
C'AXIAS
Dia 25 de Agosto é dedica

"do a Exercito Brasileiro, que
tem como patrôno a. figura em

<"

,polgante de Luiz Alves de Li

ifl�ma e Silva que depois passou
�a chamar-se DUQUE DE CA-
XIAS.
Este ano de 1949 seus restos

mortais foram transportados pa-
"ra a Igreja da Cruz dos Milita

res, na Capital Federal, e o

Brasil inteiro prestou as maiores

'demonstrações de civismo.
.,

,�),: Quem foi Caxias?

Pergunta que nem toda gen-
�'te sabe responder, mais que

," todo brasileiro 'q:ue sente no

rf1.mdo d,alma este sentimento

grandioso, empolgante, de amar
, "

a terra em que nasceu, em "que
vive, em que defronta os con

tratempos da vida, mesmo sen

tindo saudades da terra que
lá longe ficou, deve saber» que
Luiz Alves de Lima e Silva
foi marechal, do Exercito Br a
,�dleiTo. Nasceu no Rio de Ja- 1

neiro, Um historiador conta a

vida dele assim;- Representou
o mais brilhante papel nas lu
tas civis, que agitaram o Brasil
durante os primeiros tempos
do Imperio, conseguindo pa
cificar as províncias, hoje cha
mado Estados, de S. Paulo, Mi-
rias'< Gerais .,e .Rio Grande do

Sul, etc Nomeado ;vem 1866 co-

Em Belo Horizonte queriam os

comunistas levar a efeito o

tal congresso da Paz, que nada
mais é querer alterar a ordem

publica para usufruir os .seus

fins, Entre os membros de mais'

destaque apareceu ,'0 4Coronel
Cabanas, conhecido agitador,

, e um dos oradores do conclave.

Em virtude de proibição po
licial, o «Congresso» não se rea

lizou. Dado o fracasso do cer

tame o CeI. João Cabanas
�

en

trevistou-se com o governador
Milton Campos, pretendendo 0-

btei autorização para a cessa

ção da medida proibitiva.
Depois de ouvir, do antigo

revolucionário, as mais elogio
sas refererrcias ao seu governo
e ao ambiente realmente demo
crátíco existente no Estado, sem
similar, segundo. lhe foi dito,
então, nas demais unidades fe-

mandante do Exercito em (lpe
rações no Paraguay executou
a famosa «marcha de flanco>'

que con'duziu as forças,
t
brasi

leiras a Humaytá, após uma se
rie de brUhantes combates. For

çada a celebre passagem Ca
xias perseguiu o inirhigo atra
véz do Chaco, batendo-o nas

memoraveis batalhas de !tororó,'
Avaí, Lamas, Valentina e An

gostura, e entrando pouco de

pojs vitorioso em Assunção, ca
pital do Paraguay, .Gravernen
te' doente resignou o comando,
recebendo o titulo de Duque
e� recompensa, de seus r.�levan-
te' serviços.

.

z
A carreira politica de Càxias

não foi menos brilhante do que
a sua carreira militar; senador.
Ministro da Guerra varias,vezes
e Presidente do Conselho, o

ilustre marechal gozou até o

fim de sua longa. existencia da

mais gloriosa pularidade]'.
, Nasceufem 1803' é, "morreu

:,}. f

glorificado em 1380
----------------

Perdeu-se
um aro de farol de automovel,
entre Canoinhas e Três Barras,
proximas á Volta Grande, Gra
tifica se a quem entregar na ofi
cina mecanica João Seleme, em

Canoinhas ou' no armazém da
Lumber, em Três Barras.

_. .�

I� ATAQUES
i�sônia, palpitações, depres
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina 'o desàssossâgo e

os crises nervosas e dolorosas.

o tr,abalho aos do .... (amara de Vereadores
mmgas '

K regulamentação' do descan
ço' semanal renum0rado concedeu,
em carater permanente, permis
são para o, trabalho nos dias de
repouso, a vários setores de ati
vidades, principalmente em pas
telarias, confeitarias. panificações
em geral, venda de 'generos ali
menticos e barbearias,' quando
funcionem em recinto fechado, ou

atividade. mediante acôrdo,expres
so com os empregados. 'Segundo
informações obtidas, pela reporta
gem, essa permissão de funciona-

Encerrou suas Sessões a I�amara
de Vereadores do nosso Muni

cipio, tratando de altoS, intéres
ses da coletividade. A bancada

menta nos domingos está sujei
ta, contudo, no artigo 67, para
grafo unico, dd Consolidação das
Leis do Trabalho, que determi
nam uma escala de· revesamen
mento para folgas dominicais aos

empregados dos setores aludidos.

Circula às õas feiras
/

3 A,no Ca'noinhas Santa Ca�arina, 1 d� Setembro de 1949

Diretor-proprietário:
,B,edator: GUILHERME VARELA

CANOINHAS

Esfacelâ"da

SILVIO A. MAYER

BRASIL

a frente nerei�ta do PSD
J,'i;;

Adesão em massa. ao ,General Dutra indus�ve a do sr. Agamenon Magalhães

Lindissimas
Rendas

Fita\ Linhas, Toalhas riscadas na

�. CaSai Erlita
I V·

I

l;";'
ii

Solução Pacificaflesposta de um democrata'
.a um· comunista <' '�

deradas, o chefe do executivo
mineiro teve as seguintes ex

pressões: O critério de demo

cracia não é o meu, nem o seu,
mas o que- está delimitado na

constituição e nas leis cem ple-"""",\:
mentares. O critério de liber
dade se subordina ao conceito
legal e tudo o que fugir dessa
verdade que rege a sociedade
é ação ilegal.

{Diario da Tarde afirma: tidores para fazer a união poli
,

Está completamente esfacela- tica do ex-ditador com o vice
da a frente nereista .no PSD. _;" presidente da Republica é hoje
O vice-presidente da Republi- um dos mais vermelhos dutrístas.
ca em vista da sua' orientação e O proprio sr. Nereu Ramos, ao

personalista nas «dernarches-« que nos foi possível apurar por
da sucessão presidencial, per-r sua vez, para. não sucumbir
deu todos os seus adeptos, qué> no ostracismo, tambem se en-

.;. ,agora pedem liderança do ge- gou á liderança do chefe do go
neral Eurico Dutra. Aliás em vemo agora o dirigente supre
reportagem sobre a situação, do mo do pessedismo. Dessa ma

PSD, o DIARIO DA NOITE neíra, ficou decifrado 'b segre
depois de fazer um balanço. das,) do da esfinge. Morre assim a

forças -pessedístas que apoíaéam candidatura que nascera em 19
o general Dutra e o sr. Nereu de setembro de 1946, um dia
Ramos. no caso de um desen- após a promulgaçao da Cons
tendimento entre os dois, con- títuição quando aínda o sr ,

Ne
cluiu safirrnando que quando reu Ramos batia no peito e:gri
chegasse o momento das defi:" tava para o plenário atonito:
nicões ficaria o sr. Nereu Ra- " «Nos somos a maícría.»
mos sozinho. E foi o que acon

teceu; até o sr. Agamenon Ma-,
galhães, que articulava nos bas-

Sem esse obstaculo, avança
rá mais aceleradamente as con

zersações tripartites, em busca
de uma solução pacifica para
um problema que todas as ve

zes que é equacionado sacod-e
a nação. o da susessão presi
dencial. Prosseguindo sem os-

Mexicano Circo y'ouradasELES ... VO,LTAM'
� �. -

Os jornaes trouxeram ha pouco sunção da Mãe de Deus ao

uma noticia bastante consoladora Céu; -:

a�respeito dum homem cujo no- '2 Organizar uma peregrinação
me, quinze anos atraz, apare- oficial, á Fatima afim de -retri
C'Ía em letras garrafaes nos dia- buir e agradecer a visita;
rios de todo o mundo. Aza 'ne- ·3. Colocar em cada povoado
gra da sua patria, fê-la afogar- por onde passou a imagem uma

se em sangue e fogo: Manoel' placa comemorativa;
Azanã, o presidente comunista 4. Festejar em todasJ;as vilas
da Espanha. Pois, tambemv ele com solenidade o aniversario da
morreu.; em uma cidade da
França, ... aos cinco de novem

bro de 1947,..

passagem;
5. Requerer ao governo, de

crete o dia oito de dezembro
Sobre a sua morte escreveu como dia feriado nacional;

llIARAV'·.Lc"':;ia�ua e�fermeira!.religiosa, Ir- 6,. Devolver a igreja de Nos-
. l.'f .�., ma Inacia: «Certifico que Ma- sa .Senhora, atualmente trans-

Co/m�nte cios nervo: 'i: noel Azanã confessou-se ao bis- . formado em Museu ao seu des-

? po'. de Montoubam em plena lu- ,tino primitivo;

Clube Cemol-nh'e'n'se"' ... ",·· .. ,·
cidez de e�pírito e que"morreu" 6. Desmudar o nome da Pra-

. com' a ultima absolvição e ben- "ça do Porvir em: Praça deNos--

1 "" ção' do mesmo bispo. Certifico sa Senhora, como se chamava
'f.';" Convite. igualmente que não se exerceu. anteriormente .. �

A- Diretoria tem o máximo prazer de convidar sobre o enfermo pressão alguma O povo que desde a revolu-
.

d E F '1·' ara o baile ue
e que foi ele mesmo .que es- ção de 1910 não queria saber

os �nrs. �ssocla os e x�as.. am� las p co q, . «pontaneamente me pediu que de igreja e de padres, não se
fara realIzar em seus saloes, no dia .7 de setembro, as \ chamasse um socerdote. Duran- cansa, hoje em dia, de pedir
22 horas,- comemorativo a sua magna data:� '"

te o seu ultimo dia implorou com insistencia á Curia dioc�-
Contando" com o valioso concurso do snrs. asso- repetidas vezes a misericordia sana mais sacerdotes para as

ciados e Exmas. Famílias a Diretoria agradece antecipa- de Deus 'por intercessão da San- sistencia religiosa.. Os perse-

d ,.' ".� tissima Virgem li quem pediu, Coclue na ultima paginaamente. �. lhe abrisse o ,Céu... O presi-
'Canoinhas, 25 de àgosto de 1949 dente oferecia os seus sofri-

TARCtSIO SCHAEFER
.-

DRÁU�IO CUNHA mentos fisicos e moraes parak Presidente ". Secretário que voltasse a Espanha á Paz
NOTA:- A reserva de mesks estará a cargo do zelador sr. e á Religião»... >

Arí Hauffe, a partir do dia l°. 152x1 Jornaes de Portugal 4nfor-

mam" acerca da cidade lusitana
de Beja. Era ela no tempo do
Governo maçonico a mais an

ticlerical entre todas ... E trinta
anos depois quando' em 1947
a imagem de Nossa Senhora de
�Fatima visitava as cidades

udenista, como sempre, de Portugal, a população de
. defendeu os interf'sses da de Beja lhe fez uma recepção
população canoinhense. que vibrava num entusiasmo

sem igual.
Prova disso são as resoluçõps

que, por vontade do povo, nes
sa ocasião, foram tomadas.
Ei-Ias:

.

1. Mandar ao Sa,nto Padre um

abaixo assinado, pedindo queira
declarar como «dogma» a As-

Seu Beringéla está em

, Copacabana
Noticias que nos chegaram

ás mãos dizem que seu Berin

gél� tendo recebido uns cobres
do General, alugou um . depar
tamento num dos melhores ho
teis de Copacabana compr�u
maillot e está tomando banho
de mar para voltar aos nossos
rincões.
Será passiveI? Onde se viu

caboclo tomar banho em agua
salgada. '. MANECO

Perdeu-se
a placa dianteira N° 1 -10-82 de
Caminhonete entre Marcilio Dias,
e Canoinhas, ,pede-�e o obsequio
a quem achar entregar nesta' re.
dação ou ao sr. Bernardo Metzger,
que. será gratificado

impecilhos personaJistas do sr.

Neréu Ramos, poderão os tres

partidos do acordo interparti-.
dario, inspirados pelo general
Dutra, encontrar o caminho que
deve ser percorrido pelos par
tidos dernocratícos, nesta fase
da vida politica nacional indi
cando aos' eleitores um nome

capaz de realizar um programa
de governo acima das compe
tições partidarias e capaz de

soerguer o pais.
'Essa a ãSpiração mais alta do

povo já cançado das íntermiha
"Veis contendas partidárias, que
resultado prático não tem, senão
o de aumentar ainda mais a con

fusão do após guerra com as in-
,.vestidas dos extremistas 'nesta
I'parte do Continente. Reunir as

forças democráticas para a pre
servação do regime, é nesta hora
um dever indeclinável dos politi
cos, e não teve outras significação
'a revolução branca dos pessedis-

, tas ao destituírem de sua lideran
ça o sr. Nereu Ramos tal á sua

atitude prejudiral aa bom anda
mento \ de um dos problemas mais
graves deste 'país.

.

Acha-se instalado nesta .eídade;
em frente ào "Hotel- Sohóltz, o

•

grande pavilhão do Mexicano Cir-
co Touradas. Apresentando vários
espetáculos, com pessoal muito
bem treinado, tem tido bôa e

assídua assistência.
Para hoje está programado ex

celente espetáculo, com ato de
variedades e touradas.

..

os partidàrios do sr. Getulio
Vargas mandaram fazer e já

estão afixando nos 'muros car

tazes com o retrato dele. Num, o
ex-ditador aparece de bomba
chas e, não obstante o sorriso,
empunhando um rebenque. Em
baixo, a legenda costumeira.
«Ele voltará",' Coincidência, ou
segunda 'intenção?

I

Nova Dlrete»rla
Conforme foi amplamente

noticiado e pela' Diretoria con

vocados. reuniram-se 118 sacias
do Clube Canoinhense, domin
go que passou para a eleição
de sua nova diretoria dessa
aristocratica sociedade.
A eleição correy animada,

disputada entre tiuas chapas,
obtendo a vencedora 76 votos
e a outra 42 votoS(" /

A escolhida para dirigir o clu- ,

be no periodo de 49 a 50 ef>tá
assim constituída.
Presidente Benedito Terezio

de Carvalho Junior; Vice-Pre
�idente Rodolfo Scheide; 1° Se
cretario WernerWalfrido Rich
ter; 2°« Fernando Machuca;
1° Tesoureiro Neri �icolazzi;
'2° « Osny J. Vieira; Bibliote
ç-ário Rubens' Ribeiro da Silva;
Orador João CollodeI; Cons. Ju
ridico Dr. Rivadavill R. Corrêa;
e Conselho Físcal Voiker Voll.:.
rath. Luiz Pàcheco dos Reis e

Casemiro �berze.
Pelos respeitaveis nomes que

'

compoem a novel diretoria é
de prever .

um ano de fartas
méss2s para o maior clube da
cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Banco' lndústrie e Comércio de Sta. C'atarina SIA =

:;;.�? ==

'ª Matriz: ITAJAí Fundado em 23 - 3 - 35 ::
:= Enderêço telégráfico: «I N C O» .

::..

I �:�::�:�!�:::!�:;i �. o�tr�s �es.�",:�<e� :31�1��4�' �;� �mm:::� .�
:=_�.. Filiais, Escritorios e Agencias em:

-- Araranguá - Blumenau - Braço do Norte � Brusque - Caçador - Cancínhas i-> Cam
-

�ª. birela - Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - Campos No- _

. § vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - �
�.:; Joacaba - Joinville - Laguna - Lages - Mafra - Orleães - Piratuba _:_ Porto União

;:_s - Rio de Janeiro - Rio Negrinho - Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa- =.

� quim - Taió - Tangará - Tijucas � Tubarão -:: Urussanga - Videira' ,

.

�
,

ª Filial do Rio de Janeiro: Filial de Curitiba: ::=.

.. � Travessa do Ouvidor, 17 - A [térreo] Rua Monsenhor Celso, 50::
:1 Caixa Postal, 1239 Caixa Postal, 584

=

�� Telegramas: _. "R I O I N C O" Telegramas:' ",I N C O" .

� Ta�as de ,Depositos =�

�
CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: _

-.

A Disposição 2%a. a. Com aviso ie f)O dias 5%a. a. ;;;;;:-
,= Limitada 3%a. a.

" " "90", 5%%a. a.
=

� Particular" 4%a. a.
" "120"

'

6%a. a.

,,;� Limitada Especial 5%a. a. Prazo fixo 6 mêses 6%a, a. =

� DEPOSITOS POPULA'RES" "1

a;;, 61'2%a. a.
�

�
Depósitos especiais a prazo e c/aviso, saldo mínimo de 50.000,00 7% a. a.

_

(APITALlZAÇÃO SEMESTRAL ;;;;;:;;

�

chequei =
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'Indicador Profissional

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

(Com _

casa forte subterranea)
uma conta no "INCO" e pague com

Vende-s�
/ 71/2 alqueires de terras, com

.
. ,

casa, paiol, etc ..sendo 4 alq. de
caiva .e 3 de cultura

.

-

Ver.e tratar" com
OSVALDO CHAGAS

em «Parado» 150-2

ADVOGADOS

Dr. Rivadavia R. Corrêa
,

'
.. Praça Lauro Müller

1

Canoinhas
.

ex. Postal, 27.

CIQADE ALTQ PARANÁ
Continua-se a vender datas e terrenos na cidade Alto

Paraná e nos arredores da mesma.

-:
Oferece-se ótimas condições em prestações ao alcance de todos.

.

.

Continuando com'õ nossos representantes nesta cidade os

srs. Haro Varela e Walter Peixer e em Três Barras o· sr. Barto
lomeu Schmiluk. - Em Papanduva procure o nosso representante
snr. Lourenço Mateus Fidos Junia!'.

121-1
I .

(ass.) Cipriano Mattos.

Granja Gertrudes
Situada em Agua Verde

Proprietario
.

JOÃO FHEDERICO SIEMS
Ovos á venda para incuba

ção de galinhas da raça
Leghorn=-Branca, seleciona
das: Da classe liA" a Cr$35,OO
e classe "S:' a Cr$25,OO

a duzia. 153-P
CANOINHAS - Rua Caetano

Costa, n° 9 - STA. CATARINA

Aten(ão srs. Proprietários.'

de CÃESI 138-1

Não deixem de vacinar seus

cachorros contra a Raiva. Va
cinando-os com a Vacina AN
TI-RÁBICA de reconhecida e

ficàcia, preparada pelo Labora
tório "Prado" de Curitiba, os

seus cães de estimação ficam
imunizados contra essa terrivel
moléstia infecto �contagiosa.

. A firma A. Garcindo & Cia,
sita nesta cidade, à Praça Lauro
Müller, 6, representante do re

ferido laboratório se encarrega
,dêsse serviço, onde os srs. inte
ressados, tanto da cidade como

do interior, suão atendidos diá
riamente, das 14 às 17 horas.

Vende-se
por preço baratissimo uma oti
ma propriedade com casa, paiol
e lavoura tudo em-bom estado
e um. ótimo salão pará baile,
com sociedade registrada, com

1 alqueire de terra, ·e, maís- l O
alqueires de terra propria para
cultura, em S. João dos Cava
lheiros, na estrada de Canoi
nhas a Mafra, entre os quilo-

.

metros 28, e 29.' Para vêr e

tratar ,,·com \.
o proprietario Sr.

Gasparino Geremias. 149-3

Faça do Correio do Nor
te o seu jornal.

Dr. Aroldo C. de Carvalho· e
j

daDa'mente
, (!ãO so aos

Salame
.

de cabeça
a

,
, dores ortar

, terrioetS fazia c

como
homeIlS, saIltos.

b ça aOS
ca e

\

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

MÉDICOS

Dr. Clemente Procopiak
Consultório à Rua Major Vieira CANOINHAS

I

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

• Varizes e Ulceras da perna sua cura garantida

2>�. 11te�de� de ..,4.'l,4Ufo.
A'veni�a João Pessõa 68

\

Curi'tlba
. !

DENTISTAS

Dr. R om e u F e r r e i r. a
Rua Senador SchmidtCirurgião Dentista

Atende das. 7 ás 9 e das 13 ás 18 horas

CAlVOl!VJfIlS I S1a. Catarina

Dr. Svlvi» Mayer
Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas 1,30 às 6 horas

Praça Laura MUller r.,

CANOINHAS Sta.. Catarina

Prefiram
sempre

CAPE OURO
Louças

por preços

reduzidissimos
. Casa Erlita'gostoso até a ultima gota ,"-frr-0mtiMt!n.taf 2

.

Se o resfriado
é a sua doença
INSTANTINA
é 'o seu remédio

Sorvetaria e Bar

Polar
RUA MAJOR VIEIRA - (ao lado do

Clube Canoinhense)
Doces, Pasteis, Conservas,
Bôlos, Chocolates, Bombons,

Bolachas, Sorvetes.
Bebídas em geral
Café a toda hora.

Propríetarío 139.2

Nelso,n Scheidemantel

HOTEL' B�ASIL
(Antigo Hotel Wagner)
Tendo passado por .grande re

forma e mudado de proprietario
está aparelhado para receber
hospedes a qualquer hora.
Boa mesa' - Excelentes
camas e sanitariamente

" instalado
PREÇOS REDUZIDOS

Rua Vidal Ramos
O Proprietario

CARLOS SPIES 143-2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEMANARIO DE MAIOR TIRAGEM E.CIRCULAÇÃO DO NORTE CATAIUNENSECORREIO DO NORTE

Comêrcio SantaIndústria de CatarinaBanco S/Aer
Séde: ITAJAí 'SANTA CATARINA

,� FUNDADO EM 1935'

,(14 anos de existência)

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

Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba o- Jõinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União
Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz -:j;São Fran?isco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecó
Filial CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50 Filial RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)

, (39 Departamentos)Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INOO» ii '" Caixa Postal, 1239 -' Endereço Telegráfico: «RIOINCO»
\i �... �

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de re�erva Cr$ 24.111.126,80'" Depósitos em 31·7-1949, Cr$ 311_01'3.581,60
" '

Geral em 31, de j-qJho de 1949
====�======�==================�=='

/I w ',-

BalanceJe

F - NãoDisponivel
CAIXA
Em moeda corrente
Em depósito no Banco

Q.o Brasil
Em depósito à ordem da
Sup. da Moeda e do Crédito

B - Realizável '"

TíttHos e valores mobiliários:
Apólices e obrigações Fe

derais:
Em dep. no Banco do Bra
sil S/A.,à ordem da Sup.
da Moeda e do Crédito,
no valor total norrrial de
Cr$ 4.035.800,00
Em carteira

Apólices Estaduais

Apólices Municipais
Ações e Debentures
Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em ClCet-.

rente

Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País

Correspondentes nó País
Outros créditos

-

/

Imóveis
Outros \alores

C - tmobitiz edo-
Edifícios de US0 do Banco
Móveis e Utensílios
Material de expediente
Instalações

O - Resultados Pendentes

-c-s

15,000.000,00

Cr$
, '

15.000.000,00
2.700.000,00
19.200.000,00
2 211.126,80

A

Capital
Fundo de: Reserva
Fundo de.Privisão
Outras Reservas

::..:

27.481.049,90

9.265.193,90
;;:

Legal

39.111.126,80",
3.%8.464,90 G - Exigivel.

DEPÓSITOS
á vista; e a prazo

de Poder�es Públicos ("<.
de Autarquias
em ele Sem Limite

'

, em C/C Limitadas
em (C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

á prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
de di versos:
a prazo fixo ""',
de aviso prévio

3,211.597,30
19.699.203,30
63).900.916,50
21.769.088,40
54.944.325,60
9.649.111,70
9.113.160,90

3.410.645,10
365.158,30
174.534,00
50.000,00

1.863.297,30

182.287.403,70

.'"
\ ').108.012,20

7.348.678,70

69.958.711,40
5'1.370.775,60

i!f

65.499.318,30
1.11�.948,30

251.648.728,10
26�,.047.436,80
18.089.510,80

628.326,20

128.768.177,90
311.073.581,60.

.

OUTRAS 'RESPONSA-BILIDA-
Í> DES

/
600.030.268,50

2.565�504,10
655.896,00 610.822.303,30

Obrigações Diversas
Agências no País

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e

tros créditos
Dividendos a pagar

Id - Rusultados Pendentes

14 514.380,50
264.455.141,60
21.250,336,60

6.449.493,70
959.164,90

ou-9.736.668,40
2.247.729,50

1l.495,00
39,00

618.702.098,90307.628.517,30
11.995.931,90

r >O'.:'1J.
Contas' de resultados �

.

I - Contas de Compen,sação
'

Depósitantes de valoresl em .

",'

garantia e em custódia
Depositantes de titulas em

cobrança:

7.557.874,10Juros e descontos

Impostos
'

'\Despêsas Gerais e Outras
, Contas

E-Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Titulas a receber de

C/Alheia

289.927�80
200:759,40

1.357.468,70 1.848.155,90
401.965.570,10

144.519.706,00
257.445.864,10 \ f-

do País
do Exterior

362.661.-434.,30
69.68�,20 362.731.122,50 764.696.692,60

----------�---------------
.

1.430.067.792,40
362.731.122,50 764.696,692,60

1.430.067.792,40

ITAJAÍ, 11 DE AGOSTO DE 1949
BONIFÁCIO SCHMITT

OTTO RENAUX
IRI�EU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

GENÉSIO M. LINS
Diretor - Superintendente

DR.RODOLFO RENAUX BAUER

ERICO SCHEEFFER<e
Chefe da Contabilidade Geral

Reg. na DEC nr. 22.638 e CRC n. 0179
SERRFIM FRANKLIN PEREIRA
Sub - Chefe da Contabilidade Geral
Reg. na DEC Dr. 17391 e CRC n. 0181

Dipl.
Diretor-Gerente

DR. MÁRIO MIRANDA LINS-HERCILIO DEEKE
Diretores-Adjuntos,

.

Dipl.Diretores
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deste SEMANARIO o seu jornal
------

é a Alma doPERDA DE MEMOltIA, ESGOTAJ\lENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
nas convalessenças de moléstias graves, ane
mias e magreza. Tome 2 colheres de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dia, intramusculú" (As ampo
las sob 'rEceita médica).

fOSfOSOl
Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOr.!AGO - DIGESTÃO DIFl
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos,
arrotos e dispepsia, auxiliando o funcionamento
do figa.do e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
refeição.

BISMUDflL
Para o estômago

DORES RHEUl\1ATJCAS, JnU"CUL;H'",�, Abu
DAS e crônicas, g

ô

ta e artrrtísmo. É composto
de medicame,ntos anu-rheurnátícos eU1 condi ..
ções de ser fàcilmente tolerado. O rhcumaus
mo é uma das enfermidades que lTI?IS atormen
ta a humanídade e lhe tira a- aregría, a paz e
a capacidade para o trabal no.

ANTI-,rWW;'f.ÁTlCO
Vlr+us

TOSSES NERVÓSAS, ROUQUIDÃO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxü iar pre ve n tvo das
moléstias das vias respiratórias. Medicacâo de
combate as toxinas no aparelho respíratórjo,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

Calmante das tones brôn
quicos e acessos asmátIco5

R E GULA D O R
SANT'AN,A

A segurança da mulher

Oqueé bom é um tesouro
Beba pois, o C a f é

«(OURO»
Feridas, E$Jiahas. Maaeus,

Úlceras I ReamaOsme L

TOSSES 1 BRONQUITES 1
•

�VIUO [HEOSOUDO
(SILVIIIA)

'GRA'NDE TÔNICO

"ELIXIR DE n06DflRI"
Auxiliar tralamento da �1fI11�

.
'
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do benquisto -casal Anonio Cor
deiro: a graciosa menina Edite,
filha. do sr. Vitor' Tomaschitz e

de. d. Maria Helena.
Dia 5, a digna e talentosa se

nhorita Pierina Possamay, locu
tora da ZYP6, desta cidade. on
de gosa de muita estima; o

bondoso cidadão Luiz Santos rê>
sidente em Marcilio Dias. O ani

.

versariante desde muitos anos

vem servindo á R.V.P.S.C. com

acendrado patriotismo e devota
da cOlnpetencia," .

O sr. mestre de linha,
-

tal @
seu cargo e e c�mo quasi toda
gente o conhece possue um cora

ção de ouro, aberto aos 'sofrimen
tos alheios, é, por isso, muito
estimado.

'

Daqui enviamos-lhe os nossos

votos de feliz futuro. ' (Dia 6, aniversaria- se o sr. Au
gusto Langer, cidadão j, bastante
estimado pela grandêsa de seu

coração.
I'

Dia 7, a 'exma. sra. d. Herta,
�digna esposa do sr.. Adolfo Píe
leger ex-sargento do 5° B.E. o

jovem Vitqr filho do sr. Bernar
do Metzger; o sr. José Allage
destacado funcionario da firma
Zaniolo, proprietario nesta cida
de, descendente de distinta fami
lia ha muitos anos radicada nes

te Munieipio, que grandes servi
ços prestou e vem prestando ao

nosso desenvolvimento. '. Espirito
pratico e audaz é pessôa desta
cada nos l�eios sociais e comer-

Aniversarios
FAZ ANOS HOJE: •

O nosso bondoso amigo sr. Egi-
dio Pereira. advogado provisio
nado pelo Superior> 'Tribunal de
Justiça do Estado, com exerci
cio na Comarca de S. Bento do
Sul. Transfeéiu sua residencia pa
ra esta cidade e aqui está exer

cendo a nobre profissão. Muito
estudioso e assás talentoso, con

seguiu logo bôa clientêla e uma

roda seléta de bons amigos. Ca
tôlico pratico ingressou na Con
gregação Mariana onde tem po
sição de � destaque. ". Envolve-se,'
também, com o ráâio, autuando
em dramas, comédia e novêlas
para o qual tem bastante talento.
Ao nosso amigo um abraço

com votos de felicidades.
Fazem, anos nesta mesma data:

a .exma. srta, Herta SchrammTele
mento brilhante de nossa socie
dade e filha do sr. Léo
Schramm; a exma. srta. Judite
Seleme fino ornamento social e

filha do nosso favorecedor sr.

Antonio Seleme; o travesso garô
to Nilton, filho do casi 1 Antonio
de Lima Filho, residente em Fe
-lipe Schmidt, "

Dia 2, o sr. Waldemar Kreis
residente em Porto União, onde
gosa de muita, estima; o me-,
nino Norberto, filho do sr. Fran
cisco Voigt, acreditado alfaiate
residente em Marcilio Dias; o

menino Milles, filho do casal Mil-.
les Zaniolo; o nosso velho e hon
doso amigo sr. Luiz Doerlitz, ele
mento destacado da U.D.N., nes
ta cidade; nesse mesmo dia co

memora seu natalício sua vene

randa esposa d. Maria Dverlitz;
a digna sra. d. Grabriéla, virtuo
sa esposa do sr. João Fürst, re-

sidente em Salseiro.·
.

Dia _ 3, a inteligente -snta. La
dy Cordeiro, fiuo ornamento de
nosso meio social e dileta filha

ciais. ..�

Ao ilustre companheiro de lu
tas e ao amigo diléto os para
bens de todos nós

Festejam, ainda, dia 7 seus

natalicios 'a menina Teresinha fi
lha do sr. Manuel de Paula Viei
ra, nosso assi�ante em S Leoca-.
dia; a exma, sra.d. Tecla, rli.gn-à"
esposa do sr. Ananias Bedrit
chuka; o menino Luiz Cezar Pe-

Faça do CORREIO DO 'NORTE o
..
seu Jornal

�� �ISA'fi?A§,N1�� j..\�ijA�.
" Y,)' ""

_ �

�WAr8l}&i LiSTAg &iMA�w0l!a� �o�-
- ,.

R�Q Ç;OM'/4 i,Rf!A A� l/IA..

R�'.§ SÃQ N\rNIMAS.
,

('ADA DÉCIMO OVO t
&UE: UMAAVE POE,E

1J}') /'- ,

MAI&i)� QUEOSOÚTIlC� 6.

(Agora sob o patrocinio de JOÃO SELEME

VOCÊ SABIA que a oficina João SELEME, além de vender ca-

- minhões White, dispõe de peças e acessorios Ford e Chevrolet?
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de c0rreias de ,lona
para industrias; a organização do' sr. João SELE.ME vende .ma-

,
A" quinas agricolas? ,_

VOCE SABIA que as lojas, oficinas e escritodo JOA0f'SELEME_
ficam nesta cidade à Rua Paula Pere'ira, 16? ,.(

v
O
C
E

S
A
8,.
I
A
?
lo '+1

APi,..A

Agradedmento -

Manoel Schumann e Familia,
'i; pranteados com a morte" de seu

.filho Aro!do, vêm' por intermédio ,"

do "Correio do Norte"
� agradecermuito em especial aos srs. Drs.

Segundo de Oliveira, Reneau Cubas,
e Francisco de Oliveira, que tu
do fizeram para ,evitar este do
loroso transe e as pessoas qri�
acompanharam o querido morto
até sua ultima morada; ao mes-'>' :....-----------------------------

J)JO tempo convidam os parentes
e amigos, para assistirem a mis
sa de 7° 'dia que mandam cele-'
.hrar Sábado, dia 3, ás 61/2 hrs.
na.Mâtriz Cristo Rei.

.

'),

A[lteci_eadamente agradecem por
este ato de fé e religião."

�

� Canoinhas,1 de S�tembrode 1949

L",� I
A. te n.ç ã o

Colonos oe
�Criàdo���"

Vicinem seus animais cont�a todas as doenças infecciosas. i( J,

A' firmai t 'A:;;�G,arcindo""&Ciai
i<

têm �ed1'pre um ,grand,e estóque der produtos ve'(erinários
.; Procurem' al'referida firma, ou

..
seus agentes:

Em Aguà Vende
.

Michél Seleme
-

,

Bela· Vista do Toldo Waldemirf) Waz

",A I
.. Valões Alípio Artigas

,,,
.
um I n 10 "Rodeiô; Grande Amadeu Veiga

.

'; ,e.
'" Timbózinho '" João Reinert

Bat.erias e peç2s avulsas' ·por Três Barras Leocádio Uhlir':"

preços ao alcanc� de todo� �a;;' 1>.
,,, "'.:X Santa Cecília Irmãos Fernandes

Casa' Erlira r��-:o; os agentes têm estóque; para pronta

«Com 112 anos de idade
aprendi a ler», diz Pedro

de Oliveira
A grande «Campanha" e seu

aspecto pitoresco, na palavra
'. do prof. Lourenço Filho

,«,� '.� >T.

Rio - Em entrevista concedi
da à «Gazeta de Noticias» do
Distritu Federal, pelo Professor
Lourenço Filho, Diretor do De

partamento Nacional de Educa
ção sôbre o movimento de re

cuperação dos marginais anal
fabetos, foram feitas interessan- .

tes revelações, que merecem

transcritas, pelo que represen
tam de denodado esfôrço, abne-
gação e heroismo. ,.

A'''JI·Carnpanha alfabetizou o

aluno mais velho do mundo, Pe-
.

dro de Oliveira, com 11,2 anos

de idade e também conta, en::
tre o seu professorado volun-,
tário, com o mestre mais jovem
do mundo.vf'edro Neto, Rodri
gues Chaves,' com 9' anos de
idade.

J};f!;Há voluntarios I como 6 Sr.
Anterior Edmundo Stumpi, de
S. Paulo que, no fundo' de seu
'quintal, construiu um barracão,
para abrigar uma classe de adul
tos analfabetos.

',;

De Minas /é a Sra. Jandira
Prado dos Santos, que adquiriu
um terreno, á prestações,

.

para
construi} uma escola de adul-
tos"

' \\
;

Em, Sta. Cruz do Rio Pardo,
em tôda casa onde todos sa

bem ler, vê-se um cartaz «Nes
ta casa não há analfabetos».

O Prefeito de' Bragança, S.
Paulo, desístíu de seus venci
mentos. a fim de que, com

-êles, sejam. mantidas classes de
adultos. Nesse mesmo Estado,
houve- um caso singular: patrôa
r '

reira, filhinho do casal José J.
Pereira residente em Rio Negri
nbili. seus., tios 1 e' primos, por nos

só intermedio enviam ao travês
só Luiz Cezar. os seus melhores
parabens.
Felicidades a todos.

(onvite "

,

' .: Aviario leghofh-(anoinhas
�e�horns Brancas de

.

ri�orósa sele�ão.
Método PAOWÁN
Ovos p. incubação - Pintos de 1. dia
Frangas de 2 e 6 mezes.keprodu tores

",.

CORRESPONDENCIA PARA: �.
A. Viertel. 'C;aixa .

Postal, 9'8;?�
Canoinhas k. ,55-8

"
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Eles voltam
\

Conclusão

guidores da Igreja e do clero
arrancam para longe porem,
mais cedo ou mais tarde

eles voltam. '

XAVIER MONTEIRO ;t;"".._ç,

.....
�. Perdeu-se �'"

..J' �

CHAPA DE CAMINHÃO
N° 4-52262

entre Mafra e Canoinhas, pede
se a quem achou o favor de en

tregar a FIRMA IRMÃOS DAM-
BROSKI LTDA 154-1

Rua Marechal Deodoro - Nesta,

'eús UM F='ATO TRIST€ é,
OEPRIMlEAl re. .M4b 'sé:VENDE-SE ,.

Urna casa' grande, de madeira,
com 9 compartimentos em baixo:
com agua encanada, banheiro,
rancho, terreno todo cercado de
imbuia, e', bom pomar.'
Dista da praça)5, mil metros,

fica situado na Rua Agua Verde.

Informações corro o proprieta
rio Rayrnundo Flôres ou nesta

Redação. Y J' 145-2

e empregada I, alfa1;>etlzknqo-s'e
na mesma classe.

-

t'

Para editar' !<livros de distri
buição gratuita li adultos recem
alfabetizados, f a-senhora paulis-
ta Maria Ana do Vale Macedo,
fundou 'uma socieaacle.
A fôrça de vontade de dois '",

jóvens goianos levou-os a per- ,.

correrem uma légua, cada noi-
e depois de co:ne; o ovo tome,

te, durante o ano de 1947, pa- f' OUROuma chicarà de ca e a: »

ra assist.rem às' aulas de uma

escola distante.
Em Sta. Catarina, o indus

trial J. Bertuzzo paga uma ho
ra a mais de trabalho aos seus

empregados, que frequentam es-

colas. .

't
No Espírito Santo, a profes

sôra Zilma Coelho, desde que
se iniciou a campanha" vem se

revelando uma entusiasta apos
tola, tendo conseguido manter
em Cachoeiro de Itapemirim,
23 classes em .1948 e, nêste 2'WJJ-!"-

. 25 classes.
.'

i
POPG' C'OZIN;HAR UM'
OVO RACI-IAOO.

n�
<"

'

.. ....-__....,- _
G:: €.A./Ci'ANO� 4M€t1Af
G,yVOLVA O oua GM PA
P€L êNC€Ii?AOO. I?�
POIS OOBRIi: AS G.K
MIOAOES I?O PAPéc.. ..
AAlT€S (7€ COt..OCA'-W

NA A'a�,
1'1-o{-8

Radio -desaparecido
Foi retirado indebitamente de

minha casa em: Canoinhas um

radio da marca «Fada» n° 105.90,
quando a casa foi aberta para
receber ventilação.

"

Quem dér noticias ou quem
entregar o aparelho nesta . reda�
ção será gra!ificado. .

144-3
O aparelho possue :.� registo no

Correio de Canoinhas.
�.. 16 de-Agosto de 1949.
JOSÉ PEREIRA DO

'I ,\�tRHODES VERMELHA
_'." í:'

A �alinha para o Brasil.
.. r

Ovos e carne, melhor rendimento. Nosso aviarro e o

unico na p�aça com uma capacidade de 720 pintos cada 21 dias.
Vendemos ovos para incubação, ovos para beber e comer

sem fecundação. I

v Pintos de 1 dia, pintos de 6 semanas.frangas e reprodutores.
"I

"' Para os que comprarem pintos de um di? empresta-'
mos nossas criadeíras.
ENDEREÇO:- GERTRUDES MENDE - SUB-ESTAÇÃO DA

.

FORÇ A E LUZ.
RUA WOLF FILHO N. 7

CANOINHAS
, !"

,' ........ :.,..._
146-1

-'-�-'-"- � -,. .._.. _---" .......

_.-\\
íPÃRÃ FERIDAS,
IECZEMAS,
. ,

I N F LKM A ç O E 5,
COCEIRAS,
F R I E I R.A 5,
ESPiNHAS, ETC.
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