jovino Tabahpa esta re-

de 8. Paulo, para uma en- volucionando Papanduva, 110 que
trevistá numa cidade do Rio concerne a melhoramentos. Ho

qeJaneiro limitrofe ao Esta- mem de capacidade produtiva es

dO,de S P�ulo Durante horas tá fazendo milagres. E o enge-
estiveram encerrados no de. nheiro, é o fiscal, é, finalmente,
parlamento tratando do ma- tudo.

,

tno assunto. f\rão nos enganamos quando da

Seu Beringéla não anda de acordo com a lei
Os onibus ela Emprêsa anda

"am cheios, domingo passado,
conduzindo romeiros para a fes
ta religiosa em. Rio dos Pôços.
Um barulho de vozes, de· risos,
andava pelo ar, numa mistura
agradavel e fina como fumaça de
eigarros Egipcios, solta das bo
cas vermelhas das Odaliscas, aro

Illitazando o ambiente canoinhen
se.

N/·ossos pagos "tem dessas COI-

sas, desses encantamentos, des
Se supra sumo que não é dado
a qualquer outro rincão. Ha pou
cas laranjeiras, menos palmeiras
e· sabiá aqui não canta como
canta lá por baixo, mas em com

�ensação temos tudo o mais que
e. nécessario, que é supletivo á

�lda dentro degta era existcncia

f�sta, onde os. mediocres ponti
dca� pretenclOsamente querl'ndo
OIl)]naÍ' a mult.idão com seus

palav.r:óriôs fôfos \1"1";0" .-i(, ét;('a
nUm estií� de c��dÚh�: d�;jca't�s:

Dia L de Abril comemora-
rá a passagem de mais um

ano de util existencia o ama

do Bispo da Diocese de La
ges, S. Excia. Reodma D.
Daniel Hostin, a quem, com

os maiores respeitos.. envia
mos antecipadamente os nos- -

sos trarabens, com os votos
súu:éros de longa vida para
o bem da Patria e glor_ia da
nossa Religião.
de. Cada palpite errado que dá
de assustat'.
- Isso é c,omichão. As cau

sas estão se apertando.
O 50 vem aí.
- Eles estão preparl'lndoter�

rena. O Nereu vai ser o can,
didato á Presidencia da Repu
blica!
Vai, mas custa!
Os militares estão de senti

néla. E por falar em militar,
você se lembra quando aqueje
coronel medico aqui esteve fa- .

zendo inspeção de saude nos ra

pases de 18 anos?
- - Lembro-me, sim.
Conclue na ultima pagina
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Banco
CORREIO DO NORTE SEMANÁRIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

--------------__--------------------------------------------------
. "

, ,

Catarina S/AIndústria' Comércio de Santa
- FUNDADO EM 1935

(14, anos de existência)

Séde: ITAJtd SANTA CATA·'IN.A

FILIAIS, AGÊNCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA: rr

Araranguà _ Blumenau .: Braço do Norte _ Brusque _ Caçador - Cambirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos
Florianópolis: Gaspar _ Ibirama _ Indaial _ Ituporanga _ Jaraguà do Sul - Joaçaba - Joinvile _ Laguna _ Lajes _ Mafra _ Orleães - Píratuba

Pôrto União ., Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joaquim _ Taió .

- Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecó
Filial CURITIBA: -:- .Rua Monsenhor Celso, 50

(39
Filial RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)Departamentos)Caixa Postal, ,584 _ Endereço Telegráfico: «INOO» Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

Capital Cr$ 15.obo.ooo,oo Fundos de reserv� Cr$ 22.343.244,40 Depósitos em 28.2-1949 Cr$ 274.934.544,40
I

/

Balancete Geral .em 28 de fevereiro
-

de 1949�'

ATIVO II PA 5 S I V o
-----------------�------

A - Dlaponlvel'
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do

Brasil S/A
Em depósito à ordem da
Sup. da Moéda e do Crédito

� � Realizavel
Títulos e valores mobiliários
Apólices e obrigações

Federais
Em depósito no Banco do

Brasil S/A., à ordem da

Sup. da Moeda e do
Crédito, no valor total
nominal, de Cr$ .

3.825.800,00
Em carteira
Apólices Estaduais

Apólices -Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Cor-

rente

Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados

Agências no' País

Correspondentes no País
Outros créditos
Imóveis
Outros valores

C ..;_ Imobil'izado
Edifícios de uso do Banco
Móveis e utensílios
Material de expediente
Instalações

O - Resultados Pondentes
Juros e descontos
Impostos
Despêsas Gerais e Outras

Contas

E - Contas de Compénsação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/

Alheia

Cr$ Cr$Cr$

24.495.378,70

9.760.091,80

3.123.747,40 37.379.217,90

3.200.645,IQ
575.158,30
174.534,00
57.000,00

1.663.297,30 5.670.634,70
2.334.000,00

61.268.346.70
1.082.715,40

213.917.068,10
239.172.273,80
17.802.294,20
1.028.326,20 534.271.024,40

2.50IJ.222,50
608.667,00

-----

545.384.548,60

9.386.668,40
2.525.130,00

83.761,20
39,00

---------

t
:

·11.995.598,60

119.363,90
136.232,10

25.38.230,70 2.793.826,70

122.311.362,90
231.765.607 ,40

295.599.281',40
\

649.676.251,70
1.247.229443,50

Cr$ Cr$ Cr$
F - Não eXig,ivel

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

15.000.000,00 15.000.000,00 37.343.244,40
2.350.000,00
18.000.000,00
1.993.244,40

G - Exigivel
DEPÓSITOS

à vista e a _curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em cic Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

Lt.55'6.829,30
15.440.764,50
63.582.960,40
16.317.314,20
47.200.125,20
3.677.290,00
7.945.258,40 158.720.542,00

a, prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

96.007,50
7.349.003,80

64.583.659,30
44.185.331,80 116:214.002,40

274.934.5'44,40,

OUTRAS RESPONSABI-

LIDADES

6.332.879,10
238.893.547,50
22.698.026,70

1.825.676,90
294,44,0,40

Obrigações Diversas

Agências no País

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

'.

276.044.570,60 550.979.115,00

H � Resultados Pendente$

Contas de resultados 9.230.832,40

- Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Depositantes de títulos em

cobrança:
do País
do Exterior

354.076.970.30

295.529.593,20
69.688,20 295.599.281,40 649.676.251,70

1.247.229.443,50

GENÉSIO M. LINS - Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER - Diretor-Gerente

DR. MÁRIO MIRANDA LINS _ HERCILIO DEEKE

Diretores-Adjuntos

A

Itajaí, 11 de março de 1949

BONIFACIO SCHMITT
OTTO RENAUX

IRlNEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretores

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral r

Dipl. Reg. na DEC, nr. 22.638 e CRC nr, 0179

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA

Sub-Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr, 17.391 e CRC nr. 0.181

Aviso
'Aviso o povo em geral, re

sidente ou não em Rio dos Po
ços que de hoje em diante fi
ca terminantemente proibido a

permanencia de animais estra-
nhos em terrenos fecha

dos de minha propriedade.
Não se responsabilisando pe-

los imprevistos. 48 - 2

Rio dos Poços, março de 1949

ANTONIO OLISCOVICZ

Impressora OUfa

Verde Ltda.
está eparelhade para executar

qualquer serviço do ramo.

Rua Paula Pereira, 23

Vende-se
Um bangalô construção nova

. contendo sala de visitas e jan
tar, 3 dorrnitorí os, copa, cosi
nha, dispensa e banheiro, quin

Avisa sua distinta clientéla que/mudou sua residencia e consultório
<,
tal e mais 2 quartos fóra, for-

em prédio próprio situado a Rua Paula Pereira, esquina Getulio Var- rados e assoalhados sito à Rua
D. Getulio Vargas, rua ao lado

gas, onde se acha instalado com aparelhos elétricos modernos; da Prefeitura. Ver e tratar na

ONDAS CURTAS - BISTURI ELÉTRICO - ELÉTRO COA- referida casa ou na

GULAÇÃO - RAIOS ULTRA VIOLETA E INFRA VERMELHO. Alfaia/a ria PàuJisfa
Cirurgia Geral; OPERAÇÕES DE APENDICITE, RERNIA (REN- Rua Vidal Ramos 39, ao lado

DIDUR,A.), FIGADO, RIM, ÚTERO, OVARIO E TROMPAS. IN- do Hotel Scholz. 47-3
� �

TUBAÇAO DUODENAL. Consultas das 9 às 12 e das 2 às 6 horas

VORREIO DO NORTE
Fundado em 29 de: maio de 1947,

EXPEDIENTE Operações
Diretor- proprietario

Silvio Alfredo M�yer
Redator: Guilherme Varela

Redação e Adrnlnistre çêo,
Rua Paula Pereire , 23

Impresso nl! lmpre ssora Ouro

Verde Ltda.

ASSINATURAS
Ano ••..• Cr$ 40,00
Semestre •.•. Cr$ 25.00

-x-

Numero avulso 'Cr$ 1,00
Numero atrazado Cr$ 2,00
Anunciol de 'ecôrdo com ti tabela de

préços.

CUBAS 42-2

Partos Doenças de Senhoras

. Atende chamados a qualquer hora.
Anéxo ao consultório: Laboratório de Pequizas e Análises Clínicas,

sob a direção e responsabilidade do D�. Fernando Machuca, com

exames de Sangue, Urina, Fézes, Escarro, Pús, Liquor, etc.

Vende-se
Em Três Barras 6 e meia da

tas de terras no fundo do Hos
pital. Para tratar com FHAN
CISCO LEITE á rua Paula pe
réira, perto da casa do sr. Roe
der. 51-1
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CORREIO DO NORTE'
/
__----------------------

SEMANÁRIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

�;:a: 'Oc::lOIC===':IOC2Olg===::I..
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Banco Indústria eComércio de Santa Catarina SIA
Maíriz: I T A J A I"

Enderêço telegráfico:
Capital integralizado�. , .

Fundo de reserva legal e outras reservas

Tota I do não exigível
Filiais, Escritó'rios

Fundado em 23-3-35
" I N C O"

Cr$ 1 5. 000. 000,00
em 31-12-48 Cr$ 22.343.244,40 .-

•
-----

Cr$ 37.343 244,40 /'

e Agencias em:

Ararànguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador _ Canoinhas _ Cambirela .- Chapecó _ Concórdia _ Cresciúma --Curitiba
...
_ Curitibanos

_ CaP'lpos Novos � Florianópolis
.,r

Gaspar ..L Ibiramà -- Indaial +-Ttuporanga ..--- .:raraguá do Sul -"'- Joaç{ba � Joinville j-« Laguna r- Lages - Mafra - Or

leães I- Piratuba -/Porto União ;- Rio de Janeiro ,,-- Rio Negrinho "'7' Rio do Sul r São Francisco. do Sul -(!!!- São Joaquim T Taió (- Tangará f Tijucas,..-
.

Tubarão _,.. Urussanga --z Videira .

Filial do 'Rio de Janeiro:
Travessa do Ouvidor, 17 - A [terreo]

Caixa Postal, 1239 /'

Telegramas: "R I O I N C 0"-

Filial de Curitiba: ."

R u a M o n s e n h o r C e I s o, 5 O ."

Caixa Postal, 584

Telegramas: "I N C O"

T A X A S' DE DEPO SITOS �

CONTAS DE MOVIMENTO
A Disposição
Limitada
Particular
Limitada Especial

CONTAS A PRAZO:
2% a. a.

3% a. a. f4% a. a.,

5% a. a. /

Com aviso de 60 dias
" " "90"
" ". "120"

Prazo fixo. 6 mêses
" " -1 ano

DEPOSITOS POPULARES . . . 5%"'-
Depósitos especiais a pr�zo e e/aviso, saldo mínimo de .,Cr$ 50.000,00 7% a.. a. �

5%
5%%
6%
6%
6%%

./a. a.

a. a./'

a.a./a. a.

a. a ............

Agencia nesta cidade à. Praça Lauro Müller, .esq. RuaMajor Vieira
(Com casa forte subterranea) -

"INCO �

conta no e pague com

CAPITALIZACÃO
. �

SEMESTRAL �--==--==-'.--

Abrà uma
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Vende-se
Vende-se uma Gaita pia

nada com 80 baixos, nova.

Ver e tratar com o sr.

Narciso Ruthes.

. AGUA VERDE 50-1

Prefiram

sempre
� .

CAFE OURO
., gostoso até a ultima gota

S E L E M E·
Posto de Lubrfflcaçâo",

Oleos e lubrificantes ..

Negado de 'Ocasiã,o
Vende-se um caminhão marca

MACK, estado de novo, do ano
de 1947, com 7 toneladas e 110
H. P. Completamente equipado,
pneus novos, com 30.000 kilo
metros. Informações nesta re

dação GU carta para J. M. em

Rio Negro, Caixa 85 43-2

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

. "

Mecânica - Peças e acessórios

White, Chevrolet, Ford e

outras marcas.

�ecçào de ferragens - Com

pleto sortimento de correias de
lona para industria - Máquinas /
agricolas - Rádios "Indiana"

à bateria.

Depósito de ferros e ferraria

à Rua CeI. Albuquerque, 35.

Loja, oficinas e escritório à Rua Paula Pereira, 16

Caixa Postal, 12 Telegrama "Sermão"

Santa CatarinaCan'oinKas

15-P

o
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Ano 2 - CANOINHAS - S. Catarina, 31 de março de 1949 - 84 grafista ferroviario, filho do
casal Francisco Soares.

.

- O sr. Antonio de Barros, pro
prietario da "Tinturaria Pro

gresso", ajustou suas proximas
nupcias com a gentil senhorita
Zelinda dileta filha do sr. Ale
xandre Schroeder.

Felicidades.

."
e

PELO S

Trovas·
.LUIZ OTAVIO

No Trem
Levo tua alma na minha . . .

Teu olhar no meu olhar .

Levo tambem a saudade
Que quase me faz chorar.

·Oespadida
Adeus! Um trem se afastando .

Apito - cruel punhalada!
.

Seus olhos quasi chorando!
- A minha alma estraçalhadal

\.

Aniversarias
Fez anos dia 26, a provéta pro

fessora Maria Arilda Peters, de
Colonia Vieira, suas amiguinhas
Graziéla Veiga e Zagala Seleme,
por nosso interrnedio , enviam-lhe
parabens.

- Fez anos, tamhem, a 26 o

menino Gelson Aécio, filho do ca

sal Waldemar Nader.

Fazem anos:

Dia 1 de Abril o sr. Alfredo
Stulzer, nosso bom amigo; o jovem
Arlindo Jankoski: a srta. Alice
Colaço Lima; o sr. Amaro Martins
dos Santos, proprietario da Pensão
Caxias e o menino Miguel. esti
mado filhinho do casal Miguel
Durek,
Dia 2, a distinta srta. Ilma

Schroeder; a exma. sra. d. Rosi
nha, virtuosa esposa do nosso ami
go Frederico Brauhardt, residente
em Felipe Schmidt; o sr. Manoel
de Paula Vieira residente em. Pau
la Pereira; a menina Wilma, filha
do casal Frederico Brauhardt.
Dia 3, o garoto Carlos Magno,

filhinho do casal Ithass Seleme; a
srta. Maria Francisca, filha do sr.

João Tadeus Muziol, residente em

Curitiba; o sr. Ricardo Tavares
pessôa de relevo na sociedade tres
barrensej .a menina Natalia, filha
do sr. Miguel Lessak, de Toldo;
o garoto Zegmundo filhinho do sr.

Francisco Jenzura, de Três Barras.
Dia 4, a menina Marlene filhi

nha do casal Frederico Brauhardt,
de Felipe Schmidt,
Dia 5, a distinta srta. Herta,

filha do casal Henrique Todt, de
Cachoeira; o sr. Fioravante Ribei
ro, abastado lavrador· em Bela
Vista do Toldo.

Dr. Saulo Carvalho
Comemorará seu natalício no

proximo dia 5, o ilustre causidico
catarinense sr. dr. Saulo Carvalho,
advogado em o nosso fôro. Muito
estimado pelas suas qualidades de
espirito e coração, muitos serão
os parabens a receber aos quaes
juntamos os nossos, com ti. mais
elevada sinceridade.

Nascimentos
Dia 23 o lar do casal Mi

guel e Joaquina Miyazaki tam
bem se engalanou com o nasci
mento de mais um lindo japo
nezinho .: caboclo.

Dia 24 engalanou-se o lar feliz
do sr. José e Paulina Arendart
chuk, residentes em Rio d'Areia
com a recepção do lindo garoto
Haureil, ás 2 horas da manhã da
quele dia. Parabens.
- WIlson Luiz e mais um ca

noinhense que viu a luz do dia
em Lageado Liso, na casa de
seus pais sr. Nelson Bannak e

exma. sra.' d. Alzira W" Bannak,
no dia 24 do mês de março.

'.

- Myrna Maria é o nome da
linda garôta que veio encher
de satisfação o lar feliz do ca

sal Henrique e Angelina Neu
staedter, no dia 28, ás 10 ho
ras. Myrna é a primogenita da
casa e nasceu no Hospital S.
Cruz.

.

Parabens.

f�oivados
Com a gentil senhorita In

geburg, dileta filha do sr. Otto
Ritzmann e d. A na Schramm
Ritzmann contratou casamento
o jovem Nivaldo Soares tele-

Visitas
Tivemos o prazer de receber

em nossa:-.. redação as visitas dos
srs. Emilio Olsen, residente em

Joinville, Tito Casamajou, de Pal
mas, e exma. sra. d. Haidéa Go
mes da Silva, provecta professo-
ra apos0ntada. Gra�os

Casa E.letro Novidades
Tivemos o prazer de visitar em

dias da semana passada a bem
sortida "Casa Eletro Novidades"
ora instalada no palacete "Witte",
à rua Vidal Ramos, nesta cidade.

Hadios, vitrolas, aparelhos ele
tricos em� todas as suas modali
dades" ali observamos. Uma casa

verdadeiramente' no genero que
muito honra Canoinhas, e que
tem como gerente o jovem Se
leme Isaac Seleme, que nos cumu
lou de gentilezas.

Pagaram suas assinaturas
NA GERÊNCIA: Nelson Ba

nack, Miguel Gutervil, Guilher
me Campos, Ricardo Kreiss, Deo
dato de Lima, Gregorio Mattos

ki, Emilio Olsen, Jorge Peixer.
INTERMÉDIO INCO: Erasmo

Siqueira e

-

Custodio da Silva,
de Mafra; Ivo Carvalho, de Joa

çaba; Dr. José Pedro de Almei

'da, de Chapecó; Ceslau Gus E'

Prefeitura Municipal, de São
Mateus do Sul; Prefeito João

Vargas, de Ponta Grossa; João
Pacheco Sobrinho, Euclides Bue

no, Ernesto O. Bischop, Fir
mino Pacheco, de Tres Barras;
Antonio Bayer, de Tijucas; Dr.
Francisco Gotardi e Prefeitura

Municipal, de Rio do Sul; Asta

Bayerl (srta.), de Blumenau; João
Lucia da Costa, de Jaraguá do

Sul; José Ziperer, de Matos Cos

ta; . Banco Inca, de Florianópo
lis; Elias Seleme Neto, de Ca-
çador. Gratos

Um fenomenal
Em Caraguatá. no potreiro

do sr. Carlos Niebuhr, nas

ceu um bezerro com 6' per
nas e duas cabeças. Morreu
5 horas depois de nascer

pronunciando com grande
espanto de todos as sequln
tes palavras: Amanhã é pri
meiro da Abril.

Um grande Jubileu
lo fal'ar, calmo, pensativa quasi
e, todavia, arrebatando, um di
plomata, sabendo da responsabi
lidade de cada frase proferida,
o homem todo um documento
vivo. de gabinete da disciplina
do Vaticano...
E' diferente porem o sacer

dote Pacelli, celebrando a Mis
sa pontifícal: o semblante con

centrado, parado o jogo da fi
sionomia e dos musculos; a ca-

, beça classica de romano repre
senta a suma concentração; ca

da gesto é rigorosa e jerarquica
mente coordenado ...

Os seus discursos, nascidos do
espirito do Amor divino trazem
o sinal do zelo sagrado pelo
Reino de Cristo... frases que
não formulou um diploma, mas
em primeiro lugar um sarcedo
te...

Este é o Grande Sacerdote
com que a divina Providencia

Conclusão
agraciou a Igreja dos nossos

dias. . . Mostremos o nosso re

conhecimento ao Senhor dos
nossos destinos pela preciosa
dadiva, acompanhando com sin
ceridade e santa ufania os fes
tejos, que aCuda diocesana
transferiu para o dia 3 de Abr il.
Quem tiver interesse de con··

nhecer mais e bem interessantes
particularidades da vida de Pio
XII, acha-las-á no livro "Pio XII"
das Vozes de Petropolis.

XAVIER MONTEIRO

Seu Beringéla não anda ...

Conclusão
Até por sinal, êle tinha um pa-

rafuso frouxo.
.

- Pois é. O Nikola Wandra
cheski é um rapaz levado do
diabo. Inventou que era cégo,
quero dizer, enxergava quase
nada. O coronel olhou, virou,
mexeu, enfiou-lhes os dedos nos

----=-��:::--

olhos. Nada! O Nikola, estava
de acôrdo, firme como [, ponte
de Canoinhas. Como havia mui
ta gente, o coronel arriou mão.
De noite, porém, o Nikola an

dava solto, gozando a vida aí

pelos bares, pelo jardim. Era ho
ra do cinema! Comprou uma en

trada! Entrou! Sentou-se! A luz

apagou a inana começou. Mes
mo no escuro o Nikola notou

que quem estava a seu l-ado era
o coronél médico.
Pensou consigo: Estou perdi

do. Uma vez mais paz em pra
tica a inteligencia, bateu na per
na do coronel, fingindo-se cé

go e perguntou:
- Seu moço, faz favor de me

dizer se este onibus vae pra
Três Barras ou para Rio dos
Pocos �

.

.

_::__ Você é cego?
- Sou, sim senhor.

Comemos mais uma ram-a e
'

despedimo-nos.
MANÉCÚ

Indicador Profissional
..

ADVOGADOS

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

Dr. Aroldo C.
Dr. Saulo

de Carvalho
Carvalho

e

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS
....................... "'._ _.-_

.

João Colodel e, Egydio Pereira
Escritorio: Rua Vidal Ramos (edificio Bento de Lima)

Caixa Postal 136 Canoinhas
•

MÉDICOS

Dr. Osvaldo s. de Oliveira
RAIO X

Consultório à Hua Paula Pereira
OPERAÇÕES

CANOINHAS

Dr. Clemente Procopiak
Consultório à Hua Major Vieira CANOINHAS

Laboratório de Pesquisas e Analises Clínicas.

Dr.FernandcMachuca
Exames de Sangue� Uri

na" Fézes" Pús" E.scarros,
Liquido dl1odenaJ" Liquido
Céfalorraquidiano" etc.

Laboratório á Rua Paula Pereira, anéxo ao consultório
40- 2 do Dr. Reneau Cubas.

Atende' das 8,30 ás 12 horas
o

Clinica Especialisada das Doenças do Aparelho Di.gestivo
e ano-retaes e da Cura de Hernorrhóides sem operação

de
.

da Santa Casa longa pratica só da especialidade tratamen-

to das doenças do. estomago, duadeno-gastrites- dispepsias,
digestão difícil. r stinos-disenter�tSaõC1eVentre-Colite
croniGa_�lo .tra men.to_din;to do infestino-doenças do reto

retites fi�ulas olipos-estreitamentos-diagnostico .precoce do

cancer 'fetal

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

Avenida João Pess·õa 68

Curitiba

DENTISTAS

Dr. R o meu

Cirurgião Dentista
Ferreira

Rua Senador Schmidt
Atende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

C./lJVOIlvliAS Sia. CatOrina

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

Praça Lauro JVIUller
CANOINHAS Sta. Catar.!!!.

Faça um tratamento de san

gue antes do casamento
para evitar as conseque'"
cias desastrosas da Sífilis

hereditária.

PARA FERIDAS,
E C Z E M.A 5,
INFLAMAÇOES,

t

C O C E I R A 5,
FRIEIRAS·,
ESPINHAS, ETC.

COURA CASPA, ;
I

QUEDA DOS CA· i
BELOS E DEMAIS
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