
Promessa
A

Eis um trecho de uma defeza prévia apresentada num processo-crime em curso nesta Comarca de
"PARA PÔR AINDA NÊSTE
QUADHO MAIS UMA NOTA.
CRÚA DO REALISMO, E PA

RA ACENTUAR A INTENSI
DADE DO TORMENTO POR

QUE PASSA O DENl}NCIADO,
SUFIClENTE SERA DIZER
QUE ÊLE ESTA MERGULHA
_po NO INFERNO DANTES-.

--

va do Governo
EM HORRIVEL PROMISCUI
DA DE, DE SEIS PRESOS NU
MA r:ELA, IMUNDA E ABJE

TA; COM MENOS DE DEZ

METROS QUADRADOS. EM
TUDO E POR TUDO; LEMBRA
OS PRESÍDIOS SOVIÉTICOS,
DESCRITOS POR VICTOR
KRAVCHENCO EM SEU

ao Mu
MAIOR VERGONHA 'DE CA.NOINHAS

CO, NA VERDADEIRA GE

'ENA QUE É A CADEIA PÜ
BLICA DESTA CIDADE; PRE
SÍDIO ÊSTE QUE ENVERGO
NHA A C[VILIZA.ÇÃO CATA
RINENSE.

OS CUBICULOS SEM HI
GIENE;A SUPERLOTAÇÃO DE
DETENTOS COMPRIMIDOS

çÃO SIBERIANA, DAS PÁGI
NAS ESCULTUHAfS DE ])OS
TOIEWSKI, NA "RECORDA
ÇÕES DA CASA DOS MOR
TOS".
ESTA NOSSA CADEIA Pt

BLICA, FÔRÇA, NATURAL
MENTE O EMBRANQUECI
MENTO DAS TÉMPOHAS DE
UM DEPTTA DO".
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Dizem que somos derrotistas,
demolidores e outros adjetivos
mais chegados aos cerebros sem,

fósforo.
Nós não queremos é passar

por tôlos, nem dar patadas, em
meio de gente. culta e ladina.

N9sS0S comentarios sobre poli
Circula às 5as feiras tíca nacional e, sobre adrninis

tração estadual ou municipal, se
não vêm em linguagem pura e

castiça, em bom vernáculo é

TENHAMOS PACIENCIA
.

Ment.·ras da Semana porque queremos que todos nos

entendam. Os cultos cornpreen-O Superior Tribunal resolverá o Nereu está cotadissimo pa- dem e os menos lido nos en-

Os meios pessedistas andam isso e Canoinhas terá, então, no ra candidato á -Presídencía da tendem, é o quanto basta. Não
abalados com a nulidade da eleí- Prefeito le- Republica., usamos rodeios, nem subterfu-

seu ,governo um
dei

, .

li dção do sr. dr. Osvaldo de ou- galmente eleito. O Dr. Osvaldo não eixara a gios, conosco e � 1 no uro, na

veira, considerados. os votos co- Prefeitura. madeira.
mo se fossem dados em branco A préssa é inimiga dos Deuses, Quando dealbar o 1950, 05 Essa adulação constante que
e a validade da eleição do can-

mais algumas semanas e tudo
1 automáticos tilintarão. se vinha fazendo ao sr. Nerêu

didato udenista que foi o sr.
voltará aos, eixos para alegria O P. S. D. local encontra-se Ramos, deprimindo outros prb-

dr. Rivadavia Corrêa. de todos nos. como sempre ... unido ... coêso .. , ceres politicos,martirizando com

Tenhamos paciencia. Jà anda disciplinado. a ponta da pena figuras de re-

lá pelo Rio de Janeiro o recur- L o.u ç' a s
Si o Nereu for para o P.T.B. lêvo da U. D. N. tinha que ter

so da U.D.N. recorrendo do efei- continuaremos no P:S.D. fim. E vai ter ...
tu suspensivo da sentença re- por preços Prefeito udenista não manda- BtN

A -

rá na Prefeitura de' Canoinhas. as a que o sr: ereu nao

querida pelo. P.S.D. r e·d u zl d· I" S S ," mos seja escolhido, (como não será),
� de se acreditar que dían-

-

O "Barriga" não mudará ja- candidato á Presídencía da Re-
te do brilho da sentença .dos

C· E I. m._ais
de idéas nem de ... convie-

publica e que sua estrela politi-
ilustres Juises de nossa Com,ar-. .asa r .ta .:o��:" .;__ , c� entre na penumbra, c.o�eça-'ca,.o Tribunal confitP.(i� <- tu9o..:�,w<""r -&�,>t �.'<a -�,>. ato ,. . �.' :'A�t�$�êfb� &ai e c�rneça; "��i a�d������:ad���u�f.�;t:n��·'
As verbas prometl"'d�'s ,Esse partido do sr. Adernar rr:as,. SIT?' de um hom�m que

,

..... de Barros anda cheio de azar dlstrlbmss.e empregos, �mecuras
sempre uma grande distancia, em S.�Cataril\a. Ha tempos no- e cargos a. vo�ta�e. e ele: o en

Distancia, infelizmente, quase tícíamos que 'em Laguna antes deusad�: ficará s.osmho a espe
sempre invencível, ainda mais da fundação do Dii etorio hou-. ra"dos bons amigos de outro

quando ,a premesse tem mais ve briga e... falatório á béssS".· ra .,.

fim político que administrativo.
.

Agora vem-nos de Floriano- A reviravolta desses últimos
Faremos votos que as outras polis o telegrama abaixo. que dias no cenario politico foi de
verbas a que se refere a A IM- -

a «A Noticia» publicou -no dia . _

PRENsA tenham melhor sorte 24 do mês passado:
e cheguem ao seu rlestino. «Fpolis, 23'- (Da Sucursal) O

,

pe promessas, para fins elei- Diretoria do Partido Social Pro
torais o povo anda cheio. Pre- gressísta aqui recebeu uma men
cisamos é de mais sinceridade e sagem do sr. A dernar. de Barros
mais realisações. Informando que o sr. Manoel
Portanto o motivo invocado Pedro da Siveira era o unico

pelo Coronel Cid é fraquinho. credenciado para organizar o
Esses �ão oS comentarios .c!e partido neste Estado. Reunidos

nossa brilhante colega «Região hoje os membros desse Direto
Serrana» que se pU]_Jl!ca em

_ rio, em face da carta do sr.

Lages. Jornal qUE' sabe. o que Adernar de Burros, reuniram,
escreve. fechando a séde instalada á rua
As verbas votadas no ano Felipe Schmidt.

passado, para pontes, estradas.
_ Que é que há, gentes?!

etc. ainda cá pOI' Canoinhas não

chegaram é o que temos a di-

Diretor-proprietário : SILVIO A. MAYER

Redator: GUILHERME VARELA

CAN:OINHAS SANTA CATARINA

. O nosso prezado colega que
dirige a A IM?RENSA de Caça
dor num tópico que 'leva por
título PORQUE DEVES ESTAR
COM NEREU, enumera uma

serre de verbas, que segundo
êles foram votadas

I
para nosso

Estado no orçamento da União
e por iniciativa da 'bancada ca

tarinense.
. Entre elas uma de Cr$300.00,OO
destinados ao jáereo Clube de
Lages. Devemos informar ao

ilustre Coronel .Cid Gonzaga
que esta verba já foi cancelada
e que Lages não mais a rece

berá. O mesmo caminho tomou
outra de Cr$ 700,000,00 destina
da a auxiliar a Exposição Agro
Pecuária de Lages. A Exposi
ção fez-se graças a Deus, sem

ela. O CeI. Cid, como velho po
litico, sabe perfeitamente que
entre a verba lançada no pa
pel e entrega do dinheiro há zero

o que se passa rro P.S.P_
Encontra-se o partido numa acordo com o seu substituto,

encruzilhada:- continuar na pos- comprometendo-se, por exern
se do governo do Estado ou per- plo, a social' um candidato do
der os Campos Eliseos, P.S.D. aos Campos Eliseos para
Surpreentendentes revelações (> proximo quatriênio. Esse can

fez um jornal do' E. S, Paulo dida'to poderia ser o p;uprio sr.
sobre a política, que muite, nos Novelli: Junior, que, nesse caso

agrada transmiti la aos nossos tl1mbem renunciaria, sendo su-
leitores. bstituido por um novo-gover-

E�creve o colega:· nador, eleito pela Assembleia.
Duvida já não su bsiste quan- Finalmente,

.

(I sr. Adhemar de
to ao fato de qüe, para tornar- Barros poderia dEsincompiltibi
se candIclato á pres1dtncia da lizar-se sem qualquer acordo
Republica, teria o sr. Adhemar com o vice E:, nessa hipotese,
de Barros de entregar o gover- pouco provavel, correria os ris
no ,do Estaàc, seis meses antes cos de ter, contra a sua candi
do pleito, ou ,seja, em março datura e contra o seu .partido,

. proximo, ao sr. Novelli Junior o novo governo de São Paulo.
-....
vice governador e, portanto, sel.< Uma coisa permanece de pé,
substituto legal. A maneira pe- no meio de todas essas hípote-

.

la qual s� darIa a transmissão ses: havendo ou não acordo com
do cargo é que ainda pode sus- o sr. Novelli Junior, o fato é
citar considerações e hipot?8Ps. que, desincompatibiJizado o sr.

q governador poderia fazel um Adhemar de Barros, estaria o

BRASIL

A taboleta do Posto
Eleitoral

Lá esta ela: Partido Social
Democratíco .: Posto Eleitoral
«Nerêu Ramos», Será que mu
da de nome e+de côr, cu ficará
assim mesmo para tapeiar? I

.Do té parece azar �,�do Mario
Soares!

governo do Estado nas �ãos
do P.S.D. ort.odoxo, pJ'onto,'pol'
tanto, aniquilar, se lhe fôr pos
sivel, o atual partido Social
Progressista.

. Djarrte�'dessa pérspectiva pou
co animadora para o. P,S. f'.,
admite-se"que o sr. Adhemar:de .

Barros, grato aos que tudo fi
zeram pela sua eleição como

governador.. desistirá, afinal, da
candidatura ao (atete, para per
manecer nos Campos Eliseos
dura,nte a c'ampanha eleitoral,
garantindo a eleição de sel) su
cessor e, mais ainda, bancadas

Conclue na 3a pagina

LIVRO "ESCOLHI A LIBER

'DADE"; EM CADA MISEHO
'Ci\TRE FEÍTO DE CAIXÕES
VELHOS, DORMEM DOIS DE

TENTOS; INFILTRANDO NA

MEDÚLA DO VISITJ.\NTEUM
ARREPIO DE PA vÔR, COMO
SE LHE· EXIBISSE, ALI, MA
TERIALIZADA, A ALUCTNA-

A lamparina
com falt.a de

do sr. 'Nereu
petroleo

amargar. O S1'.. Nerêu declarou
se, por suas atitudes em franca

oposição ao acordo interparti
dario - o que quer dizer contra

,

o General Dutra e correu séca
e méca atraz de apoio. Foi ao

Norte do Brasil, foi a S Paulo,
foi ao Rio Grande do Sul com

as valises cheias de esperanças
e trouxe-as vazias.

Os politicos do Norte do Bra
sil . não lhe aplaudiram a pro
posta, estavam com o General;
Adernar de Barros, certamente,
que se julga competidor para
a éorrida não se ajustou; Getu
lio matreiro como semore, acha
que o P. T. B. sózinho ganha
a corrida, encolheu se e final
mente Walter Jobin, governa
dor do R G. do Sul, não quiz
comparecer á reunião do "gros
so" do P. S. D. e ainda por ci
ma enviou ao sr. Nerêu uma

carta dando-lhe uma lição de
politica - moral - cívica.

Nessa carta que os jornais
publicaram e .os rádios espalha
ram pelo Brasil, o sr. Jobin, di
zia "o mornento, que atraves
sa mos é grave; não devemos
lutar, procuremos dar ao Bra
sH a��paz de que necessita"

. Pessedistas doutros Estados
irmanados com os udenistas re

solveram agir sem o sr. Nerêu
e êle ficou 'contra mão.
A essas horas, mesmo com

uma hora de avanço, já está
escolhido o candidate á suces

são presidencial.
'zE DA SERRA

..

A Histórica viajem, do 'Sr. Nereu Ra
mos ao Rio Grande Sul

Ficou claramente demonstrado
que o. general Paim Filho, homem
de: confiança do presidente nutra
foi despa-chado as. pressas para
Porlo Alegre com o fito de fazer
malograr uma tentativa do PSD,
e do seu presidente em prôl da
propria candidatura, queremos ver
qUc:1lJ irá CO;1t1'8 o Catet.ii�".'.·

Assaltos ás propriedades
Os ladrões estão fazendo proe

zas em a nossa cidade. Muitos
roubos têm sido feito nos ul
tirnos tempos e audacíósos não
ha duvida. Ha dias penetra
ram na casa de negocio dos
S:-. Schwartz Amarante, em ple
na rua Paula Pereira, entrando
pelo telhado e furando o fôrro,
encheram-se á vontade. Na mes
ma noite visitaram o Centro
de Saúde e roubaram dois re

logios de parede.

Herêu1 Aderbal é A-
-

demar num
I
encontro

. sensadonal
o Sr. Nereu Ramos em éom

panhia do governador Ad'?rbal.
encontrou-se' com o S1'. Adernar

.- de Barros êm Rezende, onde se

entretiveram por cerca de duas
horas em cordial palestra. O ho
mem quer ser candidato a MU
QUE ... mas o Adernar tlilmbem
quer •..

)

Região Serrana que obedece a

U. D. N. e li orientação do CeI.
Aristiliano Ramos publicou o se

guinte "A viagem do sr. Nereu
Hamos ao Rio Grande do Sul
provocou tremenda crise no PSD
daquele Estado,. tendo o general
Paim filho com uma ala do par..
tido se abstido de comparecer ao

embarque do Presidente do PSD
e se negado a entrevi ta r-se com

o vice presidente, Parte da comis
são exucutiva do PSD gaucho
deu a publicidade a seguinte re

resolução: - 1)· prentenciar as

coordenações levadas a efeito pejo
sr. ministro da Justiça por ordem .

do presidente da Hepublica. _; 2)
não conhecer das demarches que
o sr. Nereu Ramos levará 11 cabo
em Porto Akgre. 3) eombatt'l' por
todos os meios a infiltração Ade
marista no Rio Grande do Sul.
Como se vê a viagem do presi
dellte do PSD as terras Gauchas
revestiu-se de tl-ansced,,'nlal ún
portâncif) Sua excia. ant� o in
sucesso de sua viogerp e a manei
ra inamistOtia como Joi recebido,
apressou· se em descrmhece1' iJ
mesa redonda dos marginais. d�
pois disto será que a ::IlTogân('ia
do mojoritario ficara de pé?'
____ .

Tecelagem em Canoinhas
Já foram ligadas, por expe

riencia, OSI motores da Tecela
gem Canoinhas, que funciona
ram �dmiravehnente causando
grande entusiasmo.
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CORREIO DO NORTE
f

SEMANARIO DE MAIOfl TIRAGEM E CIRÇULAÇÃO DO NORTE CATARINENSE
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; Banco Indústria e Comércio de S_ta. Catarina SIA �_
� , Matriz: ITAJAí Fundado em 23 - 3 - 35· ;:
'=iiE I 'f «I N C O» ,I �
=== Enderêço te egra l�O: --

•

"= Capital integralizado . Cr$ 15.000.000,00
� Fundo de reserva legal e outras reservas em 31-12-18 c;.�t _ 22.343.244.40
� Total do não exigiveI ... Cr$ 37.343.244,40

Filiais, Escritorios e Agencias em:
-

Araranguá - Blumenau - Braco do Norte' - Brusque - Caçador - Canoinhas - Cam
� birela - Chapecó _ Concórdia

-

� Cresciúma - Curitiba - Curitibanos _ �ampos No-

� vos - Florianópolis _ Gaspar - Ibírama=e- lndaial - Ituporanga -:- Jaragua do Sul - -

== Joacaba _:, JoinvilJe - Laguna _ Lages -�Mafra,- Orleães � Piratuba -- Porto União
:;; - Rio de Janeiro - Rio Negrinho, - 'Rio do Sul - São Francisco do Sul - São Joa-
= quirrí - Taió - Tangará - Tij:a�as - Tubarão -; Urussanga - Videira --

§ .' .,- I �

; Filial do Rio de Janeiro: II Filial de Curitiba:
� Travessa do Ouvidor, 17 - A (terreo) I Rua Monsenhor Celso, 50::
� Caixa Postal, 1239 I Ca-�a. Postal, 584 �

N C O" T I "I N C O"� Telegramas: "R I O I - e egramas: :.:"

e Taxas .,de Depositos 5..

fi CONTAS DE MOVIMENTO. CONTAS A PRAZO: �
�' A Disposição 2%a. a. Com aviso -Ie 110 dias

.

5%a. a. ;::=r,.

�' Limitada 3%8.". a.
" "90" . 5%%a. a. ;;..""

� Particular 4%a. a_
"" 120 " 6%a. a. 'S!'

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

' ," "1 ano 6112%a. a. §�
DEPOSITOS POPULARES 5% '.I Depósitos especiais a

P�;�;;��;�S(Ã� mi;��E�eT���o,oo 7% a. a.
•

I
� Agencia n76��e �::; ��;�eMÜ�:'b�:;í;��;�).ajOrVieíra I
:: Abra orna conta no "'INCO" e pague com chequeI
§ " =-

JmllilllllmmIIIIRlllmllllllllilm�Plllql��mPllllllllmlllll�IIIIIIIIII�11IP11III111�mll�IIIIIIIPlmlllmlllllq��lIImWlllillllm,,�llmllllmlllllli!1111�mlwllIIIl�lmllllllmqll�llllllImW!�ql!ll�mllllllmllllll"'llllllIIIiIt.;
OqueéDoméumtesouro Lo u ças
Beba ,pois, o C a f é '. por preços

'-,

, �(Ol:JRO» \, reduzidiss;imos'
�=����'--'I--;'a�:sã rErlifa

TOSSES! 8HONQUmS? I

VIBHO CREOSOTlDO
(IILVIII.)

GRANDE TÔNICO

V erso s P'ra Cantar
(LULÚ ZICO e JULIO MANE)

-- O .dr. sai ou [150 sai? Ha gente que duvida!
Vamos dizer algo.

Será que você duvida
Dum caso tão singular

1

Ora, '"Ú plantar batatas,
.

Não nos venba 'tapiar.
- Finca 8S puas.

,

Quem não quer se conformar
Com tão linda decisão,
Vá preparando os papéis
Para a sua demissão.

J

- .Ha muito contador de his
toria por aí!

Dois homens da' lei disseram
'

E com toda erudição,
Que o dr. dá de ser tudo
Mas prefeito isso é que nã,o.
-=- Ê incompaí.ivel.

Ponha as' barbichas de molho
.

Hecolha-se ao picadeiro
Si não poderá passar
De contador a porteiro.
- Mudar de clima é triste.

O Prefeito de verdade
Do nosso torrão natal

,

É o doutor Rivadavia \
Jurista de Tribunal.

- Vou arraaiar um empreguinho !
, r

Se o Prefeito Iôr mudado
'"

Nada precisa temer;
Tudo fica corno está

-

Só precisa obedecei'.
,

.- A U. D. N, tom coração.

Vende-se
Linda Chacara, em Agua

,Verde, moradas é dependencias,
arvores frutíferas, grande plan
tação de hortaliças, em terreno
,de 2 alqueires, todo cercado.
Vaca de leite, etc. etc. 198-1

Informações na CASA ERLITA

Relojoaria Progresso,'
de

Leonidas Ba'ck
:R.ua Vida!

'

Ramos: 15
(Defronte ao, Correio)

Concertos dEI relogios, joias
etc. sob garantIa. ·'99-3

CORREIO> DO NORTE
fundado em 99 do. maIO dé 1947

EXPEDIENJE
Diretor- propri"rllrio

Silvio Alfredo M!lyer
R"dlltor: Gúilherme Varela

Redação" Administr ..,çãol
!lu. " ..ule Pueira, 23

Imprel'so n� Impressor. Ouro
Verde Ltd,,_

ASSINA TUR AS

,., no • • . ', • Cr$ 40,00
Semestre •••. CrS \'1500

-x-

Num"ro .vullo
Numero .tr.zedo

Cr$ 1,00
CrS 2,00

Anuncio� de IIcôido com II t.belll de
,

preços •

Radio Rudy
de

_

H. A. Hinke
Rua Vidal.· Ramos, 15

Concertos de. radios em geral,
serviços de amplificadores, en
rolamento de transformadores,
etc. 200,-3

Indicador Profissional
ADVOGADO

Dr.
'

Aroldo 'C.' de Carvalho
Dr. Sal:Jlo Carvalho

Rua Vidal Ramos

e

Caixa Postal, 105
, \,

CANOINHAS
....................... "' _.....................................•_ or•••••

DENTISTA

Dr. SyJvio Mayer � \

,

Atende diariamente das 7,30 ás 11 horas 1,30 às 6 hOJ"HiS

Praça Eauro t-tüüer
I

CAIVOINHAS Sta. Catarina

Clínica Especialisada das Doenças do Aparelho Digestivo
'

ano-retaes e da Cura de Hernorrhóides sem operação
, Varizes e Ulceras' da perna sua cura, garantida

1)...
'

1he",du, de At,a,uj",
Avenida João .Pessõa 68'

,

Curitiba

/Casa' Brasil- Libanêsa
A casa comercial preferida pelo povo por que,
de fáto, vende barato sem temer concorrencia.

Ali na casa «Brasil ;_ l.íbenêse»
Encontram-se

Completo sortimento de. tecidos, roupas, armarinho, bijoute
ria - Calçados, louças e aparelhos para cozinha - Ferragens
Ferramentas em geral, para lavoura e profissionais.

Generos alimenticios de toda a especie, desde às con

servas até os produtos coloniais.

Preços por preços procurem
�'. a Casa Brasll-Libanêse. J.

, que não teme rival, e vende de verdade, barato',!
'."

, i .Procurem a

.

(

'Casa· Brasil - Libanêse
dê Feres Coury & Sobrinhos

_. Rua Paula Pereiral .

(Defronte á Radio Canoinhas)

�::::::::::::::::::� :::::::::::: :::::::::::::::: == ::::::::::::::=�::::::::::::::::::::::::::::::::
" H

ii Atenção Átenção Ü
:: nii Para o Natal! 5!
" '

, -

55 Oferece -o ;5

II BA,R GUARANY:lI,
�i (M A R Z A L,L)' "\ B
:1, .:1

ii C!)ocolales, ·Pralin,és. Bomboniéres, En- ii
ii testes de, Pín!)eirin.{)ps, Cindas pacotes IIii de Caramelos, Bombons, etc.i ã:
". d

ii Papais Noel de C.{)ocolale de todos os ii
ii '. taman.{)os, bem acondicionados! 55
II Citiaos Ar:tígos para presentes_/'de Natal ii
55 Tudo muito mais lindol Tudo 'muito mats (bar�Í:o! 35
- -••

d' ••
'�: . o que antes ::
� � =

�! Faça '�ma visita eó BAR GUARANY P.
§ do MARZALL, à Rua Paula Pereira e se certih- ii "

55 / quem da verdade]
. 5'i- :-, .

::::::::::::::=::::::;::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::=::;:::::=::�:=

'�Alô! AlôI I Alma!
"

Conclusão

tese de estar removendo par
tes oitaes, até então reconhe
cida como indispensaoeis á
atividade mental, e, por isso,
avivou, com toda a cautela,
pelo menos um restinho de '

cada região celular.
.� operação foi feliz. A pa:

ciente, depoi� da rlconvol'es-

cencia, desenvolveu uma ati
vidade mental ainda mais vi
gorosa e vibrante do que an- _

tes da doença. ..'
\

Srs. materialistas, onde es
tão os vossos argumentos?
'Quneis mais provas palpa
veis? .PaciencialDar-oã.las-d
a vossa propria ciencia.. ; Até
tl volta.

X!\VIER.. MONTEIRO
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Banc'o Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A·
�Séde: ITAJAí SANTA CATARINA

- FUNDADO EM 1935

(14 ano's de existência)

/-

GeralBalancete
ATIVO

I FILIAIS AG1!:NCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE -SANTA CATARINA:
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte' - Brusque - Caçador - Cambirela - Camp?s _Novos - Canoinh�.s - Concórdia - C:-escium.a : C�ritib,anos ._Florianópolis - Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jara�uá do Sul - Jc:açaba - �omylle.:- Laguna ". LaJe�. - Mafra - O:leaes - Piratuba - �or�� �mao ,Rio Negrinho - Rio do Sul � Sto. Amaro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaquím - Taíô - Tangara - Tijucas - Tubarao -� Urussanga - Videira Xapec�

Filial CURITIBA: ..J Rua Mónsenhor Celso, 50 "Filial RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Térreo)• (39 Departamentos)
I Caixa Postal, 1239 - Endereço 'I'elegráfíco: «RIOINCO»Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INDO»

Capital . Cr$ 15.000.000,00
I

Fund�s de reserva Cr$ 24.111.126,80 Depósitos em 31·10-1949 Cr$ 322.813.707,20

em 31 de

II
Outubro de 1949

============�F=========�=======

PASSIVO
Cr$

.� - �xigivel
DEPOSITOS

A - Disponivel
.'

CAIXA
Em moeda corrente
Em . dep. no Banco do

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

B - Realizável
Títulos e valores mobiliá

rios:
Apólices e obrigações Fede-

rais:
Em deposito

I
no Banco do

Brasil S/A., à ordem da
Sup. da Moeda e do
Crédito, no valor total

nomial de. Cr$ ...
4.100.800,00

,

. Em Carteira
oi Apólices Estaduais.

1

Apólices . Municipais
Ações.e . Debêntures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/ Cor-

rente
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
Agências no País

Correspondente no' país
Outros Créditos
Imoveis
Outros valores

•

C - Imobl'lizado' "
'.'�.• '··é' ·'ra,:. �

,

_.._ � .. ! .. t�·.
Edifícios de' uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de expediente.
Instalações.

D - Resultados· Pendentes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras

Contas
E - Conta de Compensação

Valores em garantia
Valores em custódia
Titulos a receber de C]

Alheia

I,
IJ
I

Cr$ Cr$ Cr$
15.000.000.0027.700.325,60

11.190.972,90

4.345.847,70 . '43.237.146,20

F.- Não Exlgivel
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Outras Reservas

I

3.475.645,10
.

300 . .158,30
J

.

. 174.534,00.

50.000,00
1.8tt5.000,00 5.845.337,40

3.035.000;00.

64.052.781,90
1.352.222,70

261.032.872,30
292.265.952,70

,

'15.341.1'66,90
578.326,20 634.673.322,70

2.563.504.10
827.079,60

•

\. ' <:' �. '

9.7Ú'.668,40
2.304.099,�0

. 370.934,10
39,00

294.479.70
481.689,90

5.5:h.864,80

148.369.706.00
-

276.543.390,40

à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em C/CPopulares
em C/C Sem, Juros
em C/C de Aviso

'.

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos:

a prazo fixo

de;aviso {prévio
OUTRAS RÉSPONSABI

LIDADES

646.944.243,80

12.411.740,80

4.048.881,60
21,034.2i9',70
61.803.749,80
25.293.786,50
57.319.832,40
7.701.173,90
11.599.637,60

367:722.90
7.074.793,30

71.273.996,20
55.295.913,30

Cr$
15.000.000.00

2.700.00/0,00
19.2üO.000,00
2.211.126,80

c-s

39.111.126,80

188.801.281,50

134.012:425,70

18,736,517,90
286.645.901,80
19.645.634,70

322.813.707,20

,
.

6.673.817,30
87 ;300,40

.

331.789.172,10' 654.602.879,30
\

I r: Conta� de Compensação
Depositantes de valores"e�

garantia e em custódia

Depositantes de titulos em

Cobrança:
do País
do tExterior

Obrigações Diversas'
'Agências no País
Correspondentes no País
Ordê'ns de pagamento e

��. ,

'

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendente&,

Contas de resultados

Lindissimas
Rendas

Fitas, Linhas, Toalhas riscadas na

Erlita
_ CaSa
Faça do Correio do Nor

te o seu jornal.

a seae e muito menos o equi
valente da alma, mas tão só
mente um orgão secundario,
acionado por uma fonte de
energia superior, imaterial,
independente, e, por conse

guinte: espiritual .. ;
O eminente cirurgião Dr.

Spatford, membro da «Socte
dade psiquiairica america1}a.
se viu diante de uma delica
.dissima intervenção operati
va, pois a paciente que so

fria' de um perigoso tumor
cerebral e s t a van uma
terriuei -olternatisia-ou: .aiie
nação 'menta] ou 'morte cer

ld::Dr, Spottord tinha cer-

Conclue' na 3" pagina

386.424.941,10
69,688,2Ó386.494,629.30 811.407.725,70.

1.520 298.890,90

ITA.JAÍ.14 DE. NOVEMBRO DE 1949
BONIFÁCIO SCHMITT

OTTO RENAUX
IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS'

Diretores

6.�98.034,40

/ 15.177 159.10

GENÊSIO M. LINS
Diretor - Superintendente

'

,

DR. RODOLFO' RENAUX BAUER
\ Diretor - Gerente

DR. 'MÁRId MIRANDA LINS - HJ::RCILIO DEEKE
.

Diretores - Adjuntos

424.913';696,40

386.4.94.629,30 811.407.725,70
1.520,298.890.90

ÊIUCO�CHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Bcg. na DEC nr. 22.638 e CRe-: nr. 0179
SERAFIM FRANKLIN PEREIRA

Sub. - Chefe da, CGntabilidadeo Geral

Dipl. Reg. na DEC p·r. 17,391 e' cnc nr. 0181

Alô!' Alô!
esta era a convicção demuitos
fisiologistas.. t! apenas um

animal eooluido que se aca

ba Para sempre com amorte.
Este parecer já desde mi

lenios, achou refutapão vigo
rosa na filosofia espiritua
lista. P01'ém, no.s ultimas tem
pos foi completamente esmi

. galhada por dois tatos incon-
funditieis,

o

./

O primeiro é este que o me...

diumismo espirita (não alu
dimos ás manipulações frau
dulentas ou escamoteações
habilidosas) Já deixou de ser
um problema "oculto» .. tra
tarei disso oportunamente...
E o segundo fato, inumeras

vezes constatado, examinado.
rigorosa. e cientificamente
obseroado .é, o seguinte: "

. Uma pessoa, com .0 cerebro
em decomposicáo ainda poete,
normalmenieç; pensar,. talar
e agir com c�nciencia p:erjei-ta.' ,Tq,h" '4ÇQ�,!, \ cf."#'���(} ,', :�cq,.�f:i
tituê 'Umá prôoa 'irretorqui-:
oel de que o cerebro não é

o cerebro do. homem, por
muitos cientistas, tem sido
considerado como produtor
dos nossos pensa1nentos e

como. arquivo, de todas as re

cordações. O pensar se lhes
afigura um processo quimi
co-fisical da massa enceta
lica, como por exemplo, afun
ção secretória das glandulas
endôcrinas:., cc Sem fosforo
nenhum pensamento.» esta
tem. sido a sentença basilar
da ciencia Materialista que
no corpo -humano enxerga
somente a carcassa mortal e

declara a
.
alma equivalente

à fúnçã« cerebral. ','
O escutar; o. ver, o sentir, o

pensar não lhe significa outra
coisa senão, reações diversas
das celulas cerebrinas.... «A
conCienciO}isiologicci, o inte
leto, a vontàde, «assim se

doutrinava do alto das cate
d�as. 'ktú/ unicamente o. ela-

':::;fe$7�t�'§�n;;;J��1t��íO��
sistema neruoso ....O homem..

Almal Não quer' comprar
um��binoculo?

Vende-se um binoculo em per
feito estado, lentes marca "Zeitz"
as mais afamadas- do mundo.
Informações na gerencia desta

folha.

Perdeu-se
Uma carteira profissional per

tencente ao sr. Dorvalíno Alves

Pereira, entre Turvo e Encru
zilhada.
Quem encontrou é favor en-

tregar nesta redação. 203-1

Prefiram
sempre

CAFE OURO
gostoso até a ultima gota
-----------------------

Fe�idas. Esplabas, MaRChas,
� • Úlceras. ReBmatlsmo

. ,; "ELIXIR DE IU6UURI"
'. Auxiliolr !r�taml"'� da mills

,

O que se' passa' no p'SP�
,

�
-

Conclusão
sociais-progressistas possivel
mente majoritaristas para a pro
xima brasileira legislatura. Res
ta saber se, desistindo o go
vernador de sua candidatura ao

Catete, para presidir ás eleições
em São Paulo, qual seria o no

me preferido pelo Sr. Adhemar
de Barros, dentro dos jquadros
do -P. S. P. para sucede-lo nos'
Campos Eliseos.,
A esse Irespeito. salienta-se

que o fato de ter sido o sr. Caio
Dias Batista o uníco Secretario
que permaneceu no seu posto
por mais de dois anos, podendo,
assim realizar inumeras obras

que � prestigiaram perante a

opinião publica, já por si cons

tituiu seguro indicio da prefé-'
-rencia do sr. Adhemar de Bar
ros pelo nome de seu antigo
titular da Viação, só ha pouco
afastado do cargo, exatamente

para poder empenhar-se a fun
do na campanha eleitoral.
E o artioulista termina enfa-

ticamentei.
. .... '. '

o ·P:S.D. não entregará São
Paulo aos seus inimigos.
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Ano 3 -CANOINHAS - S� Catarina, l° de Dezembro de 1949 - N.1l6 Parque de diversões
Anti o de jogatina é que é.

Os balanços e o teatro são pa
ra tapear, enquanto os tôlos
enterram "seus cruzeiros no

«jogo bancado».
Dizem que o jogo é proibido..

Com vistas a quem de direito. ANIVERSARIOS Consorcio
Teve legar sábado o enlace ma

trimonial do sr. Carlos Felipe Ho
mais com a distinta senhorita A.;
laíde Beckert, dileta filha do sr.

Francisco Beckert. O ato civil rea
lisou-se -em Três Barras, em ca

sa dos pais da noiva e o religio
so nesta cidade. Parabens.

Fez anos dia 19, tendo sido'
muito cumprimeotado o sr. J ca
quim de Paula Vieira, honrado
agente ferroviario aqui sediado.

Fazem anos dia 2, a exma. sra.

d, Noemia Côrte, virtuosa esposa
do sr. Agenor Côrte, competente
tabelião nesta cidade; o sr, Ber
lim Fagundes, socio d� firma Ser
rarias Heuuidas, residente em U-
nião da Vitoria; a exrna, sra. d. Com a gentil senhorita Iris,Anita Buss, ativa funcionaria do dileta filha do casal Gustavo=
Centro de Saude; � menina Ca
tarina, filha do sr. Narciso Huthes;
a exma. sra. d. GerL;udes, digna
esposa do nosso amigo sr, Ricar
do Tavares, de Três Barras; a

exma, sra. d. Adelia Olga, vir-

I ora'dec,·mento .

tuosa esposa do sr. Euclides Bueno,
.8 rambem de Três Barras.

Alvino Vogt e familia, ainda
"

Dia 3. a distinta srta. Nelia
sob a dolorosa impressão do pre-. �'Julieta, filha do saudoso Antonio
maturo falecimento, de sua queri- '. ',)\ bilio Correia; o jovem Ilmo
da e inolvidavel so�b'a, mãe e avó,

' Wünsch, residente em Encruzilha-
,

,

D. Augusta Stein, da onde é lllui,to. es!;imado; a

vêm por este meio agradecer aos.' ,exma, sra. d. Adelia, .dIgna esposa
ilustres e bondosos medicos que" do sr. Deodato de. LIma; a. exma.

pl'estara� seus serviços duranti'Í, sra.i� d. !' :1rr;�'1;�,l.da, virtuosa

a enfermidade, ao Revemo. Pas-. e�pos� do SI: 'ItOdO Dama�o da

tor .Georg Weger pela assistencia Sllv(:lI'a, residente em Salseiro,

espiritual, aos seus bq6s vizinhos; DI� 4., o sr. Leo Freun?; o sr.

aOS que enviaram flores e peza- Sar�ls �o�res, farmaceutico em

Ines e. finalmente aos que a- . Ma�?r. Vieira. onde prest� .com?
companharam os restos mortais prohss1(�.nal g�'andes be.oeflclO� a

à sua ultima morada. população; o Jovem AdIllOl> filho

Eternamente reconhecidos. ,do. casal. Estefano Bedritchuk,
Canoinhas, novembro de 1949. mll1t.o est1mad� entre �0S;_

Día 5, o estimado cidadão Bu-
.bens Ribeiro da Silva, escrivão
do Cartorio Eleitoral e pessôa
muito bemquista pela grandêsa
de seu coração; a distinta senho
rita Leoní, dileta' fi1ha do sr. La
dislau'de L. Cubas; o menino Ar
naldo. querido filhinho do casal
Henrique Passos, 'residente em

Felipe Schmidt; a senhorita Anas-
tacia, dileta !ilha,Jio casal, JO,sé "A.I um-I n -10Trela, de Tres Barras.", ,'. - '

.

f'
Di� 6,-;e �d�� (kSl�� . '�R'e!'�";,,, 'i3âlerfas' e 'peces ãvufsas põruucionano as, errarias euru- '" 1

-,

de t do na
das; a garota Reinalda, querida preços ao a cance o. s

fil�a do sr. Francisco A: Pereira Casa Erll·taresidente em Toldo; o Jovem I-
van, filho do sr. Dr. Clemente
Procopiack, estudante em Curiti
ba; o jovem Moacyr de Paula; o
iovem Onelio, filho do sr.' João
Wisnievski; (I menino Adir, fi
lhó do sr, Estefano Bedritchuk;
o garoto João Batista. filho do
sr. Nicolau Rutbes Sobrinho.
Dia 8, a exma. sra, d. Maria

Luiza, virtuosa esposa do sr, Ha
roldo Koepp; a interessante Con-

do CORREIO DO

r ·

;

Faça caça e pesca
Correram animadíssimos os

festejos, promovidos por este
Clube, em Marcilio Dias, Do
mingo atrazado.

J9 de novembro Noivos
O dia da Bandeira tambem foi

comemorado aqui pelos estabele
cimentos de ensino. como teria si
do em todos os recantos da Pátria.

As escolas estaduais e munici
pais organizaram ,festividades ci-.
vicas com muito brilhantismo.

Erna Stratmann, contratou ca
sarnento o jovem Otavio Müns-
ter. Parabens.

"""'-

I ------- � � !J
TfT-;=;::;;!2:J!:::-�--===----j • O fNJfOO MECÂNICO\

MAIS !=OR..TE: (QUE S� CONSr=61J/1J PRO-
,

OU2.!R f' O tiAS S/{!cNêS USAPj.JS CXJN'
rRA OS AT./J@{jE5 AJ::.':f2€OSo UrfLllLJM A
FOí2Ctl te U,t1 POOéR.OSO MOTOR lJE
AUTOMotVEL. E SUAS ()NOAS SONOeA9
SÃO TAO FOf!TES QUI; DISSIPAM A

I

O NOSSo1:f!t���;i:SCE ,����"r.."/:1'"
...

�:,
:

'IM MILfME"TR.O CAPA ""e � .,. I'
.

• ' �i'"b;'�l!.POIS PIAS. �� � LA nlc,I, .� AP .

G � .

,,�,�;;'\,,-.,-, ---
,
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{A�ora sob O patrqcinio de JOÃO SELEME
VOCÊ SABIA que a oficina JOÃO SELEME, dispõe

de peças e acessorios Ford e Chevrolet �
VOCÊ SABIA que alem de possuir oficina e ferraria, deposito de
ferros, radios «Indiana» e completo sortirpento de correias de!ona
para industrias, a organização do sr. JOAO SELEME vende' ma-

quinas agrlcolasê
VOCÊ SABIA que as lojas, oficinas e escritorio JOÃO SELEME

ficam .nesta cidade à Rua Paula Pereira, 16?

VisitasS
A
B
I
A

Esteve em visita a esta redação
o sr, João Fernandes, residente
,em Encruzilhada que pagou a as

sinatura desta folba e apresenta
por nosso intermedio suas despe
didas aos seus amigos e parentes
porque vai residir em Curitiba.
- Visitaram-nos o sr. João Su
dov, abastado agricultor em Ma

jor Vieira, sr. Ricardo Kreis, al
to comerciante em Marcilio Dias
t Isidorio Kretzer, de Lança.
que vem de transferir sua re

sidencia e afazeres para esta
cidade.

,

?
II

Enferma
Encontra-se enferma no Hos

pital a exma. sra. d. Mimi Pe

reira, virtuosa esposa. do sr. E-

gidio Pereira.
_

'

Seu estado é satisfatorio.

Falecimenta
Faleceu dia 24, em Felipe

Schmidt o inocente Haroldo, fi
lho do nosso assinante sr. Os-
valdo Pietrovski. Pezames.

>
•

EVITê êSSA PRêOCt./PA
çAó.AMeUAl AMAKl?ê
UMA F/TA J/ERMELHA Na
CORPAÓ aos PAZ 8A/.fA� E
SLlf3/R.4 V€NEZIAN'A • .4SS/(YJ
"'AOSé CON,cUNI'IK.4·MA/"
JlPLA l-e9. •

e,sfiop-e.QAt;:..;._

ceição Teresinha, neta do nosso

amigo sr. João Müller Junior;
a exma. sra, d. Anita, digna es

posa do sr. Nicolau Ruthes So
brinho; a exma, sra, d. Josefa.
virtuosa esposa do sr. Vicente So
cacheski; o sr, Rolando Bolmann,
industrial; a exma, sra, d. Sebas
tiana, digna esposa do nosso pres
tante amigo Leonardo Brey, pro
prietario do "Açougue Alto das
Palmeiras" .

A todos efusivos parabens.

Para aclarar fi inteligencia tome
.

uma chicara do saboroso
"CAFÉ OURO"

Atenção Colonos 'e
Criadores

Festada Imacula
da Conceição,

Como nos anos anteriores se-

rá homenageada com grandes Ies
.tas a Imaculada Conceição, em

Bela Vista do Toldo, no proximo
dia 11 de Dezembro com o se

guint� programa: Missas às 8 e

10 horas. Batisados. Depois das
'

11 horas churrascos, b0tequins de

doces. bebidas, leilão de prendas,
roda da sorte, rifas, jógos e ou

tros divertimentos.
A festa será abrilhantada por

ótimo conjunto musical.
Se o tempo favorecer o onibus

conduzirá romeiros às 8 e meia
daquele dia.
A Comissão solicita uma pren

da aos devotos da Imaculada Con-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: II ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=:
-

"
� ft
� , =

ii �Precisa-se- �j" -" "" -

is Operarias' p,ara trabalhar na cons.trução de ii
� �

ii estrada de ferro no Rio Grande do Sue ii" "u "" -" -- "

�! Paga-se bem:- TRATAR COM: ii- -u "

ii EMPREZA «FUCK,. ii
- "

E! á Rua Caetano Costa, 4 - nésta cidade 201-8 i!.. ..« "•• II.

:::::::: :::::::: ,�::: :::: :::::::: :::::::: :::: :::= :1 :::: ::::::=::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::

Vacinem seus animais contra todas as doencas .infecciosas.
I ..J ..

A_Garcindo e,Cia_A firma

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

Michél Seleme..r'
Waldemir0 Waz

Alípio Artigas
Amadeu Veiga
João Reinert
Leocádio Uhlir
Irmãos Fernandes
Sebastião Beck�r

vacinas em estóque, para
entrÉ:ga.

Em Agua Verde
Bela Vista do Toldo
Valões
Rodeio Grande
Timbózinho

• Três Barras
Santa Cecília.
Rio Claro

Todos· os agentes têm
129-P

pronta I ceição.
------------------�-

PARA FERIDAS1
E C Z -E MAS I

I N F LAM AÇ ã E-S,
COCEIRAS,

lF R I E I R A S �

,�PINHAS, ETC.'
I!

,

<
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