
A UDH,' Que se�pfe ,steve ao. lado d� povo, vence em todo o' '�st�do de Santa: (õ
tsnne, tendo eleíto, ,até o momento, 'cêrêa de' vinte prefeitos munidpàis. '(arlos Ci,o�es

derrota Ne,eu., ,o Vice Presidente' por margem superior a .;VINTE MIL yO,T'O,S� Assegttrada' a vitória -de I,rin�u
Bornhausen, lambem por VINTE IVIIL, V01:'OS� ,É a queda da Bastilha em Santa Catarina!

VITORIA!
I I -,

��umero' 148As eleições no município
Em ambiente de ordem e tran

quilidade' decorreram as eleições
em todo o município, Nada de
anormal.

.,
'

apenas, o nosso eleitorado demons

trou. á exuberância, que sabe vo

tar. 'Mesmo o eleitor da mais re

condida ,loc,ali,d.ade do interior
Democráticamente, mais de se-

votou como quiz. Seguiu os di
te mil conterrâneos nossos com-

pareceram {Is
.

urnas' de três de .tanes da sua couciência sem se

outubro, votando nos candidatos ":deixar ill'fluenciar por patrões, au,-
de sua preferência. torirladee e cabos eleitorais.

Abertas as primeiras' urnas pe- Do' ponto de vista politico pro-
la Junta Apuradora, constou-se, gredimos assustadoramente" nestes

desde logo" a �aturiqade politica ultimes cinco anos. Operou-se ver
l'I-os nossos eleitores. E que, dada dadeiro milagre nos nossos· cos

a quantidade de cédulas com que turnes e a tendencia nitidamente
cada eleitor devia votar, era de demonstrada pelos votantes COI1S

.esperar-se elevado nUIl1('I'o de vo- titue seria advertência a todos os
I

A (
I Itos nulos e tal não acont eceu- O governos. ) povo esta p enamcn-

nosso eleitorado soube votar. Es- te convencido de filie o voto: real
colheu, livremente, os candidatos rneute, é .secreto; de que o voto,
de sua preferência. Eleitores hou- realrneute ê a arma do cidadão.

.

ve, e em quantidade, q .... mescla-' O gcvêruo que lião atender aos re
ram os seus votos]. escolhendo o clarnos do p0VO. que lIã" satisfizer
Presidente em 11m partido. u Vi- ás ueoessidades coletivas, ruirá por
ce em outro, o Govl'rtl&dor num tenH' como ruiu o atual. Esta a

terceiro. Depois de três eleições magnifica lição de 3 de outubro.'

A
.

FIltur,-a (âmara, dos Vereadores
Segundo ,dado,sWainda' não oficiais' a futura 'Câ�a:

ra Municipal será ..constituída' de cinco'. vereadores eleitos

sob a legenda da tJDN - os senhores 'Carlos Schrarnm.
Alcidio Zaniolo,' Agenor Gomes, Jovino Tabalipa e Rudol
fo Zíperer' .

---' cinco eleitos eleitos" sob a le�endaa .do
PSD - os senhores Olivêrio V. Corte, Sarkis Soares,
Drausio Cunha: Ricardo de Olíveira e Jahir. Damâso da

'Silveira e -três eleitos sob a legenda, do PT8, os senho

res Dr, Arolde Ferreira, Floriano J. M. de Paula Xavier e

Braulío Ribas da Cruz.

Por motivo de abs'oluta força �aior �sta folha

só volta'rá 'a
-

circular no mês de 'dezemb�o, q11ando
apaiecerá em edição esp�cial, pass-an?Q, daí por di-

ante, a apar:ecer, regularmente, aos sabadQs:, .

,Os senhor�s' assinantes, entretarito, não serão

prejudicados" uma v�z ,que: as ass�naturas tomadas

por, um ano vah�rãQ para o receblmento de 52 nu-

meras do jornal. _

"Corr'eio. do Norte" voltando a circular será

enviado, exclusivamente, aos assi?antes que estive.rem-'I
erp. dia com o� seus' pagamentos. Rogamos,� ponsso� l'
aos nossos. am1goS e .favorecedores que atelldam·aos

nossos agentes qlle farão a cobrança ou' entã�, que

procurem, a nossa' redação a fim de regulanzar a

,sua situaçãÕ.
Novas assinaturas só serão aceitas mediante

pagamento antecipado.
A gerênda deSta folha 'vê-se na contingên

cia de tomar' estas medidas para evitar o desapare
cimento desta folha que .só poderá subsistir com a

ajuda e' a compreensão de ,todos ..
.

. CanQinhas, outubro de 1950
---__:_------_ ._._�- --�-_ .......-

GOVt:RNO' DO ESTADO
Resultado conhecido

Iríneu Bornhausen
Udo Oeeke
Carlos Gomes de Oliveira
Nereu Ramos

até 'ontem
l03.80�
83.120
103.865
77.1'28

Pqra Presidente e Vi'�e Preside'nte da República
Getulio 2;259.47·8

Brigadeiro L199.235
Cristiano 817.654

Mangabeira .

9.070

, (Resúltados até ás

Café ·Filho .1.283.641
Odilon Braga l.063.�43
A1tino Arante.s 753.001
Vitorino Freire 245.108

2,3 hotas do 'dia, 13)

/.'

4
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CANOINHAS SAN1'A CATARINA

'Tres Deputados?
Canoinhas ao, que tado indica,

terá, lia futura Assembléia Le
gislativa do Estado. Ul�a das maio
res ,bancadas municipais.
Todos os três " candidatos su-

'. Iragados no município com as vo
tações 'q ti n obtiveram estão
muito hem situados nos respecti
vos pa rtidos:

O ilustre facultativo Dr. Reneau
Cubas, cuudidato da NUN, C(llIJ

a votação deste e de outros �I�- Pela vez primeira na história
nicipiqs anda beirando a casa dos politica do munieipio venceu a

dois 'mil. c setecentos votos, cs- oposição. Eis 'af um marco da vi
tando, portanto, com a sua elei- da ,politica de Conoinhas.
�ão assegurada. Benedito Terézio de Carvalho

O candidato pessedista, Dr. Fer- Junior, candidato da UDN à
nando Oliveira, conseguiu votação Prefeitura Municipal, venceu por
mais ou menos igual a do candi- esmagadora maioria, conseguindo a
dato 'udenist.a, sendo quasi cer- va ntagem de 825 votos sôhre seu
ta a sua eleição. leal competidor o industrial Fran-, ,

A votação conseguida pelo bri- cisco N. Fuck' e va IItªgern não me

lhante causídico dr. J oão Colodel, 1l0S acentuada sôbre o digno sr.

c�u<'lidato do PTB, 'deve ser das
.

Dorgelo Cordeiro, candidato do

mulheres dentr'e -seus companhei-
.

Pat�tido Trabalhista.
",!!!!,!!!,!!!,!!!,!!!�,!!!,!!!�,!!!,!!!,!!!,!!!����,!!!!!!!,,!!!,!!!����������,�.��!!'!!'!!!-�-::-�'!!L'lil· ,_,.,..
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7lo- E a nossa vilóf'ia� tão alnicja-
_ .

.

'iVISD� lMPtlBTANTE
> �

•. '

•

jl, �;45�rr� �I����� �[t�I��t��� c�::�� .

.

ta1lt.os esforços, tanto trabalho e

Aos Senhores; Assinantes I tant.os Rucrificios. foi comerrioráda
I . ém silêllcio. Silêl,'6o de. respeito!

aos ad versá rio,; venci<ios. Siiêncio
de homenagem e de reconbeci
mento ao llOSSO' bravo eleitorado:
Silênciq de- qUem desf'ja estabele
ceI' na comuna um clirria de paz
I� fie cOtlcordia, propiC'io ás_ reali
zaçQlls e ao t rabalho-:�'ilêncib de
esqueCimento do que ficou para
traz, du que foi proferido ou es

crito Rob o entusiásmo, o calor c
a paixão da campanha. Sil.êlldo
de recolhimento, de meditação.
'saudolldo' () inicio: de uma nova

era,. Silêntio que diz. tudo e que
t�mbem sabe s"er eloquente,
Intimamente os oossos 'corrcli

g,i'ollários tod'os co'memoraram a

vft.ória da llDN, b0monageando o.
. Prefeito vitorioso. Sorrisos de sa-
.

tisfação em todas as· faces. :. Vis
lumbres de contentamento em to-
dos os olhares.

res oe chapa. sendo, de' . supor'-se
CJue tam bem o callflidato traba ..

llüsta esll�ja deito. '

• Assim sendo, melhor :paro Ca

noinl:Jas: que l.orá !lã' AssClpbléiá
Legislativa três represel1taõte� a

hatalhar pelos iuterêsses da C0-.

111 tlUD.
.

Êste fato. de elegt'rmos três de

putados, consolida a iii vejavel po
sjção de. destaque do' nosso mu

nicipio no seilário politico estadual
e evidencia que b U08(:0 eleitora
do agiu avisadameille dividindo
a votação entre os três catirliua
entre os trêR calldidato8. Não vitó
ria estrondosa de quatro ou cinco
mil votos pura urú' do� candidatos
inas vilória retumbaut.� para o 1lI1l

,nidpio ((ue talvez venha a ter trê"
Deputados na Casa Legislativa
do Estado.

Aluminio

A Vit6riâ"
Aconteceu o que a muitos pa

recia impossível. Depois de três
derrotas sucessivas' 8' UDN' COIl

St!gUIU, enfim, a
'.

preferência do
eleitorado e venceu, espetacular
meu te, as eleições de 3 outubro,
elegendo o I Govêrno Municipal e'

consagrando vitorioso o nome, de
Irineu Bornhausen para- GQ'V.erna-
dor do Estado.

.

Proclamado o resultac10 das elei
ções pelo Dr. Juiz Eleitoral. gran,.
de massa popular que acompa
CbOU'11 apur:açã0, dirigiu.se á- re
sidencia do Prefeito eleIto, o ci
dadão' Benedito Terézio de Car
,'a lho Junior e, s�m alarde, sem

estardalhaço, lia singelrza de um

abraço ou de um aperto de mão
traduziu o seu entusiasmo. a sua

sinlpatia e a sua, confiança no

dirigenté da, comuna. Nos dias'
f;eguintes ceotenas ce pessoas acol'

;'era� à I esidêllcia do «seu" Dito
le\'nlldo·lhe abraços de congratu
láções. r:.en tellas de telegramas e

BRASIL'"

da UDN
, .

(te cartões le�a('am ao novo Pro':
feitó as manifestações de apreço
c sirápatia dos seus considadãos.
A nove do corrente, data natali-
'cia de Benedito Terêzio, culmi
naram as espontaueas homenagens
do povo, Da manhã á noite soa

casa foi visitada por amigos que
desejam abraça-lo,

Da manhã à 'noite., çh;egatam'
!

. é�
flores; de todo.s os recantos", da ,,)

cidade;" as�im' dos: bá�bS ,:po- ,"e
,

hres como dás rúas centrais;'
umas colhidas em lindos tíar..:·" j)j

dins, outras cat.adas no càrnpo,
,singelas, simples, humildes, po
rem mais atraentes e mais be-'
las porque expressavam o �n
tusiásmo e a confiança de ope
rarios ,e de colonos.

No recesso do' seu lar,' cer
cado de sua 'cumpanheira 'e de
seus filhôs, alvo de expressíva
homem:igens de SE'US amigos. 13'e':'
Dedito Terézío ,.de ,Carvalho co

memorou o seu natalicio e a

sua vitoria· em sHêncio .

Heitor Vaçela
Faleceu àrJte ontem em Floria

Jloppli.s.· onde residia, na id.ade de-
55 anos o sr. Heitor Varela, co

merciantê e irmão' do sr. Guilher- .

me Varéla.

U extinto' deixa viuva; dois fi
lhos, nÓl'as 'e netos.

Seu enlelTO foi muito conc(j)r� "I,
rido e sobre sua tumba as pessoas' 1,
mnigas 'deixaram inumeras ·éoro.as '. k
deflores e com fi.ta.s sim bolic.os. JPesames -I

Resurtado 'final de Joinvile
IRINEU BOhNHÁSEN 6,671

li

Baterias e peçes avulsus por ,UDO .DEEKE 4.249
preços ao alcanCe d,e todos na tARLOS GOMES DE OLIVEIRA 7.969

CaSa ·Erlita.· . NEf_{Eu' RÀMOS
.

,2.637. II'
�==�==��====='.=.=,============?=�=========;===========

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'Õ�es, de 3 de outubre de 1950 Eleitora:do da IGoa 10.�07' 'RE�UMO'1�'
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. ;ty1u.niqjpi,ó .de ,.,Can'oin'has,T ,

, ',Votaram".
.

�', • ·,1.4'C'6' Gét�id Vàrga:s 4.143
"
.'

'HESIJI'TIDU�'""1''N' I""'L' ;
-,

"

'. Eduardo Gomes 2.089
. ',.i" '.

,

'

" ;,;..... II.. ',' .

'", .,. Abselvt.se de votar '29,6% dQ �Ieitorado Cristi�n(j Machado 954
t- "

, :.:. C{.
' r. '.I ',� - , •

Odilon Braga -

.Altíno Arantes -

',0" • I, .

Café Filho _. .'

Vitorino Freire

2.598
2.217
1.050

.

17

�.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

'33.
57.
38.
39.
40.
41.

CARGOS

Cidade
.»

»

>l,

»

»

li

»

»

»

»

»

.

]9' ••

10
'77
32
6

13 '1

27
42"
7
18

Total I Cidade 938 860

7.
45.
,8.·
9.
10'.

OH.
1')..
42.
13:'
14.

22.
23.
43.
24.-
25.

,26.
34.

27.
28.
29.
4't. ;

30.
3.1:
32.

, 35.
36.

Marcilio Dias
» «

Toldo
Palmital
Paciencia
Tàúnay

Felipe Schmidt
Felipe Schmidt
Rio dos Poços

Pinheiros

'82
'54,

, J2.9'.
170'
83
93
76

10'1
i 274
ln

76
80
114
73
82
41

. ,41
nO'
153

T9tal
,-,�

303

PapanJuva
»

»

'»

I,
Pinhal'

, Arigolandia
»'0

Rio dÍls' ,Antas,
Resideneiá ·Fuck

.Papaúduva

TOTAL GERAL

770

4143

'67
SI
56

L -52
" 25

70'
22
16
4tI
fiÕ

239·

2089

263 962 573 14 I 238'.1 1418

Fernando - 2.440

Colodél - 1.864

:BENEDiTO ·2;991
C. Gomes - 4.535 Iríneu > '3.50,6 F. N. Fuck - 2.162

Nereu ,- 2.193
.

Deeke � 3.173' Dorgelo , � 1:8'39

Cubas - 2.241

9/
61
41

','48
41
67
44
'.2l
1.8
11
63
·38

.. '352

1864

1/ 26
36 ;

47

;31
6�
6
7
28,.-
59

. 42
34
54·
45
21,
H
9'
37
4ó

2440' 1839

45
85
60
33
49·
17'
16
79-
'tá

43:l 304

I·
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.
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'. .
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� Presidente daRepúbllca]
"

Vioe-Presidencia,. Senado'" -Gov. Estadó' Assêmbíeia 1.egi'slativa " Prefeitura Municipal
""""ão! 1;;.ó c A L

:
Gelol io tB,igad'im I C,i,'iano ,OdBo� 1 Aí'ino, I vi�,jnol Calé 16_ I �;j"â I IRtNEU I U I? ;, I Cd\>adFernando i Colodel IIÍ;nedi to' I F N iF;"k I Do�g�lo
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-

.68' " 104 91 ", 73 67· 4:C 89. 64" .44
94 72 32 '8;5 ,; 55' __ 0, 37. 139 52' -104', 87", 70 ,61 "5:�' 85 60 55
96 10'8, 25" 119'

"
60' .. - 27' 168 . 56' 140

'

83 108 66 40
'

109' 75 38
52 . 53 29 52 51 --' 17 78 50 ' 62 63 .,44 45 "

, ,30 62 44 ' 26
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.' '82- 75" <iI 52! 40, H;. 50'
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.
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,... 70 47 i
'-

52
.

44.. '20 60' �40 18
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35
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·25 ,44, 8 48 18 I' 1 53' 18 ,55 20. 38, ,24 . 8 50 18 ' 6
63 US zt 122 47 � 13· .146 42 ,,133 66 I' 85

'

62: . 29 '122 50 25

__ .. _..

55'9 1125 I. 854 � 853 "�I ' 649" 451
.

990 693 I ,c435 H
94i

"

42 -' 26' 1'26' 45' 'g3 '82 64
"

,37 '39
.

,74 71," 27
64.' '16 - Ú(. 99,' _16 70 L '44,.,

,

57: 16.' 27 " 64,',' 26 22
59 115 -.- 4.0, 149' 112 .: ',1l4�. 146 � 61 ,112·�, 81 76, 100 86
68 139 ',_ '.

n 10'3 ','

133 "!ir' J�8'
'.,.

68 126· 41, 93,,: 117 '41
5-�. 2,t" _

.

14 70' - 35 58 51, 25 .:t9 '\ ''17 55' 38 19
85 .'59 ,.' -_ ,6, l23 43 . 86, ' ,79' 72" 48,' :-{7 89

.

46 .. , 4t1
22 46,"';:." 38

I

79' '. 46, " '75': 53, ,:!6 SI' "',40 ' ,44'" 44, :, 38
4,7 ,42 -'- '48 103' 46',

-:

100:.' ,55
'

45 5l 4t ", 48� 47 '57.
,.8(:) : '. 76' ,.,�' ,Ui

'I
244 '6,3 '. 9fT 2N, 14

��7
. ,f.�i

-

I, o�
" '48

.

no
,

94 93 _ 13,' 1':iO' '94, 124 12J. '61 108, 87 101 9G . (8
u
!' '., +-'_.. '0 ,',1,· ";'" ..,'
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, II
Tçital, Distrito da Sécle 2197 I,� 1310' 5H .' 1626 1225,

.-

1 464' 26M If92 .2C35, 1865 1406
-

1314 I ./021 '1'138 ' 1:?36' /003
u --' "

, •
'

,
"

, •
• -

I�,
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n15., ,_.
Três Barras ,159. 28 25. 51 .' 71 r 72,: :135 70" 78 .96 22 106 75 43 75 8c)'

16.' ".'» .», 159 16 37 32 77".",-, 62. '122 ,81" � 88
"

9 J 23. 108 .' '63 44 79 78
17, '�,�} ')? ]25 M, 22 32 77, ,-: 6� 108' 5'91, ,70 ,7.0:, 17 9.7 47,·' A6 60 66

I
18.· S ..JoãodosC6v,�lheir()s, lO? 45 1� � ,6,2 ,,102_ -,.

:, .'� ": 71 98
.

71',' ':J8 .. 5?·
.,

109, ' 2, !l5 87
I

'l'<�l�� Djstr.'deTrêsB�rras 550 ]23 102_' .177 1'.327 '1:. 19�i"
-

,436, 308 307 .360' ,114. I' 420 '/87 .' 218 I 301 ',.1 233.•

.'
••

-' c
-

U
'

19. Paula' Pereira 107 56 7' 57 �O '�. 4,8 '14'5 13 87 . 82 .
53 '. 22, 86 '63 '16

20',
,

» » ,v , 70' 48 ,3' 48 • '8.
-<.',

33 62' 7 64' . 51 51' �'9 58 :'.3, 5

" 21.:. Santa'iLeocadia 59' ,23 . 6·
,. � lL -! 29 69 12 4(, _' �7 22·

.
,18 :J� AO I. 4

Total' Paula Pereira
_

_2,36..:, 127
,
16.

.

131 ,39 O' i 16 276, 32 I' 107': 163' t 26. r, . '9, J78. 1,?6. ',.

2. T '193, I
Major" Vieira '

", 2� 4.4' 23 46 27 - 3 60 29
'

54, 2t)', 42 �7, 15 52 20' /'j
lVIajor Vieira 22., 4í, 32 48 1 8 - 33', 49- " 42" 52 ' 41', 44 39 14

I
58 27 7

',MaJor Vie�ra
.

40' 45, . 3;3 56 40' -'. I ',72 4.3 .- .i. 6.1 46 '. 43 °'\'.2' P).·, 58 • 4:", 17
RIO Novo '64 5};, 20' ' 79, ,,1·5 -r-: 3 9'5 3fi "� 93' 46 "66 '54. 12 )15 21.' 7
Rio Claro 79" 4:3 13 51 45 - 13 93, 3'7

'

8'1,' . 50 41 '39, 40
.

53 4Q 4'/
.

Paiol Velho. . '65
'

1 ' g 40 ],3' �', 6 57' 13 . 55 '. 12 27
.

33, � 10 50'
.

15 9

II' '1-
'SãoSeba�tião' 10'0 ,4,3, ,54", 52 1.29 '_ ,

8 '6'8, 128 -.'elO, "12;.' 43,' 130�, J3 .,61 126. 11

Tot'al
. Major Vieira

. 390'

-

..'256 ' 178 372' '3�� O 67,' 494 328

.

471 3-8 .
,309 'I 364 l 123 '447, c

296' 107
II

, �" 'I' -

_.
',' é'

• •
. 'II

" 33. ,17 39 30 1 34" 8:3 30'
.

. 65 35 3 f', 24
,56 "22 M

.

',44 "

- 16, 107 ',n, 98 ,'2' ,67 ' 40'
33 2L' 41. 48 - 30 .' 102 51' . to '67 43· 3'8
23,

'

12' ,30" ·:n ""'"" _ 21 .

72 30' '56 34 3 I
, ,

29 I'.
16

-

30' 41
.

)):1 '. - R
'

63 68
-

51
•

72 .

>

40�, ',-
, 68

7' 1 \ 8 '

5 ". 20·' 27 9.
-

25 ,fO ',: 1 �
" i

11
4 . 1. � 10 5. � I 23 18 '8 'd, .

.

" J l' ..,' 7.. ,".9
33 1� ; ,37 \ 26

,
--:-.' 30 9,4'" 33' ,6/ ,69'

"

,<35
�'.

25
·34 '21 22' 65. -_ ,.37, :79 S7

. ,44 '87 ' 19'1' 49

144 .' I 292 I 319 I i I 2Ü > 645 333
..

" 4?6 'I'" 497. I 286
' ,1',' 293

2991 2162·954 31732598 I 2217 17 1 10'50 ( I 4535 I 2193 22413506

Dep"tados' Federais
Placido �' 1.150'

Bayer
'

, _. 361

Konder'
"

316

Lacerda," 2ÕS
W. Rupp: ,

123

M: Tavares 108
,

,F. Busch ,68
M. Pedro �9
Wanderley .

50

A rístílíano "34

'Le�end�.. .3

To�l Legenda UDIf
Federal 2.510

"

-:".

tepUt.ct,os ,E�iad.'ais MOM
Cubas

, ÊNiei'el1éÍano
P'. ,Flenik,

" An.éríco
,

P. Fontes,

L; Soirza
Caruso
Bulcão

2:2.u
,

2'7

1-3
3_

4:

4

4:

:3

:3Colin
,

.

Moreira ,. :3

K(.rider Réis' 2

Brasil
r

2

Mascarenhas .l

Macuco R 1

Legenda ' 3,

Total Légenda Estadual
'(JDN 2.319

,
. Vereador,es,' UDM

"

.

'229
222

221

220
214

189
180

l57
156
l51

,101
99
91

79

·68

C. Schramm
, A. Zanioló
A. Gomes'
J. Tttbl;l];ipa
'R: Zíperer
0..' FI iederich

�. Hurnenhuk
M, Ruthes
R. Corrêa

S. Mayer
P. Ritzmann
E. B.orges
J,. M.. Corrêa

. A. Voigt
. H. Passos

R. SimÕes'
V, Klodzinski'

61
-

54

Total l,egenda UDN 2.499

iii
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COhfiEIO DO NORTE SEMANARfO DE MAIOR ,TIRAGEM. E CI:RCULACAO DO NÓRTE-CATÁRINENSE
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,

anco
� R'<

.

Indús,tria �e x(omércio de �a�la ··.Catariná�, �/�
'M4 .M-'.M;+ é. *

'.
""'E= ti *. _Mil

�':( Séde:·ITAJAí SANtA C'ATAR�NA' f,.·'t">· ,.'< r" r-

" 'r, j <�INCO�); , ,

, ( � �1; . ": ,

T :l�V.��sA�eOe!�!ê��!)::-f ,;; '.' .�. cf�." l ;<�INÇq�
" ;.

,\ "'�,i -'; �, ..... �;_ :.'. ";;; '; 'c. '" O FILIAIS;"AGÊNCI;ÀS;.-�E�-'_Es:;CItITOElqS;"'NO�EST4bO b�SA'NTA CA'I'AR��':,,) .;�;,";�
o

�'." ,...""

.

" ;�,! t,'\�a�a�gua ,:;:; I:3.1umena� ''';� Btaço{1io.- Norte - Brusque - (,çaça@or: -

-

Ca��il'ela - Çá�P?S oP�ov�s ���tCartoinha,s - ':€o�cô?'dia '" .,QEesc!uin.ao - 'Curitib,anos' ._' .

Florlanópoüs - Gaspar -:- Ibirama. -' Indal,al - Ituporanga - Jaragua do Sul- -'�ffoaçaba .., .Ioinvile - -Laguna - Lajes - Mafra =: Orleaes - Piratuba - Porto Uma\)
Rio, Negririhe -'Rio do SuC- Sto'. ''Arnaro 'da Imperatriz -. São Francisco do Sul - São Joaquim - Taió _:_ Tangará - Tijucàs - Tubarão - Urussanga - .Videira t: Xapecó

.

,
. '. :, 'tf:

Filial CURITIBA: - Ru� Monsenhor Celso, 50 \ 'Filial' RIO DE JANEIRO; .' Travessa do Ouvidor, 17 AJTeheo)
(_ aíxa Postal, 584 - Endereço Telegráfico: «INCO» 1(39 Departamentos) Caixa' Postal, 1239 - Endereço Telegr áfico: «RIOINÚQ»',

Capital Cr$ \15�ooo.ooo/oo .

..

fundos' de reserva Cr$ 2'6.917.252,10 Depósitos em 31·8-1950 __ Cr$ 440.866.397,00"
. ;-,

.Balancete, Geralem,,'31 ':de' Agôstó',dTe 19·5_0"',,','·"
========*"'===F============================;;===;;===ef< � ...

r-
.

. ." "/".,.' ,.-, :.��' '�';:." r

: À T ivo '.' '/1::
����----------�--------------------- --�------------�--��----------------------------�-----------
I '0' ." --',' .

,.

'PA 5S I V Q,

.pjsponiyeL , ,

CAIX'\

.: c-s. . çl'$ Exigivel, Cr$
..

15.000.000,00

6.037;450,70
r
.. 60;890.890;00, " ,Exigivel

DEPqSITQS
"'",·áTvista"e a curto prazo

'. de Poderes, Públicos:
'de. :Àutalquias
em C/C Sem Limite .

.,eru C/C Limitadas.v.>;
em C/C Populares
em C/C,: Sem .Juros
em C/C de A viso

..

,

f
� ,

'-::1'$ '.
'

:;.. ",
t r:

�

'- ,,'.1: �� •

15.000:Óoo,o:B
3.00Ó:ÚOO,OO

�7 .000fÓOO,Uq
.

6.917:252,19"
, 4L917:�5i)0

"�'/' "

\
.:

"

Em -moeda 'corrente"
r

.•

. ;·Em' depósito no »Banco do 'i'
.

Bi'êlsil
.

Enl deposito à ordem dá' ,:
.,

. Sup./:,da M()'�da, e do:
'" �i" Crédito 1

'�-. Capitàl�,>' j I.' � .�

.

i,

Fundo de Reserva Legal, .

Fundo de Previsão . l

. . Outras 'Beserva
.

, "1

27.759.�22,30
r

I • .-� .. _-", _"
.

'\.
.

-

:f;it-l'll'.i25;l nO,.l?aís . " ,,..,

,<' OI:rc�r:on:dentés .no "PÍlrs
.

A :utrôs créditos

.,

R,ea{i��i:al .'
.• Í;1,1l](l$"t'� J'.cs mobiliârios:
pó,iCe's ��&ções Federais
III f1cp.':rii'fBand> do B'fasil'
S/A.; á ordem da Sup. da
iNI ocda .e do Crédito, no

valnr .total nomial de Cr$"
4.100'.800,000 -'

blí niítelra'
" ',;: '

� Ij'óll� PS Estaduais
A. póli. es 1\1 unicipais

.. . ,Açõn:; e· Debentures
erras r'o Tesouro Nacional

>, mpi-ésCn:íos1 em C/C{)J!,i··
"i ente -

.' 77.104.032,60
Emprr. timos Hipotecários ' 1 525 �o2 '10.' ..i () ,

c l;:ul os· -desooatados ." == , o' - 348.875.237;90�
.: ,'33�)'·261.749,.70
.' 17:J102.M6,90

313.870,40

.r:�·
t.

-

..

' -.".,'

.�' .

,f ", 9.oil4.340,30' {
13.509.69Ó,70
94.964.808,70

-, 36.5'.77:.211,50'
73.363.724,40 :,.

.

o

:' ".10:419;9H·,30.';·'�;,�· "".', .

18.416.336.50
-

261.256.'092,4«(
.

"�·1:1. "J:�1.'

\. �
.

:., I i

1'"
, ..

- �:

"

3.475.645,10 ,

1::76'5·.:�·55,60 r;
.174.534,00
41.090,00

'1:88LOOO;OO .

�

.•�\;I �... :, �

, '\

. \

7.337.534,7"0"
722.000,0.0

. ,

á prazo
,.-

de - Poderes I�ú
de

.

A utarquias
coS,I

.�
.é ."

r IO.60:ui90:60'
.

2.0441.80?,80
300.736.00.

I 39,00

. "i�"Q '< tmçcbf!j2:a�o',:. " :',,::' ��.:
f� '�]�dtftcios de' uso' do' Banco
f: Móveis 'e UtensiJios
l

:�. MatedaLde expediente, ..

- .

i; °lllst:alaçÕe�
.

C� "-".�, f �J'ltad�s�· ��rid��i�{'
•

:;. J ���_;_�o� qescoptos ".� _' .. '_

T lostos
. '.

,

-1 , 1-- crias :'Ger�is e
..
Outras -;

.

.....,
'1_' j-. .",

.' �.ontas· .

E, '001 ts de 'Cõmpensaç-aó
v" OTes em gara.ntia"
V, f ifês em' custódia
Tíl ulo!' !lo rece,b�r, de C/C

Alheia

,:.:. -'_i

·784.0!l3,369,60 /

2.570,9lt,9,lO,
892.559,00 795.606.412,40

Jrnôvcis;
. 'l.u tros valores
.' ;

.t· .: .. Y". },

t.":....
.... ,.

.

cC01llas '-d'e res utados

'1'� Contas d;� Cénnp.ert�ação·:'
"

;,
,_

'l""', .

\

.,_

,t �;� �t:�(J ,:;. .

:�o i�99:.9B�';20
... 204.899,30

, 324.249,10
cl :

...

� ,

'.

3.316,.903,00 , 3:846.051,40

� ...�,:...,_'.�

D!!p..o.sit�,i;J teso -de ,. va 10l',es . em

garantia 'e em custódia
Depositantes de'�t-tituios em,

. , cobrança;
" ... , ·do ·País-�·

.

(io· Exterior

fi
� .• :<...o-��� •

��
- ..

..
,' . 'P- 491.953.888,20•

. .:1" ;��' .i

l� 11;
"-:-1

,� >�r:
.] 77.652021,20

. 314:301.86:7,00

.

GENÉSIO M. LIN� \;.

Diretol'-Superinteodente' .

iD'H. RODOLFO RENAUX BAUER

.' -.rfAJA( 12' DE' SET1�MBRü DE 1950 -�'
OTTO RENAlJX

IRINEU BOf1NHAUSEN

ANTQNIO RAMOS, .

..

�- .','

"', .. ;-.

", ..
" �:

.
�'" , 4iJA:.772.704jO :-' 0'1 .. t. ,;l><',. ,,',

(j 17.611,20 444.790.316,10 ti; .936.144.2:0;4,30-
"

:
'

':1:810;6'31.(J32,5Q.,
.' .� _-_ "�- :-,_ '-?1�. t ·';,a. .'.�-;, - '

.

....,_;: ,o:.' I .�l'
'- .1, �

"

EltICO ,·SCH'ÊEFFER·/· � �{;t� r-.

.

Chefe da Contabilidade 'Gei:aI' ')'.
Dí;pl. Reg. -I'íá DEC m. 22.633:.e CRe "m<�0179

SERAFIM 'FRANKLIN 'PEREIRA>{ ..
, ,

,::' :Sub.-Chefé' da CO'iltàbiJ,id�de Geral :'0'
. -PipI. Reg� na DEC m. 17.391' e cnc '01':>0181

.--
...

�
.-

." ... , -:-.. " _.

�.. ..,' -r�'.�

. \

,.M4.790,316,lQ 936 . .74:t20II,30,
1.1l10.037.0:i2.50

.. -"

.
Din�l.oi;�Gere·nte

MArHO MIRANDA L'INS-HERCILIO DEEKE
, ,. Diretores _ Adjuntos',-; o ••

e�'
.

.

, Diretores'

.,

,

l Pa'ta "momento�. inesql!ecíveis; l;m�, jóia maravilhosa dos I
lahoratór:os I N V I ç T U S

, Iperfeita' sonoridade. '. '.

exc.cpcional alcance... ,
.

. .

sobriedade .de� linhas:': � .

'
'.

..
' ,

,

Sol:!el'bo conJunto d�e qualjdades foram : agrupados uos

novos" n'lodelos 'da" nova- linha de 1950.
.. ,-,. -..

I ,

);:
.' �- r I. �

..

"- :..'7 "'�

_. Gaitas:.A�iqn�óas"�>
o, Onde, a .economia: é indispensavel, a mtllhér'là.Bótfõs�f "� -

C<ltalian;s)' '.'
. \ enconlrà sua companheira ideal em uma

'

. f
� ,rpag\linade çostura «ALFA».: Tem pai'a pr'dota entrega a firma,

. ... ,_.; ",. ," -A. GARGINDO. & CIA. �;Suave.�, ,S.e9�ra, � Rapida • Moderna Em exposição �à ..Casa, Bara-.,
'Mais. d,é 30< anos d� experiencia e centenas <te milhares de

..... , ,

"teil.'a, a praça' tau{Q Müller. :�! ,.�\, maqüÍÍ1as"éul'·fimciclIlamento espalhadas por todo '.
;

o

p. 'i�.
o· mundo: Günfirmam a sua tradiçã!>. ,.: ,. '. ;.

: ';�Radias�'�'t rl".V ·t:C ..Í' u' S· '), 'Parét pr��ta eni��g� �ne�t� pfaç� oferece "'o,R...C···: 'A'i" ','o
t l.�;.I·:;C··,�àt":'o�'>: r"�.·•. ,'.o

'. �bG·,U·R"�E�NCG'''B·lJ'8·ft(c ,�.

.

. V'. ,.�
orgul�oh,o ,'da"ÍndústriaC' n'aci.o'ria1, ·ém' 9 difererites

i. O Ràdio �� satisf!:lz�t;Odos.
Bom, .dura'{d"e b.atafo�':,

:i:

Faça do Correio, do Nbr�'.: .

; . te,· o. seu j'orqal. '.
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BENEDITO DE 'c A R V A L'H 'O, ,
Prefeito pela vontade seberena do. povoI' há 'de indugur�r: em csnelnhes um govêrno de' paz e de reali�

.
.,

.

za�õesf ,fazendo, jus à·' confiança dos. seus (onddadaos
- !

Ano 4"'- CANOINHAS - S, Catarina, 14 de Outubro de 1950 - N. 148

�.,nJl'.lh:g.l-:;i.��� "" �...

O Serviço Florestal' do Estado,
em regime de «Acôrdo- com

o Governo Federal, faz cienda
a todos os interessados, oara
que sejam cumpridos os'dis
posifivos do Decreto Lei 'Esta
�àual n. 132 de H-7-1938, no

que diz respeito' a registro de
serrarias (Artigos 9 elO),
Tendo em vista a regulari-'

zação da situação de todas as

serraria) existentes no Estado
I

de, conformidade com o citado
Decreto-Lei baixa as seguintes
instruções:'

. 1. Os requerimentos se licitan
do registro "O,H renovação, anual
de. registro Be \serraria, elevem
,ser dirIgidos a '. este Serviço 'por
intermedio dos Agentes Flores
tais Municipais, em-Tqrrnulario
próprio utilizado ps ra

'

este fim,
,Nos Municípios em

.

que [ião
tenha AgenciaFtorestal, os pe
didos de registro 'poderão ser

dirigidos diretamente a este
:

Serviço ou providenciados por
interrnedio da. Prefeitura Mu

,

nicipal. :t'f�.::::,
Tanto o:registro como asre

novações anuais" de registro, são
íntetramenté gratuitas, exigindo
únicamente a selagem prevista
em lei, com a remessa de uma

estamnilha estadual de Cr$ 2,00
e un;{sêlo de Educação de ( '1'$
1,50 pa ra expedição do repectivo
certificado. �t;'; ��;,\ J..

;

2 Por concessão especial, con
forme foi amplamente divulga
dó, pela Circular n. 5/50 de
3-150 a todas Prejeituras e Agên
ciasf'lorestais.Ioi suspensa provi

.

soriamente a multa as serrarias
atrazadas "corri seus

.

regi;;tros,
para que 8l" mesmas sf puzes
sem em dia, no

.

corrente 8n0,

'Agrado("lm' e'nto pois' que á rartir de 1951, aS

'ii_ que não estivérem com seus

Henrjque Passos e - familia registros devidamente legaliza
profundamepte consternados pe- dos perante esta Repartição. se
lo golpe q�e sofreram com o rão. seus proprietarios multados
falecimento prematul1'o Çle seu 'de conformida.de' com o, Deci'€!
filhinho, vêm 'por meio desta to Lei Estadual n. '132 de,
fdlha, agradecerem a,)s dedica- 7-1938.
dos flilcultativos Prs, Cubas e Sé- 3, Para as renovações de regis
gundo de' Oliveira, bem como tl"O que se acham em atrazo, as
ás bondosas. Irmãs 'enfermeiras petições deverão ser feitãs pa'
'do Hospital Santa Cruz pelos ra cada. anb, separadamente.
'cuidados dispenslldos ao que- . 4. Pedidós de, baixa de re
ridinho morte. Agradecem as gistro, só. devem ser �olicitados
pessoas alnigas que de qualquer 11O caso de extinção da serrat'Ía,
!11Ü?O nos, expressaram seus P!2- t '. ,5. Tratando-sé dejtransferênc:ia
SalY.es. de propri,edaJe, deve ser dada

FeliiJe Schmid.t, Outubro de 1950 ciencia a este Sel'vico, estando
, ,!

comprendida a· 'baix� de' üma

inscrição e o aproveitamento do
mesmo numero 'par.a ,o suce·

-

sor, a, requerimento deste.
6, .i.s súrarias paralizadas

Fazer mêdo á criança, com o temporariamente, tambem de
fim de' conseguir dela alguma vem, ter seus registros rer.lO

coisa, tem ('reflexo' do. mêdo», vados anualmente.
i<;to é, o e!')tado de pavor quan-, 7. Para maior esclarecimento,
do se encontra DI) escuro ou' fic� infoFmado qye o registro
'diante dp algum animal. Tal uso' de se'rrarías neste' Serviço, es

f, ainda, a eausa do nervoso e
' ü:belecido. p'�lõ Decreto-Lei Es

timidez de mu�tos homens � e tadu-al n. 132 de 11-7-1938, na
mulheres. 'da - tem 'a vêr com 'o registro
l'.víte que- seu filho se tfW-, exigido p210 Instituto Nacional

ne' um n-el'VOSO ou urn tímido, do 'Pinho
não permitindo que o ame- Florianópolis, 1 de Setembro. de
drontem com o «bicho pápâo», ,1950
O «velho", a onça e outras 'JOSé Carlos de Mattos Horta
entidades apontadas C01110 i- Barbosa

'

'ni1nigas da$ crial1ças. SNES. Diretor
--------------------------------��",�--------------------------.--�----�--------------------�----��------------

'A nlverseries:
.

FAZEM ANOS
Fez anos dia 7, a sra. Geny Hürt.
Dia 8 o jovem Lotario Kolh
beck.

Hoje: a sra. d. Wladislava es

posa do. 'Sr. Francisco Bojarski;
lRegina Coeli filha do -sr, C ar
os Schramm, de Tres Barras;
aisnta, Dolores Hoffmann filha
do sr. Otto ,Hoffmann, a me

nina Maria, Zilda filha do ISr.
Bernardo Wendt; o sr. Antonio
Karasiak, de Paula Pereira.
Dia is a srta. Linda filha ,d'J

sr .. Jacob Selerne; o sr. Jayme
Bishop, de Tres Barras.

.

Dia 16 o jovem Marcos Ari-'
tonio filho do sr. Antonio Cor
deiro, lrineu filho do sr. Este
fano Bedritchuk; o' sr. Ernesto
Vütt, de Encruzilhada, o menino
Moracy, filho. do. sr. Brasília de
Paula

(
,

'

Dia 17 d. Mariquinha esposa do
sr. Simão Seleme; o sr. Narcizo
Bartnick.

Dia 18 Walfrido Langer, a

a menina Stéla Marilú filha do.
sr. Tufi Nader, a srta. Maria de
Lourdes Tavares nossa .auxiliar,
Ivone filha do sr: Ferrnino de
Paula e Silva; João Alberto fi
lho do sr. Antonino Nicolazzi

L

Dia 19 o sr. Alipio de Barros;
o jovem Orlando Buba, filho. do
sr. Lourenço Buba; o jovem
Douglas Benken,dorf, gerente da
Impressora Oti�o �erde,

.
Dia 20 o sr. Wendelirri Enhardt;
o s r.. José' Szgeiaguel,. d e

Taunay, sr. Alex Michel a sra.
d. Joana esposa do sr. Zenão
Marzurk�wiz snta Znda 'Nancy
filha do sr. Brasília. de Paula,
a sra. d. Gerda, esposa do sr.·
Gustavo Maes.

Á todos nosso� parabens' ,

, 'Viajantes
'

,

Acompanhado de sua,sra. e seu
filho Erfried, O nosso bondoso a

migo sr. Guilherme'Marzall pro
ptietario dó acredi'tÇldo Ba'r,Gua
rani, seguiu v'iagem a' Curitiba.

Festa
Por motivo do ,mau '

tempo
'reina�te, f i c o u transfeJido
para breve" a inauguração da
nova ala do Hospital S. Ci'uz
e a festa popular que seria rea

lisáda na mesma' ocasiã'o.

I Falecimento.
P a s sou pelo, .d€'sgosto

de -perdl"r seu filhinho, ar

rebata.:lo, pela morte, ao seu

convivia o distinto. casal' Hen
rique Passos' e sra. a quem a'pre-
sentamos pezames.

'

Faça do Correio ,do Nor
, te, o SEU jornal.

Noivado
Corri a graciosa senhorita Dir

ce B e r n a d e t e, filha
do casal Benedito Terézio de
Carvalho Junior, contratou ca

samento a 9 do corrente o Dr.
Aristides Diener, cirurgião den
tista residente nesta ci.dade, fi
.lho 'de tradicional família de
São Bento do Sul.

Á Dirce e 'Aristides, como a

seus dignos progenitores, (; Cor
reio do Norte» envia seus me-

1hores cumprimentos com V0tOS'
de felicidades.

Casemento
Consorciaram-se, dia 7 deou

tubro ultimo, em Blumenau a

srta. Alvim. N. Spiess, filha do
. casal Carlos-Adelia Spiess, com
o sr, Heribert Maul, filho do
casal Max'-Tecla Mau!, residen
te em Blumenau. �. Parabens

No Hospíta,1
.Submetéu-se a. melindrosa

operação no Hospital S.' Cruz a

exma, esposa do nosso amigo
sr. Artur Burgardt, conceituado
comerciante desta cidade.
A sra. Burgardt está passan

do. regularn:ente.

Adauto Allage
Regressou-de São PJlulo, oride

fora a tratamento de saúde, o

sr. Adauto Allage, pl:opr:ietario
da importante Farmaci& Al1age.

o Preceitó da Semana
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«REFLEXO, DO M�DO»

Instruções sobre �j Registro
't"'; ::-1, de Serrarias

Tod a criençe
ano

direito
vida. '

.a um

É dificil não' escutar 0 chôro tia. Tôda criança tem direito ao

duma criança. É .dificil tirar r

os menos a um ano de vida. No
olhos de seus pézinhós nus, das CErto, não há ninguem .tão in-

'

,

mantilhas pobres e sujas, do 1'05- sensível que não queria aten
tos ernacíados e pálidos dos mi- der a êste pedido simples e bá
Jhões de criançasque cada ano sico. Até bases da ' democracia'
nascem na pobreza: requerem que estás pobres crian-

,) ,
.

ças recebam 'as mesmas opor-Como é, pois, q-ue a hurnani- tunidades das crianças nascidas
dade não se preocupa com es-

em lares, confortáveis e ricos.
sas misérias? Como é .

É dificil não excutar ó chô-
, que, os homens permanecem in-.
difejentes perante a espantosa 1'0 duma criança. É difícil Ie
mortalidade infantil, qu� cada char o coração perante a procu
ano, mata trezentas mil crianças ra de um pouco de leite, de cu-
antes de alcançarem 12 meses' .

, rativos, dos mais humildes m.eio.sde idade? r

de sobrevivência.
A miséria é um estado horor- "Portanto durante a Semana

roso. A maioria dessas cr-ianças da Criança, excute estes choros.
·

nasce no. meio elo esqualor mais Você poderá ter a satistação de
iíbs01uto de país que nem têm "trazer aliviu a este' grupo frá
os poucos centavos necessários- gil, de garantir-lhes o direito
para comprar pão, Isto podeacon- que têm a. êsse primeiro ano'
tecer nas grandes cidades onde de vida.
-as favelas misturam-se com os

prédios' residenciais, ou 110.10n,- Durante esta Campanha Na

gínquo interior onde a miséria cional da Criança, lembre-se das
trezentas mil crianças D_ara as

sIJrW" corno mato, Sem diferen-
ça de lugar o [horror osó�� espe- quais não há. mais .esperanças
táculo é sempre o mesmo: -po-

de salvação, e resolva contribuir

breza, doenças é morte! Tre- para que êste ano êsse número
, zentas mil criançasvoltaram pa-. espantoso diminua, A sua con

ra a terra em baratas caixas tribuiçâo, porpequena que seja,
azuis e rosa, Trezentas mil crian- será importantíssima e será re

cas que poderiam chegar a s(_õr
cebida com ·rgratidão.

· tantos cidadões úteis e patricl- fi,"·As suas contribuições, as '!'lua's
Hoos, simptesmente se lhe 'fôsse palavras' de: -ajuda podem re

oferecida uma oportunidade:de presentar a salvação destas cri
viver. -anças que' 'são tambem filhos

,
Não há escusas para a apa- . 40 Brasil.
--------------------.-----,.>-_ ...._-'-

,

A· produção de tri'go' no

Brasil

A Sra. proteja seu bebê com
,

fraldas

A apuração final dos
-

dados
relativo.s á pl'Odl�ção bi:-asíldra
de trigo, no .imo p!:tssado, feita

pelo Serviço de Estatística da,
Prodtlção do Miqistério da -agri
culfura, revelou que a mesa

foi de' 437.506 toneladas, ·i�. 'I"

-'
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L O_volume é um pouco;; infe
rior ao da estimativa feita, no

principi.o ,daquele' anó, na base
das informações a

'

,respeito. da ,

extenção 'da área, to-tal semeada.
·
É que; em alguns municipios
do Rio Grande do Sul, nota
damente E'm Erechim, Caçapa
va, Lagoa Vermelha, Julio de
Ca$t1lhos, Sarandi e Bagé, o

reridimento foi inferio.r ao E:spera
do, P?r motivo. das. gead�s do
meio do ano.

Apesar de tudo, a sàfra
c

de
1949 foi duas vezes maic,!' que
a de 1946, que totalizou 212,514,
toneladas. Eni apenag três, anos
e embora acidentes ine,vitáveis,
como a acima registrado, ou

impr�sisíveis, a nossa produção
do' precioso cereal, meréce. da

, É a melhor 'EJ_ue há

Casa Erl,ita
------,.......-._--_. ----

Loucas
,

pO"r preços

f,�duzidissimos
Casa E,i"lita

Baterias e peçes avulsas por

preços, ao 'alcance de todos na

Casa ,Erlita
Campanha do Trigo iniciada pe
lo Govêrno, aumentou de cêrca
de 225 milhões de, quilos.
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