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BRASIL

o nosso segundo
Soámos como verdadeiros epersrles para
No dia 29 de maio completa

mos o nOS80 segundo ano de
existencia, sem flores, sem f'ó
gos, sem restas, dentro, apenas,
do nosso intimo, sentimos 'com
entusiasmo a passagem da gran- ,

de data. Dóis anos é quasi na
da no desenvolver dos dias, mas
atravessar duas vezes 360 dias,
sem deslizes, numa linha reti
línea, é pular de abismo em

abismo, de cabeça erguida, na

dôce e suprema ansia de ven

cer obstáculos.
Suando como verdadeiros ope

rarios superamos tudo em bene-

aniversario
transpor essa ingreme montanha

ficio de Canoinhas, sem atimis
mo, talvez, porque a U.D.N. não
cochila embalada pelos cantos
disso nantes das Sereias 'gover
namentais. Vencemos esses dois
anos sem olhar para traz tendo
como ponto fixo o futuro deste

pedaço da cataririeta terra.

Os sussurros e as blasfemias

que ouvimos durante esse pe
riodo 'serviram-nos de estimu
lo. Sem êles a transposição da

etapa seria sem entusiasmo,
languida e móle, Enfibra-nos
as largadas contra nós.

Dois anos passaram-se Aqui
ficamos pensando e trabalhando
para o terceiro ano e tudo fare
mos para sermos dignos da con
fiança que em nós depositam
os nossos caros assinantes e

anunciantes.

Novo' proprieterio
Adquiriu,-por c ornpra, o bar

de propriedade do sr. Manoel
Mendes Marques, prnxim.o á Es

tação Férrea, o nosso amigo sr.

Fuad Seleme.

Transferencia de Professora
1'1 a r.s um ft

o sr'. dr.' Orti para fazer de
monstração de pl'estigiQ, junto
aos poderes, publicos de vez em

quando sõlÚ;::uma largada dig
na, de ,registro 'ou fabrica mais

, uma rata merecedora de cri
tica. Foi. o que aconteceu ,

du
rante a sua visita á terra onde
deixou o pingo amarrado.
Distinta professora conterra

nea, atualmente servindo em

outro Munícipio desejou conse
guir sua trasferencia para aqui.
Par a isso era necessarío 'trans

ferir,' também, outra colega.
que aqui presta seus serviços
E de como. suas promessas são

mancada
ali na batata, sem consultar' os
parédros políticos, os interes
sados etc. rabiscou longo tele
grama ao Departamento de Edu

. cação propondo a transferen
eia... A greve estalou. A interes-
sada mexeu ,com os pausinhos,
porque tambern tem pistolão e

quando o atrabiliarío deputado
tomava o avião que lhe condu
ziria a 'F'lorianopôlis a csrava

nea grevista chegou... soltou o

verbo... e o 'deputado murchou
diante das justas ponderações, o
feitas.'

,

E... não houve a transferen
eh.

F un diç ã, O W r u b 1 e w s k j
Mais um' marco da ouro da iniciativa particular

plantado em sóío Canoinhense
Foi iuaugurada, dia 25 de liciosas bebidas,havendo trocas

maio, ás 16 horas. nesta cidade de brindes. Renovando nossos

á rua Vidal Ramos, perante parabens somos gratos ao con

gran-íe numero de convidados vite enviado.
a primeira fundição de metais, --------------
iniciativa e propriedade do in- Falecimento
dustríal sr. Estefano Wrubleski,
moço de grande capacidade co

mercial e um do; valôres eco

nomicos de nossa te11'a.
Na presença dos convidados

foram feitas algumas experien
cias de carater definitivo agra
dando plenamente. A todos fui
ofereci:io farto churrasco e rlf'-

Faleceu dia 31 do mês passado,
em Taunay, onde residia o Vene
rando cidadão l{obel'to Kock, na
na avançada idade de 89'anos, chefe
de numerosa lamiiia que grandes
serviços tem lJl'estado a Canoinhas.
Seu enterramento teve logar no

C�miterio Municipal, nesta cidade,
com gl'ande acompanhamento no
dia seguinte.

Pezames á exma. familia,.

o NADA QUE E' \TUDO
Iam dois rapazes numa mo

tocicleta ... um deles guíava, mas,
o da garupé! conhecia o cami'
riho. Chegados a uma ladeira

ingreme, o de guidão pediu ao

outro que ap.:8sse, pa!:_a subir
melhor. Porém, galgada a ram

pa, deu gasolina, esquecido do

companheiro. Correu quilome
tros assim. Ao aproximar-se
de uma encruzilhada, gritou pa
ra traz: «Pra que lado? Ninguem
respondeu. Gritou mais alto. O
mesmo silencio ...
Parou. Olhou para traz. E só

então percebeu o seu descuido.
Teve que voltar para buscar o

companheiro que vinha de pé.
Um fato semelhante se dá

com as peças torneada,s,' rigo
rosamente redondas. _ ,O ponto

. convergente qué dorilina toda
a circunferellcia é o centro.

Ninguem repara nele quando a

peça esta pronta; e muitas ve

zes até, se apagam os, seus ves

tigios. -Ninguem vê, mas ele ali
está: um «nada» ,para o obser
vador superficial, mas o ser in
dispensalvel para a confecção
da peça � o, «tudo» para o seu

funcionamento exato. Enquanto
a peça trabalha ninguem se

lembra desta «tudo - nada,»
mas quando a peça necessita. de
concerto, o mecanico o procUra
anciosamente, e aí. quando o

Conclue na segunda pagina

Codigo de Posturas
Conforme noticiamos esteve <:

em estudos durante a presente
legislatura, que ,foi aproyadp.

Dando exemplo �

O sr. dr. Osvaldo de OIivei-
_
ra, digno e honrado . Prefeito
Municipal, na vaga do. titular
daquele cargo,

' mandou' cons
'truir em seus terrenos á praça
da Igreja, Um muro de tijolos,
dando assim exemplo aos de
mais vereadores que possuem
terras e casas e que 'nunca
obedeceram aoseditais da Pre
feitura.

1\ justics , corneca nnr casa.

FALECIMENTO
Com a avançada idac,e de

81 anos de idade, faleceu a 22
do corrente em sua proprieda
de rural de Cochos, deste dis
trito, o senhor Eugenio de Sou
za Prestes, alferes honorário do
Exercito Nacional e veterano
do cêrco da Lapa. Era o extin
to um dos mais antigos mora

dores desta regrao, chefe de
numerosa familia, tendo pres-

.

tado relevantes serviços á le

galidade por ocasião da cha
mada « guerra dos fanaticos».
O seus funerais realizaram-se
no Cemiterio PubÍico desta vi
la ,no dia imediato, com gran
de acompanhamento, demons
trando assim o gráo de estima
em que era tido.
A' sua Exma. Família as con

dolencias do «Correio do Norte».

ESPORTE
Domingo proximo teremos o

prazer de assistir no Estadia Mu

nicipal um das melhorés partidas
de futeból entre os valorosos

esquadrões do Bl1ITANIA, de
Curitiba e Ipiranga, desta ci
dade.
Ha para e!'lse encontro gran

de entusiasmo nos meios espor-
tivos locais.

'

Casa Erlita

É sabido que o Coverno do Es
tado, em menos tempo do que se

esperava, arrependeu-se, por fi
car contra mão, de 'Iocalisar nes

ta cidade, uma companhia da brio
sa Policia Militar do Estado, bem
como continuar a construção do
prédio para o quartel eIP que se

devia idsta!ar a mesma.

Diante disso, os que ar�em
em desejo de vêr o progresso desta
terra muito amada, fugindo ás
injuções .politicas e ao engôdo das
Ieerias dolósas, tão usadas pelo
partido «majoritario», resolveram
dirigir ao eXIDO. Governador do Es
tado uma sugestão pedindo trans
ferir o predio do, futuro Quartêl
para o futuro Ginásio, aliás, mui
to justa porque o Governo pro
meteu alguns milhares de cruzei
ros para auxiliar a .coustrução
do Ginasio de Canoinhas e o sr.

Orti Machado-o espalhafatoso-ré
nunciaria o seu .encargo de De
putado Eetadoal se não fosse
construido o Ginasio, nenhuma
das promessas foram cumpridas.
Diante .dessa anomalia e para

que o predio do Quartel não crias
se musgo nem líquens, como mo-

,

numentos de uma época de des
perdicios e baixa politicagem, men
tiras e engodos, o exmo. sr. dr.
Clemente Procopiak, um dos es

teios serenos e firmes de Canoi-
J hos, objetivado pelo bastante que.
vem fazendo pelo nosso desenvol
vimento ecouomico e até intele
ctual, usando de seus direitos de
Vereador Municipal e pensando
no futuro da mocidade catàrinense. '

apresentou aos seus pares. na Ca
rnara Municipal, em dias passa-

, dos a substanciosa «Indicação»
que abaixo tránscrevemos,' com
muito prazer.
Tal indicação foi aprovada por

maioria absoluta, termo
I

usado pe
los majoritarios, é preciso que se

diga nesse dia a maioria, também
ocasionalmente - (termo majorita
rio), era udenista.
Aprovada a indicação como foi

dito, foi lavrado o oficio. comu

cando ao exmo, Governador de
seu conteúdo.
Tal desejo udenista teve o efei

to de uma bomba! A maioria da
Camara. que é majoritária, mo

vimentou-se. convocou Iebrilmen
te as vereadores faltosos, correu,
virou, mexeu e.,. contra-votaram
a indicação e pelo radio telegra
faram ao exmo. Governador, dan
do-lhe ciencia que o pessedismo
quer o quartel e o Ginásio: o

oficio contendo a indicação, certo
não havia penetrado os humbrais
do palado governamental, o que
teria causado especie o telegrama
pessedista - o carro, corria adian
te dos bois é a conclusão logica
que se póde deduzir.,
Terminada a notiCia do notavel

e escandaloso acontecimento leia
mos de bôa fé, a suscinta indica
ção que abaixo transcrevemos:

INDICAC,ÃO
Atendendo que a Associação

pró Ginásio de Canoinhas com

personalidade juridica" séde e

foro nesta cidade, tem por obje
tivo dotar a cidade de Canoinhas,
de um estabelecimenro de ensino
secundaria;. .

A tendendo que a mesma As
sociação luta com sérias dificul
dades para levar a termo o seu
desiderato, sem que todavia os

seus abnegados. diretores velam
o seu entusiasmo arrefecido;
Atendendo que a Prefeitnra

Municipal em face" do resolvido
'por esta Camara, tem auxiliado
moral e materialmente a referida
instituição;
Atendendo. que ainda bontem

esta Camara, por unanimidade
aprovou um telegrama dirigido ao

Senador Ivo d'Aquino, encarecen-

do a conveniencie doe ser inclui
do no Orçamento da Hepublica
do proximo ano uma dotação or

çamentaria para auxilio ao Giná
sio;
Atendendo ainda que a Associa

ção pró Ginásio, já' mantem, da
da a beuevelencia da Instituto de
Educação 'Sagtado Coração de
Jesus, em funcionamento o pri
meiro ano ginasial;
Atendendo mais que a mesma

Associação iá tem entabolado ne

gociaçõis com' fi Ordem dos Fran
ciscanos para administração in
terna do estabelecimento que se
propoz dotar Canoinhas;
Atendendo que a Associação

pró Ginásio de Canoinhas, em

bora tenha recebido em doação
da Mitra Diocesana de Lages, o

terreno situado .nesta cidade na

colina conhecida por «Alto de San
ta Cruz», para a ereção do edi
Iicio ginâsial ainda não o tenha
iniciado por falta de recursos, mui
to embora, haja feito serviços ini
ciais de terraplanagem e

Atendendo por outro lado que
o Governo do Estado adquiriu
uma area de terras' no prolonga
mento da rua Vidal Ramos e nê
la inicíou a contrução de um edi-,
ficio de avantajadas proporçois,
que se na fase da cobertura, pa
ra nela localizar uma Campanhia
da Benemerita Força Policial do
Estado;
Atendendo que essa contrução

se acha paralizada ha longos me
zes, dando a impressã-o de que
o Governo do Estado, não pre
tende mais localisar a citada Cam
panhia em Canoinhas;
Atendendo finalmente que essa

ecestrução iniciada e te,rren,p 1'6-
-

ferido' satisfazem ' plenamente ás
necessidades deum Q-inàsio;
Indico que a Carnára dos Ve-·

readores de Canoinhas, se dirija
ao Exmo. Sr. Doutor Gevemadór
do Estado e ao Exmo, Sr. Dr.
Presidente da Assemblêa Legisla
tiva, solicitando seja o aludido
terreno e construção 'iniciada, doa
dos a Associação pró Ginasio de
Canoinhas, para que essa entida
de promova os meios de sua 'ul
timação e instalação do Ginásio
de Cauoinhas 110 ano proximo
de 1950, dirigindo-se tambem,
aos Srs. Deputados deste Munici
pio, com ass. nto na Ass-mb'êía
Lsgislativa, solicitaüdo seus oficios
no sentido da doação aque me re

feri.

Canoinhas, 18 de Maio de1949
• (as) Clemente Procopíak,

AGITAÇAO
NERVOSA

insônia, pa!pitações,
depressão moral,
ataques, angústia.
Maraval acalma a ir

ritação, elimina o

desassossêgo e as

crises nervosas e do
, lorosos.

�IARAVAL
Colmant. cios nervos

AVISO
_

SerrariE:s Reunidas Irmãos
Fernandes S. A.

Proibirr.os terminantemente ca

çadas 'sem lic!ença' especial em

nosso terreno situado no salto
do.Rio Agq.a ,Verde. Não nos

responsabiliz;a.mos.. pelo que
venha a actmtecer aos cOÍltra
ventores. 91--,)

Cari.oi�has, 1 de junho 1949�

P'erdeu·se
Uma chapa, de roda ,de carro.

Pedé-se a, quem achar entregar
nesta redaçãô que será gratificado.

recebe sempre os lindos modelos
,

dos afamados
'

-I;' 'F E C E
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� Banco Indústria e Comêrcio de Sta. Catarina SIA ªª

� Matriz: ITAJAí Fundado' em 23 - 3 - 35
'

�

:: Enderêço telegráfico: «I N C O» �
, E!!!i:

�, Capital integralizado . . .. ..•. Cr$ 15.000.600,00 �
� Fundo de reserva legal e outrãs reservas em 31-12-48 Cr$ 22.343.244,40 �
I Total do não exigivel '. . . . Cr$ 37.343.244;lÕ �
ê �

:E'� Filiais" Escritorios e Agencias em: �
� Araranguá � Blumennu - Braço do Norte - Brusque - 'Caçador - Canoínhas - Cam �=:
� birela - Chapecó - Concórdia � Crescíúma i: Curitiba' - Curitibanos - �ampos No- �
� vos

ab'
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ihporanga.- Jaragua do SuI.-::- :::::

� Joaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleaes - Piratuba - Porto Umao �

� - Rio de Janeiro -"Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa- �
, � quim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão- - Urussanga - Videira Eiã

�
-

ª
� Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba: ÉS� �
� Travessa do Ouvidor, 17 - A (terreo] Rua Monsenhor Celso, 50 �
I Caixa Postal, 1239 Caixa Postal" 584 �

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

� 9

= * Taxas de Depositos ��
� CONTAS DE MOVIMENTO CONTAS A PRAZO: ===

riS A Disposição 2%a. 8. Com aviso de 60 dias
, 5%a. a. =

ie Limitada 3%a .. a " " "90" 5V2%a. a. :.::-

� Particular 4%a. a. " " "120" 6%a.3. ::::-
� 'Limitada Especial 5%8. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a. a. -:-
'!i$ " "1 ano 61J2%a. a. =:::

" DEPÓSITOS POPULARES 5% ��
,

� Depósitos especiais a prazo e e/aviso, saldo mínimo de 50.000,00 7%_ 3. 8. �
fi CAPITAUZAÇÃO SEMESJRAL ;,;;;

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

� (Com casa forte subterranea) ES

Abra uma conta no "INCO" e pague. 'com cbequei

Cargas' e encomendas da linha
Porto União á Mafra e vice

versa

AV"�C�O!�-
Avisamos ás pessoas que e�pe
rarn receber cargas e encomen

das pela linha Porto União 11
Mafra e vice-versa, procurarem
as mesmas no Bar Guarani, do
sr. GUILHERME MARZALL, á
rua Paula Pereira.' 85-2

fERMENTO
Bl\UNU.HA

PÓS PA�A PUmNS

.
./

«J
e..-i

-r/.l
"

,
.. U�
f'J ·S
i.Y , .. lt fã
p..\Y()
Z

<'O I
t-e
'�

co vende"'l5�;-
� pj � Vende-se r, (oito) datas a rua Bernar-
l!IlIIi �,_. do Oísen, (Estrada Marcilío Días.)
(fi ;:3' um lote de 4 (quatro: datas situadas
(,'I i� � na Estrada Serrito.
t.W

'tlII Para maiores informações procu-
� t_..... 8, rar diretamente o .proprletarío Sr.
1'1 J!BI:;:$. Henrique Schmldt, .$11 o S�'. Jacyel

,tã tO j ,����nio_���t_to_s�_,l�;...�'e_st.....a 8
....6_-S

at-'o ';5, Maquinista, e
� Serrador
� (.

Precisa-se com
'

urgencia de
um maquinista e um serrador
profissionais. É inuti.l apresen
tar-se sem os respectivos doeu-

- mentos. Paga-se bons ordena-
dos. ,63-2
Informações nesta redação.

•

-�

"Gertrudes "Granja Louças
por preços

redUlidissimos

( (:a �"
asa L�ruta

AViarió leghiCtnl.-(êí.noinh�s
be��orns Hrmas de riºorójf sf.lgC�o.
Método PAOWAN
Ovõs p. incubação - Pintos de 1 dia
Frangas de 2 e ti uiezes.Iteprodutores,

COR1�ESPONDENc'::lA PAh'A:

A. Vierte! Caixa Postal,' 9.8 '.
Canoinhas 55-19

.Situada em Agua Verde

Proprietario: - João Frederico 51erns'

Ovos á, venda para incubação de galinhas. da raça

Leghorn-Branca, selecionadas: Da classe /IA'" a (,$35,00
, ,

,e classe "!l" a Cr$ 25,00 a duzls. 75-3

CA�OINHAS - Rua Caetano Costa, nO 9 - STA. CATARINA

'---�-
,

F O T O, E L I T E
-- DE� Jo,vino Scbindler

Praça Lauro M üller (ao 'lado da Ca-sa, Cõrlito)
AparelhamentosModernós - �el"viço para Ama�
deresem 24 horas - Serviços de Ampliações e

Coloridos - .l\tenda a Domicílio - Banquetes,
Festas, Janta_res., etc. - Usando Luz Ortifk:,ial

,rOTO FLASCH - PreçosModicos

'Prefiram
sempre

CAFE OURO
,

,90st050- até a ultima gata
Faça do�Cprreio do Nor

te o seu jornal.

Indicador Profission'al-.,
,ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R. Corrêa
Praça, Lauro Müller -

- ex. Posta), 27 Canoinhas
•••••••••••••••••_._ I5 �.O).�.,OQ ..o., .,. .

Dr, Arolde ,C. de Cdr�édhlo 'e

Dr. Saulo, Calv�lho
Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105

'

CANOINHAS
•• 010 e.o _ , _ """'IÇ�(lQO.oIJ.OC> .

Escrltorlo de Advocacla

João Colodel e Egydio Pereira
,

ADVOGADO SOLlcrv.DOR
Escritorió: Rua Vídal Ramos (edífícío Bento de Lima)

Caixa Postal 136 Canoinhas

DENTISTAS

Dr. R o me u F e r r e i r 'ti
�

Cirurg,i,ão Dentista Rua Senador Schmidt
A tende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

CAlVOIlV/iAS Sia. Catarina

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

Praça CaUl'O MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

MÉDICOS

Dr. Osvaldo S. de Oliveir�,
RAIO X

. Consultório à Rua Paula Pereira
OPERAÇÕES ,

.

CANOINHA8

Dr. Clemente Procopiak
...

,r.... ". . .

Consultório- 'a Rua Major Vieira -' CANOINHA.S,
'

Dr. CU BAS
Operações Parto� .Doençes de Se'nhorás
Ondas Curtas - Bisturi Elétrico - Elétro Coagulação - Raios Ul
tra Violeta e Infra Vermelho. Cirurgia Geral: Operações de Apendi
cite, Heruia, (Hendidura), Figado, Rim, Útero, Ovário, e Trompas. In-

tuhação Duodenal.
Consultas das 9 ás 12 c das 2 'ás 6 horas'

Atende chamados a qualquer 'hora
, �

Laboratório de Pesquises e .Anêllses Clinicas.
Dr. Fernando Machuca -

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

Laboratório à R�d Paula Pereira, enêxo ao consultório do Dr.'
Reneau Cubas.

Atende das 8,30 ás 12 horas

____,-----------------------------------------

Clínica Especíalisada das Doenças do Aparelho Digestivo
e ano-retaes e da Cura de Hemorrhõides sem operação

Vàrizes �

e Ulceras da perna sua cura garantida
.

1>�. '1tte�eI_��: , de' ��a.'
Avenida João' Pesscõá ti8,

,

CurUlbà
-J-"

A G E N O 'R- P 'A' C H E C O
Contador Diplomado 5'6-2

'

Aceita Escritas Oomercíaís, Industriais e Fiscais
Registros, Contratos e t;>istratos (ie :Firmas.�
Para melhores esclarecímentos dirigir-se à firma '

S. Côrte G.,C.ta. -Lida. ao lado' do Correio.
Canolnlias Isotai C1atarlna

"

'Srs. Apicultores,'
Vendem-se caixas' para crea

Baterías -e pecas avulsas por, ção de abelhas, aparelhos para':
preços ao alcancli; de todos na tirar mél e maquinas para fazer'

C-E' IOt
favos, '�

a',sal 'r 1 a ,'P,ara ver_'e tratl;lf'á rua, Vi':'
- daI RafiQs ).:lo. 9/ , 83';'2

Aluminio,

'. "I _"

-'

"
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CORREIO DO_NORTE

·.ComérdQ ISanta
:

Catarinasnco Indústria de
����.�������������������,�;._����������5m.�·���,��·�·��·���n�_����·�..���5r�i�����

! Séde: ITAJAI

I «INCQ»
SANTA CATJ.\RINA

- . FUNDADO EM 1935

(14 anos de existência)
• ._4D"lI<i.•O':" ! ....._�

FILIAIS, AGÊNCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA .CATARINA:

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte » Brusque - Caçador - Carnbirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdía « Cresciuma - Curitibanos
Florianópolis - Caspar » Ibírama - Indaial - Ituporanga - Jaraguà do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba

Porto União - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecó
ial CUR!TIB.A: - Rua Monsenhor Celso, 50 Filial RIO DE J,t\NE!RO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)

(39 Departamentos)

Fundos de
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCüll>

Depósitos em 30·4-1949 Crl 291.899.149,80
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INOO»

Capital Cr$ 15.000.000,00 reserva c.s 22.343.244,-40
----------�,----�-------

Balan.cete Geral err�\ 30. de abril de 1949
ATIVO -�==:Jl �__

P _A_SS_I_V_O__-,--_---"-__

, ..

-'c. Disponível
CAIXA
Em moeda corrente
Em depósito no Banco do

Brasil S/A.
Em Depósito á ordem da
Sup. da Moéda e do Credito

. B - Realizavel
Titulose valoresmobiliários
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$ ...
3.825.80-0,00
Em carteira

Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Acões e Debentures

Letr-as do Tesouro.Nacional
Empréstimos em C/Cor

rente

Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados

. Agências no -País

Correspondentes no País
Outros créditos
Imóveis
-Outros valores

C - Imobilizado
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- Contas d�Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
-Título!? a receber de C]

Alheia

Cr$ Cr$ o-s F - Não exjgi�el Cr$ Cr$ Cr$

Capital 15.000.000,00 15.000.000,00
2G.531}73,50 Fund� de Reserva Legal 2.350.000,00
12.041.910,80 Fundo de Previsão 18.000.000,0

Outras Reservas 1.993,244,40 37.343.2·14,40
------_.

. '3.371.597,90 41.044.882,20 G Exigível
J'

-

DEPÓSITOS

á vista e a curto prazo

de Poderes Públicos 3.786.86J ,60 \

de Autarquias 16.178.407,70
em C/C Sem Limite 65.927.3"t1,90
em C/C Limitadas 18.86ü.06L70
em C/C Populares 50.773.426,70

3.200.645,10 erp. ele Sem Juros 7.782.376,70
575.158,30 em C/C de Aviso 7.923.039,50 171.232.065.80

174.534,00 a prazo50000,00
1.863.297,30 5.863.634,70 de Poderes Públicos 321.507,50

859.000,00 de Autarquias 7.3S0.981,20
f I de diversos:62.111.578,00

1.090.918,40 ·1 a prazo fixo 66.204.718,20
2,34.704.2'87,20

. ! . de aviso prévio tli3..789-.877,lO 120.667.084,00
263.912.6'53,30

_._----

• I ;;91.899.149,80
16.960.705,20 I OUTllAS RESPONSABI-

928.326,20 579.708.468,3C II LIDADES
2.498,222,50

II Obrigações Diversas 12.088.862,40637.117,00 589.566.442,50
Agências no País 2M.269.475.40

9.386,668,40 I Correspondentes DO País 23.584.01·6,50

II Ordens de pagamento e
2.632.576.00 outros créditos 5.946,281,60
2íJ8.068,20 II Dividendos a pagar 79.9'16,40 ·305.968.712,30 591.867.862.10

39,00 12.227.351,60
I

H Resuitados PendentesI
_.

318.666,90 Contas de resultados 13.841.804,30

I
-

247.121,10 I - Contas de Compaflsaçãó
l'

4.748.446,50 5.314.234,50 II Depositantes de valores em.

, garantia e em custódia 373.932.330,50

128.057,565,90 I Depositantes de títulos em

245.874.764,60 I cobrança:
do País 317.236.834.40

317.306.572,90 691.238.903,10 I
do Estertor 69.688,20 317.306.572,60. 691.238.903,10

- ..._----------,

_.__ .. _�---�..... --_.__ ._--- 1.340.291.813,90l1Li�.291.81� I -�---

GENÉSIO M. LINS
Diretor - Superintendente

DR. RODOLFO RENAUX BAUER
Diretor - Gerente

,

DR. MÁRIO J\URANDA LINS - HERCILIO DEEKE
Diretores - Adjuntos

,

e tudo

ITAJAÍ, 10 DE 'MAIO DE 1949
nONIFf\:CIO SCHMITT

OTTO HENAUX
IRINEU BOHNHAOSEN

ANTONIO RAMOS
Diretores
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Procure nos Fc:rm6.cbi a drogçlrios e, n'o falto, com

v. S�NDOVAL J1t. - Caixa Posto!, 1874";_ Sôo Palllo - R"""'''�!l';� !l�,1) ret"m�a!50
I ....
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ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl.- Reg. na DEC, nr. 22.633 e CRC n. 0179
SERAFIM FRANKLIN PEREIRA

Sub - Chefe da Contabilidade Geral
Dipl. Reg. na DEC Dr. 17291 e cnc n. 0181

------------)_....�,__._,_�

RE&�e�!3�s·'Yi r::: l'ikJYJ!� .·.0 Nada" que
não'encontra cor" exatidão ao Vão de. cataclísma em cata
'assentar a peça no torno ... escan- clismo social e não acertarão
galha tudo. - '. .

com o remédio, enquanto não
Da mesma forma existe no dérem com o «sobre - natural»,

� "mundo, na, vida. social da fami-. com Deus e sua Soberania - 'l'Hn
;' .'- lia, da nação, da sociedade hu- g4em o vê, mas tudo tem que

> mana, um ponto" central em girar em torno d'Ele ....
torno do qual toda a existen- Os homens sempre tem acha
eia girá. O tàl de ..existencia-. do bom fazer apesar a Deus do
Iismo» só enxerga a eircunfe- seu lugar, para que eles pudes-

. rencía, só considera a �up'erfic�e, sem andar mais livremente, co

e se contenta com ela. Dispen- mo aquele motoctclista.; Sur
.sa daquilo' que -não enxerga, jiam, no entanto as cruciantes
despreza o «nada- que é «tudo» ..... enventualídades, compliquem-se

.

Mas .nos desconcertos da vi- os problemas ... e ei-los como

da, nas convulsões febris da hu- cegos. esbarrarem nas paredes,
manidade é .indi�petlsavelmen- sm achar a st.ída.'.'
te necessario achar .este «tudo- Não é pOI' ser invisível que
nada» do, qual unicamente po- Deus pode .ser menos prezado.'
dem partir todos os .processos Embora escondido atraz -do
de saneamento e restauração.; mundo vísível, é só Ele que
E ái dos homens quando não P9de ensirnar-nos 'o ca,minho.·

y
atinarem com este Ser. qu� os •

que leva á perfeição e felicida-:,
\; olhos não 'vêem, mas que' do- .. de. - .. .

.

mina toda a existencia. Xavier Monteiro.

5
PERDi\. UE MET;1ónIA; ESGO'l·AriIENTC �M
A1\.lDOS OS ISEXO�, cansaço, fé�li,}1_ à-a f031:-'.tO$1
eonvalecencas de molósttas gI'8V'::-S. ancmtas e
magreza. Tome 2 colh.eres. de FosJr)so1" o« 1
a�pcla co d�a, intramuscu.z.a,�. (Use aii1?�ol.as
sob receita médica.)

,

ACIDEZ DO ESTOMAGO - DíGESTli.O DJFICIL
Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos, arrotos'
e dispepsia. Auxilia o funcionalr.ell�t:O do
fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprímídose Use Z doses ap6s cada
refeição.

Para o sstornago

NORMALIZA Ó FUNCIONAMENTO DO rr
GADO, combate as cól.cas, CORRiGINDO A
PRISÃO DE VENTRE e as funções íntesttnats .

Remédio vegetal em gôtas, T01?le 20 gôta.s, Z
vezes ao dia.

ATAQUES, INSONIA, PALPITAÇÕES, depres
são moral, agitação, angústia; acalma as Irri
tações, elimina o desassossêgo e as crises
nervosas e dolorosas. Calmante dos nervOI

FRAQUEZA NEURO�MU'�,{,:ULA�,E vmn., ::8,<; te
produto CC1T�ém um Vf':'g.::·1 al da flora brasileira,
com propríor.ades estirnurantes e vitf.'.liz;:dbr�s,
em r-omb.nação com oalcalotríe c:a "Johhnjx"ôã.",
mais o .tlcrrnôni.o sexual te3tie-;..�la:r e cerebral.
Age ràpid:31ncnte 110 ccmoate à .as�enia (fra-

___-.- q_ue_z_�.n!'rvo!.a) " d�sân'mo..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ano 3 - CANOINHAS - S.' Catarina, 2 de junho de 1949 N - 91

É a mais feliz combinação

,iii. ,p.. p cientificá de valiosos ele-

"l1aten_'.vO
..
,.UfljUa,1I/!tl1_ .

�:sn�s t::f:�:�s depura-

� _

Comece a usal-o hoje mes

n:o.

Elite Tenis Clu-be
'AvisO'

Comunicamos aos distintos sócios deste Clube, que o .

segundo corte ou cancha para tenis, já está pronto; solici

tamos, pois, que todos -cornpareçam aos treinos, para que
tenham maior alfuencia nos mesmos, resolvemos estabele-

. cer horário que servirá tanto para os homens corno para AS·

mulheres e, que é o seguinte:-

TERÇAS, QlJINTAS' - FEIRAS E SABADOS DAS 4
HORAS DA TARDE El'.1 DIANTE.
AOS DOMINGOS PELA MANHÃ

.

88 - 1

Ao levantar-se da quéda be
ba sem demora uma chícara
de C A F É' '«O U R O»

Lindissirnas
-

-; Rendas.
Fitas, Linhas, 'TQíÜh88 riscadas na

'CaSa' Erlita ,"

A DIRETORI1\.

AvIso
Em virtude de constantes

prejuízos que venho sofrendo
com o desaparecimento de cria
çõís de minha propriedade ru

ral situada em Alto Canoinhas,
deste Município, faço publico
que não permito mais o ingres-
so de pessoas estranhas para
a pratica de caçada e outros
fins. Não me responsabiliso pe
lo que possa suceder aos

transgressores deste aviso.-
Canoinhas, 23 de Maio de 1949

Jacob Sczatka
'

Caxias x lpiranga
.Defrontararn-se nesta cidade

em embate amistoso, domine
go atrazado, . as equipes do Ipi
ranga local 'e Caxias de Join
ville.
Venceu o. Ipiranga pela con

tagem de 2xO.

.
Atuou o sr. Sargento Pedro

Salves e chefiou a
.

embaixada
o sr. Leopoldo Reck que nos

deram o prÇlzer de suas visitas.

Sr.- Ubaldo R. da Silvá
A passeio estiveram neta ci

dade o sr. Ubaldo Ricardo da
Silva e'sua 'éxma, esposa, resi
dentes em Itajaí,

S
A
B
I
A
?
li'

NORTE, O seu Jornal

sua residencia de General Car
neiro, no Paraná, para' Três
Barras,
- Visitaram-nos, também,

pagando suas sssínat uras. os nos
. S.OS R,mü;os srs, Basilio Hume
menhuk e Henrique Wunder
lich, ambos do comercio desta
praça.
-' A passeio encontra -se

nesta cidade o sr, Felipe Man
SUl', conhecido capitalista que
reside em Pissarras, municipic
de Itajaí.
- Esteve nesta cidade dando
nos a honra de sua visita, o

ilustre causídico sr. dr: Geraldo
Gunther, em serviço de sua di-

gna <profissão.
"

Cumprimentos.

(Agora sob O petroclnio de JOAO S'ELEME)
VOCÊ SABIA que a oficina JOÃO SELEMé., além de vender ca-
minhões White, dispõe de peças e acessorios Ford e Chevrolet P

VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina c ferraria, deposito de
ferros, radias ."Indiana" e completo sorti ':ento de correias de lona
para industrias, a organização do sr. JOAO $ELEME vende ms-.

quinas agricolasf _

VOCÊ SABIA que ali lojas, oficinas e escritorio JOAO SELEME
ficam nesta cidade à Hua Paula Pereira, 16�

----------------------------------------------------

. Aniversarios
Por não ter circulado quin

ta feira passada esta folha por
força maior, damos hoje, os se

guintes aniversarios:
Dia 26 de maio, o sr. Ricar

do Müller, propríetarío nesta
cidade; o menino Inácio filhi
nho do sr. Walfrido Gonçalves..
estafeta do Correio; o nosso.

amigo sr. Heinz Hauffe, digno
e competente gerente da Agen
cia do Banco Inco em Tangará.
Dia 27 a gracíl menina Edel

truues; dileta filhinha do casal
Miguel'Procopiak.
Dia 28,' o nosso

. assinante e

amigo si'. Claudio Stulzer, pro
príetarío em Jaraguáydo Sul; o
menino Gastão. José, querido
'filhinho do casal Hàns Cornittí;
o jovem Emilío, filho do esti-
mado casal Luis - Ema "Tack;
a menina Maria Inês,' filha do
casal Luciano Guedes.
Dia 29, a exma, sra. d. Ara

ci, digna esposa do sr. José
João Gonçalves residente em

Rio. das Antas.

Dia IOde
.

Junho a distinta
normalista diplomada pelo Co- Comemorará dla 6 a passagem
legio senhorita Maria de Lou- de mais um ano de feliz existen
des Seleme, digna filha do .ca- cía o nosso amigo sr. Francisco
sal Emiliano Seleme, o travês- Fernandes Luís, industrial nesta
so garôto Hugo filhinho do ca- cidade. Moço. cheio de talento,
sal Otto Hoffrnann: a exma. energia e honradez conta com
sra. d. Selí, virtuosa esposa do largo circulo de amisades daí a
sr. Johanes Rothert. ' certeza de que_ será muito c,um-
H' di 2

.

N primentado,'. 0.1e, la ,o memno j ey Dia 6, a senhorinha Carme-filho dó estimado casal Anto- lina filhinha 'do casal Nabor,nio Cordeiro e o sr. Bernardo .

Nepomuceno Pinto.Wendt Segundo, residente em

Rio dos Pôços, Dia 7, a exma. sra, d. Alice
l\ÍIendes virtuosa esposa do sr.

Dia 3 a senhorita Sila Furta-
. Graciliano Machado, Mendes,do: o querido e simpatico vio- residente em Papanduva.. :

lonista Tales Trancoso. fundo-
, Dia 8, o Interessante garôtonado municipal aposentado.

- -

. Joaquim Sérgio filho do esti-
Dia 4, o 'sr. Antonio Martins , mado casal Berlim F-agundes,

de Oliveira, operador do Cine residente em Porto - União; o

Operario.
.

benquisto cidadão sr. João Fürst,
ágricúltor residente em Sal

Festejará seu natalicio no dia '

. seiro. Parabens a todos -,5 ', o estimado cidadão sr. Bup-'
precht Loeffler abastado indus
trial nesta cidade. Muito esti-

.

mado pelo seu grande coração,
muifos parabens irá receber aos

quais juntamos os nossos

, Visitas
,

. Deu-nos o prazer de sua vi
sita o sr. Harry Seyfried que
nos comunicou' ter. transferldo

Agradecendo
Do sr. Daniel Guíllen, ilustre

professor residente em S. Pau
lo, recebemos delicada carta

agradecendo '.' a nota que demos
. de sua estadia nesta cidade.

�PA R Ã -p ,��� 'rD�A;:5: í'i ,
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