
UMA
o 29 de Outubro de-1945 cujo

aniversário todos os democra
tas sinceramente comemoram

no dia de' hoje, representa um

marco de glória, na marcha
acidentada da Democracia no

país.
Viviamos oprimidos e asfi

xiados por um regime de for

ça, elevado à categoria de sadio
nacionalismo, renovador -e re

cuperador de energias, disper
sas por negativistas e desocu

pados que falavam em eleições -

como se afirmou naqueles igno
miniosos tempos. Regime de 0-

póbrio que desconhecia direitos
os mais comezinhos, violenta
dor das liberdades mais caras

ao pôvo brasileiro, avesso que
sempre foi às práticas da vio
lência e da injustiça, encontrou
seu fim com o 29·':'de Outubro.
. Intrincecamente imoral, o es

tadonovismo retográdara o Bra
sil à condição da mais triste e

odiosa irresponsabilidade, fun
cional, administrativa e moral.
A mentira era meio adequa

do para mistificar os espíritos
e ludibriar a Nação privada de
outras fontes de informações
que não fossem as rio DIP, or
ganísmo monstruoso en carrega-
do de policiar as atividades da
Irriprensa.
Perante o mundo democráti

co éramos rebaixados ao plano
inferior das republiquetas da,
América Central, vitimas do
caudilhismo que tem sua má
xima expressão em Trujillo.
Durante a ditadura, o peque

nino e democrático visinho do
sul - o Uruguai - tinha mais
autoridade e melhor respeito
inspirava no conssr to interna
cional que o gigante sul-ame-

Oficio recebido
Do sr. Francisco Timoteo Bo

jarski ex-agente municipal de
Estatística recebemos aten
cioso oficio, agradecendo o con

curso prestado por esta folha
durante sua gestão naquele de
partamento.

AUiV8JSarios
Foi grandemente festejada a

passagem da data aniversaria dia
27, dos srs. Carlos Pires, digno
gerente do Baumercio e Demctrio
Lanski, hahil maquinista dãll.
Y. P. S. C. Na chacara de pro
priedade do sr. Alvim Wagner,
ativo representânte comercial. fol
oferecido aos aniversariantes farta
churrascada regada com delieiosa
cerveja, vinho, e aperitivos. Rei
nou muito alegria· e'cordialidade.
- Festejaram dilt 3, a passagem
de seus aniv<'l'sarios as interessan
tes crianças; Maria Balbina e

Moacyr, filhos do casal Bertóncc
lo.

- Dia 5 festeja seu natalicio a

exmá. sra. d. Olivia Ferreira, vir··
tuosa esposa do sr'-Jnão Ferreira,
digno representante da Comp.
Cervejaria Bl'ahma. Parabens.

DATA H'-'
..

-

Brasil por' si mesmo, a recon-

quista da sua dignidade enxo

valhada pelo golpe de 37, a

volta da representação popular,
do regime do povo, para o

povo.
Por tudo isso, de júbilo é o

dia assinalador do regresso à
ordem legal e democrática, dia
dos mais caros para a naciona
lidade por

-

permitir aos brasi
leiros a escôlha de seus legíti
mos dirigentes, eleitos - não

pelo capricho do ditador -

mas pela vontade livre dos nos

sos patricios, únicos senhores
do destino da sua grande Pátria.

Do Diario da Tarde

3 Ano Cenoinhes
?

.
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Comarca
PrefeIto

A Eterna no oVigilancia Udenistasdos que respeitoconcerne
•••• e .... : : ••••••••

() Prefeito de Canoinhas

_
Circula às 5as feiras

anulou a

à' Lei é um 'ato

ocupa j]�ga_lmente o seu cargo
O «Barriga Verde» o velho

colega que para manter o «ma

joritario» virou a dizer menti ra,
escreveu tempos atraz que o

caso da sucessão do saudoso
Preteito Otavio Tabalipa, esta
va encerrado, agora, porém o

M.M. Juiz de Direito da Co
marca a despeito da tore-ida
do «Barriga» em brilhante sen-

tença julgando o Recurso da

União Democratica Nacional
contra a elegibilidade do erni
nente medico sr. dr. Osvaldo
de Oliveira, deu ganho de cau

sa á U.D.N. declarando o mes

mo inelígtvel.. face os disposi
tivos constitucionais que regu
lam a materia.
Desta fórma, «ficou mais uma

preocupem, «seu) 8erin-
..�--"-

-gé Ia volt-ará liquoques holandeses, tomaram
ricano.

. . . . conta. do Norte do Brasil; amas-
O 29 de Outubro é, por as- Tivem9s noticia do regresso do bios, �lCm :ambl81s. P3ct��e outr�s sando a cabeça dos nativos dei-

"sim dizer, a recuperação do nosso augusto' e competente rc- �omblt�aço�s que os pohtjc_?s assl-""""'xall.do,,-Q8,yde "cabeça chata"; oP..
---------------.....- -poner. Viaja atüalmente peio'Esta- nam, mandam � I1Ota. f?,as nao L: P. afrouxou as córdas do alaúde

do do Rio Grande do Sul, em valem como, recibo, ,PartIdo <nec
nessa época, foi marginando a la

observação politica e fomos infor- plus ultra» e o P. C. P. que vem gôa -da Ditadura, não esquecendo
mados que tem ordens e credcu- m�)l'ecelldo de0e o�. tempos De-

seus adêptos, enventando clubes
ciais para fundar um novo parti- mostenes, Platao, Cícero e outras de alta cultura corno OR Rotarys,
do que se chamará P.L.P. (partido cavalgaduras de raça qUI-) a Mulher

limpa prato) cujo programa é mais concebeu e jogou ao mundo, para
mais velho que a Sé de Braga, vêr"o que êles seriam capazes de
consuhstanciado=nurna lcgvnrla Ia- fazer.
tina de dificil tradução, TENERE Veiu para o Brasil com os pri
LUPUM AURIBUS, mas nem por .meiros bucéfalos que aflui apor-

(aixa E'éonomica federal isso perde o seu real valor. Êsse taram, sem passaporte, sem certi-

Constituio verdadeiro acon- partido que não é parecido com dões de idade e ele casnmento e

tecimento a inauguração da Cai- -"os outros, visto não obedecer ·cam- só marcou. passo quando os cava-

xa Econumica Federal, que fun-",,'>
ciona no prcdio do sr. Pedro
A. Seleme. As ceremonías ti
veram grande realce, notando-se
a presença de altas Autoridades,

-

representantes da industria e

comercio, imprensa, radio e

populares.
. Fizeram-se ouvir diversos dis

cursos que foram aplaudidos
pela assistencía.:
Assumiu a direção da Caixa

o sr. Ony Machado.

�---_._._----�----------

Não se

Hosp'ital Santa. €ruz
"Campanha Pro-Janelas'

A Direção do Hospital Santa Cruz, recebeu mals .es
seguintes contribuições: Destinsdas á Nova Construção.

OTTO FRIEDRICH CR$ 600,00
GERMANO STEIN SIA. « 600,00
OSVALDO VOIGT « 600,00
LEONARDO BREY « 600,00

SUBVENÇÕES:
Do Governo Federal, recebe comunicações que de acordo

com a verba 3,1-06-04-N.8-Pl acesso N.62 594-49: que foi aprova-v
da- pelo snr. Ministro da Educação e Saude encaminhada ao Te

zouro, a subvenção de CR$ 52.560,00 por conta do· FUNDO DE
ASSISTENC1A HOSPITALAR.

Tambem do Governo }<�ederal, recebeu a. Dlrecão.do Hospi-'
tal, comunicação que de acordo com a lei' N. "149 de 27-6-949,
Verba, 4 Obras e Equipamentos, Consignada a D.O.H.-D.N.S. foi

contemplado com a clestribuição aprovada pelo sn1'. Presidente da

Re-publica em 20-9-949: com CR$ 250.000,00 Rubricada «Assisten
cia-Medico-H<'spitalar>', processo: Exposição de l'.ifQtivos do Minis-.
tro de Educação! e Saude de N. ;736 de 15-9- 949 ora �m expe
diente final na DO-do M.E.S. destinado á CONSTRUÇAO�HOS-
PITAL GERAL-Modelo DOR lVIES.

.

D"ando Satisfação á todos os senhores assoCiados e demais
interessados do trabalho da Direção' do Hospital S&11ta Cruz,
para que a grandiosa obra em Construçãu não paralise -jamais
até sua conclusão e graças ao exforço despendido tem a Admi

nistração t::ncontrado franco apoio dos poderes competentes, como

tambem daqueles á quem foi apelado para campanha de Janelas.
A Direção do Hospital S. Sruz, agradece a todos aqueles que

tem prestado seu auxilio �m prol esta nobre instituição e con

vida-os para fazerem uma visita á nova OBRA e se constatarem

de sua grandiosidade e utilidade.

Canoinhas, lIIuitn em brpve _contará com ,mais este grande
p util melhoramento.

vez provada» a ETERNA VIGI
LA-NCIA udenista assegurando
o cumprimento da Lei e pugnan
do para a manutenção das ins
títuicões democráticas.
É preciso que se note:- aqueles

que pretenciosarnente julgam
serem «majorítario» e pensam
poder fazer e desfazer a seu

bél prazer, tudo quanto lhes

possa assegurar mais um cargo
publico, mesmo contrariando os

mais comezinhos prineipios le-

as congregações e congressos, as

mafuás e gafieiras, os tubarões e

os açambarcadores, etc., que é
para ajudar o povo' a pensar que
isso de ter fome é sujestão, im

pressão bosta do estamago. Comer;
para quê p A comida tambem é
coisa que se põe -fóra, porque de
pois de usada para mais nada
serve.

Outros capitu los, artigos e ali
neas tem o programa do P. Lp.
mas fica para aproxima vêz.

MANÉCO

Agen�ia Municipal
Estatística

Recebemos a seguinte:
Circular n. 21

Canoinhas, 25 de outubro de Hl49

Prezado Senhor:
Ao deixar o cargo de Agen

te que até esta data vinha
exercendo neste- órgão estatís-

. tico, venho vos externar minha
sinc,era gratidão pelos valiosos

préstimos e colaboração em ge.
ral que sempre - bem empres
tastes para a consecução e o

melhor êxito dos trabalhos, es
tatístiéos' canoinhenses, os quais,'
indubitávelmente, m�Ho repre-

.
sentam no conjuntú da estat.ís
tica nacional.
Como derradeira solicitação,

apelo para o vosso nobre espí
rito de patriota e de amigo da
estatística no sehtidd de pros
seguirdes colaborando coin o

meu sucessor legal, quer lhe

prestando informações concien
ciosas como sempre, quer aten
déndo-o com o vosso cavalhei
rismo costumeiro, o que rever

terá em pról da nossa estatís:'
tica e da nação simp,ltaneamen-

de

gais e democraticos, mais uma

vez tiveram o dissabôr de amar

gar essa grande «derrota. jurí
dica, que vai completando o

rosario de suas malfadadas
especulações de politiquice de
campanario.
Com a sentença do M.M. Juiz

da Comarca, diante do recurso

da V.D.N. o respeitavel cidadão
dr. Osvaldo de Oliveira, dentro
da Lei não é Prefeito de Ca
noinhas.

S. Excia. sabe disso ha mui
to tempo, mas ... o «majoritario»
disse :- ..

Df. Euclides c.
j

(Intra
Em gôso de férias viajou até

Sorocaba, suai cidade natal, acom
panhado de sua exma. Iarnilia o

ilustre Juiz de Direito da comar

ca sr. dr. Euclides Cerqueira Cin-
tra. '"

Foi ·inaugurado O maior
Túnel do Brasil

Fica êle localisado no'
Município de Canoinhas

A conceituada firma Odilon
Mâder, tendo como técnicos os

irmãos Gilio e João Carôta, en

tregou ao exmo -. sr: Tte. Cel. Ma
rio Popp de Figueiredo, Coman
-dante do 2° Btl. Ferroviario o

maior túnel de um furo constru

ido no Brasil, acha-se êle locali
sado em nosso Município na es
trada Rio Negro-Bento Gonçàl
ves, O referido túnel méde 1.513
mts. e 90 cts. de' extensão.

A cerimonia da -entrêga foi fes
tiva, estiveram presentes todos os

srs. oficiais do 2° Batalhão Auto

ridades de Maf'ra, Ri" Negro c

Curitiba; Canoinhas /pl'imou pela
ausencia. '\
Falou ,o ilustre engenheiro Dr.

Mâder entregando o túnel, rece

berido-o (J exmo. sr. _ Tte. CeI.
Mario Popp, am'bol'l os oradores
foram vivamente aplaudirl0s.
Houve farta churrascada e;gran

de assistt'llcia.
... ..".........._�_<N' _

te, -poi;; é certo que "fazendo o

Brasil a estatística que deve

ter, a estatística fará o Brasil
como dêve ser" - cuja afirma

ção se completa com outra, qui
cá ousada ma� irrefutavel: "Nin- -

guem pode bem governár sem

a exiStência de bôas est;:ltísticas."
Com protestos de elevada es

tima e especial consideração,
subscrevo-me mui

(:ordial e A tencíosame:nte
Francisco Timóteo Bojarskí

Agente de Estatística

-

nao deve FaltarAs-sim como o "rio corre para 'o mdr, o
-t

.

Café MARLY em sua casa

/, .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:: Bdnco lndústrie e Comércio de Std. Cdtarina SlA

=

� Matriz: IT" JA í Fundado em 23 - 3 - 35 5S!ii

� Enderêço telegráfico: <<I N C O» ::
�

�

� Capital integralizado Cr$ 15.000.000,00
� Fundo de reserva legal e outras reservas em ·31-12-48 Cr$ 22.343.244.40

=

� Total do não exigivel Cr$ 37.343.244,40
. . -

.�
== Filiais, Escritorios e Agencias em: ;;;;;;:"
-

Araranguá - ·Blumen3u - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam-
=

� birela ,- Chapecó - Concórdia - Cresciúma - Curitiba - Curitibanos - <;árppos No-
==

vos - Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial- Ituporanga - Jaragua do Sul -
e Joaçaba ---:- Joinville - Laguna ---:- Lages - Mafra - .Orleães _:_ Piratuba - Porto União
;5 - Rio de Janeiro - Rio Negrinho -_ Rio do Sul - São Francisco de= Sul - São Joa-
5 quim - Taió - Tangará - Tíjucas - Tubarão -:- Urussanga - Videira

.

--

= =

:= Filial' do Rio ae Janeiro: Filial. de Curitiba:
--

� Travessa do Ouvidor, 17 - A (terreo) Rua Monsenhor Celso, 50.
C· P tIl 939 Caixa Postal, 584 ..0=
aixa os a, ""

- Telegramas: "R I O .1 N C O" Telegramas: "I N C O" ,;;:,.
a::: ==

§ Taxas de Depositos -

� CONTAS DE MOVIMENTO, CONTAS A PRAZO: _

=

- À Disposição 2%a. a. Com aviso de fiO dias 5%a, a. ==.
� Limitada 3%a. a.

" " "90. " 5V2%a. a. =

=Fi'i Particular 4%a. a.
"i, 120' "

. 6%a. a.
=

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

I::;; " "i ano, 6V2%a. a. --

== DEPÓSITOS POPULARES 5%---. _

= Depósitos especiais a prazo e c/aviso, saldo mínimo de 50�OOO,00 7% a. a. :. ==-

: CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL �
-= Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esquina Rua Major Vieira ;;;;;;;;.
=

�

! (Com' casa forte subterranea) �
SE' r

;;;;;;:"'

= Abra uma conta. no "INCO" e pague com cbequel =,-

=

IIIQllmlllllllllllllllml111111111lllmn1mill1lmmPlIIIQ1OOIID111ll1llmmlllllll1llIIliI!l"llllllfllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiliilijml�1II11111l111111l1!1!llllIilllll!1II!
Indicador Profissional David Novaski

Granoe fmnorio Comercial
(A�tiga Casa ltIume�huk, _& C�a)
.' , Rua' Pauãa Pereirá �'. '-'.

A casa comercial que mais
barato vende, 'nesta cidade,
e que melhor serve á sua

. '.' fregúezia
CANOINHAS Os preços de. mercadorias

..•....•........ - ...--.-...............................................................................

de. primeira ·n�cessidade pa-
SENTISTA ra casas de: familias são

supremarnente arrazadores.
.. '.;

ADVOGADO

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

Dr. e

Rua Vidal Ramos Caixa Postal, .105

,

Maye..r Tem em .astoque:
Sêdas. tecidos de toas especie,
armarinho. roucas feitas para hOI
mens, aenhor as ':e crianças, Cal
çados, .louças-e aparethc s para
cosh,ha e tantas outras coisas

-

< i. t .

que convidamos aos .consumi-
dores para urna visita, sem com

prornisso n? �casa que vende
mais barato em Canoinhas, a

',:: casa de
'. D��íd Novaski

PM� certo - Medida exata

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

Praça Laura MUller
CANOINHAS Sta. Catarina

MÉDICO
/

Baterias e peças avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa'Erliia

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

Varizes é Ulceras da perna sua cura garantida

2)�. 1he",de� de. A�(l,Ufo.
Avenida João Pessôa' 68

Curitiba

Aluminio

Pref_ram
sempre

CAFE OURO
gostoso até a ultima gota

Vendem-se
Dois terrenos: Um no quilo

metro 100 da estrada Rio Negro
- Bento .Gonçalves com 25.0
alqueires; outro em Rio das An
tas a 1.500 metros da Estação,
com 60 alqueires de terras de
cultura e 40 alqueires de
erva I com 1.000 arvores, (mais
ou menos).
Para ver e tratar com o sr.

.Jovtrso .Tabalipa
na séde do do distrito de Pa-
panduva. 181-3 .

Si te ,CQÇOS, não te coces! ...
Passa Mitigai, que isto passa!...

_","

51 , BAYER é bom

", :

..

(Iube de (aça, Tiro e Pesca «Major Tomaz Vieira»
EDIT'AL

, ,

De ordem. do senhor Presidente e. para conhecimento dos
interessados torno publico a abertura da temporada de caça de
POMBOS DE IMIGRAÇÃO (Pomba Preta ou' Pombo de Saleiro)
a partir de IOde Novembro do corrente ano.

, Canoinhas, 15 de Outubro de 1949
Selerne Isaac Selerne

Secreta rio . .'
.

Nota: Advertimos aos nossos associados a necessidade de
providenciarem a Iegalisação de seus portes de armas de acordp
com o Edital expedido e publicado pela Delegacia Especial de,'PO.
licia.

. .

187.-2

Vendem-se
Uma oficina de sapataria com

2 (duas) maquinas, sendo uma

«Singer» esquerda e outra mar
ca «Burrucha» e demais uten
silios.
- Urn .Jóte de terra com 15

quinze) alqueires, situado no
quilometro 100. da estrada de
ferro Rio Negro - Bento Gon- �

çalves.
- Um outro lote de terra D;{)

Km. 110, com 13 (treze) alquei
res e 3 (tres) quartas, com :2 '

(duas) casas de moradas, e mais
outro terreno com 152 alquei
res. no mesmo Jogar e ainda
U!Jl outro terreno em Rancho
Grande com' 110 alqueires, com
uma "cflsa de morada, tudo por
preço .de ocasião. )

A tratar com o sr. Ernesto
Fernandes.jrasts, cidade. 173-2

Vendexse
Vende-se um terreno com 75

alqueires com casa e demais
bemfeitorias, a 18 quilómetros
distante de Três 'Barras e a 4
da Estação Ferroviaria de Bugre.
Bôa Terra, bôas casas. 180·2

Os interessados podem pedir
informações á viuva d. MARIA
GURCZAKOSKY/ em Barro
Preto - Bugre - R. V. P. SX.

Faça do Correio do Nor.
te o seu jornal:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Banco Índústrie e
,
!

Comérci'o de Santa (àtarina

" I

CORREio DO NORTE

fJ
.

SEMANARlO DE MAIOR TIRAGEM E CIRCULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

/

S/A
...............................................................B ����:; .

Séde:�ITAJAí SANTA CATARINA
- FUNDADO EM 1935

(14 anos .de existência)

Cr$

25.748.921,80

. ,

FILIAIS,' AGENCIAS E ESCRITÚRIOS 'NO ESTADO DE SANTA CATARINA: .

Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Cambirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos
Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleães - Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho" Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió - Tangará - Tijucas - Tubarão - Urussanga - Videira - Xapecó
Fili.1 CURITIBA: _( Rua Monsenhor Celso, 50 Fili.1 RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)

(39' D t t)Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INOO» epar amen 0S
Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «RIOINCO»

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 24.111.126,80 Depósitos em 30·9-1949 Cr$ 322.546.054,90

Balancete Geral em 3-0 de setembro de· 1949

A - Disponivel
CAlXA

-

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do

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

B - ·Realizável
Titulas e valores mobiliários:
Apólices e obrigações Fede-

, rais:
Em deposito no Banco do
Brasil S/A., _ à ordem da.
Sup. da Moeda e do
Crédito, ,

no valor total
nominal, de Cr$ ...

4.100.800,00
Em carteira
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotacários
Titulas Descontados
Agências no País
Correspondentes no País
Outros Créditos
Imoveis -./

Outros valores
C - Imobilizado \

Edificios de uso do Banco
Móveis e Utesílios
Material de expediente
Instalações

O -. Resultados Pend�ntes
Juros e descontos
Impostos '

Despesas Gerais e Outras
.

Contas
E - Contas da Compensação

Valores em garantia
Valores em custódia
Titulas a receber de C/

Alheia

GENÉSIO M. LINS

ATIVO li' PASSIVO
---------------------------------------------------

13:'::'53.089,70

4.022.172,90

3.475.645,10
300.158,30
174.534,00
50.000,00

1.845.000,00 5.845.337,40
3.258.000,00

�.64.728.970,40.
,L343,913,50

260.320.116,40
256.417.409,10
17.040.398,00

578.326,20.

Cr$

441.391,10
7.070,031,90

69.719.9\60,50
53·322.011.50

Cr$c-s

15.000.000,00

c-s

15.0UO.000,00
2.700.000,00
19.200.000,00
2.211.126,80 39.111.126,80

.F - Náo exigivol
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão

.

Outras Reservas
,

43.324.184,40 G - E.lligivel
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo

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

4.915.081,70
21.595.688.30
67.328.796,2Q
23.910.309.40
55.920.806,80
6.332.705,80
11.989.271,70

. \

191.992.659,90

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos: "--

.

a prazo fixo
de aviso prévio 130.553.395,00

---�-----

322.546.054;90OUTRAS HESPONSABI
LIDADES

Obrigações Diversas
-r <Agências no Paí�

Correspondentes no Pais
Ordens de pagamento e ou-

'do
- \

tros cre itos
.

Dividendos a pagar

H - Resultados P,_ndente.
Contas de resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

._ garantia e em custódia
Depositantes de titulas em

cobrança:
do País
do Exterior

600429.133,60
.

2.563.504.10
69't.651;60 612.790.626,10

147'.703.706,00
270.075.096,00

370.725.615,30 788.504.417,30
1.461.712.880,80

ITAJAÍ, 12 DE OUTUBRO DE 1949
BONIFÁCIO SCHMITT

OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAUSEN

<, ANTONIO RAMOS

9.736.668,40
2.287.085,30

.

lW4.496,60
39/10

237.362.30
.

473.149,70

4.154.851,10

Diretor - Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX B�UER

. Diretor - Gerente
'

DR. MAR�O MIRANDA LINS - HERCILIO DEEKE
Diretores í Adjuntos

,
'\.

12.228.289,30

16.927.230,70
2537'21&.909,7(l..-- -----.

20.596."698,60
r�

8!08Ô.431,io
253.780,90 299.137.051,00

---

621.683.105,90

12.414.230,80

4,.865.363,10
417.778,802,00

370.655.92.710
69.688,20 370.725.615,30 788.504.417,30

--------'-----------,,--'---::I-.4:6i�7i2�880,80
L

Diretores

ERICO SHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 22.638 e CRC nr. 0179
SERAFllVI FRANKLIN PEREIRA
Sub. - Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 17.391 e CRC n. 0181

Fátima e os «Ouíros» Fatos dos' tempos modernosVEADEIRO
Desapareceu dia 3 de Outu

bro de 1949 de Três Barras, um
cachorro brazino grande, vea

deiro, chama-se TIGRE, quem
der noticias será bem gratificado.
LYSANDRO TABALIPA. 182-2

Louças
por preços

redundlsstmcs

-Casa Erlita
- (. .

Oquee bom e u", tesouro
Beba pois, o C a fi é

«OURO»
forl�as, ES_RIJIl Manchas 1Ulc.ras I Relmallsm8

"ELIXIR, Df nUfiUflRr

Faça do Correio do Nor
te 'o 'seu jornal."

\,

Para avaliarmos devidamen
te o valor das peregrinações de
"Nossa Senhora de Fátima por
certos paizes, como os Estados
Unidos, a Inglaterra e a agora
a Africa do Sul, devemos ter pre
sente que eles são de maioria não':'
católica e 'oficialmente' protes
tantes. Não contando a sementei
ra de graças nas almas dos que
à Senhora se rendem sem .condi
ções, bastaria só o movimento
de curiosidade que por toda

parte SE;! levanta nos arraiais
não-catolícos, para dar por bem

empregadas as viajens e as can

seiras das pessoas que acompa
nham as «Imagens peregrinas».
Numa cidade espiscopal an

glicana da África do Sul uma
comissão de elementos repre
sentativos veiu pedir licença ao

Bispo católico para a imagem
entrar na catedral deles, por
que <tambem gostavam muito
de Nossa Senhora». A resposta
teve de ser negativa.; Retira
ram-se pesarosos, mas foram dali
abrir de par em par .as-portas da
catedral anglicana,' donde as-

sistiram respeitosamente á pas
sagem da procissão...

_

Mais admirável, porem, tem
sido a atitude dos membros de
varias. seitas luo� Estados Uni
dos, onde mhltos tomam parte
nas procissões e vêrr, 'aberta ou

encapotadamente, admirar -a

Imagem, tocar lhe e orar dian
te dela. E são muito mais aque
les

. que procuram Iiteratura pa
ra inteirar-se dos fatos e assim
ficam a conhecer a mensagem ...

O acontecimento de maior re

tumbáncia, no entanto, foi a pu
blicidade que o celebre «maga
zine» Life, de Chicago, deu ao

«milagre de Fátima», no seu

numero de 20 de Dezembro pas
sado., Life tem-uma tiragem de
onze milhões de exemplares,
que em poucos dias se espa
lham e vendem por todo o mun

do, mas principalmente nos Es
tados Unidos. Era considerada
como um baluarte inexpugnavel
do protestantismo, e é lJma gran
de graça a entrada nela dum
artigo sobre Fátima, de mais
a mais escrito em termos cor-

, Com o advento da Democra
cia sustentado com energia por
homens de grande cultura, mo
dificou completamente as cou

sas, os fatos, as safadezas de

que a politica brasileira estava
s�turada.

'

Ha, ainda, muita bandalheira,
.

muita sujeira,' mas ha tambem
muita gente sabida e conciente

do papel que ocupam no seio
da coletividade.

O· Judiciaria, por exemplo, é
composto, na sua maioria, de
homens probos e honestos, ver
dadeiros Sacerdotes da Lei. por
isso, já não é dado 'ao Gover
no «mandar» sozinho, com a

sua decantada maioria de As
sembléias e Carnaras, «outro po
der mais alto se alevanta», em

outros setôres, derrubando por
terra os tumulos erguidos para
enterrar a Democracia.
De vez em quando os Gover

nos de hoje, em qualquer dos
Estados Brasileiros, que ainda
trazem no balandráu de seus

desmandos o fedôr da Ditadura,
vão tomando na cabeça com as

anulações de leis, A' decretos e

nomeações.'
Isso é Democracia!

retissirnos e bastante exatos ...

Ocupa 4 paginas com. 17 gra
vuras, todas muito interessan
tes ...

Espera-se que. a Life aceite
brevemente urna reportagem so

bre a maravilhosa «peregrina-"
ção» de Nossa Senhora de Fáti
ma pela America. É ninguern po
de calcular a influencia bene
fica que por estes .meios mate
riais a Virgem Santíssima vai'
exercendo nas almas dos «Ou
tros» ...

Transcrito da «Voz da Fatima»
.

\

por

CELIO

o . Anundo é a Alma'
do Megocio IXAVIER MONTEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rotary internacional "no'<3 - CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Novembro de 1949 - N. 112

O Rotsry internacional que
segundo estatísticas oficiais em

l° de-Julho de 1949, tinha 6,834
Clubes com aproximadamente
330.000 componentes em todo
mundo, é dividido em distritos
que não obedecem sempre,
fronteiras certas de paizes ou

estados, São estes distritos atual
mente em numero de 292, di

rigidos cada por um rotariano, '

que recebe o nome de Gover-

nadar, sendo seu, mandato por
um ano, a começar em 1 ° de
Julho. Santa Catarina e Paraná
formam um distrito que tem o

1. Aniversario
A gente gosta, sempre, de sa- gloria insofismavel, límpida e

bel' a origem das coisas. O es- pura da fundação do Grêmio
,

pirita humano vive dependura- Estudantil Canoinhense cabe a

do em interrogacões. Quem teria Aziz Seleme. E os frutos da agre
fundado o Grêmio? Porque teria miação que ele fundou fa"lam
lhe -nascido?· mais altojío que quaisquer pa-
Uma pessôa de apenas um lavras elogiosas que poderia a

ano de idade, não pode lá ter crescentar a seu nome.

grande biografia.' O Grêmio, Porque teria o Grêmio nasci
porém, parece ser álguem pro- do? Isto é, quais suas finalidades?
digío, porque havendo atingido Finalidades imediata: O es

esta idade já merece as colunas porte. Consequências: os que
dos jornais e a admiração de advém da sua prática, e a união
toda uma cidade, cujos comen- de todos os estudantes de Ca
tarias atravessaram o município noinhas. �

e se derramaram, pelo estado Terá, o grêmio atingido a fi-
inteiro. nalidade a que se propôs? Pen-
Mas' respondamos a pergunta sarnas que de sobêjo, Pensamos

que formulamos acima: quem . que foi mesmo, além do' que
teria fundado o Grêmio? Disse pretendia. Ao Grêmio cabe á
Emerson: "Uma grande insti- honra de ter sacudido a inde
tuição é a sombra ampliada de ferença da mocidade canoinhen
'um so homem, Numa grande se. Veviamos num marasmo. O
obra apenas um pensa, os outros esporte, execeção feita ao fute
escutam e aprovam ou desapro- bol Ibernava. E as poucas ten
vamo E no .caso do Grêmio foi tativas que se faziam para ar

justamente isto que aconteceu. ranca-la deu dorrnênsia, acaba
A ideia de sua fundação não ram desmaiando também. Até
nasceu em varias cabeças. A que' surgiu o Grêmio. Congre
ideia da sua fundação é filha gando algumas dezenas de [o-

'." cl.e�4lpeoas.'Fl,lm .e�pirij;Q�. E':;l).oj� .vens..a quem _SQDxS,\va o entusí
é 'tempo de �evel�-la 'em pu> . asmo, e onde' havia Um líder
blico para que ele possa rece- dínarnico soube o Grêmio dar
ber as' justas homenagens. A um tal empulso ao esporte ca-

Faça do CORREIO DO
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(Agora sob o patrocinio de JOÃO SELEME
VOCÊ SABIA que a oficfua João SELEME, dispõe

de peças e acessorios Ford e Chevl'olet?
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficIua e fenaria, deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortimento de correias de lona
para indttstrias, "a organização do sr. João SELEME vende ma-

A . quinas Agricolas? ..,..

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

,

n? 120, sendo {,ualmente seu

governador o sr.,:Arnoldo Sua
réz Cu n e o, ci�urgião-dentis
ta, residente em. Florianopolis.

,-PIlOS I.�RE�
.

e ./fiJJ D ([)
....
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Aniversarios Herdlio

.

Luz
FAZ�M ANOS: '

Dia 3, a menina SoeI i Terezi
nha, filhinha do sr, Basilio Hu
menhuk; o menino Amaury, {ilha
do sr. Alfredo Carneiro de Paula;
o sr. Antonio Mansur, capitalista
residente em São Mateus do Sul.
Dia 4, a distinta srta. Valdi

na, digna filha do sr. Rodolfo
Bayerk a graci I meui lia Sorria Ja
nico, fiJhi I'ha do casal Orlando
c Ceci Hostrrt.
Dia 5, o estimado cidadão sr!

Antcuor Almeida, honrado gereri
te do Inco, em Mafra; o nosso'
amigo sr. Henrique Bootz, residen-
1<' em Caviúna; o jovem Adir
Prohmanu, da sociedade de Três
Barras; o menino Levinio, filho
do SI'. Henrique Wallof; a distin
ta senhorita Zita Zipperer, diléta Comemorou dia 29 de
filha do sr. José e de d, Durcila Outubro O transcurso deZipperer: o sr. Oscar Rauen, hou-
rado Coletor Federal em Morretes; mais, um natalício o .estí-
a distinta senhorita Regina Luiza, made- cidadão João Ferreira,
filha do sr. Emilio Olsen, residen- ativo representante da acre
te em Joinville. ditada e conhecida Comp.
Dia 6, a exma, sra, d. Estefa- Cervejaria Brahrnav.de Curi

nia, virtuosa esposa do nosso ami- tiba. Reunidos seus .parengo sr. Oriomar Scheidt, residente
em Divisa-Paraná; o estimado pin- te� na res�dencia -de seus

tor Carlos Jankoski; a distinta pais, festejaram na suave

srta. Julieta, dileta filha do sr.
� intimidade, a passagem da

Coronel. Otavio Rauen, residente aludida data. O Sr. Fer
em Curitiba.

Dia 7, o nosso assinante sr.

Eduardo Klotziusky, proprietário
nesta cidade e a estimada srta.

Diva, dilêta (ilha do casal Ricar
do Tavares, residente em Três
Btll'l'as.

Diu- 8, a exma, sra. d. Otaci
lia, virtuosa esposa do sr. Herci
lio D. da 'Silveire. do alto comer
cio déstl{J)H'aça;' a..l1Ieúina Marly..
filhinha do casal Ludovico Bom; a
senhorita Dorotéa Gapski, residen
tI' em S, José dos dos Pinhais; a
in! eligente garôta Mara, querida
Iilba do casal Narciso Prochmann;
a distinta senhorita Cecilia, dileta
filha do sr. Josê Furtado, residen
te em Mafra.
Dia 9, a exma. sra, d. Joana

Kaehler, digna esposa do nosso

agente em Papanduva, sr. Pauli
n« Furtado de Mé!o; o sr, Erníricd
Murzall, co-proprietario do acredi
tedo Bar Guarany e pessoa muito
estimada nos nOSS05 meios sociais
e comerciais.

A todos nOssos parabens.

Grandes homenagens íorám preso
tadas em Floriauôpolis, ao grande
estadista Hercilio Luz, pela passa
gem do 25° a n Í ver s a r i o
de sua morte, que por duas
vezes foi governador do nos s o

Estado e Senador Federal.
A seu filho dr. Abelardo Luz

que se encontra na Capital lam
bem lhe fl_)Í oferecido homenagetns.

Nascimento. .

, _
Está em festas desde o dia 2�

,de Uutubro o lar feliz do distinto
casal Ataíde e Natércia Alage,
pelo 'nascimento do robusto me

nino que se' chamará José Pedro.
Felicidades.

Sr. João Ferreira

noínhense, que esse' empurrão
até hoje y.em, envolvendo tudo

..onum,a" ftVàj!iU·rcfI€, �cle progresso
continuo. O gosto "pelo esporte
contagiou a todos como uma

praga benéfica.
Ai está. êsse marco imprere

NORTE O seu Jornal civel da quadra de esporte que
se ergue no centro da k,cidade.
Um atestado evidentissimo de
que o Grêmio muito fez, muito
quer e muito pode. Por certo,
os estudantes não construiram
sozinho esta magnifica praça do

esporte. Mas ele cabe, direta
mente e indiretamente a gloria
de sua construção. Diretamente
porque a eles pertence o pro
jeto e a iniciativa, e indiretamen
te, pelo que já ficou dito acima,
porque despertou os desportistas
canoinhenses. Hoje há outras
tantas agremiações côngtmeres
em nossa terra que trabalbam
peJo mesmo fim e cõm igual
entusiasmo, más isto só vem &ba
nar e coroborar- a obra dos estu
dantes, porque nasceram resul
tantes das atividaides gremistas.
Hoje todas elas se desemvolvem
e adestrarr. lado 'a ladn com o

- Grêmio e todos elevam mais e

mais o esporte canoinhense, de
quem o esteio mor é sem duvi:
da o Grêmio EstudantiL
E neste dia em que s� come

mora seu primeiro aniversário
de fundação vêmo-nos obriga
dos alevar aos estudantes no'3SO

irristrito apôio, vosso r(::sto de
confiança e conforto,' e nossa

declaração de que, com efeito;
êles�tüem o azougue de
vossa mocidade, a nota vibran
te da nova...geração,e o símbolo
de uma juventude que se levan
ta e ergue nos obros o futuro
de um grande município.

Lindissimas
Rendas

Fitas, Linhas, 'I'oarhas riscadas na

Casa '�Ern-ta
'1

A1/NI-ÍLJ NA,rUPE.?A PAC/�
FICA. FICA (,c"\:30 €Nr:-u
I?EC/P,4 Ao PESCOB/2/R
MARC,,4S PE SA TOil/ NAS'

TOALl-IAS.

reira conta com, largo cir
culo de amizades, porque
sabe conquistar amigos, pela-
sua vérve, por seu espirito J

moço, e ainda pela habilí
dade com' que se conduz
ante a grande freguezia da
renomada' companhia, por
isso, percorre, a cidade e o

Mdfiicí:pfo sempl'e 'bem re

cebido.
Ao s".' João' Ferreira,

I
embora

't,arde enviarn?s-lhe nossosparabeos.

e em seguida tornar uma chica

ra do Caiá .Ouro para acal
mar SE'U enfurecimento

Faça do Correio do Nor.
te o seu jornal. '

Visita'
Deu-nos o prazer de sua visita

o sr. Carlos Eggers, socio da fir
ma Eggers & Rempel.

Os que viajam
Vimos na cidade, semana pas

sada, acompahados de suas exrnas.

famílias os S1'S. Heinz Hauffe, ban
cario em Tangará e Hercilio No
vak, do Banmercio de Videira e

deputado 01'ty MachacJo.

Cólonos e

Criadores
Vacinem seus a9imais contra todas as doenças infecciosas.

A firma A_Garcindo �Cia_
�

têm sempre um grande estóque de produtos veterinários
Prycurem a referida firma, ou seus agentes:

Em Agua VerL1e Mtchél Seleme
Bela, Vista do Toldo Waldemir') Waz
Valões Alípio Artigas
Rodeio Grande Amadeu Veiga
Timbózinho João Reinert
Três Barras Leoçádio Uhlir

.

Santa Cecília" Irmãos Fernandes
Rio Claro Sebastião Becker

Todos os agentes 'têm :vacinas em estóque, para pronta ,I .

129-P entr�ga. -

•

Atenção
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