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3 Ano Canoinhas Santa Catarina, 28 de [u.ho de 194�
.:.___:__�--------------------- _. __ ._---_ ... --------,_---- TempoNumero 99

Estorou no Rio como fàto po
litico da maior evidêucia, o dis
curso pronunciado em' Porto AJe- de recuar,

gre pelo sr. 'João Neves, durante suas ultim:
(IS festejos de aniversário do PSD solidaried
gaucho. Tal discurso, recheado de - Os JYIinis '

I
ameaças e advertências ao General Adroaldo Mesqii �\j��
Dutra, foi anteriormenre distri- neral Dutra, faceas ameaças do PDiretor-proprietário :
buido a· imprensa e aos maiorais gaucho ameaçal:.a,m renunciar, as

'Redator: GUILHERME VARELA Circula às 5as feiras do partido, recebendo, segundo as suas pastas. O sr. João Neves em

CANOINHAS SANTA CATARINA BRASIL afirmam alguns observadores da declarações qVe prestou à imprensa
--.......-----,---------"'-- politica nacional, decidida colab«- afirmou que aquêles, dentre, os:seus

, ração do sr. Nereu Ramos. Tal companheiros, que procuravam neu-

O P8 D ÍlO'mo' 0- «Magdalena» amea�ado ��ia:e:e�e�I���!Of:r�!is���s�:a�:� ��:!��r�o��:�;�:��ae!e��V:I�d:=e��:�
, II

-

" _" A. mentira_ estr,ebucha
.' 'de parti-r" se .

ao 'me·l·o
.

-

,-,
Cá estamos nós, amigo leitçr. rio de não levar àTrnagem ao-

'
.

Promessa é divida. Guardaste lugar do seu' destino, reforçan-

Os meios politicos e os comeu- trutura tão incerta, o PSD cor�, -observadores da �ossa·politica,.!as- :�te���a:nt��3t���c:i�iad�aI�:b��. ��n�J��i:ft�ã��zrfor�� p��fi�
tadores; confrontando as ultimas re o risco, como o navio inglês siuala que «A 'DIVEjiGÊNCIA- interessante confronto. Mas, sen- cá em redor da casa. A imagem,reuniõe� realizadas no PSD e na <Magdalena», de partir..se aomeio... DENTRO DO PSD E AGORA. .do que meu cantínho não ofere- todavia. passou tranquilamente
UDN, assinalam que -enquanto Admite-se francamente' no Rio FRANCA». E 'esse mesmo comen- ce muito espaço, escolherei, en- os cordões' das tropas... Numa
os trabalhos BO chamado partido que o PSD 'não escapará de uma turista nos traz� a noticia de que tre os muitos,' só alguns fatos, carrada de instrumentos agrícumajoritario transcorreram agita- grave cisão nas suas. hostes. Os' nos circl�los pessedistas .�orre a porêrn tipícos, Tudo rigorosa- Ias é €'ntrou tríunfalrrrente na
dissismos, a reunião da UDN des- ultimos telegramas da Capital Fe- reclamação de que (O, GE�ERAL mente documentado..... '13 de Cova da Iria:'
envolveu-se. serenamente. Segun- deral adiantam que no seio do OUTRA PRECISt ,SER ME- Agosto de 1917. :. Cerca de 18 Ao mesmo tempo o governodo assinala o «Correio da Manhã», PSD existem, de Iato duas cor- NOS UDENISTA,"eMArS PES- mil pessoas se comprimiam PO!': mandou colocar varias patrulhas'a verdade agora indisfarçavel é

_ rentes ou alas, com objetivos, me- SEDISTA ...I·:\' volta do meto dia, no local das- de cavalaria' e alguns batalhões
de que existem dois PSD: um, é todos, mentalidades e candidatos J .,1 aparições, em torno da azinhei- de .infantar ía .em volta da Cova

. a ala que: se matem fiel ao Ge- diferentes e' antagonicos, uma - a ra bendita, Rezavam o terço, dá.Jría afim de impedir o aces-
neral Dutra e acha que o Pre- dutrista - chefiada pelo sr. Bene- Feri�, Espinhas. Manchas;' cantavamhinos J;:_eligiosos...mas

.

sei de veículos. O bom póvo, comsidente 4.a República é o chefe dito Valadares; outra, a getulis- oícer;s:',e- ReulJlalismo' as creancas videntes não apare- calma impertubavel
.

apeava dos
natural do partido; o outro PSD ta, chefiada pelo sr "Nereu Ramos. m= "EliXIR 1E -nnfiUfIRA'.'� cem... D:e repente estoura uma carros' e .continuavarn a pé; e
é a ala do Sr. Nereu R.amos que Mesmo o sr. Murilo Marro- l6J!. noticia: Ó ádmiuistrader de Vila "atê, no fim, muitos dos propríosi':; :;__ �uxili�r ,r:tamp."'n �á <i'ni� • . .namora o sr ,Getulio .Vergas e. quim, um dos" mais ponderados .

,"<.
_.

.

, Nova' de Ourem havia apnslO-', soldados pediam aos oficiais a,busca. uma aliança com .o PTB. O ,,,' nádo
'

as creanças.>.. Sujeitou-as licença' de -acompahar os devo-
tão discutido discurso do sr. João '. .

�

a 'interrogatórios capriosos e a- tos para rezarem jflnto à ca.pe-Neves-veio mostrar, que existe de. A entrevista t de' Don � VICente, � 5cherer' meacas ter riveis... Nada, con- linha... e a obtiveram.fato um divisor dentro das hos- ,

'
.

.

:".. -,' seguiu, s�não- '9-ue no. dia l? de Um deles. dizia ao Viscondetes do",PSD; e estar a' favor 0)1' Condenação ,da Igreja. ao, PJ8""e, ao «quer-emis_m�», Setembro umas 20 mil 'pessoas de Montelo: "Se V. Exia. sou-contra essa peça oratória repre-c, -, ," se entusiasmassem com a v,isà.o besse quanto me custa estar a-senta .um sinal de definição que G Rio. Grande do Sul forne- quais � Igreja r{ão concorda. O' de jim encantandor_globo lumi-· qui. ... Tenho. uma irmã a quemnatur�lme�te
.

o General 'Outra ceu ao, noticiário politico a nota ilustre prelado, gaucho "não deu
n9so, �nq,l!,antQ a Ma€' de. Deus .

Nossa, Senhora salvou a vida" ...jtá'�n(\)tando pára" conhecimento de maior repercussão da serna- "ncmeaaos . boís:'; falou em tése, aparecia as er�anças.... embo-j, Na noite de 6 de Março de 1922do, terreno em que terá de ope- !!la.:f: que, Don Vicente Scherer, . e;ntrej��to,." os. J?rnaI� gauch?s" rd no dia 19 de Agos!oho\lves-
.

mãos "criminosas fizeram .saltarrar a "mançbra. É evidente, pOIS, Arcebispo Metropolitano de .por- e 0.5' prmeipais 'Jo/n�Is d? pais,
.. , . .se, sido o!,ganizado:�?f': en:issa, '

c6�: dinamite a 'capelinhã, Quaque não existe um PSD e SIm to' Alegre prestou sens .cíonal . assinalam a - entrevista de D..
. rios das lojas maçorueas, aJuda�." tro' bombas arrancaram-lhe o'dois,' que se podem aiAda,' man- e;p,treyista.à irn)?re'nsa, .a,?9;tema.:. ,

. Vi�:l}te Sch@r�r'.como a 'coIl,de- dos pe�as autorÍdade�' civis uI?- ,této e a quinta, ao' pé da aziter juntos, mfl�' 'que tam4el1il }J0".'" 1Jzan�o\os parlI.do.s pO!l�ICo,S. qu� ,r�,?a� d� Igr�J..a ,�9., PTB e a� ,,:'cpmi.Cl9,_de ,propa�:mda � 'P�o,: n'ileir�{ p,edestal da Mãe de peusdem separar-s'e a qualq.uer ,mo- defendem a sO:lahzaçao :Jas fõn- �·_"�9lU�l:i;.emlSmQ",..__d�LJl; _rep.�I:f�:;; ..."",�tcÇ.�Q i;.Q:l;lt��;QS})�!f;E:.':Jos-clencaI� . àqran,te ás·"à'p.a.riçQés, I1ã() rebeI.lT '

menta.
. Nav�ga�do, .

�ss)m,.. em te� d� pt'oduçao � das nquezas, sao das _palavras \��sse prlTIClpe que. terr;unou c0br�ndo q� r�.dI- 'tou. E 'o 'efeÍt<?l? cÁ'os 13 de Março�guas da i\\ucessao, com uma es- prmc,Ip�oS comUnIstas com os· da -IgreJa.. '

( ,
·culo os seus orgamzadores. . 10000 pessoas fizeram uma pro-Em 22 de Set�m_bro ,de 1917 cissã,d de deSagravo e aos 13 de

Tem.os 1:3,:207�vereadores o lugar das. a�9rlçOeS f?ra pw- Maio 6000 portuguezes, de todos
..

-

.

,'.... ,fa�ado p�r, .�OUbD sacnlégo de \o� recantos do paiz estiveram'
e 1:666. p.r.efeitos obJetos rehglOsos colocados na ,lá' com a, mesma intenção.

De acôrdo cO'm
.

as
. ú"for- Cova da Iría....

:. . '. Corbo as ondas agitadas do
maçõ'es: que ihe '"foram pre§" f

De ll1: a/20á repettIda� vez:s, má"ise atiram espumejantes con
tadas-peLos Tribunais Regio: .

oram a as or
. �ns ermu?an �s ,.,"

tra 'as rochas. sem movê-las do
nai,� nos F.stado�, (/Tribunal ]aos I?�rocos.� asd'. autOrIdades 'lügar" assim � odio dos anticl€'-
S

.

,." 't'" 1 t ocaes para Impe Irem o con- .

. .

h
'

-uperlOr .:: ez o.ra�. vem {l"
,

'

-,
d C 'd- I

' rlC&eS, esgUlc ava em vao a sua

organizar'cu;riosa t.statÍstica cFurs013, o..dPOMvO �. :dova1'92� rd1a.:. baba venenosa contra Nossa Se-
,.

.

't
.

/" ",m e alO e '" eVla.
d F' O'"re atzvamtn e as e ez{oes rea- .

1 d' I '.dI' nhora -

e atIma. s InImigos_' lizéldas, �m 1947 e 1948 'nos s,:r ,ev,ª a a c-?r'� ,as ;pa�I- passàm, e Ela fica, favorecendo
diferentes municllJln,s .

brasi-' ç?es a Im�g�mh �. l'oss�, en t aos_'S&US filhos devotos .. Eis o
letros. f:_ssa estaflsflca, que ra, que a�n a

.. 0Je a �s .a sen. o, assunto da seguinte palestra.PÕe em destaqu'� varios as-, venerada.'.. O admIDlstrador .

peclos de "plr::.itos; assinala ó _ �q_e.ilf:..;o_r...,.d_e_m......;./_i.;:.g_or_o_s_a_a_o_'d_o_n_a_t_a_-__-:---:--_X_A_V_I_,E_R_._M_O_N_T_E_I_R_O
número' dó;!; tref�itos, 5_lJb-pre- rl' I 'f' dO' acordo interpartidario
feitos e veread,n es eleitos. pa- 'Am�io� uC� •. .J,mll�aun� Eleito presidente da República, e
ra

.

as Câmaras, Municipai$. O anuncio de _

. Cafíaspirina .

sabendo' melhor que ninguem como

O.nu'·mero de'pre,fe,;los e/e- d bl' d t fôra eleito, o general Eurico Outra• J •

,que·. v�m sen o pu, lca o ·nes E:' 'd
.

t r
A •

va-se a .1.66h.,., sendo que o .

d compreen eu, C0"\llIil e 1gencra e pa-u jornal e em, todos os n:_:.ms o triotismo, que não poderia contar,de vereadoreS atinge a 13207. 'D,'l1mdo, mereceu desclassifica- no. seu govêrno, com' todo o PSD,
ção como publicação pornogra-

� onde continuava o estado-maior do
ex-ditador. Contaria com uma. partefica O anuncio mostra a pri- da agremiação, mas não com iôda

meira dôr ee cabeça que o HO- ela.>�Daí a sua idéia de promover o

mem sentiu e là se encontra acôrdo interpartidário, em beneficio
Adão todo peludo ao lado de do seu govêrno e em prol do regime

renascente. Daí também o seu gestoEva na sua conhecida nudez, .

_ o mais importante g�sto de
'

sua
tendo entre si e. seu. compa- vida pública - de estenCler a mão à
nheiro a serpente com a célebre UDN, o grande partido do brigadeiro.

-

b' E daí, ainda, o lhe ter a:pertado
\

maça.pa oca\ a mão"naquele momento histórico, e
Todas as cousas deste mun- em nome da UDN. O sr. Otavio Man-

do' são bôas e são más confor-
'

gabeira.· ,

E foi assim que nasceu o acôrdo
me se quer' compreend�r. Para interpartidário, com o qual o general
o homem as mais feias cousas Eurico Dutra tem govemado, e com o

• são concepções ,artistiscas;, para qual é indispensável quP. se resolva
os amorais tudo é imoralidade. o problema da sncessã'o.

Calor de 'secar rios
Provocou tremendo panico a

. onda de calor que. assolou Lis-
" bôa a dias passados. Centenas de
pessoas desmaiaram nas ruas"

principalmente mulberes que se

dirigiam pata os mercados pu
blicos. Muitas pessoils, aterrori--'
zadas e julgando ,que começava
o fim do mundo, ,ajoelharam-se
nas ruas a rezar. Rios Secaram

e aves e peixes môrl'erarn aos mi
lhões'na região atingida pelo ft;
nomeno, é o que noticiaram os

jornais Çl os radios,

SILVIO A. MAYER

Seu Beringéla anda preocupádo com a (oisa
publica

frente e perfil � dali para o

"Grande Hotel Cambucy", onde l

se encontra recebendo visitas
de reporteres, Íotbgraf�s, carne
ra-mbns, . radialistas todos da
àlta imprensa paulista. '

Seu Beringéla espera se en
contrar co!n o governador para
traçar 'o programa da· proxima
,SUCessão presidencial,para depois
voltar aos nossos 'pagos onde
a �oisa pub:lica anda f6Jra dá
engrienag.em e... precisa sérios
concertos.

O .t;10SS0 reporteI' continua na
\

capital bandeirante. Dêle rece

betno� noticia atravéz de ami

gos seus que de lá vieram.
Desde seu desembarque no aera

porto de Congonhas corr..eçou a

receber as mais solidas demons
trat;ões de amizade e carinho
Ao desembarcar foi conduzi

do por empregados do governo
errA auto oficial que o 1 �varam

.

com todas' as honras do estilo

para o Gabinete dE' Investigaçªo,
onde foi fichado, tirado as im

pressões digitais,; fotografias de MANÉCO

Missa - Convite
A família do inesquecivel

Luiz Davet, convida seus pâren
tes e amigos para� assistírem a'
missa dei 17° àniversario de seu

falecimento que'manda 'celebrar
na Matriz Cri8to Rei no dia' 30
do corrente às: 6 e meia horas.

Antecipadamente apresentam
agrad�cimentos aes que.compa
recerem este ato de piedade
cristã.

� 133 - 1

Pelos Clubes
\,

As exmas. associadas do Bou-

quet Clube, Eqciedade que reu
ne a fina flôr da nossa sociE�da
de, reunir-se-ão dia 3 de agosto'
)à.s' 19 horas e trinta minutos
'afim de eleger sua nova dire
faria

Sra. Nereida Cherem.
Côrte

Fez anos dia 27 e foi muito
felicitada a exma. sra d. Nerei
'da Cherem Côrte, virtuosa es

posa db sr. J&Ír Ccimpos· Côrte
e escrivã do Registro Ci'vil

D. Lína.
Festejou seu natalicio no dia

27, a exma. sra . .d. Lina Sonn
stral, digna esposá do nosso bon
'doso' assinante . Sr. Edmundo
Sonnstral, que recebeu. muitos

.

parabens.

;c''
.

Nascimento,
, v

.
Novam2nte em fes.tas o lar

do feliz casal Adauto Allage, pe
lo nascimpl)to "de, robusta ga
rota chegada no dia 26.

Parabens ..

Faça do Correio do Nór
. te o seu jornaI.

"

Pr,efiram
s�mpre

C1FE, DURO
g,ostoso até a ultim'a gota

Lo u�ças '

por preços

reduzidissimos

Casa 'Erlita
CIDADE' ALTO PA'RANÁ
Continua-se a vender datas e terrenos na· cid,ade Alto

Paraná e nos arredores da mesma.

Ofer'ece-se ótimas cOlldições em prestaçõe� ao alcance de todos.
. Continuando como nossos representantes ftesta cidade os

SI'S. Hal'o Varela e Walter Peixer e em Três Barras () sr. Barto
lomeu. Schmiluk. - Errl Papaud!1va procure o nosso representante
snr. Lourenço'Máteus Fidos Junior.

"
,

121-6
'!.-_-�-------------- ,_.....

(ass.) Cipriano Mattos.

quente .n
,

R'"� 10

•

Adão e Eva, porem, como

nos descreve a - Biblia viviam
desnudos diante dos olhos do
Senhor.

Não seriâ importante ter Adão
pedido uma companheir�,- e o

Senhor lhe houvesse dado uma;
vestida de saias compridas, cheia
ele balangandans, com uma cêsta
de frutas na cabeça, à moda
de 'Carmem Mirandá. Adão re

clamaria e diria, ao Senhor:

- Esta não foi a mulher

que eu sonhei. ZÉ DA SERRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇAO DO NORTE CATARINENSE
r
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-- Banco Indústria e Comércio de Sta. Catarina SlA '

; Matriz: ITAJAí Fundado em ; 23 - 3 - 35 =

=

Enderêço telegráfico., ,

«I N C O» - .flÍnóo/g de fjlla_/i�e=: Capital integralizado . . . . . . .. .... Cr$ 15�'000.000,00 � FER.MENTO r "f..��')
Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-48 Cr$ 22.343.244.40 BAUNILHA (;:- ,"'_

Totai do não .exigível . . . . . . . . . . .. Cr$ 37.343.244,40 _

PÓS P!,RA PUDINS -ê-- �
Filiais, Escril"rios e Agencias em:

',� ·v. ):, .",1
, Araranguá - Blurnen iu - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam 11

-==

';',;1/ ? ' ;:r;��»
bírela - Chapecó .:_ Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- � -: ,'(

{ ;,;:,�f-<;',)
vos - Florianópolis - Gaspar � Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - -;

,�,<:.:;;"yJoaçaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba - Porto União ,";::
- Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul -- São Francisco, do Sul - São Joa- ::- ./l/nfégridade - \i'!�'�,

quim - Taió - Tangará - Tijucas _: Tubarão - Urussanga - Videira
= moral doi .leu! 'i'r"

criadora/ deve-se f/!f�=

Fi I ial do R ia de J anei ro: Fi I ial , de Cu riti ba: -.

0quree'P::'al-0gÇ'aGrÕandf!.o'm!J().��a \t),;)�=-� Travessa, do Ouvidor, 17 - A (terreo) Rua Monse'nhor Celso, 50 =- "li UI;; I
Caixa, Postal, 1239 Caixa Postal, 584

�-, bonl M EO E e ROc-- Telegramas:
'. '

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

q} ddlóJ I u

==

-

CONTAS DE -MO!:!O�S de ilepo�!!�� A PRAZO: _

_JIJI:!i1II,,-o__IIIII!Ii!!lI!!__-IIIIatJ__dI!JiI!!_�""'_ad
À Disposição 2%a. a, Com aviso -Ie !}O dias 5%a. a, -_.

, \ '

-- Limitada, 3%a.a. " "90" 5Y2%a,a. _- Azenyr R. de Lima
-

Particular 4%a, a.
" " "120;' 6%a. a, Agente Representante

Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a, a. DOS ,AFAMADOS LINHOS
" "1 ano 61/2%a, a. Irlandes e Belga, Tropi-

_� Depósitos espedai��P�(�A!�P�IT�A/:lVOliSZ�UA'sL(:lldROOE!ínSiEmMo EdSeTR50A�l��'OO 7% a a.
. �. • ::

I

i.:'�!�:�. f1��:�;�ã:'::
•

- Umberto, Modiano & Cia.
"

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

Ltda Ridt
-= (Corri casa, forte subterranea) �. Canoinhas, S. Catarina 131-1

�. Abra uma conta no "INCO" e pague com cbequel
�

�a c���Ci���V:'���t; ����l;u.
�llllllllllIIlllllllllmlllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllllIlllllllllIlIlil!llIIlllIIlllIllIllJIlllllmll11lillilllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' IIIIII!IIIIIIIIII!IIIIIII� ESTANIl{�t�r it��ETOSKI

COhhLlO DO NÚIU'E

t

<

I n d i' c a d o r P r o f i s s i o' n a I
ADVOGADOS

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

Varizes e Ulceras da perna sua cura %arantida
- 2)�. '1Ite�ded,'; de AtttuftJ. ,

Aveni"da João Pessõa 68

Curitiba.

-.-

Dr. Riva'davia R. Corrêa
Praça Lauro Müller -Cx. Postal, 27 Canoinhas
..................... - ...••...•.............................................. -- .

I

Dr. Aroldo C. , de Carvalho
Dr. Saulo' Carvalho

e

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, 105 CANOINHA'S
,

Escritorio de Advocacia

João Colodel e Egydio Pereira
ADVOGADO Provisionado em S. Bento do Sul

Escritorio: .Rua Vidal Ramos (edificio Bento de Lima)
Caixa Postal 136 Canoinhas

Perdeu-se
-

.No trajeto da cidade até En
cruzilhada, uma caixa com pregos.
Quem achou é favor entregar a

Nestor Prado ou na casa�Fuck.
Quem achou'ttalvez nãojsaiba a

.quem pertence. \ 130-1

Aviario leghom-Canoinhas
, be�horns Brancas de ri�orósa seIe�ão.
Método PAOWAN
Ovos p. incubação - Pintos de 1 dia
Frangas de 2 e 6 mezes.heprodutores.

CORRESPONDENCIA PARA!
A. \iierte/I Caixa Postal, 98

, Canoínhas
'

55-11

AluminioDENTISTAS
TOSSES 1 BRONOUITES?

Dr.
Baterias e' peç�s

' avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa Erlita
Romeu Ferrei,ra' VIUUO UEOSOTADO

Cirurgião Dentista
I

Rua Senador Schmidt
! ' A tende das 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas
:

,
CAJVOl!VffAS , Sla. Catarina

(SILVEIRAI .-

GRANDE TÔNICO

Tamos sempre um luga)' vago 'Pura V. S •. quer ontre CURITIBA. RIO NEGRO. MA�
FRA. CANOINH"�S 0'..1 P. UNIAO.�quor para qualquer loco lidada intcrmediál'ia.

Os mais confortáveis onibus do MUNDO em serviço na linha'
CURITIBA a RIO NEGRO "*'

..:.MODERNISSIMOS ·'0. M. COACHS"
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

,I Praça Couro Muller
:CANOINHAS Sta. Catarina W:
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Operaçõ2s Partos Doenças de Senhoras .

J.<.
Ondas Curtas - Bisturi Elétrico, - Elétro Coagulação - Raios Ul-

,

Lra 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 charnatíoaj'a qualquer hora

.:�::.

Em"... R.d.v;";' Rio N.".· C"riHb. L,d.. 'I I4: onibuB diários partindo simultaneamento de �!"jRITIBA e -RIO
NEGRO. nos seguintes hcr-dt-ics : � ;���7,00 • B/Óo. • 15,00 • 16/00 horu :.....:

u •

·
·
·

Em combln.çoo com EMP, UNIÃO CATARINENSE LTDA, com cnlbus àiirio. en", ::RIO NEGRO - MAFRI\ • ERVEIRA - CANOINHAS ' VALÕES • PORTO UNIÃO
:
·
·
•
·

. : ..

y

MEDICOS

Dr.
•

Clemente Procopiak
: Consultório à Rua Major Vieira ��EM Cr$ 30,00CANOINHAS

Dr. C'U BAS -- AGENCIAS: _-

CURITIBA· Rua Pedro lvo,3l5
Fone, 4523

TeJelrama$: T RA N S GAL G O

RIO NEGnO - Rua 15 d, Novembro. 2ll
Fone, 306

Agencias da Empresa União Catarinense Ltda. -132

PORTO UNIÃO - Estação Rodoviária - Praça Hercilio Luz

CANpINHAS. - Bar e Rest. Guarany - R. Paula Pereira, 27

..

•
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Comércio'Banco .·Indústria e de Santa Catarina S/A

FILIAIS, AGENCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Cambírela - Campos Novos - Canoinhas - .Concórdía - Cresciuma - Cúritibanos
Florianópolis - Gaspar - Ibirama -e

, Inçlaial - 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 Filial RIO DE JANEIRO: • Trave�sa do.Ouvidor, 17 A (Térreo)

, (39 Departamentos)Caixa Postal; 584 - Endereço Telegráfico: «INOO» Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»
f

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundo� de reserva' Cr$ 24.111.126,80 Depósitos em 30·6-1949 Cr$ 306.563.417 ,�O

�INC6:l - FUNDADO EM 1935
,

(14 anos de existência)

Séde: ITAJAí

�alanço
ATIY·Q

Geral em 30
, II

A - Disponlvel
CAIXA
Em moeda corrente
Em depósito no Banco do

Brasil SIA.:
Rio de Janeiro
Rio do Sul
Florianópolis
Pôrto União
Curitiba -,

Tubarão .

Blumenau
Joinvile

Em depósito à ordem da

Sup. da Moeda e do Crédito
B - Realizável

Títulos e valores mobiliá
rios: Apólices e' obrigações
Federais: Em dep. no Banco

do Brasil SIA., à ordem

da Sup. da Moeda e. do
Crédito, no valor' -total
nominal de Cr$
4,.025.800,00
Em c'arteira"
Apólices Estaduais

Apólices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Cor-

rente

Empréstimos Hipotecários
Thú�lós ' 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

. E - Contas de Compensação
Efeitos a .cobrar:
De conta própria, 40 in-

teríor
-

De conta 'de terceiros, do
. interior

De conta de terceiros, do
exterior

Valores em cobrança no

Banco do Brasil sjA.
Valores Caucionados
Valores Depositados

Hipotécas

SANTA CATARINA

de junho de 1949
==================================

P A'S 5 I Y o

Cr$ Cr$Cr$ Cr$ F - Não exigivel Cr$ Cr$

29.158.753,90 Capital 15.000.000.00 15.000.000,00

Fundo de Reserva Legal 2.700.000,00
Fundo de Previsão 19.20G.000,00

2.890.373,90 Fundo para depreciação de
1.224 386,80 Móveis e Utensilios 1.218.651.20
1.112659,80 Outras reservas 992.4í5,60
1100000,00 Juros e Descontos avencer,
860007,70 que passam para o semestre
'800000,00 seguinte, e provisão de fun-
594754,20 ' dos sôbre c/ Prazo Fixo e

84928,60 c/ Aviso

3 949.498.90 41.775.363,80 G Exigivel
DEPOSITOS

3.400.643,10
375.158,30
174.534.00
50.000,00

1.863.�97 ,30 5 863.634,70
1.159.000,00

67.185.310,40
1.103.112,90

243.251.717,40
259.807.501,-70
17.425.087,60

728.326,20 589 501.056,20
2 559.352,30
641.846,00 599.724 889,2,0

9.736.668,40
2.187.039,00

39,00
39,00 11.923.785,40

51.280.379,90

30,O.311.93Q,40

69.688,20

4.515.-437,40
138 895.500,0Ij
252 959,927,80
__1�.1_9_2._2_06-,·,_00__ 3_9_3_0_47-'..,._6_33_,_80 '749 .?25 .O�!JO

1.402.649.114,10

356.177.441,90

39.111.126,80

. ,

6.981.612,70

à vista e a curto prazo

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

à prazo:

3.890 232,50
17.336.04�,40
66,.421.?81,80
21.279.326,00 ,

53.717.864,30
'

8.031.369,50
7.890.022,00

/"

178.566.142,50

de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos:

.
a prazo fixo
de aviso prévio

121.966,40'
7.;)48.062,90

69.792.14-3,10
50:73'5.102,30

,';

127.997.274,70
306.563.417,20

)
tOUTRAS RESPONSABILI-

DA.DES·
• J

14.456.047,40
261.136.2l5,80
19.857.871,60

, 4.347.250,50

Obrigações Diversas
Agências no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e ou-

tros créditos

,
Dividendos:

Saldo não procurado
Dividendo nr. 26

\,

300.767.881,70 607.331.298,90
70.496,40

900.000,00

I - Contas de Compensação
Efeitos a cobrar do País e

, i
do Exterior

Titulos em Caução e em
.

Depósito
Valores Hipotecários

356.177.441,60

39L855.427,80

1.192.206,00 '149.225.075,70
--------,----

1.4,02.M9.1H,10

Demonstração da Conta Lucros e Perdas

Débito

Despesas Gerais (incluídos os Honorários e Bo-

nificações aos Funcionários)"
Impostos

.

Instituto de Aposent. e Pensões dos Bancários
Gratificações aos funcionários
Juros pagos ,a terceiros
Creditado as seguintes contas por balanço:'
a Dividendo nr -. 26 900000,00
a Fundo de Reserva Legal 350.000,00
a Fundo de Previsão ' "

1.200.000,00
a Gratificação da Diretoria 650.000.00
a Carteira de Assistência aos Funcionários 50.000,00
a Fundo para depreciação de Móveis e Utensílios, 217.882,40
JUROS E DESCONTOS a vencer, que passatn-----'--
para o semestre seguinte, e provisão de fun
dos s/ c/Prazo Fixo e c]Aviso

8.920.448,20
498.24·3,80
315.386,00

2.014.611,40
9.844,257,00

3.367.882,40

6.981.612,70 '

.

31'.94��4���

Balanço Geral em 30 de Junho de 1949

Crédito
=--==-==-============�-========-=-=-===-=-=-=-=-�=========================

Saldo dos Juros e Descontos
-

não distribuídos
no semestre anterior'

Agia de Saques, Agio de Passes, Descontos e

Outras Rendas

Juros, Comissões e Títulos Diversos

6.003.100,10

11.158.437,70
14.781.403,70

)

3L942.941,50

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

DR. MAmo MIRANDA LINS - HERCILIO DEEKE

Diretores - Adjuntos

ITAJAÍ, 13 DE JULHO nE 1949
BONIFACIO SCHMITT

OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAUSEN'

ANTONIO RAMOS
Diretores

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dip1. Reg. h. DEC nr, 22,638 e CRC nr, 0179

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA
Sub-Chefe da Contabilidade Geral

,

Dipl. Reg••a DEC nr, 17,391 e CRC nr, 0.181

P a r e c e r d' o C o n s e I h o F i s c a I
O CONSELHO FISCAL DO BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A., desincumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado

todos os livros e documentos, recomenda a aprovação do Inventário, Balanço e Contas da DIRETORIA, concernentes ao primeiro, semestre do ano de 1949, em.
.virtude de haver encontrado tudo na mais perfeita ordem.

ITAJAI, 13 DE JULHO DE 1949 - (Ass.) Fritz Maximiliano Schneider ', Arno Bauer » Dr. Jcsé Menescal do Monte - Nestor E. de Souza Schiefler
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------,-----------------------
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Ano 3 - CANOINHAS - S. Catarina, 28 de julho de 1949 - N. 99

Aniversarios
Fazem anos: hoje o exmo.

sr. dr. Rubem M. Costa. ilus
ire Promotor Publico de nos

sa Comarca, gosando de mui
ta estima pelas suas excelsas'

, "<,

qualidades de homem culto; o

nosso amigo João Correia So�
brinho, agricultor e fazendeiro,
residente em Bela Vista no Tol
do; (I sr Joaquim Furtado, agri-'
cultor em Papanduva; o sr. Os
valdo Pietrowski; o jovem ElÍ
'nor Olimpio Fiedler; o menino
Nivaldo, filho do nosso amigo
Leonardo Brey; a gentil senho
rita Euladir, dileta filha do ca

sal Eustaquio Moreira.
Dia 29, o jov=m João. Paulo,

filho do, nosso agente em Pa

panduva sr Paulino Furtado;
o menino.' Evaldo José,' filho
do estimado casal Euclides
Lago.
Dia 3D, o menino Roston Luiz

filhinho do sr. Osmar Nacirnen
to, honrado gerente do Inca, nes
ta cidade; a jovem Clerisa, fi
lha do sr. Julio do Vale, o me

nino Lauro, filho do sr. Hen

rique Todt; a jovem Inês, filha
do sr. Alfredo Dreher; a exma.

sra. a. Martha, virtuosa esposa
do sr. Walter Miers I chefe das
oficinas da «Impressora Ouro
Verde». ,

"Dia 31 .

o jovem José Luiz,
filho do industrial sr. Jacob Se

leme; a estimada senhorita Bran
dina. dileta filha do sr. José
Furtado, residente em Mafra ..
Dia 2 ,de Agosto, a distinta

senhorita Edith 'Terezinha, di-.

Ea�a do CORREIO o.DO

leta filha "do sr. ,Luiz Euge
nio Tack, vereador udenísta, e

de sua exrna, esposa d Ema
Stulzer Tack; a professora srta.
Ruth Maria, filha do sr. Manoel
Nicolau dos Anjos, residente
em Santos; o garoto Protasio,
filho do sr. Alípio de Barros; a

menina Nancy, filha do casal

Miguel Myazaky. '.

.

. Dia '3" a exma.' sra. d. Elvira',
virtuosa esposa do .noss,o as
sinante sr, Pedro Grittens, re
sidente em, Marcilio Dias; a

senhorinha Ilca Lidia, filha do
sr. \ Luiz' Gonzaga Maia, residen
te em Joinville; o 'nosso ami

go 'e correligíonario sr. Alzirino
de Almeida, fazendeiro .em,
Curitibanos; a distinta SEnhorita
Ruth Brauhardt, da sociedade
de' Felipe Schmidt; o sr. Lu,
cas Grittens, residente' em, Im
buia;' a gracil ·menina Mercêdes

Hildegard filhinha do casal Wal
ter Miers .•
A todos os. nossos parabéns.

Nascimento
Está em festas' o lar do jo

vem casal Hercilio' Novack, pe
lo nascimento de robusto garô
te que recebeu o nome de Ade- .

mir, fato ocorrido' no dia 2
do corrente:"
Aos. pais nossos parabens e

a seus avós sr.. Pompeu .e d.
Helena de Oliveira, nossas fe
licitações.
. -::- Engalanou-se festivamen
te o lar do sr. Adão de Lima
habil chofer da firma Serrarias
Reunidas e de sua digna espo-

NORTE O seu Jornal

v
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C
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�.NUMEt<05AS
. vARIEDADE:S
DE �eDRAS �RE''''
C 10$A.$.· AS DE

OP..:\.LA
.

PODEM SER.'
INCOLOR,
DE pouCO
VALOR. ; GIRA
SOL, CDI\/l LlN-.
DAS IRILACÕFS;
OE FOGO, De.
COR AML\RELO
,OuRO; U?nZADA
DE vÁk?IAS
CÓRES/ NOBRE..
OE uM TOM AZllLAl)O; ARLE01HIM,
DE COLORIDO VARIADO; ÓlWO 00
MUNDO. SEMEU-IANTE ó UM ç)l..4oJO.
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CO!v'\ C TEMPO SECO .
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Lindissimas

Rendas
Fitas, Linhas, Toalhas riseadas na

Casa Erlita "ti),�ffnfJo:a&
.

.,
'::::l::ta::"::,c:ç:�iCtO��

'::lú,� more, peio eocpo, bubões,

Ê o Depurador
'- '{

Dr. Rivadavia R. Corrêá, . Convite
Festejará dia; 31 ·do corrente

, O, gremio «Bouquet Club», ·convida suas associa-ias, para a
a passagem de rnais um aniver- Reunião," que será efetuada nos salões do Clube Canoinhense, ássario natalício, por entre a ale-

19. horas e .30 minutos, do dia.3 de agosto, afim-de eleg er a no-gria de sua exma. família e de .Ó:

va diretoria. 127-1
- seus numerosos amigos, o ilus- Nereida Cherem Cárte 10 Secretáriatre advogado do noss fôro €'xmo:

sr dr Hivadavia Ribas Corrêa,
vereador udenista, também co

merciante e industrial
Dono de alta cultura e se

nhor de um g. ande coração é
enorme o seu. circulo de amiza
des. Quando 'da eleição para
Prefeito Municipal, na" substi
tuição do titular falecido, "teve
'unanime votação da bancada
udenista para aquêle cargo. F0i
um dos "vereadores que mais
trabalhou na 'confecção do Co
digo de Posturas do nosso Mu

nicipio.
Nós, que muito o apreciamos

pela elevação de vistas com que
cuida dá foisa publica e por
todos' os .mais predicados, 'ante- .

cipadarnen te apresentamos aS.
excia. os nossos votos de feli-
"cídsde

De Felipe. Schmidt '

Faz anos hoje, dia 28 o jo
vem Wiegando Scholze, muito
estimado' nesta localidade:
- Dia 3 de Agosto a .distin

ta senhorita Emília Ruth Brau
hardt que' conta com largo

. circulo . de amizades.
Parabens

De Valões
Aniversaria-se no dia 2 de

Agosto a exma. esposa do sr.

Cirilo Jungles.
Parabens

sa sra. d. Elsa de Lima pelo
nascimento dá. linda menina
Maria dê' Loui;d_es. bto rêgis':
tnado no dia 26. I

1

Parabéns.

PRISAo .DE
VENTR·E

Phylobil normaliza o

funcíonameno do figa
do",' combate as cólicas,
corr'Igíndo a prtsão de.
ventre e as iunções in
testinaís. Remédio vege
tal em gôtas, Tome 20

__

' gôtas, 2 vezes ao dia,

PHYL S�,L-
Paro os moles do fí;:Jodo

Festa do' S. Botn Jesus
Terá legar a 6 di agosto' proximo a tradicional festividade em

homenagem ao Senhor Bom Jesus, cujas' novenas terão inicio dia 28
às 18,30 patrocinadas pelas seguintes pes§6as:

Dia 28 de julho - Elza Trevisanife ,3 ulieta Machuca, 29 A na
Hurnenhuk e Maria de Lourdes Cubas',' '30 Haidée Fernandes LUIz e

Eleusa Maria Voigt, 31 Iraci Bora e Zeladoras do A postolado, dia L'
de agosto - Haidée Carvalho de Oliveira e Ninfa F. de Oliveira, 2
Carmen Friedrich e Licea Kohler, ·3, Jurema Nascimento e Helena
Bastos, 4 Ema Fuck e Matilde Fu�k, 5 Mausi Kobler e Anita Meiners.

Dia 6 missa solene e procissão para o. qual pede-se o compare-:
cimento de anjinhos, são festeiros- do dia as pessoas abaixo:

,

Festeiras
....

Vitória Fernandes Luiz, Z'üda Fernandes Luiz, Anita Freund e

Nereida Cherem Côrte.
Festeiros'

Emili�no A. Seleme, Artur Burgardt. Benedito Terêzio de Carvalho
Junior, Dr. Clemente Procopiak, Paulo Alvim Wagner, Dr. Fernando
Osvaldo de Oliveira, Dr. Hivadavia Ri-bas Corrêa, Dr. João Colodel,
Osvaldo Soares, Dráusio Cunha, Miguel Procopiak, Jacob Fuck Junior,
Carlos Nunes Pires, Mário Mayer. Dr. Rubem Moritz da Costa, W.
Nàrciso Prochmann, Willy Loeffler, Estefano Wrublevski, Augusto
Sabatke e Joaquim de Paula Vieira.

Após as cerimonias religiosas haverá divertimentos para o povo
como sejam: churrasco, bebidas, barraquinha de bonecas, café,' gulo
dices, etc.

Todas às noites após às novenas, haverá barraquinhas de gulo
dices defronte à Matriz.

Caso o tempo Ia vorecer às diversões do dia se' realizarão na

Praça Quinze, defronte a Marriz.
: Os festeiros aproveitam o ensejo para solicitar.uma prenda para

o leilão em beneficio das obras da Matriz e antecipam os agradeci
mentos pela sua honrosa presença ás festividades que promovem.

Canoinhas. julho de '949.
------/---.------------------------------------�-------

,

:' Felecirnentos
'

Faleceu dia 21, em AguaVerde,
onde residia e éra muito estima-

,

da; na idade-de 65 81:1'os deidade,
a exma. sr d, Vitoria Schicorski.

"'

= Faleceu, tarcbern, dia 23. o

sr. Alfredo dAquíno Fonseca,
aposentado, deixando muitos
descendentes entre os quais os

• s1's Gilberto e Alberto d'Aquí
'no Fonseca a quem enviamos
nossos pezames.

Sr. Aotonio Strape
. Faleceu, ' em Avencal, onde

nasceu e viveu 'sempre cerca

do de grande estima o vene

rando ancião sr. Antonio Stra
pe, com 77 anos de idade, dei-

I 'A tenção

Colonos e

Criadores
Vacinem seus animais contra todas as doenças infecciosas ..

A firma A�Garcindo �Cio.
têm sempre um grande estóque de produtos veterinários

Procurem a.referida firma, ou seus agentes:
Em Agna Verde Ivhchél Seleme

Bela Vista do Toldo . Waldemir'1 Waz
Vaiões Alípio Artigas
Rodeià Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert
Três Barras Leocádio Uhlir
Santa Cecília Irmãos Fernandes

To,dos os ag�ntes têm vacinas em estóque, para pronta
129-P entrÉ:ga.

-

(Agora sob o patrocinio de JOÃO SELEME)
VOCÊ SABIA que a oficina João SELEME,' alé� de vender ca-

millhões, White, dispõe de peças e acessorios Ford e Chevrolet il
YOCb SABIA que alem de possuir oficiua e ferrar',ia,- deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de correias de. lona
para industrias, a organização ao sr: João SELEME vende ma-

. quinas l'lgricolasil . \,
VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOAO SELEME

ficam nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16il '

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

Caca e, Pesca
.

Õ abaixo assinado faz saber
que está terminantemente proi=
bido a caça e pesca" 'nos seus

terrenos em Parado e Serríto.
. Outrosim não se responsabi
liza pelas consequencias. 120-1
Canoinhas, 14 de Julho de 1949
ALBERTO VOIGT FILHO

Pneu perdido
Perdeu-se um pneu de ca

minhão entre Mafra e Bela-
Vista. ,124-1
Quem encontrou é favor en

tregar ao 51'. CARLOS SPIES
que será bem gratificado.
xando 12 ,filhos, 76 netos, 42
bisnetos e 2 tataranetos.
Seu enterramento teve enor-

\

me concorrencía.
Pesarnes á exma. família.

SE Eu 6ANH4SS� UM
•

I'.II(9uEL CAPA VEZ ú7.::/E
PR.4GuEcmSSE CONTRA
ESTA .MALOI7'Lj cYAl/E-

M.45' COMLJ PARAf-iN4 mo
SARA T4 ? PL/SSE uM
POtJCO OE PARAFINA
NOS L4POS .0..4 GLJ i/E TAJ
.4ME.L /4, E ELd OESL /
Z4RA' FÀC'lI...MENTE.

,

E tomando uma chicara do de-
l,jcioso Café OURO, desap�
rece todo aborr(�cimento.
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