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didato udenista ii Presidên
cia 'da República o seguinte
despacho "telegráfico:

Segundo noticias. chega-.
das' do Rio, está. definitiva-

.

mente assentada, para seis
de agosto, domingo, a, visi- «Dr. �;6Ido Car�alho _. Pr�â�tavdo Tenente Brigadeiro bulo: Rio D.f..,11506-51·19"Eduardo Gomes ao nosso, '-'10'40: LálTlIinto sinceramenteMunicípio. A êsse respeito, . não� me ter srdo possivel c�m
'o dr. Aroldo Carvalho, 'da parecer reuniêo marcada diaUDN local. recebeu do can- dezesseis da corrente. Terei

prazer ,visitar esse municiplo
die ; seis de'�,'agosto vlndou
ro proposito i epureresplrêçôe s

e colher' informações. respeito
problemas .lnteressam '

essa r e

gião. ,'Com minhas escusas e

presento bravos' companheiros
amigos:'cordic3is seudeçôes.

EDLJA�j)O "'GO'M'ES ...

; Com imensa;' satisfação .' Os.. descrentes que
.transmitirnos esta noticia aos deiam que o Brigadeiro,nosos leitores e a toda a nossa ser candidato à Preside
população que terá' opórtu- da República, não dari
nidade de conhecer de per- .tenção a uma. .cidadezto o Brigadeiro da Liberta-' como a nossa, a seis d
ção e Heroi Nacional que gosto proximo '; terão oca
'no Brasil personifica a DE- de ver e ouvir EDUA
;;MOCRACIA. GOMES.'

Um hOrTIel11 e
v.: .1,,,·.• .'1.,· ..

I" '!�, �'.:�' ,( ....

um programe.)",.
•

J

A ninguem será licito negar a firmeza f: li solidez da UDN
local. Para a sucessão municipal 'apresentamo-nos ao eleitorado
sem titubeios nem vacilações : com um homem e um programa.

A candidatura �do sr. 'Benedito Terézio de Carvalho Junior
à Prefeitura,Municipal. foí recebida. com entusiásmo em todos o.
recantos do Município, Êle é conhecido de todos. É bom. É puroTem fibra e carater e um p"9,grama ,a cumprir. segurança das
suas realizações à frente dos ae�tinüs da nossa querída Canoi
nhas. E, antes de outra coisa É' uf.'! HOMEM. DO POVO, des
pido de orgulho de preconceitos. Modesto como os que mais o

sejam. Democrata cem porcento.
-

Eleito Prefeito, á todos dispensará a mesma' atenção. sem
distinções nem prefe rências.. O seu govêrno, si êle merecer a hon
ra da preferências -do eleitorado, será isento de paixões e partidarismo, desconhecerá as perseguições e os ódios que' áníquílam
e' prejudicam. "".

'

O seu programa é simples e realizável e .procura dar soluçãoadequada aos problemas mais prementes do Município. Assim a

agricultura como a=pecuaria. A urbanização como o' serviço. deabastecimento d'gua. O incremento ás industrias-, e ,a todas as
atividades que possam produzir rique<';3sr,€ bem estar para Ca
noinhas e sua população. Assíln a educação como a. cultura..

,

Do ponto de vista polittd;o a candidatura 3enedito Terézio
de Carvalho 'Junior se nos apresenta sob' o signo .da, vitória. Nas
eleições passadas, no memoravel 'prelio 'a ;que concorreram 'os
irmãos Tabalipa, a UDN foi derrotada pela insignificante margemde 328 votos. Naquele prelio ,enfrentamos ó PSD unido e coêso.
E,vencemos nas seis urnas .da cidade; vencemos 0.0 Rio dos Poços
e Felipe Schmidt, Paciência," Taunay, e Santa Leocadia, Pinhal;
Papanduva, Marcilio Dias e' Arígolandia, Empatamos em duas ou
tres urnas, Ein suma: vencemos em maior numero de urnas que
o PSP. '

Desta feita, a mesma UDN das eleições -munícípais . de 47,
que não sofreu deserções mas recebeu adesões-põnderaveis, en
frentará: o adversário. dividimo em duas correntes. Sim, porque o

grosso dó' el�itorado trabàlhísta no ,Munjcipio é oriundo do PSD.
E o trabalhi,smo têm. candidatos ptoprios. Não dará seus votos
aos candidátos' pessedistas.

Nas proximas edições voltarerncs ao assunto-apfese�tado ,a�
eleitorado novos fatores que transformaram o. panorama poliHco
municipal e que nos cçmvencem da vitória de BeQedito Terézi,ode Carvalho e do dr. R'éneau Cubas, da vHória da UDN, enfirjl., .

,.

Oxalã o partido do Briga,deiro vença e�proporcione ao Mo.!.
ni�:ípio 0, .periodo. de paz e de trabalbo qu.e ,;08 nossos multiplos
probl�mas reclamam!

"
"

..
"

------

Fatos' que""'� '�Povo;I,'n,ão EsqÚec-e'�.
• "-,. ;'.1·�·· '. 'do

,�.

.�-\:! - ,"., '.. "

* * Em Major Vieira poderá alguem ·esquecer a história daquele
Coletor, nomearia por seus padrinhos politicas' e que'deu ao
Estado prejuizo de quasi TRINTA MIL CRUZEmOS. "baten-'
do asas" com o dinheiro :-recolhido,à custa de: sacrificios de
muitos colo'hm:,,:� hl:v-r��dores? " "

, .; ','

* * No int.erior do Município pod�f,ã' q19ü�rri"�squ��r". ai d.úi�ub,
dades,que pas�am os lavradores nas ':"b6as'� es.�r�das Jtluni,.
cipai,s?" " i , ,
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É horrivel'mas é v'e�dade.RIO, 21 (vEstado» -: Pelo té
lefone) Muito 'estimulado' pelo
sucesso obtido quando arrema
tou em hasta pública o apoio
do respeitavel ' dr. Bernardes
para a' candidatUl�a· Crístíano
Machado" o governo, do honra
do gene-ral, Dutra tentou hoje
outra edificante façanha ... Ten
teu comprar o .apoio do Parti
do de Representação Popular,
cuja convenção está reunida no
momento em que escrevemos
estes comentarias.

" '1

" Na verdade, a ofensiva oficial
teve -aspectos que merecem'u�
destacado registro" na, cron-ica
deste atormentado � período po
litico, em ·que tantas' misérias
morais 'se exibem numa" feira
de vaidades � .aIT) bições inferiores
Desde que se+esboçona pos

sibilídad�, do F::R.�. aliar-se 'á
UD,N, nesta campanha, o .Pa
lacío do, .Catete se,. tornou de
inquietações violentas. E mo
bilizou, para conquista dos vo
tos daquele partido, os vanguar
deiros da sedução e do .subor-

um leilão ,

'Apoio do P,RP

Brigadeiro
Falhando esse processo' tão O Partido de Repressedutor. e que, dera-. resultados ta ção Popular, reunidoadmiraveis com o chefe do P.R., Convenção precedida peloainda tentou o governo uma in- Plínio Salgado, por maíovestida mais incisiva por inter- "

'media da ,irrestrita dialética- do ê à "despeito de todas
senador Vitorino. Este lider do promessas do General -Du
muito poderoso setor da copa e e do sr. Cristiano Macha

I

cozinha estéve, náàede do P,RP. deliberou, apoiar .a candiás 18 horas de hoje com um tura do Brigadeiro' Edtú3.rcarregamento de panelas e� ca- ", ,

carolas. Era, alí' na'
.

eloquencía Gomes à·presidência -

de seus apetrechos, o .verdadei- República. .. '.
ro símbolo desta grande admi-

'

O I:>RP conta' com cêrnistração - a boca, o estorna- de 60Ó.Oo.O 'votos, e o a, ,go, a barriga cheia. ora dado' ao ca:tldidatoi;,

Felismente, nada disso deu democracia é tido pelos-ebs,resultado. � para' escarmento vadores politicos . Como fat:(aoss �u�:�I��h��m ;i���fd':e\anã' .�'d�cisivÓ.· , .. ,,; ('�'(,.c

democracia, vale a pena repe-
tir a frase do sr, Plinío Salgado Dr. (arlos Ci •. ·, de' O··II·v··e· .,.em resposta ao-Iance dos mi-
nisterios: - «Os srs.: por certo O PT B S·' - "'d': S'",

. . .,
.', _,.i?cçao" e aestão, brincando. pdis todos nós 'I

'devemos tratar assuntos' 'dessa
- .ta Catarina, lançou, ·'afiei

ordem a uma base moral. Não mente, em Convenção, áca ,

�stamcs ':�.e n·d e n d o o nosso. didatura do dr; . CaFlos G
ftpoio, .. », mes d� Oliveira \ao'� Gov

'

.: Depois disso tudo, vai ''o leitor
.'

rio do Estado�' d' nü'st"re h
�dmirar-se dos protestos que os mem pÚbIco já foi secret«democratas}) Getulio Vargas e rio de Estado' e Presid�nCristiano Machado berrarão á
baixa por causa da (lliança u,b�." do Institut.(')�;NacíonaFdo,"M
P.R,P, Sim, eles. não cúmpreen- te, presentemente :reside e
del'n tal coisa, pois essa cúm- Florianópolis, ,onde éxer

. binação garante fi vitoria de um emprego' público.E:luardo Gomes" _::_ e isb é um
. .

( .'

desaforo!.,. ,,'

no·_I_. ,- ,�.,�';: "i ':"1'.'''' I'; .:';

Em primeiro ."lugar, o', s.,Cris
tiano Ma'ch'ado, !'1em

.

guarâar a

compostura que ,�,a sua posiçãQ
exige, andou a 'escr'ev!"r cartas;
prâmetendomhüsterioSl10 «seU»
governo. Cpmo, o 'genen:.J,D:ll�
tra ,em 1945;'"0,..,, atua! ca11didato
do :?,S.D, pode' crismar-se de
«doutur Pr-omessa }i," Dá tudd porúm votp .. , QJerece tudo, ,E qua.n
to ao paga\Í1e.nt(i', depois, vere-

E' t' I"' Ih 1 Com os 'nossoi trinta ano;.;' demos. es e a laS, um ve, o 13-
bito do dI'; CristianO. Machado: luta pela democracia e a, nos
assinai' d'o'cú'mentõs 'p6liÜc'os e s'a ind�;fectivel resistencia aofasesquecê-lo.s,: '" op'ortunamente.· E cismo) sentimos um'" profundodisto se qu'eixava sem'pre o cons-.
picuo dr, Artur f3e�nardeS' quano:;, desprezo por eSsa ·farsa dos pu-
do êxigí::(j' pagamento á vista ritahos' que temem contaétos
para os .:y�tos de seus mal·aven- com o� antigo;:: integralistas. Porturados ,c"'6'rreligionarios, O ve- que,' na :'ver'dade; sejam quais'nerando"'âsc�iH do Cal'9cà alLlcll'a forem os motivos intimos 'de>repeUdaUiente á üm d�sses 00-

,., cum'ento's, emitidos p e 1 o dr. terminantes da atitude do P.RP"
* * Das trio ta' e duas escolas municipais atúa Irn�ntÉ> exis\entes, C rÍstia n�.',;ó ,:._ 'um' dó'éam'ento doi�dátos 'serem 'forçados' 'a ad-poderR o povo ·esq u_ecer -o" q\1e ,lhe �"cus-eou 'isso de s�(:rificior-, que estÉ) ;'gual',dádo na� ar{:as sé-: mitir como ÍlTPtorqui�'eis; a) _:_ oe de abnegaçã-o? Quantas;fúrain conqtruidas e�cl�SlVan1,ente eretas de Viçosa pa'rá e�timular partido, não se vendeu por dipelo povo, à; 'sua proptia Gústa', com, ils': sUas'·'prop',ria� rrtão�; a memoria '.de' su'& vitima"� Fá,,',

'd
.

d f'
,.

h' "

d
.

go" unl'cl'pa'l qll'e' se .. nheiras, prome!"sas"e posiçõe.s: b)supnrh tn o as 'e lC}e Clas' e 'um verno ll?- . '.. " zendo,\ portanto, flulcicinar a gui- . " ..fez surdo e esquecidb?
.

: i�
....

.,

tarra: das promessas,c o 'éa ndi-
- ú' p�r�ídci; ': !.lo apciiar "Edu!'�-

* * A falta de 'áü'xiliü do Góvêrno, do Estado ao nosso Cinásio" dato oficial'
.À investiu contra a do GOJ,l1es', deu UlTI!;l;,i" demons-o

e .ao nosso Hospital, apezar de compromissos s{)lenes 'assu- fortaleza do sr,: Plinió S�lgado. tracão cabal. de que rec'Onhéce:midos, ets,'.outrp fi'lto que os cahuinhenses não podem e nem; Pérdido ,o prirtíéi·ro",:,·�;���)t'9:' a neCEssidade da legalidade de-devem esqúecer." .'

'.

.' ",' ','",:"".' : . ,iS'� '" i/i .,.' outros \#l'arrL, Um fl,estes; ,jã" mocratica.Eis aí os "gl:an'd'es' bfnemérito.s', do povo"!. com o e'rido�s,o, do Soro 'C,aPJlne'- ,.: i'
•

•
• ••••• '_

> ".
, • '"

' , ., •• ,; •• c •... ,".' má" em lir!gu'agtt1l ,cl�ra. pr,g-" .

E agora v�9h,am :?s .PlJ:ltar.os* * A verdageirl'!)_L;�ude� cio Estado, arrecadando impostos pnd,E!" dsa, nos termos éxigid'os pela, dlzer quem e,' neste Pars, ques Constituição "F'ederal esta belece isenção, como no CelSO da eticà P?litica do ',dr, 'I?e1-nardes, ,: po:d�, ep;,..Jace 10 7eu passÇldo eproÍ)! ied'i:tde rurá!': é6nl"á'reá inferitÍr ";á"'�200,OOO, rrietrÇ>3;>"-q.ua'-
."

foi' póstb 'nas> mãos dos' thnv�ih:; da, sua" a],ta :. dlgrild�de mor�l,drados, Eis ai outro fatd que ne'nhum lavrador' p'i:Jdefã' "és- ci('fnais do P,RP com Ú:ída's as" gaI'anijr"melho�, a democróClaquec.!r a 3 de� ou tl"bro, quando todos terãOiopof.'tunidádé;dé
. ga�anH�s -:- ':",.E!tdact'�Jr():!ch�qj1é '

no. BrasPj do ,_que Ed11ardo Go-:�.. contribuir, c�lnl",o voto parl:!; o incio' oe limá "nova' 'ér'b:'l<erri
em' bran,eo nun):;. fra�;e.Jgnobil,::.-'. mes.", ; "; _:. .' :'

'. ;": ."'TSantá"Catàrin.â':' ,; i ,,:,';;' ,'01-";' ';',' 'Z:' ,). «Çôbrír'êh:i6s todos 'os làncés:.. »' Rafael Corrfa de Oliveira

o' PRP
Tambem em, Santa Cat

Tina, o' 'P.RP. decidiu ap�:>i
o

_

candidato udenista', ao g
vêrno· do' Estado. A Conve
�ão ' dêsse ;

partido, ultim
mente reunida' em Florian
poIls, deliberou apoiar
candidatura Irineu Bor:pha
sen ao Govêrno do Estad ,

Aguarda.,-se. a :;';qualqu :'

�o�m'erft{tà ;"ina,�ife��ação dP.S.P., dn sr. Adhemar, d
Barros, pela mesma cand
datúra. ,,',

"

Os ,'candidãfôr trábalhista.

_,"
.

V' J. •

Evi(fen,�eméntc. temos sido"'fel
zes ;nas,,�bssas,r previsões politica
Casqalir.l:ente, OtI at ravez noticia
de fonties fided'ignas, corri gran"d ,antecedencia veiculnmos inforIíl .

ções' sôbre <l sulução da ('Í'i�e m I

seia' do PSD mUllicipal.
� C�ÍltÍ!

1

I

lll(H'am-Se as 'nossas previsões.' ,

candirlatuna . Orty l\{aehádo foi r
Conclúe na 4a. página

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO DO NORTE
.
SEi\IANARW DE MAIOR TIRAGEM E cmCULAÇ:AO no I\iORTE-L\TA NTNE�SE

I

� Indicador Profissional
DENTISTAS

Sylviot». Mayer
A tende diariamente das 7,30 3S 11 horas - ] ,30 às .6 horas

Praça LOuro MUller
. NOINHAS Sta. Catarina

Dentaduras A�aior}flicas
"

L Dr. Benigno Cerdeira
(Cirurgião Dentista)

Com longa prática executa C0m esmero todos os trabalhos
concernentes à profissão e como especialídade dentaduras
artísticas, com dentes fluorescentes (transps rentes) obede
cendo a técnica rigorosa com modificações e observações
proprias .: Essas dentaduras como o atestam centenas delas,
não acumulam detritos de alimentos e podem ser conser

vadas ao dormir. Para as inferiores aperfeiçoou uma técnica

que assegura a mesma estabilidade como para as superiores.
Consultas todos os dias úteis das 7 às 11 e

das 13,30 às 17 horas da tarde 225-P

Canoinhas ·Sta. Catarina

M E 0'1 C O

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

Varizes e Ulceras da perna sua cura
.

garantida

2)�. 11'te""derJ, de A�aufo.
Avenida João Pessôa 68

Curitiba

Farmacia AI/age
À Rua Vidal Ramos, frente da Delegacia de Policia _

Variado estoque de produtos nacionais e

extrangeíros a preços vantajosos.

ADVOGADOS

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa' Catarina, sob no. 360)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas
.

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho Naturalisações e titulas declaratorios.

Causas Criminais.

Escritório e residencis :

Rua Vida I Ramos Canoinhas s. C.

Dr. Saulo Carvalho
Advogado

Escritorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque sln

Canoinhas Sta. Catarina

Rivadavia R. Corrêar.
ADVOGADO

ritorio e residência à Rua Paula Pereira Cx. Pstal., '27

Dr. João eolodel
ADVOGADO

Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edifício Witt

Matriz;

Cr$
Cr$
Cr$

Fundado em'2 3 - 3 - 351
ec I N C O»

15.000.000,00
:�6.917.252.10

414.162.109,70

No tempo da colheita, a

espiga solitária, esquecida e

desu ntparada. fui pisada aos

pés, 'sem cumprir O seu nobre
destino ....
....estaua no lug{ír errado,
Um homem cqminhaua,

desatento, pela natureza em

flor. De repente, iropicounu
ma raiz que sobresoia do chão
-:"Estupiaa!' ralhou <com -a

raiz. Imaginem o que seria
das arvores se não tivessem
ruisrs! Dr! que lado estava a

estupidez?.. ,:::
Do alto duma colink se go:

zava a vista dum lindo pano
rama. Ld em boix«, como num
escrinio de veludo largamente
liberto, se agrupavam, é111.
agradavel uariação, prados,
bosques, cocorutos e ualados,
{Ji/I religados pelrs fita pratea
da dum riacho serpejante.
Para conuidar os turistas ao

repouso, alguem havia colo
Gado ali um banco de madeira.
O banco, entretanto, julgava
que a vista encantadora só
existia por causa dele tanto
estava convencido de sua pro
pria imporiancia.
Passaram-se os tempos, O

banco apodreceu, caiu ... até
que uns meninos leoaran os
últimos pedaços para lenha
do fogtio.
Mas a vista marauilhosa

continuava a encantar os
visita I1.teS ... �

Leia mais uma oee as ta
bulas, meu caro leitor e pro
cure descobrir o Sf1U sentido.
Encontrarás. queni sabe, uma
licão para ti ..

Xavier Monteiro
�-----------------------------------------------�----------------�----------------------------------------

CORREIO DO NORTE
Fundado em 29 de maio de 1947

EXPEDIENTE

Diretor. proprietario
Silvio .la Ifredo Mayer

Redator; Guilherme Varala
Redacão � Aomlnistre ç áo,

Rua �.ula p.,eir .. , 93
,

lmpre s s e Il� Impressora Ouro
Verde Ltda.

ASSINA TURAS

I' no •.•• , Cr$ 40,00
Semestre •••. Cr$ 2500

-x-

Numero avulso
Numero dtraz�do

C,$ 1,00
Cr$ 2,00

Anuncio. de acôr do com a teb e la de
preços.

Gaitas Apianadas
(Italianas)

Tem para pronta entrega a firma

A. GARCINDO & CIA.
Em exposição na Casa Bara

teira, a praça Lauro Müller.

Loucas
,

por preços

reduztdlsstmcs

Casa Erlita
Vendem-se
5 pneus usados, 6.00 x 16

Godyear, sendo 2 lameiros e

3 lisos-

Ver 2 tratar com o sr.

Lourenço Btiba

.'

FABULAS'
Graciosamente pomjJe07Jal1t

na oareea as mttli iarres 110-
rezinhus, rodeadas de borbo
leias voejantes.
la-se arrastando urn bez

ouro 'VeLJ�o por ui, tentando a

gatgar a ponta de um capim
sêco. Rosnava, pernostico e

desdenhoso:" chi, não serd de
grande duração a magnifi
cencia de vocês, coisas colo-

'

ridas. Mais alguns dias, e a

foice do ceifador vos deixará
feito feno sêco ...."

Zasl ... um passarinho abo
canhou o ranzinza e, em vôo
rasgado, o enguliu instanta
neamente....

Q'
...

,ue Sl1Ul .• .,

Ha pouco o semeador, com

gesto largo, depositdra os

grãozinhos de trigo na terra

caprichosamente preparada.
Cada um deles estavam no

seu Iugaradequado. Um deles,
porém, nãose conform auacmn

a sua posição, í 'retenaia ser

algo de especial.
Imploraoa ao vento:" Car

regue-me daqui. Eu gostava
de ver alguma coisa do
mundo",

_
.

O uento enrijou o sopro e

trausportou o descontente pe
los ares.

Quando o grâo acordou do
sono da germinaçâo, viu-se
abandonado no meto de
capins diferentes e eX!1 anhos,
dõeira da estrada. Emquanto,
la longe uerdejaoa exuberan
temente, o trigal, o desertor se
cobria, cada vez mais, do
causticante pó da estrada.

FERIDAS,
E C Z E M A SI
INFLAM/�ÇOES,
COCEiRASI
F R I E I R A 5,
E�..!LjASI ETC.

,
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SI
Séde� ITAJAí SANTA CATARINA

- FUNDADO EM 1935

(15 anos de existência)

FILIAIS, AGÊNCIAS E ESCRITORIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Araranguá - Blumenau - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Cambirela - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos·

Florianópolis ". 'Gaspar - Ibirarna - Tndaial - 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 - Xa

fil.ial CURITIBA: - Rua Monsenhor Celso, 50 Filial RIO DE JANEIRO: • Travessa do Ouvidor, 17 A (Té
Caixa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO» (39 Departamentos) . Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegr áfico: «RIOINCO».

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 26.917.252,10 Depósitos em 30·6-1950 Cr$ 414.162.109,70

Balanço Geral em 30 de Junho de 1950
============================�

A T I V o II P A 5 5 I V o
------------------�------------------�

A - Disponivel
.

CAIXA
Em moeda corrente
Em depósito no Banco do

Brasil S/A.
Em depósito á ordem da
Sup.daMoe da e do Crédito

e - Realizavel
Títulos e valores mobiliá

rios:

Apólices e obrrgações Fe
derais:

Em dep. 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

Apólices Estaduais

Apólices Municipais
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Cor-

rente

Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País

Correspondentes no' País
Outros créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de expediente
Instalações

E - Contas de Compensação
Efeitos a cobrar:
De conta própria, do interior
De conta de terceircs do

Cr$ Cr$

29.868.710,50
..

21.328.302,50

5.711,369,30 56.908.382,30

3.475.645,�0
294.646,00
174.534,00
41.00(1,00

l.845.000,00 5.830.825,10
402.000,00

78.621.219,00
1.523.138,50

305.851.806,10
295.181.754.,00
17.262.4.16.60

358473,.50 698.698.807,70
2,579.818.90
849.479.00 708.360.930,70

10.603.890,60
1.869.080,90

39,00
39,00 1z.4.73.049,50

68.989.290,60

363.500.684,20

17;611,20

2.021.749,40 434.529.335AO

interior
De conta de terceiros do

exterior
Valores em cobrança no

Banco do Brasil S/A
Valores Gaucionados
Valores Depositados
Hipotecas

169.216500,00
303.669.�o'830

1.778.521.20 Lt74 664·.529,50 909.193.864,90
1.686.936.227,40

Demonstração da conta Lucros e' Perdas

F - Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva
Fundo de Previsão
Fundo para depreciação de

Moveis e Utensílios
Outras Reservas
Juros e Descontos a ven

cer, que passam para' o
semestre seguinte,
e provisão de fundos sô

bre c/
Prazo Fixo e c/Aviso

G Exigivel
DEPOSITO

á vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo
de .Poderes Públicos
de Autarquias

a prazo fixo
de aviso prévio

OUTRAS RESPONSABIU-
DADES

Titulas Redescontados

Obrigações Diversas

Agências no País

Correspondentes no País
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos

I - Contas de Compensação
Efeitos a cobrar do Pais

e do Exterior
Títulos em Caução e em

Depósito
Valores Hipotecários

Cr$
15.000.000JlO

'Cr$
15.000.000,00
3.000.000;00
5.000.000,00
17.000.000,00

1.524.776,50
392.475,60

Cr$

.

4·.603.256.30
20.530..255,70
87.664.087,70
34.411.545,70
69.523.498,20
6624.239,60
19.256.711,20

148.588,50
7.070.000,00

95.4.32.490,90
68.897.435,90

242.613.594.,4�

171.548,515,30
414.162.109,70

286.490.710,60
20.623.272,00

7.117.921,30
961.491,30 .315.193.395,20

.1

729.355.504

435.529.334,40
472.886.008,30

1.778.521,20 909.193.864,
1.686,936,227, '

Balanço Geral em' 30 de Junbo de 1950
DÉBITO CRÉDITO

Despesas Gerais (Iocluid»s os Honorários e Bo
njíicações aos Funcionários) 10.036.773,20

658.868.40
353.566,80

2.267.279,20 _

13.35t723,90

.

Ágio de Saques, Ágio de Passes, Descontõs e outras Rendas

5.043,787,60

,10.530.298,20

20 ..523.731,20

Impostos
Instituto de Aposentadoria e Pensõ'es dos Bancários.
Gratificações aos Funcionários
Juros pagos a terceiros

Creditado ás seguintes contas, por
a Dividendo' nr. 28
a Fundo de Reserva Legal
a Funda de Reserva
a Gratificação da Diretoria
a Carteira Assistenciá aos Funcionários
a Fundo para Amortização de Moveis e Utensilios
Juros e Descontos a vencer, que passam para o

semestre seguinte, e previsão de fundos
s/C/Praso Fixo e c/Aviso

balanço:
900.000,00

l.OOO.OlJO,OO
300.000,00
585.000.00
50.000,00
] �O.OOO,OO 2.965.000,00

----_.... _-_. __ ... --_.-_.__ ._. __ .� .. - =-=-=====================

6.469.605,50
36.102.817,00

Saldo dos .Juros e Descontos não distribuídos no semestre anterior

Juros, Comissão e Títulos Diversos

3610IT17,O'0
.=

(;ENÉSIO M. LINS - Diretor-Superintendente
DR. RODOLFO RENAUX BAUER _:.. Diretor-Gerente

DR. MARIO MIRANDA LINS - HERCILIO DEEKE

ITAJAÍ, 10 DE JULHO DE 1950
.

OTTO RENAUX
IRINEU BONHAUSEN
ANTONIO RAMOS

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 22.638 e CRC nr.

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA
Sub-Chefe' da Contabilidade Geral

Dipl. Rt'g. na DEC m. 17.391 e CRC. m.

01i9

Diretores
P A R E C E.R O O C O N S E L H O F I S C A L

O CONSELHO FISCAL do BANCO INDÚSTRIA E COMÉHCIO· DE SANTA CATARINA S. A., deaincumbiudo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado
.

todos os livros e documentos, recomenda fi aprovação do inventário, Balanço e coutas da Diretoria, concernentes ao primeiro semestre do ano de 1950, em virtude de haver encontra
do tudo na mai� perfeita ordem. r-oustntando em depósito no Banco do Brasil a elevada quantia de Cr$21.328.302,5o arem de Cr$29.868.710;50 de Encaixe em poder do Estabelecimento
lTAJAÍ, 10 .de JULHO de 1950 - (Ass.) Fritz lV�<lximiliall() Suhncider, Arno Bauer, Dr. José Menesesl do Monte, Nestor E. de Souza Schicfler, Augusto L. Voigt .

r .' Diretores-A dju ntos 0.181 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Aniversariantes

Dia 10 de Agosto' Sra. Maria
posa do sr. Antonio Burgardt,
Dia 2, snta. Edith Terezinha
ha do sr. Luiz Tack, snta. Ruth

. dos .Anjos filha do sr. Ma
el dos Anjos, Pr, itasío 'filho
sr. Olímpio de Barros, Na
y filha sr. Miguel Myazaki,
rlando filho do sr Romeu S.
checo T. Barras; o jovem Al
edo Mõbíus, praticante-tele
sfo na Estação ferroviária de
arcílíó 'Dias.

-'

Marche conosco para a vitória votando nos-candidatos da UDN. No Brigadeiro para a Pre

sidência da República; em Iríneu Bornhausen para o Govêrno do' Estado; em Benedito T. de

Realizou- se sábado último, na loca
lidade de Anta Gorda. o enlace matri
monial da senhorita Vilma Leandro,
!ilha do casal Laurentino Leandro,
com o sr. Nazir Cordeiro, oficial do
Registro Geral de lmoveis e filho dó'
casal Dorgelo Cordeiro.
A cerimônia compareceram cêrca

de 400 convídados, todos tratados
fidalgamente pelos ilustres pais dos
nubentes,

"correio do Norte", prazeírozamen
te regista.o acontecimento, felicitan
do, efusivamente, o sr. Nazir Cor
deiro e sua exma. esposa.

Consórcio
Realiza-se dia 29 Sabado. O

Enlace Matrimonial do Sr. Otilio
de Oliveira com a snta. Fany
Scholtz dileta filha. do ,casal Sr.
Emilio e d. A na Schotz

Ao novo casal, o Correio cio
Norte deseja muitas felicidades.

Sociedade Beneficente Operaria
CONVITE ,

Convido os Snrs. associados para o' baile social a
ser realizado em a noite, de 5 de Agosto pr. ximo, na
-sede social e' abrilhantado pelo jazz'« TUPY...

,
O baile é realizado pela SEÇÃO E'jPORTIVA da

Sociedade e haverá demonstrações de ginastica, pelas
20 horas.

.
'

NOTA: Reserva de mesas com o Snr. Zelador.
'Solicita-se a apresentacâo do talão-recibo nr . 6

(Junho de 1950) à comissão da porta.
R. WALTER - I", Secretario

Os candidatos trabalhistas (Conclusão!
ada e .subatituida pela do Dr.
rnando Oliveira. ,O deputado
reviamente eleito" pará o pro
,o periodo, (oi contemplado com
,promessa Je um lugar no futu-
Tl'ibunal de Contas.

.

Agora acertamos novamente no

o das candidaturas trabalhistas.
nd,a no proxirrio numero infor
vamos aos nossos leitores que

'

vav'elmente três candidatos
reriam ás proxiruas eleições pa
Prefeito MUl}cipal e Deputado
tadual. Passou·se uma sema,na
onstatamos a inteira procedên
do que noticiamos.

Apenas regressaram de Floria·
olis os convencionais petebis:"
que Daquela Capital homolo
am a candidatura do ilustre
Dr. Carlos Gomes de Oliveira
Govêrno do Estado, a cidade
tomada de "novidades" sôbre
onduta do PTB municipal. Pas
am-se algumas horas e apou
arn rojões saudando as

_
candi

uras do industrial Dorge'lo Cor
ro à Prefeitura Municipal e dO
João Colodel à deputação,

bos sob a legenda trabalhlsta�
s. trabalhistas, locais lançando
didatos proprios proporciona
ao lllllnicipio uma demollstra
de independêdeia e de vita-

lidade den:lOcratica. E foram feli
zes na escolha dos seus candida
tos, nomes respeitaveis e de pro
jeção, ambos à altura dos cargos
a que se candidataram.

«í.:orreio do Norte» milita em

hostes adversarias, duranttl a cam

panha defenderá c(,m' altaneria e

elevação os candidatos que apoia,
apresentados pela UON, Sr. Be
nedito Terézio de Carva lho J u
nior à Prefeit:H'a Municipal e Dr.
Reueau Cubas à Assembleia Le
gislativa, seute-sc à vontade, en·

tretanto, ao dar registro ás' can
didaturas' trabalhistas, como deu
ás pessedistas.

A otes e acima de tudo, respei
temo-nos ons aos outros, em de
fesa mesmo do regime democráti
co e batalhando pela realização
de um pleito que n50 d�ponha
contra os nossos fôros de gente
civilizada I

Aluminio
Baterias e peçes avulsas por
preços ao alcance de todos na

Casa Erlita
" 'f..... ;'.' /, �.

Carvalho para Prefeito e no Dr. Reneau Cubas para Deputado Estadual!

Ano 4 - CANOINHAS - s. Cata�.ina, 29 de Julho de ]950 - N. 13'8

-

"

Renda Cr$, 789,20
Regular público

Outros pormenores
Como estava previamente anuncia

da-realizou-se domingo ultimo a-par
tídá pebolistica entre os noveis es

quadrões desta, cidade: Canoinhas
KC versus Ouro Verde K(;. Uma
regular assístencla compareceu na
Estadío' Municipal para assistir ao
extréia do Ouro Verde E.C nova

agremiação que v.eio enriquecer o

esporte cauoínhense. Ao contrario
do que se esperava: a .pugna teve
seu brilho empanado. Com a saida
de Helio, que aos 15 minutos de luta,

,

num :' lance infeliz teve uma perna
, fraturada, incidente 'q,ue veio aba
'lar profundamente a todos os pre-
sentes, vimos a rotina da peleja mu
dar por completo.
Desde o inicio do cotejo os canol

nhenses apresentaram-se melhor, fo
ram sempre práticos procurando se

guidamente a meta adversária e aslrn
traduzirem em tentos um dominio
quasí que total em todo o decorrer
da primeira raspo Wolney abriu a

contagem aos 3 minutos. Aos 20 mi
nutos foi elevada para 2 a vantagem
tambern pelo centro avante Wolney.
E com o placard assinalando 2xO Ia
voravel aos alvi-rubros,' terminou a

etapa inicial. No período complemen
tar observamos Um Ouro Verde di
ferente. Ante a 'supremacia de seus

antagonistas, que tratavam apenas
de conservar a vantagem no marca
dor e vendo baldados os seus es

forços em transpor a defesa firme
dos canoinhenses, lançaram mão de
recursos pouco recomendaveis, in
compativeis com a disciplina e edu
cação esportiva. O jogo demasiado
violento posto em pratica principal
mente pela defesa alví-verde encon
trou reação do atacante Wo lney que
investiu contra Benito. quebrando
assim a magnifica linha com que vi
nha se portando 'o Canoínhas. Uma
jogada inteiramente 'desnecessaria
de Bompeixe veio contundir o ata
cante Lolongue que foi retirado de
campo, voltando minutos depois ti.
luta. Não conseguindo os alví-ver
des assinalar o tento na penalidade
maxima consignada pelo arbitroOadi
portanto sem abalar o marcador fi
nallsou-se a peleja com a vitoria dos
«brotinhos» pelo escore de 2 x O.

O Canoinhas jogando bem. abaixo
porem de sua produção, não teve
falhas dignas de nota. O Garça de
sencumblu-se de maneira elogiavel,
defesas firmes e precíosas, demons
trando exepcionais qualidades. Na
zaga Bojarski e Nelson, firmes, des
fazendo com precisão as investidas
do adversario. Na linha media vimos
Clliquinho atuando muito bem. O
centro-medio Juventino veio confir
mar a confiança que nele depositam
seus companheiros. Na direitaGrubba
saiu-se de maneira brilhante impe
dindo qualquer tentativa por parte
do ponteiro. adversário. Na linha o
trio Lolongue, Wolnei e Ivo com boa
compreenção soube durante os 90
mnts, da peleja constituiram uma sé
ria ameaça a meta guarneCida por
Walcto. Ruy na ponta esquerda e Pe
dro na direita distribuíram Loas bo
las, sobressaindo uma magnifi,ca jo
gada de Pe.dl'o a Ivo que não exi
tou em movimentar a rede de Wal
do contudo sendo o tento anulado
por impedimento de seu marcador.

Nô Ouro, Verde, Waldo saiu.
se muito bem, não lhe caben
do a culpa pelas' bolas que dei
xou passar. Na zaga Benitó so
brepujou seu companheiro Ed
gar jogando muito bem, reca
indo em si a maior responsabi
lidade da defesa. Apreciamos o

jogo de Menott, demonstrando
elevada educação esportiva. Al
cides não correspondeu a expec
tativa, sua produção foi nula e re

provamos seus gestos indiscipli·
nados com constantes ameaças
aos seus adversarios. Heliu du
rante os 15 minutos de jogo
manteve-se muito bem. Com sua

saída do gramado entrou Gibi,
depois Celso cujas atuações são
desprovidas d e comentarias:
Bompeixe trocando o' futebol.
pela violençia pouco produziu.
Na linha destacaram-l"e Adelmo,
Julinho e Nilo, que vindo em

Dia 3 d. Elvira' esposa do sr.
Pedro Gritens, de MarciJio Dias,

Fazem anos .hoje o sr. João' - o- sr:"Alzeritío Almeida, 'a Snta.
rrêa Sobrinho o Sr. Joaquim ,Ruth Brauhardt F. Schrnídt, o
rtado residente em Papandu- sr. Lucas Crittens - Imbuia, a
o sr. Osvaldo - "Pietrovski o-'-menin'à Mercedes Hildegard fi

vem Elimar Olimpio .Fíedler, do sr, Walter Miers, residente
jovem Nivaldo filho do sr. em Joinvile; a srta. Elvira fi-
onardo Brey do Alto 'da" Pal-. lha do sr. Ricardo Kreiss, o joeiras. O sr, Rubem. M. Costa vem Lauro filho do sr. Estefa
ta. EuladirEustaquio Moreira. no Bedritchuck.
Dia )29 o jovem João Paulo Dia 4, Amilton filho do sr.
ho do sr. Paulino Furtado, de- 'Nivaldo de Almeida - Papandu,

panduva o menino Evaldo Vil, srta. Eisa filha do sr. Hen
sé tâ"go filho' do sr. Euclides rique Waldmam e o sr. Leoca-
'go. dio Wendt.
Dia 30, o meninc Roston Luiz A todos nossos. parabens.
ho do sr. Osmar Nascimento,
uro filho do' -sr, Henrique Enlace Cordeiro-Leandrodt de Cachoeira Inez filha
sr. Alfredo Dreher, a me

na Neuza Therezinha filha do
. Julio Ribeiro do Vale, Da.
arta e�PQsa do. sr. Walter
iers,
Dia. 31, o jovem José Luiz
ho do sr. Jacob Seleme, o Dr.
vadavia Ribas Corrêa, o sr.

sé Cordeiro Filho.

Teu Aniversário
Por motivo do aniversário natalicio da senhorinha DOROTY

PENTEADO, esta homenagem de PRINCEZA.

Completas anos hoje. lJma ,saudad?
Vem te 'alentar .. :' e vem cantar contigo!
Dos anos teus a alegre vida,
Faz recordar o destino que segues.

Caminhas assim para a fatjllidade,
'Tendo o cenário da vida como amigo
Do teu sofrer. Da tua SoledaJe,

",Tens .•o teu têto, o teu .querido abrigo.
r

Da tua idade, eis o belo explendor ...
Um dia bem. 11m .dia descontente ...
Um te alegrou, outro te trouxe l;t dor.
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Serão elevados os

descontos
Noticias procedentes do

,
Rio adiantam que o Presi-
dente da Repúlbica, General
Eurico Dutra, assinou decre-
to majorando os descontos a

serem feitos dos comerciares
e industriários, em beneficio
dos institutos de previdência.
Os descontos serão elevados
,para os comerciários e indus-
triarios_ em um porcento.

Hoje tua alma tristemente embora
Destes teus dias canta reverente,
Tua alegria c' teu sofrer :ge outrora.

Vice Presidente
Herêu' Ramos'

\ c" Em sua excursão de propagan
da politica pelo interior catari
ncnse, deverá chegar dia primei-
1'0 de agosto a .este municipio o

nosso co-estaduano dr. Ncreu Ra

mos, Vice I 'residente da Repú
blica eleito pela Assembléia Na
cional Constituinte e ex-presiden-
te do PSD.

'

O ilustre homem público viaja
em companhia do candidato pes
sedista ao governo, do Estado,

, engenheiro Udo -Deeke. Nesta ci

dade, por certo, serão alvo de ho
menagens e manifestações dos seus

correligionàrios e admiradores,

gozo de ferias não encontraram
ambiente para demonstrar suas
reais possibilidades, muito dis

ciplinados entretanto. O ata
cante Camargo muito bem mar

cado por Grubba nada pode
fazer, decepcionando' a torcida
aI vi-verde batendo, mal, uma

penalidade rnaxima.; Atuou a.

partida o Snr. Oady Nader que
não olvidou esforços para di
sincurnbir-se satisfatoriamente
de sua penosa missão.

A porfia foi irradiada pela
Zyp 6 Radio Canoinhas com

Mario e Teixera ao microfône.
Extreou mal o Ouro Verde EC

que encontrou em sua frente
um esquadrão uno e forte. Es

peramos que o revez sofrido
não venha abalar ésta novel a

gremiação que com nova tecnica
e mais ardor 'esportivo pldderá
vir a orgulhar o esporte cailOi
nhense. Para bens ao Canoinhas
EC. que orietado por Vani fez
juz aos louros da vitoria.

DIVERSAS NOTAS
Teremos amanhã no Estadia

Alinôr V. Côrte interessante
'·matsch" intf rmunicipel entre

Ypiranga E.C. e Avai E.C. da
visinha cidade de Porto União.
De s c o n h e c e mos a escala
ção oficial do onze ypiranguista,
O Canoinhas EC. excursionará
possivelmente domingo a São
Mateus do Sul para enfrentar o
pujante Clube Atlético Sãoma
teusense da vizinha cidade para
naense.

Helio ainda acha-se recolhido ao
"

Hospital Santa ( :ru,z sendo muito
visitado. Desejamos breve' e

compl�to l'�stabelecimento.
- Reina grande' eXFl�('tfltiva

Alistamento Eleitoral
Dia 4 de agosto termina

,o prazo para o alistamento.
O� interessados deverão pro
curar o posto de alistamento
eleitoral da UDN, na residên
eia do sr. Benedito Terézio
de Carvalho, onde serão
atendidos.

em t�rno do baile que a Soco

Atlética fará realizar dia 5 do
mês vindouro no salão da Soco
Ben. Operaria. Como abertura

daquela noitada dansante serão

apresentados selecionados nu

rr.eI'OS de atletismo.

Canoinhas, 26-7·50
Escreveu SB exclusivamente
poro ('orr(-jn, (lO Norte,. '",
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