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tantos outro qúé� t'i:�}Jà·lha:rarp.'.
com' carinho ell:i ifj:na�za" doBrasil e não béní·ê·�tá-r de
membros da �G�ill�'>'·
ler não deu empregos aos fi
lhos... Vitor não deu forças aos

irmãos, aos sobrinhos, á paren
tela e atualmente nem o Cardeal-

. Arcebispo faz força por sua ter
ra ... Só o "velho Nereu" é que
virou tudo do avesso para in
jetar o virus da força em al
gumas duzias de parentes seus.

.
'

.

bem, com tanto' dinheiro nas
arcas do Tesouro, sem ter quem
o incomodasse .. ) o que o Cata
rinense quer saber é que ele 01:1.

os seus asseclas fizeram de ruim,
. de mau, neste recanto sonolen
to da Patria Brasileira. Respei
to á Democracia foi para nós
doce sonho. porque o pau co

meu e comeu de rijo: que falem
os mUl;lÍcipios ,on<:\e a policia deu

que fazer aos contrarios de S,
Excia. - o Veneravell ,

Mas o "velho Nereu" como

lhe chama Loureiro Gama, tem.
sonhosmais elevados; a VicePre
sidencia ela Republica é nada - a

familia é grande e seus deva
neios são maiores. Ter em suas

mãos um pequeno Estado, é

pouco, quer ir mais longe: ao

Amazonas, ao Rio Grande ...

Teriarnos satisfação de ver

um, catarinense na Presidencia,
não ha duvida, assim como or

gulho tivemos, quando na

sil" parece que sentia o que
nós catarinenses sentimos com

relacão a tão antipática candi
da't;ra. O ·ilustre cronista Lou-

" reiro Gama tambem previu 0...1

melhor desenhou em traços vi
siveis o que foi a atuação do "ve
lho Nereu" durante e depois da
arrancada vitoriosa. Não que
remos saber se o "velho Nereu"
muito fez por S. Catarina, (tarn- :

Quem escutou, terça feira, o

comentario «Ponta de Lança»
da autoria de Mauricio Loureiro

.

Gama, apreciado jornalista pau
listano, lido ao microfone da
Radio Tupi, . de S. Paulo, con

cluiu que o sr. Nereu Ramos
nunca será candidato á Presi
dencia da Republica.
E Homero Silva, o locutor; o

"Homem que mais lê no Bra-

? - Santa Catarina, 5 de maio de 1949 r-Jumero 88
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Canoinhas� Ano

Reconduzido à Presidência da Câmara Municipal de
Itajaí o Vereador Udenista Cienésio Miranda Lins

Despachando o Mandado de Segurança impetrado no Egrégio
Tribunal de Justiça pelo Vereador sr. Genésio Miranda Lins, o relator
designado, que é o .. ilustre e integro Magistrado Desembargador Her
cilio Medeiros, concedeu liminarmente a ordem, para os fins de SUS
PENDER todos efeitos e atos decorrentes da sentença proferida pelo
Exrno. Sr. Juiz de Direito da Comarca e reconduzir o sr. Genesio
Miranda Lins ao cargo de Presidente da Câmara Municipal, até que
o plenário se manifeste sobre o merito do pedido.

.

Em consequencia dessa decisão, fica sem efeito a convocação da
Câmara, feita pelo sr. Arnou Teixeira, pera terça-feira, dia 26, e bem
assim, quaisquer atos que tenha praticado como Presidente da Câ
mara, já' que � Presidencia da mesma passa a ser exercida' pelo ve

reador Genesio M. Lins. (Do nosso colega «ltajaÍ»)

Diretor-proprietário:' SILVIO A. MAYER

lledator: GUILHERME VARELA , Circula, às 5as feiras

BRASILCANOINHAS SANTA CATARINA

PRACA
" quando 7até IMPOSSIVEL!

Pedro Rudder caiu de uma ossos inteiriçados, o compri
arvore. Quebrou a perna a- mento normalizado.
baixo do joelho. Era no dia Pedro vivia ainda 23 anos

16 de Fevereiro de 1867, ten- com emprego perfeito de sua

do o desastrado 46 anos de perna. Alguns anos depois
'idade. Durante 8 anos a .fra- de enterrado, o medicá que o

tura estava aberta,' podendo havia tratado da perna exu

a perna dobrar-se ao nivel da mau os ossos milagrosamente
fratura, deixando ver as ex- restabelicidos,

tremidades osseas amorteci- .o Dr.julio Marense, tendo
das e purulentas. Podia-se diante de si os depoimentos
Kirar a perna sobre. si mesma, juramentados e a/prova pu/
levando o calcanhar para a páoel do milagre de Nossa

frente. Senhora, de.clarou num jor-
,

nal de Berlim em 13 de Ou-
� Ein ,Z dI; �A-brü.. J}.e.:_ J:8.Z5� � ':,., .lUQ;K."tJ tie,,::j,fJ.02: �." � ,\,;;. """- '.

doente rói instantaneamente
'

('O cas� de Pedro Rudder
curado na Gruta de N. Sra. não pode ser oerdadeiro, por
de Lourdes em Costakker que seria o mais solene des
(Bélgica), O peroneo f a tibia mentido a todas as leis bio
(OSSos de canela) haviam-se, logicas e patMogicas".
por decom-posição encurtodos Eis o tatolQuem não quer,
por 3 cm. Mas dôra em dian- não crê, mesmo apattando a
te aferida estava fechada, os Verdade! Xavier Monteiro

,
Todo mundo sabe que Roma pletamente abandonada. Não

não se fez num dia. Mas o povo reclamamos, pelo fato de sermos

está esperando ha algum tempo do contra, ÇOIl).O diz o colega
que se dê uma solução á praça açambarcador de direitos pro-
15. Parece-nos que no tempo do gressistas, queremos dizer: dono
Prefeito Alínôr andaram esca- de tudo quanto aféta ao pro
vocando afim de fazer qualquer gresso do nosso rincão, reclama
coisa parecida com [ardim'<Mas mós porque é justu.
o homem morreu; veiu 'o outro Aplainar, limpar a praça do

Côrte, que não deu no couro capim daninho que suga a seiva
por ter de cuidar da formação da terra e que serve de pasto
do P. S. D. Depois outros vie- aOS quadrupedes é urna .neces

ram e até que se aclimatassem s�dage e parece-nos que não
na -el:H'tll>,Yar�esjprô1l1�'tflas foram .consumírá tanto- dinF:rtá�·o. "C0m- - �

ficando sem solução. • uma turma de 'hom�ns trabalha-
Estradas, pontes e boeiros, dores, em 30 (lias, tudo se fará.

escolas, prédios e terrenos 'têm Afinal, para qJ.lE"i' grita o ofi
desviado a at.ração dos dirigen- cioso que neste mês se recebeu
teso Mas tem. . .. mais do que o mês passado?
Desta, fórma a Praça 15 que Até parece que o dinheiro vai

acumula .mais gente por se en- em estacas de pontes, carradi
contrar ali a Matriz, vive com- nhas de areia para tapar os bu-

racos das' ruas � aumento dos
funcionar ios.
Sim; é o' que o povo julga,

diante dos fatos e· dos passos
de tartaruga para se fazer algo
em beneficio da cidade.

ZÉ DA SERRA
\'

Louças.
por preços

r e dUI id i �s imos

€a�a ��'frlita'
ERRATA

A missa gratulatoria pelas
bodas de prata do casal Otto
Friedrich será rezada as 9 ho
ras da manhã e não como está
na 4a pagina.

..

,Seu Beringe.la esta melhorando o Barbaquá
Fomos visitar seu Beringe

lo no dia maximo da vida
religiosa do nosso Municipio,
isto é, dia de Santa Cruz. O
nosso homem em uez de ir á
festa, afim de, gastar qlgunsdali tem os olhos azuisIe o ca-. cobres, lá estava em seu barbelo amarelo, tem e ninguem baquü, pregando. despregan:póde contestar a ver d a d e, de' tábuas, Pintando e mudan

a dura verdade, não se diz pa- do paredes.
ra não se perder bons amigos - Que é isso, seu Beringela]
e eleitores. perguntamos.E a vida continua. S. Cata- �Vá entrando I: preciso lim-rina nada perderá. da sua gran- par o barbgquá. detefonisa lo
desa, da sua fartura, nem o nos- Os homens estão sepreparan-:
so patriotismo sofrerá solução do para II campanha eleitoral.
de continuidade. Visitas não me hão defaltar.

------.----------------------- Somos cinco eleitores que sa-.

D O· ld d. Ol·
·

' bemos 'lêr e escrever. portan
r.' . sva o. e' 1velra 10, cinco cidauâos dignos de'

carinho e ateio. dos homens da
Democracia.
-Já pensou e in' quem vai vo-
tar? in;'agr'mO's.
- Já vi tudo. Como se diz mo
dernamente. Ondefor a UDN. Reuniu-se dia 3, a Camata
é com essu que eu vou.

, Municipal, .inicíando, assim sua
- Porqup? segunda legislatura deste ano.
- Ora. O I!.eneral Dutra está Por motivo da festa religiosa
com muitos afa!(os com ela. não houve, numero. 'Estiveram
É só Milton pr.a cá, Manga- pr�sentes os srs. Vereadores Ma":'
bel" pra lá. Bri{!adeiro pra ch,ádo, presidente; 'miverio e

alt. Zé Americo tambem pra Emílio Tinel, secretarios; Paulo
cd. Isso tem paPo de sapo na Fischer do P.S.D. e ;Vitor F�F
porta da cosinha. "

nandes da U. D. N .. O vereàdor
- Acha mesmo qzu a UDN. Pechebéla solicitou nova licençÇl,
vai fazP1-: !orro.? indo funcionar em seu logar o '

_, Eh, rapaz. Estou velho nessa ma- sr. dr. Rivadavia Corrêa.
landragem. O nosso Nereu bancando
lagarto inchou o papo e quiz voar

pra cima do General, que é tarim
beiro e não come nada enrolado
não vai no arrastão e quer fazer
gôl de bicicleta O Nereu, porem,
treinou_com o time do Equador, pen- '

sando fazer figura no campeonato
mas foi aquela agua. E

..
teimando

Deputados. fazer jog·o dos sul-americanos vai
ser expulso de campo, pelo juiz nor
te americano. Quem não for com a

UDN, fica na cerca ... sem torcedores.
Estando o velho tão ocupado não

quizemos atrapalha-lo daí fazermos
as despedidas. Mas seu Beríngela
ainda nos prendeu.
- Soube do desastre no Río de Ja
neíro?
- Ainda não ...
- Num cinema o locutor lá na cabi-
ne anunciou: Avisamos que vamos

apagar .a luz porque lá fora, encon
tra-se um cidadão louco da vida,
procurando a mulher que veíu sosí
nna ao cinema. Vamos apagar a luz.
A 'senhora do aludido senhor pode,
portanto, se retirar sem ser ince
modada, A luz apagou Q�and0
acendeu novamente foram encontra
das mortas, espremidas na porta
da saída 145 mulheres de diversas

Catarinae,m
�

Estiverem em S. Catarina di
versos deputados federais do

. Norte do Brasil, em visita ás

regiões dó vale do Itajaí. Visi
taram as zonas de colonisação
alemã,' para observarem o pro
gresso

.

dali e v;erem como aqui
lo ali e brasileiro 100 por cento.

Motivou o convite das prefei
turas e associações do Vale Ita

[aí um artigo escrito por D. Ra ..

quel de Queiroz, brilhante es

critora b r a s i 1 e i r a sobre
Blumenau. A brilhánte escrito
ra que ali esteve a passeio viu,
observou e contou a sua im

pressão. Muita gente de olhos

azuis, de, c-abelos louros, falan
do pessimamente o nosso idio
ma e amando mais as coisas

da Alemanha do que as nossas.

Isso foi o que D. Raquel obser
vou. Mas os brasileiros dali acha
ram ruim. Não é assim. Brasi
leirismo ali é mato, tanto que
tem um batalhão do exercito,
tem grupos escolares, tem re

'par.tições publicas onde' só se

fala e
.
escreve o)dioma patrio ..

Os deputados, que são homens
de alta sabedoria e que irão

«chaqualhar» canto por canto,'
de regresso aos patrios lares,
dirão que per'correram as ci
dades, visitaram fabricas, rece-
_beram banquetes, manifestações
brasileirissimas ás quais agra::le
cem etc. e ficou ,tudo dó mes

mo jeito e d. Raquel que, c0l'I!-0

mulher é um ser mais, abelhu
do, foi mais longe.
Andou de porta err. porta como

que mendigando amizades e viu a

seu modo as coisas tal qual são.
�. 'Tudo lhe pareceu diferente.
Verdade que o céu tambem é
azul, o sol é quente, .as aguas
dos rios correm vertiginosamen
te, não se cobrem de néve etc.
Mas que a maioria do pessoal

raças e cores..
- Que barbaridade! Foi a nossa

exclamação.
MANÉCOexaltou se mais ainda, e hoje

Prefeito Municipal, ha 'de rir
dos beocios e dos nêscios, que
se encontram nas profundidades
emquanto êle, de vizeira ergui
da marcha impavido pela' su-
'perficie iluminada.
Parabens pela data, dr. Osvaldo!

Registramos com prazer a

passagem, amanhã, dia 6, do
aniversario natalício do Sr. dr.
Osvaldo de Oliveira, humanita-'
rio médico residente em Três

Barras, presidente da .Camara
Municipal, ..

atual Prefeho do

Município.
.

.

Ha muitos anos vem S.S. dedi
cando sua ciencia, como me

dico de alto saber, a nossa po
pulação. COrtlO homem publico,
prestou, tanto como Prefeito
'ou Deputado Estadoal grandes
serviços ao nosso Município,
na velha Republica, tendo sido

apeado' desses càrgos quandó
da «arrancada vitoriosa de 1930»

, grandes vexames passuu na

quela éP9ca, quando a «turma
salvadora» pretendia endirei
tar o Brasil, .mas a sua perso
nalidade

. de' homem 'político
não se abaLou, 6.,ao contrario,

I

(amara ,Municipal

j

.

Da� Zilda Voigt Fernandes
Festejará amanhã, a passagem

de mais um ano de util exis
tencia a, exma. sra. d. Zilda
Voigt Fernandes, virtuosa/ es
posa do sr. Francisco Fernan
des Luis. operoso industrial
residente' nesta cidade. A exma.

aniversariánte que é bastante
estimada pelas suas

- grandes
virtudes será muito cumpri
mentada. .

-

«Correio do Norte» respeito
samente cumprimenta-a.

. ,
.

festa da Cruz
Realizou-se. com toda pompa c

alegria a festa dedicada a padr0!ii
ra 'de Canoinhas no local Orl(W
está sendo construido o Ginaslo.

,
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_ Enderêço telegráfico: «I N C O» ;;;;;,.
§ �

� )Capital integralizado
.

Cr$ 15.000.000,00
=

= Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48 Cr$ 22.343.244,40 __

Total do não exigivel Cr$ 37.343.244,40

..:=a Filiai�, Escritorios e Agencias em: ::
-= Araranguá - Blumenau - Braço. do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam-
;; birela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No-

=

vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ituporanga - Jaraguá do Sul -

= Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba ...... Porto União =
- Rio 'de 'Janeiro - Rio' Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa-

__

-

quim - Taió - Tangará - Tíjucas - Tubarão - Urussanga - Videira

Filial do Rio de Janeiro:
Travessa do Ouvidor, 17 - A [térreo] Rua Monsentlor Celso, 50

Caixa Postal, 1239 Caixa Postal, 584

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

Taxas de Depositos
CONTAS DE MOVIMENTO CONTAS A PRAZO:

A Disposição 2% a. a. Com aviso de 60 dias 5% a. a.

Límitada 3% a. a.
"" "90" 51/2% a. a.

Particular 4% a. a.
"" J, 120· " 6%

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

= \ "" 1 ano 61/2% a. a. =,

DEPOSITOS POPULARES 5%
Depósitos especiais a prazo e c/aviso, saldo mínimo de Cr$ 50.000,00 7% a. a.

CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL
,

Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira

(Com casa forte subterranea)
=

Abra uma conta*, no "I N C O" e' pague com cheque! --

Filial de Curitiba:

/"
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RADIOS - bons e baratos
só na E hE I R O H O U I DAn fS blda.

Aviario Leghoih-(anoinhas
Le�horns Brancas de riºorósa seleCão.
Metado PAOWAN
Ovos p. incubação - Pintos de 1 Alia
Frangas de 2 e 6 mezes.Beprodutores.

CORRESPONDENCIA PARA:
A. Viertel 'Caixa Postal, 98

,

Canoínhas 55-22

É Proibido caçar
Fica proibido caçar em terrenos

de minhas propriedades sitas no

distrito de Papanduva.
Aos contraventores punirei de

acordo I com a lei. - 55-2
Papanduva, Abril de 1949.

JOVINU TABALIPA

CORREIO DO NORTE\

? •

� Fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE

Diretor. proori e ter+o
Silvio A fredo Mayer

,Redator: Gui!herme Varela

·Redacao e Admín,straçãol
Rua Paula P..,eíra, 93

Ano ••..• Cr$ 40,00
Semestre •.• , Cr$, 25,00

-x-

Numero avulso Cr� 1.()0
Numere atrdzado Cr$ 2,00
Anuncios de acôrdo com a tabela de

preços.

Dotado· de I
novas e moderníssimas instalações?

o tradicional Açougue «São João» de

Anastacio Buba Impresso no'l Impressora Ouro.

Verde Ltde,
I

instalado à rua Paula Pereira, 17, está rapto a ser-'
,

vir a inteiro contento sua presada freguêsia.
Dispõe de frigorif1co para a conserva de carne e seus

derivados. Carne fresca a qualquer hora.
Fabrica de salames, salohichas, banha, xarque, para
o consumo canoinhense e para exportação em gr-ande

escala. 71-1

ASSINA TUR AS

�I

Representantes
Precisa-se representantes locais

para a venda de sabão. Para
melhores informações os interessa
dos deverão dirigir-se a Eduardo

.

Vachinski, Caixa postal, 106 Cano-,
inhas, indicando a -zona desejada.

68x2

Alu'ga-se·
um quarto com pensão-em ca
sa de família a Rua 6 de De
zembro n? 7 (perto .da casa co-

mercial Fuck) 65-1

OLA:RIA
«Todos OS .Sentos»
Comunico aos srs. industriais,

comerciantes e proprietarios que,

Pagar.am suas assinaturas
nesta data instalei uma bem

'-li . montada OLARIA, em Estrada
NktGERENCIA:- Srs. Car- Nova, distrito de Papanduva,

los ljlering Jr.,· Pedro Holles e para a fabricação de telhas e

Leoáadi.6 ·Wendt. tijolos superiores, por 'preço de
I?��; INTERMEDIO INCO:· ocasião, Esperando ser honrado

João 'J, Pereira, de Rio Negri- com a confiança de seus fre
nho; Primitivo Simões, dê Três guêses agradece,
Barras; Sady Ehlke, de' Araquari Jorge Meister. 62-1

Gratos Estrada Nova, abril de 1949

Vende-se
Uma limousine FORD V-S.

tipo 1937 em perfeito estado '

Ver e tratar na CERAMICA
CANOINHENSE. 64-1

(

Indicador Profissional
ADVOGADOS

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

»: Dr. Aroldo C. de Carvalho e

Dr.. Saulo Carvalho
Rua Vídal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHAS

Escritorio de Advocacia

João Colodel e Egydio Pereira
ADVOGADO SOLICITADOR

Escritorio: Rua Vidal Ramos (edifício Bento de Lima)
Caixa Postal 136 Canoinhas
I

,

DENTISTAS

Dr. Ferreira
Rua Senador Schmídt

Romeu
Cirurgião Dentista

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

CAlVO IlvliI1S Sta. Catarina\

Dr.
t ,

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

Praça Couro MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

MÉDICOS

Dr.. Osvaldo 5. de Oliveira
RAIO X

Consultório à Rua Paula Pereira

OPERAÇÕES
CANOINHAS

Dr. _. Clemente ·Procopiak
Consultório à Rua Major Vieira CANOINHAS

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

Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

2)�. 1he�ded, de A�(tuf(J,
Avenida João· Pessõã 68

Curitiba

Dr. CUBAS
Operações Doenças de SenhorasPartos
Ondas Curtas - Bisturi Elétrico - Elétro Coagulação - Raios Ul
tra Violeta e Infra Vermelho, Cirurgia Geral: Operações de Apendi
cite, Hernia, (Rendidura), Figado, Rim, Útero, Ovario, e Trompas. In-

tubação Duodenal.
Consultas das 9 ás 12 e das 2 ás 6 horas

Atende chamados a qualquer hora

Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas.
Dr. Fernando Machuca

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

Laboratório à Rua Paula Pereira, anéxo ao consultório do Dr
Reneau Cubas.

Atende das 8,30 ás 12 horas

/A G E N O R P A ,C H E C O
Contador Diplomado 56-3

Aceita Escritas Comerciais, Industriais e- Fiscais

Registras, Contratos e- Distratas de Firmas.
Para melhores esclarecimentos dirigir-se à firma
S_ Côrle G. Cla. Ltda. ao lado do Correio.

Canoinhas Santa Catarina

LENHA
EM METRO

Qualquer quantidade.
Entender-se com

MICHEL SELEME
Agua Verde 70-3

Prefiram
sempre

CAIE OURO
. \

gostoso até a ultima gota
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SEMANÀ'RIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSECORREIO DO NORTE

Indústria \
e

"
S/A:ComércioBanco Santa Catarinade

WM' W.' na ; Cd

Séde: ITAJAí SANTA CATARINA
., FUNDADO ÉM 1935'

(14 anos de existência)

FILIAIS, AGÊNCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador" Cambirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos
1 Florianópolis - Gaspar - Ibírama - Indaial - Ituporanga - Jaraguà do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba
Pôrto União - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecó
CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50 Filial RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A [Têrreo](39 Departamentos)

Filial
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

Depósitos em 31·3-1949 Cr$ 283.428.662,00
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INOO»

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva
�"""f

c-s 22.343.244,40
,

Balancete Geral
)

31 de março de 1949
=================================

PASSIVO

em

IIATIVO
\

J
Cr$ Cr$

25.555.232,40

13.589.563,10

3.371.597.90

Cr$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

B - Realizaval
Títulose valoresmobiliáríos:
Apólices e obrigações

Federais:
Em depósito no Banco do
Brasil SIA., á 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 Ko País
Outros créditos
Imôveis
Outros valores

Cr$, Cr$ Cr$

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

F - Não exigivel
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

15.000.000,00

42.516.393,40
G - Exigivel

. '

DEPOSITOS
I

á vista e a curto prazo

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

3.739.141,90
17.102.308,70
61.565.546,10
17.709.824.40
49.021.930,10
8.267.335,20
6.520.500,60 163.926.587,00

3.200.645,10
575.158,30
174.534,00
57.000,00

1.663.297,30

\ a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

\

5.670.634,70
1.353.000,00

223.007,50
7.350.115,50

de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

61.042.070,60
1.090.918,40

221.564.549,60
252,662.373,50
16.67'3.675,90
1.028.326,20

65.940997,70·
45.987.954,30 119.502.075,00

283.428.662,00
OUTRAS RESPONSABI

LIDADES
,

.

554.061.914,20
.

2.499.222,50
623.067,00 8.782.131,00

252.352.173,80
21.261.792,10

'8.168.895,80
122.387,40

Obrigações Diversas
A gências no País

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

564.207.838,40 ,

c - lmobhlzado
.

Edifícios de uso' do Banco
Móveis e Utensílios

Material de expediente
Instalações

O - Resultados Pendentes
Juros e descontos

Impostos
Despêsas Gerais e Outras

Contas

E-Confasde Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Titulos a receber de CI

Alheia

9.386.668,40
2.607.867,00
117.022,40

39,00
290.687.380,10 574.116.042,10

12.111.596,80
-

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados264.213,40

196.477,80

3.614.182,40

11.451.415.70

I - Contas da Compensaçao
Depositantes de valores em
garantia e em custódia

Depositantes de titulos em

cobrança:
do País
do Exterior

4.074.873,60

365.844,980,90
126.511.362,90
239.333.618,00 ,

,

.297.359.594,80 663,204.575,70 ii1.286.115.277,90

,

297.289.906,60
69.688,20 297.359.594,80 663.204.575,70

1.286.115.277,9G

ITAJAÍ, 9 D� ABRIL DE 1949

BONIFACIO SCHMITT
OTTO RENAUX

IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretores

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

:DR. MARIO MIRANDA LINS - HERCILIO DEEKE

Diretores - Adjuntos

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na D_EC nr. 22,633 e CRC nr. 0179

'SERAFIM FRANKLIN PEREIRA
Sub-Chefe da Contabilidade Geral

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

,

Porto da TentaçãoFaça do Correio do Nor

te o seu jornal.

de Georges Simenon, tivesse as cenas ex

teriores mais autênticas possiveis.
��"��,J,''1'..., ,. "/;;it-;;. ",-.�-:. .:��. -��p-:-��
Assim foi que um certo número de se

manas essa produção fez de Folkestone
o seu quartel-general, filmando-se as ce

nas emocionantes junto á embarcação St.

Margaret's Bay, com cenas especiais feitas
á noite, ao centro- do canal, a bordo do na
vio Fluvial bélgico «Princess . Josephine
Charlotte.» Í[_-

......-.�� .. , ...

Conselhos aos Automobi
listas

.

Você deixou o carro na beira Maquinista eda estrada e lhe roubaram o acu-

mulador. De que maneira você Serrador
poderá alcançar o posto de ga- Precisa-se com urgencia de
solina proximo? um maquinista e um serrador

É facil: - Ligue os fios do acu- profissionais. É inutil apresen
mulador entre si; com "auxilio tar-se sem os respectivos doeu

de um empurrão alcance a ve- mentos. Paga-se bons- ordena

locidade de 20 milhas por hora .. dos. 63-4

e ligue a embreagem. Você terá Informações nesta, redação.
que correr com uma certa ve

locidade durante todo o tempo,
mas conseguirá chegar até uma

.

garagem.

Não ligue os farois, porque
se o fizer eles se queimarão.
2:- Os contactos do distribui

. dor estarão mal ajustados que
o carro não póde andar. De que

·�4

Em Folkestcne, o bemconhecido -boxeur
Dave Crowley, que no filme desempenha
o papel de um, perverso, toma parte em

uma emocionante cena de luta, durante a

qual ele não somente foi jogado do cais
ao mar mas teve que repetir a. execuçãomodo você poderá remendar is

to até chegar a uma garage?
É facil:- Coloque pequenos

pedaços de folha de cobre en

tre os contatos e ponha o mo

tor em movimento com a par
tida o motor falhará dando des
cargas mas o carro poderá an

dar.

varias vezes.

Os intérpretes de «Porto da Tentação»
são Robert Newton, no papel de sinaleiro
e a «estrela» francesa Simone Simon, que
desempenha o papel de uma moça francesa

que trabalha num «cabaret» duma feira

inglesa.

O produtor Vitor Skutezky e o diretor Lance Com
fort organizaram o que havia de melhor para a prepa
ração do filme «Porto da Tentação», afim de que esta
dramática e psicológica historia, adaptada do livro
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Falammuito de nós. Quanta mal
dade!

Quanta maledicencia, quanta intri-
� ga.

«� um pobre sonho de felicidade» .. ,

«E um Romance de amor á moda
antiga»!

<Isso não passa de uma historia,
que ha de

Acabar como todas» ... E ha quem
diga:

«Já são muito mal vistos na cidade
Aquele moço e aquela rapariga»!

Diz-se .. z- E eu sinto num tremulo
alvoroço,

Que vou ficando cada vez mais mo
ço,

Que vaes ficando cada vez mais be
la ...

�

Nosso mundo (fale outro pouco im-
portal)

Fica todo entre o quadro de uma

porta
E o retangulo de uma janela.

Guilherme de Almeida.

Aniverse rios
A menina Marise Marta de

quem demos noticia de seu I1'ni
versa rio no dia Iode maio, é fi
lhinha do nosso amigo sr. Felix
Rudolf e não como saiu. Pedimos
desculpas.
- Deu-nos o prazer de sua vi

sita reclamando não ter sido pu
blicado seu aniversario natalicio,
transcorrido dia 26,. o menino Odir .

Rachid, filhinho do nosso amigo
sr. Oadir. O inteligente garoto, es
tava ruim dentro da roupa, por
isso manifestou-se:- Meu pai é as

sinante e tem direito a ver o no- 1

me de seu filho no jornal.- Oba!
está certo foi a nossa resposta.
Aqui fica a noticia com os votos
de muitas felicidades par� o pe
queno reclamante.

FAZEM ANOS:-

Dia s,« galante menina Maria,
dileta filhinha do casal Ananias
Petrinchuk,

Dia 6, a menina Iza Maria, que
rida filhinha do casal Ney S. Ma
chado; a exma. sra, d. Isaura,
digna esposa do sr. Alipio de Bar
ros; o menino Sezinio, filho do
nosso amigo Henrique Waldmann;
a exma. sra, d. Sebastiana, vir
tuosa esposa do sr. Antonio de
Lima Filho, residente em Felipe
Schmidt.

Dia 7, o sargento Bento Me
nezes, radio telegrafista da Poli
cia Militar; a senhorita Elfi Todt,
dileta filha do sr. Henrique
Todt, residente em Cachoeira, a

exma. sra, d. Hilda, muito digna
esposa do nosso assinante sr.

Gustavo Tiem.

Dia 8, o inteligente menino Al
ceu, estimado filhinho do nosso

amigo sr. Henrique Passos, forte
comerciante em Felipe Schmidt.

.. Dia 9, o estimado cavalheiro
sr. Gilberto Hitzmann, alto fun
cionario da firma Olsen, de Mar
cílio Dias; O industrial sr. Wie
gando Olsen, residente em Curi
tiba; a menina Selva, filhinha do
casal João B. Rudolf, residente
em Mafra; a .menina Sandra Ma
ria, filhinha do casal Waldomiro
.

Elias; a senhorita Olga,
filha do casal Pedro Ivo Gallot->
ti e fino ornamento de

.

nossa

sociedade; o menino Lourival, fi
lho do sr. Leonardo Brey.
A todos os nossos parabens.

- Bodas de Prata
No proximo dia 10 do corren

te comemorarão suas Bodas de
Prata o sr. Otto Friedrich e

sua exm». esposa d. Isabel Koh
ler Friedrich, pessoas muito
estimadas no meio social de
nossa terra.
Afim de cemernorar tão gra

ta efeméride seus filhos farão
celebrar na Matriz Cristo Rei
uma missa gratulatoría, ás 6
horas da manhã, daquele dia.
Antecipadamente apresenta

mos ao digno casal os nossos

parabens.

NOIVADOS
A [ustaram suas proxímas nupci

as os jovens Wanda Curzakaskí fi
lha da exma.
Viuva sra. d. Maria Curzakaski

e Henrique Artner, filho do sr. Fran
cisco Artner e de d. Cecilia Artner,
fato ocorrido dia 17.
Noivaram, tambem, no dia 14, a

senhorita Hercilia da Cunha Bom
peixe, filha do sr. Alvaro da Cnnha
Bompeixe e de d. Ana C. Bompeixe
(falecida) com o jovem Francisco
Artner Neto, filho de d. Cecilia Art
ner e do sr. Francisco Artner filho.

Parabens.

Viajantes
Esteve nesta cidade, procedente

de Palmas, o sr. C irlos Hering
Jr., mecanico da firma Serrarias
Reunidas, que tomou assinatura
desta folha. Gratos

Dr. Aroldo C. de Carvalho
Acompanhado de sua exma. fa

milia .viajou para Florianopolis,·
via Curitiba, o nosso presado a

migo sr. dr. Arolde Carneiro de
Carvalho, advogado em nosso fô-
1'0 e ilustre deputado estadual
que ali permanecerá até fim do
corrente ano, afim de ocupar' seu
Iogar 'na Assembléia Legislativa.
Felicidades.

t
-

MISSA
Convite

A família do falecido Tobias
da: Silva Rocha, convida seus pa
rentes e a todos os amigos, para
assistirem a santa missa que fa
rá realizar em intenção á alma de
seu inesquecível chefe, no dia 10
ás sete e meia horas da manhã na

Matriz Cristo Rei. _

Antecipadamente agradecem a

todos que comparecerem a este ato
de nossa santa religião. 73-1

Oivair Castilho
- Fez anos dia 3 a menina

Divair, filha do casal Paulo e

Eulalia Castilho

Dia da Vitoria
Está' marcado para o dia 15

do corrente, isto é, 15 de maio,
a data para as festividades do Dia
da Vitoria, na Capital Federal.

Dia do Operaria
Grandes festas foram realisadas

no dia Iode maio em homena-.

gem aos operarios de todo o mun

do. Nesta cidade a .data foi co

memorada pela S. B. Operaria.

3 de Maio
Segundo resolução do Congres

so de História, ora reunido no

Rio derJaneiro, a comemoração da
descoberta do Brasil não será fei
ta mais a 3 de maio, mas sim,
a 22 de abril, que não será fe
riado.

Jornal da Semana
Tivemos a grata satisfação de

receber a visita do novél cole-
. ga "Jornal da Semana", que se

vem publicando na adiantada
cidade de Rio do Sul, tendo corno
diretor responsavel o talentoso

jornalista sr. Mario Mafra e pro
prietario os srs. Irmãos Livra
mento.

O seu 23° numero é o que
temos em mão. Gratos

Maquinas para a Tece
lagem

Folgamos em registrar que
já se encontram em poder dos
diretores da Tecelagem, duas
modernas maquinas, recem

construidas, para iniciar os tra

balhos dentro em breve.
A construção do predio tarn

bem já está bastante adiantado
o que nos leva a prognosticar
que dentro =m pouco tempo a

Tecelagem estará em pleno fun
cionamento.
Estamos, pois, de parabens.

.1.

Depois de um delicioso Creme
uma chicsre do saboroso Café
OURO

Na sua meza não deve faltar

Café OURO

Acidente do Trabalho
, '

Teve quatro dedos decepados na
circular da fabrica «Itiberê>, um

menor operario que ali trabalhava
ha muito. Foi recolhido 'ao Hos-

,

pital onde esteve em trata

ment.o.
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(Agora sob o patrocinio de JOAO SELEME)
VOCÊ SABIA que a oficina JOÃO SELEME, além de vender ca-
minhões White, di põe de peças e acessorios Ford e Chevrolet P

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, radios "Indiana" e completo sorti.mento de correias de lona

para industrias, a organização do sr. JOÃO SELEME vende ma-

A quinas agricolasê •

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

Versos p'ra Cantar
(LULÚ ZICO e JULIO MANÉ)

�I

- Parente, você não tem noticias da "Caterpilar"?
Sei que puzeram em chôco e descascou uma Gugelmim.

Para fazer novas ruas
. Na nossa bela' cidade,
Compraram «Caterpilar»
Que pra nós é novidade!
- Nós queremos é movimento ...

Todo vida ouvi dizer
E não será desacato:
Quem cachorro não possúe
Póde bem caçar com gato!

- O resultado é o mesmo ...

Coisa de novo pra ti,
Novidade Pilra mim;

-

A <Cater» ficou na casca

Quem fala é à Gugel.niml
:_Mais vale um na mão.

Nós queremos bôas ruas

Sem asfalto, sem cimento,
Precisa acabar a lama
Que nos dá tanto tormento.
- Nem só de sofrer vive o ho:-

mem.

"Rendamos, pois, homenagens
A quem a lama dér fim:
Póde ser a «Caterpilar»,
Pode ser a Gugelmim.
- A Patría será salva!

Vamos ter ruas pomposas
Destas de baile dançar;
A Gugelmim é quem manda;
Descança a Caterpilar!

-Já vi tudo ...

Sangue impuro-sangue fra
co. A causa principal da
maioria das moléstias é a

impureza do sangue. Para
deter a marcha devastado
ra desta cruél enfermida
de depurai o vosso sangue.

P A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F'RIEIRAS,
ll.SPINHAS, ETC.

\

CO�iRI1 CASPi,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

aFECCOES DO

COURO CABELUDO.

j.
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