
"Correio do- Norte" saúdem
anunciantes

Ouro Verde' Ltda.�( e"lmpressore
seus. freguêses, leitores, assinantes e

epôio de sua preferência e formulande a tôdos, votes de

FELIZ E PROSPERO 'ANQ NOVO

agradecendo. o

o Ano Novo e o Progresso de Canoiobas
Escreveu: _;_ ALFREDO GARCINDO

"
'

Canoinhas, é uma das mais bem traçadas cidades' do Pla

nalto Catarinense. Vale a pena sair da Capital do Estado para

conhecer o seu progresso e fruir os seus írresistiveís e múltiplos
encantos. Delineada com esmêro e capricho sob uma alta inspira
ção de bom gôsto de quem a traçou, tudo nela é magestoso e

singular� Suas ruas largas e extensas, CO!l1 algumas já calçadas à
,

paralelepipedos, com duas lindas e extensas praças, oferecem -um

aspéto agradavel ao viajante. A Praça Lauro Müller, localisada

no centro da cidade, pode ser considerada o cartão de visita de

Canoinhas. Ladeada de modernas construções, bem poucas cidades

do Brasil, podem a ela ser igualadas. Lá fóra, Canoinhas é con

siderada a Princeza do Planalto Catarinense, dada a sua posição
entre as demais cidades visinhas, devido o seu clima amêno e

agradável. Cidade moça, possúe todos os requisitos d'uma grande
cidade que tem vida própria, que podemos 'e devemos mostrar,
com justa ufanía, aos turistas que .procuram o nosso pais, anciosos

de aspétos deslumbrantes e de novos lagares" onde a civilisação
e o progresso mais se afirmem requintadamente.

Com o comércio e a indústria bastante desenvolvidos,
Canoinhas possúe importantes indústrias ..de madeira podendo-se
destacar as Indústria de Madeira Zaniolo S. A. � Indústria União
Madeireira Ltda. - Irmãos Procopiak & Cia. Ltda. � Wiegando
Olsen S. 'A. - Fábrica de Camas "Novo Mundo" - Indústria
'Urano Madereira Ltda., (fábrica de brinquedos de madeira) -
Carlos ltiberê da Cunha S. A. - Esquadrias Santa Cruz S. A.

e ínumeras outras indústrias menores e milhares de serrarias es

palhadas por todo o Município.
A Erva mate, riqueza natural e primitiva do Município,

tem o seu ponto- de apoio e desenvolvimento industrial, na In

dústria Brasileira de Mate Ltda.; com magestoso prédio de alve

naria localisado no centro da cidade. Possúe ainda fundição, fábrica
de charutos - Malharia - Tipografias - Moinhos de .cereais -

Fábrica de, Vasos de Xaxim - Ceramicas - Tecelagem' _:_ Fá
bricas de Artefatos de Couros, Colchões e Estofamentos - 'Fábrica
de balas e chocolates e muitas bem montadas carpintarias e mar

cenarias, todas com aparelhagem moderna para a fªbricação de
móveis. Muitas outras indústrias pequenas estão espalhadas pela
cidade e por todo o município. Existem vários planos já elabora
dos para a montagem no futuro, de outras indústrias e de outras

fábricas. Reina bastante entusiásmo e animação entre os. homens

progressistas, para a montagem de grandes casas comerciais, seção
de varejo e atacado, �o centro da cidade,

A agricultura é bastante desenvolvida. A Associação Rural
conhecida lá fóra, como uma das melhores do Estado; proporciona
aos seus 3.000 assocíados, toda a assistencia possível. Anualmente,
aumenta a produção de trigo, feijão, milho e outros cereais. O

patrimônio da Associação está calculado em mais de quatro mi

lhões de cruzeiros, possuindo o mais moderno maquinário para a

lavoura. Centro de uma futura patrulha de tratôres, a Associação
Rural de Canoinhas tem colaborado grandemente, para o desen
volvimento da agricultura.

A gente canoinhense associa à sua encantadôra hospitali
dade a uma alta compreensão de brasílídade, que se evidencia
sob variados aspétos. Quem visita Canoinhas, se vê envolvido
numa expontaneidade cativantê, delicadêsa na acolhida e apuro
nos sentimentos, que são inátos e, tradicionais do povo catarinense.

Canoinhas possúe ainda dois Ginásios, um. masculino e

oubo feminino - dois Grupos Escolares (um em construção)
inumeras escolas primárias, que mostra o zêlo de seus dirigentes,
pelo problema da alfabetisação dos seus habitantes.. concorrendo
deste modo, para a grandeza do nosso país, o que a recomenda
a mentalidade de seus governantes.

Da nobrêsa das obras sociais, destaca-se o Hospital de
Caridade, Santa Cruz com" amplas salas, aparelhos cirúrgicos dos
mais modernos, situado na parte alta da cidade. Está projetada
a construção de um Asilo aos menores desamparados, além de
um aumento no atual Hospital, que irá completar o interêsse da
queles que verdadeiramente trabalham pelo engrandecimento cada
vez maior, da cidade líder da serra do- Estado de Santa Catarina.

O progresso sempre crescente' de Canoinhas, devemos a

m'uitos homens. De 15 anos para cá, conheci como Prefeito Alinôr

Vieira Côrte, o construtor da praça Lauro Müller e outras obras

administrativas de vulto - Benedito Terézio de Carvalho, que,
el�ito para dirigir os"Q,êstinos do Município de Canoinhas, por 4

anos, se impôz ao aprêço da posteridade pelo que fez 'pelo pro
gresso da terra que governou. Grande administrador, o que ele

Construiu, colocou Canoinhas num elevadó nível social-economico.
Atualmente, a frente da Prefeitura, encontra-se Herbert Ritzmann,
q'lle apezar do pouco tempo que dirige -o Município, tem dado

�rovas de sua brilhante inteligência e de seu grande devotamento
a causa pública. O que fez e construiu em-um ano de adminis

tração, dificilmente será suplantado por um outro administrador.

Achamo-nos no limiar de um novo ano. Façamos justiça
aos homens que contribuiram para o progresso de Canoinhas.

E�e\'emos a iniciativa particular, célula imprescindivel de: uma
boa administração e coadjuvante da colaboração que todos dão,
deSde o mais humilde operário ao qiíe possue posi'ção destacada

na. vida publica de uma cidade e de um estado, Que o Ano Novo

seJa de trabalho fecundo, de paz e de compreensão entre todos
Os que aqui residem e trabalham pelo nosso desenvolvimento.

Ano '10 Canoinhas

Pro�ri�tari�: t, �. �ARYAl��
CAIXA POSTAL, 2

Santa Cata�rjna, 31. de Dezembro de 1955
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FONE, 1-28

�ARWS S��RAMM C �SYAWO J. ,SOAR[S ' Gcr�nte: Il�AS� SHfM[
CIRCULA AOS" SABADOS

Prorrogado. o Estado de Sítio
o Presidente da República, Sr. Nereu Ramos,
decreto prorrogando por 30 dias,

Produzirá jipes no Brasil
)

B. HORIZONTE, �2 (G.) -

Afirma-se em círculos bem in
formados que uma fábrica ja
ponesa está interessadíssima em

transferir-se para o Brasil nos

próximos anos, já no governo
Juscelino. A indústria seria de
jipes e sua produção, inicialmen
te, seria bastante razoável, con

sumindo-quase que' exclusiva
mente, matéria, primá nacional

para a confecção dos veículos.

--Inauguração)
de novo ramal da Estrada
de Ferro Santa Catarin,�
FPO.LIS, 22 (ESPECIAL)

O governador Irineu Bornhau
sen inaugurará no próximo dia
27, terça-feira, o novo trecho da
Estrada de Ferro Santa Catarina,
prolongamento que vai até Trom
budo Central, no Município, de
Rio do Sul.

.

assinou

o
- Estado de Sítio.

Relógio Fantástico
Austregesilo de Athayde _

INAUGUROU-SE na Prefei- de Copenhague que consumiu
tufa de Copenhague o relógio cinquenta, anos de trabalho de
astronomi�o mais complexo do Jens Ólsen,. já morto, a quem
mundo. E desses aparelhos de rendo esta homenagem de ad
que se costuma dizer que só miração.' Agradeço-lhe igual
faltam falar.

.

mente, o assunto que' fornece
Não fala, mas quanta coisa diz para estes tempos de censura.

e ensina!
'

Para se formar uma idéia do
que representa esse relogio co

mo ínstumento de exatidão e

confiança, sirva .a circunstancia
de que em três- seculos o seu

atrazo
.

será apenas de quatro
decimos de segundo e ainda que
uma de suas rodas levará 25.700
anos para darumavolta completa.

xxx

Não posso, pela exiguidade
costumeira deste artigo, enume
rar todas as funções do relogio

CLUB CANOINHENSE
Baile 'de' São Silvestre - Convite'

A Diretoria sente-se honrada em convidar os associados' do
Club Ca!}.oinhense e Exmas. Famílias, para o tradicional Baile de São
Silvestre. que fará realizar nos aristocrâticos salões de sua séde social
em 8 noite de hoje. 31.

Música: SURPRESA
T)"aje: A rigor (tolera-se para cavalheiros traje escuro

ou branco.)
�e5erva de Me"8: Na sêde com o Economo.
Contando com a presença de todos, para maior brilhantismo

da noite, a Diretoria antecipadamente confessa-se agradecida.
Canoinhas, Dezembro de 1955.

.

JOSÉ ALLAGE - Secretário.

Esse homem concebeu a en

grenagem miraculosa na qual
entram nada menos de catorze
mil peças ,e que registram as

seguintes coisas: além do' declínio
do polo celeste,' a .hora local da
maiori::}, dos lugares do globo
terrestre, inclusive é claro a hora
sempre incerta do Brasil, a re

volução do� planetas em torno

.

do sol, os eclipses, o ,levantár e
-

o deitar das santas estrelas, a

festa do dia (não porém o artigo
do dia) a data ,.o nome do mês
e as fases da lua.

xxx

O mais extraordinario é que
'Indica também todas as. festas
moveis do ano, inclusive o Car
naval que, tanto vos fala nalma.

Outro merecimento realmente
espantoso do relogio dê Cope
nhague é que ele acusa a revo

lução dos planetas em tania do
sol. Se eu tivesse tido oportuní
dade de falar, a Jens Olsen, te
ria pedido que incluísse entre',

,

as rodinhas uma capaz de anun
ciar as revoluções políticas da -

America Latina.

E' tal a sua regularidade que
um relojoeiro de genio bem po
deria lixá-las acertadamente no

mostrador de um relógio.

o dono da festa
(Do Programa "PAZ E BEM", 29.12.1955)
frei Elzeário Schmitt, otm.

Como as flores de um dia, mur
cham as emoções do Natal, todos
os anos, Porque?
Grande parte da Humanidade

não cogita de quem é o Nasci
mento que festeja. O Natal sem
o Menino, o -;Aniversário sem o

Aniversariante, a Fest1t- sem' o

Dono... Dom Fulton Scheen es

creve que suspeitaríamos da sa
,

nidade .mental de um homem, que
descesse a rua cantando e saltan-
do sem motivo nenhum.

Nisso tudo, o que mais d6i é

Continúa em outro local
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55· " Cai�ÜJPo8t1J: 33 '-:- Fone, 271
,<

. "'-;_. '. ' ':: ,'CANOJNHAS--;/ -:- ,.SANTA CATARINA
mais anUgO: ativo, eficiJnte' e econômico adubo 1osJatado e cálcico ii 00 Agente der- �UIS MI�HIELON 5.'"�.;;;;. Podo .AI;gl'e i:m

,,'
.; 'que o Brâsil já 'conheceu e vem usando. • . .,

ii '00 elA. UNIA,? DE SEGUROS. Prt. Alegre �
• .1;i�CONTÉ�:'17/18% d� fósforo solúvel em ácido cít�ico a 2% (método Wagner) ii CIA. DE FOSFOROS IRATI - Paraná
H !". 41$/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada � :: REPRESENTnNTE DE:- Fábrica de Chapéus Nelsa SIA- Blumenau
55"", -', 8/10% de slllclo e enxcúre'

.

ii Fábrica Textil Blumenau SIA- Blumenau
:: ",' " " 2/5% .de magnésio I :: Ind. Reunidas Tricolin SIA ;;. Canoinhasii '.

;
"4/5% de, manganês, cobalt�1 titân,e-ó, vanádi�1 cromo, etc.

" ii r

Fábrica de Ácolchoados _'cAltenburg" _ Blumenau••

*" NEUTR�LlZA e corrige 11 acidês das terras.. '
�. i5 � �

"
* EQUJLIBRA o metabolismo das plantas.

.

.' '" 5: l:B:5 � �--

� * ,ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc. ,e i: �"

U
>' * RF;JUVENESCE as terras esgotadas.. ii 1II1111111111111iilillllllllilllllllllllllllíillllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllmilllllllllllll�llllllllllhlllllllIIllIIlIll1IIIIIIIIiiJIIIII

'

ii., ".
L * E DE AÇAO ,BRANDA, por isto é inofensivo à terra. _ :: ,.' -

•• * Seu efeito RESIDUAD forma as mesmas"reservas na terra que se obteriam com n Armazetn. Sub'u""'e =�" 'i>

fortes estrumações. .

,

.', "

�i . .

..

- • .1..1. §O
5: * Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transformã-se FAVORAVELMENTE; •••• == �
:: * AJUDA o desenvolviménto das raizes.

.

'!i :: ,; Tokarski Cia_ Ltdô_ "�ii < * SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando fimaturidade ii :E Avisa ao povo em geral. que abriu suas portas; �ir * RETÉM a florada. :5 5 $!ii
••'.' .. � atendendo com secos e molhados, fazendas, louças, �iE '0 FOSFATO<:ESCORIA DE THOMAs;- i· �m ,exc�lente adube que não so'fre a ii =

ferragens e". com todos os produtos coloniais. �

ii menor intervençâo de êcldos. Se"u' efeito é lento. e duradouro; chegando a, ii
�,
.' . =-

. :5 surpreender até os mais d�scrEmtes. Quanto 'maior. fôr o grau de ACIDES, 55':= Vende a afamada farinha 'de trigo ;;:

.•• ./ ...

== JAP TOKARS.KI fii5 maior será ,o 'seu resultado. '
'

�. 55 .' =-:: .

-

- I··� /' P-OIt ATACADO E A VAREJO. g
. 55 <" importaçõesDiretas .. Estoque Permanente - Prêços Acce,ssiveis :5 =-

':!!. . .' -'.'
1_
'.

"
,

. ii' R.u. C.aetáno Costa, 96 .' Telefone 219 a

,U
' Agentes exclusivos, no Paraná e Santa Cata!in�.

.� ii = C A N 'O I N H A S SANTA CATA.Rir4�À. :
li AL·BANO· BOUl IN &"'C IA.

.
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'COUROS
· �:.,' Compra-se -: qualquer' quentidsde
"

. Paga-se o melhor prêço,,' da 'praça
na' CASA' PEREIRA

. .
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�'ii' Dr. Aristides ,;Diéner ,n
�;I e: CIRURGIÃO, DE�TIST�' ii
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, '. Raios: X, - Pontes Moveis" e Fixas
-

ii
iDentaduras Anatomicas -,

. �
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Espe,cialidades Farm�c:eutiçds
PelJ,fumària's� .. Produtd's' de Beleza de Helena
,R..\l·binstein, .

Margaret Duncan,7 Coty -'e outras
ólf�t: .

.

.... _Artigos de Toucador etc.,
'Manipulação esCrupulosa! . Preços módicos!

DR. ERWIN 'SCHWARZ
c

,Clínica. Dentária Geral' .

/'

RAIOS X INFRA VERMELHO':__ 'ULTRA VIOLETA.
� MOD'ERNO E RÁPIDO PROÇESSÚ. RARAáRATAMENTO,

DE CANAIS.' - PONTES MOVEIS'-'E FIXAS.
CIRURGIA DENTÁRIA;, ETC. .,/

Atende ex�lusi'v�mente com" hora" marcada
RUA GETÚLIO VARGAS, 898

EM FRENTE 'A AGÊNCIA </FORD».
\ ",

Plante menor area.e colha mais corn;

P,rocure no seu fornecedor SALITRE do G�ILE:

o 'sabão. P�inc:e�a, Lygis31 Sódico, ' ou ' Dupl.o ' Potássico
,

Borax ou Tupy. '.

!
S�dicm 16%' de azoto . �,. .

.

[.
.

CONTÉM: ,Potássico:.14-15% de azoto � 10-11% d� po.t�ssioU.m produto oorn, " e mars 32 elementos menores IIi:dIspen-

�esp'�ddl e cenoinhenseÍ _., .

'. sáveis a saúde e produtivi4ade dasplarrtas,
.

.' Ano após ano, os fatos confirmam que o
., SALITRE DO CHIL-E

Músicas!'·
Pecas para acordeon, piano

e/ violão, -procure;
, .

na (!,attQ; �tttt4
''''-.., ".

-

�l?roveiteh1.,..
'Pelo, menor prêço da
praça, a melhor Máqu'ina
do Brasil.

.
.

PROCURE CERTIFICAR.SE
VISITANDO A

.

, �CASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

CD.HYRA CUPA, o
,

QUEDA DOS CA- �

.�

BELOS f DEM�IS ��

HECCOES DO
"

;1"
J.

COUR.O CA8HUOO,
.I
,

I

* Aumenta' a.-'-produção e melhorá a qualidade
* Aumenta o número de brotos nevas·
* Segura as floradas e os chumbinhds
* Dá vigor e resistência às plantas contra oataque de pragas
* Ajuda a corrigir a acidês do solo
* Recupera asplanta das secas prolongadas
<SUA AP�tCÃ.çÃO· É FACIL E .ECONOMICA
* Conserva..o solo-fresco e mais tempo úmido
* Quando puro, antes da florada' ou no perfilhamento .

,* No momento que a planta necessita: 1/3 no 'plantio e 2/3
o em cobertura, em duas aplicações com- 30. dias de intervalo

Solicite instruções mais ,��têllhadas aos Agentes do
•

< Salitre no Paraná

Albano Boutin. &, Cia .. Ltda.
.

I.
.

i \ __

FUNDADA EM 1897�'.', .:. /.

_ Matriz' :jc- tF FUial
Av. Capaneina,; ..!55/191 Av. Paraná s/n (saida p. Ibiporã)

Cx. Poshl,' 332 Cx..Pos,tal,.,18 - Fone 1048
Telegramas: <'BOUJ'IN» .' Telegrama,s: «BOUTIN»

CURITIBA
.

-

LONDRINA
...._. .a �__� ...

Cruz
" De orderIl d� Snr. 'Presidente e em conformidade com 05

estatutos soe,iais, con�ido 0S Snr:s. assoclgdos para a. assembléia
geral ordinária, a ser realizada em data de 8 (oito) de' Janeiro de

1956, pelas 10 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1.0) - Eleição para a nova diretoria, por término de mand�to.
2.0) - Eleição para a "Comissão de Contas", por térmIno

. de mandato� ,

NOTA: na falta de "quorum", a ãssembléia flmcionará
meia hor� mais t!3-rd�, 'com qualquer número de presentes.

Canoinnas, 12 de Dezembro de 1955

ROLF WALTER _:;_ Secretário

PARA .F ERI'DAS,
I

�.

E'CZEMAS,
ii t�H L A M A ç O E S,

'Ç"Ô'SC�E 'I, R A 'S,
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Nascimentos
Está em festas o lar do ca

sal sr. Osmário' Davet e Exma.

sra; com o nascimento de uma

robusta garota, ocorrido dia 21

do corrente, qu'e na pia batis

mal receberá o nome de Sonia

Maria.
- Com o nascimento da ga

lante menina Roselis /Regina,
está em festas o lar r casal sr.

Notícias de 'Valões

Aos novos canoinhenses e
.

a seus dignos pais os cumpri
mentos do «Correio do Norte».

Ajustes de Núpcias

- o jovern Tarciso Fuck, filho
. da Exma. Vva. Ema Fuck, com

a srta. Dorotéa, filha do casal

sr. Boleslau e. Ivone Wojcie-
chowski.

•

.

- Osvaldo Werka, filho do

casal sr. João-Francisca Werka,
com a srta. Mercilda, filha do

sr. João Reinert.

Enleces Matrimoniais

-- Realiza-se hoje na cidade

de Rio Negro, o enlace matri

monial do distinto jovem:
Adir Selerne, filho-do casal João

e Nazira Selerne, com a gentil
srta. Cecilia Dequêch,. filha do

casal Adib e Nejme Dequêch,
Aos nubentes e dignos fami

liares, apresentamos nossos cum

primentos com votos de ventu

rosa.feli<:idade.

Abatido

pela
o Bela- Vista do Toldo

contagem de 4 x 2
Na tarde de 18 do corrente, no campo do "Iguaçú

Esporte Club", no distrito de Valões, tivemos um encontro

amistoso que satisfez pela movimentação de ambos os

quadros: Em renhida luta, coube ao Iguaçú impôr ª9S

ViSitantes, 'no final dos noventa minutos. o escore dé 4

�e�tos a 2. O conjunto visitante, segundo informações,

Invicto até esta data, firmou-se com méritos sempre, cres-

. centes, aparecendo como quadro que tantas vitórias trouxe

a? pebol belavistense, para depôis, em uma luta das mais

�Sputadas sofrer a sua primeira derrota. A equipe c;!o

Iguaçún apresentóu-se na seguinte ordem: Leonel, Benicio

.e.�arço; Penteado, Neno e JO,ãosinho; Reichard; Donato,

ZXZInho, Milóca e Daico. Esteve o cotejo sob a direção'

de Murara, com atuação exemplar.

Val?es, 24/12/1955. João Preisner, Presidente.

Pastor Georg Weger e Família
Agradecem e retribuem as fe

licitações que lhes foram envia

das para o Natal e Ano Novo,
rogando que a benção divina

atinja a todos os lares.

Pastor Georg Weger, agrade
. ce sobremodo, as felicitações en
viadas para o seu aniversário.

Registro Civil
.

Sebastião Grein Costa, Escrivãe
de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Município e Co
marca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Severo Brandenburg e Laudy de

Deus Bueno. Ele. natural deste

Estado, nascido neste distrito no

dia 30 de julho de 1929. moto

rista, solteiro. filho legítimo de

João Brandeuburg, falecido e de

dona Pauliua Alves Brandenburg,
domiciliados e residentes neste dis

trito. Ela, natural deste Estado
nascida neste distrito no dia 3 d�
setembro de 193-6, domêstioa, sol
teira. filha legítima de Pedro de

Deus Bueno e de dona Conceição
Marques, domiciliados e residentes

ueste d.istrito·.

Apresentaram os documentos

exigidos, de acordo com a lei. Si

alglJem souber de algum impedi
mento acuse,o. Para ccnstar e

chegar ao conhecimento de todos

passou se o presente que! será afi
xado no lucar de costume e pu·
blicado no jornal' Correio do Norte

da cidade de Canoillhas.

Major Vieira, 27/12/1955 .

Sebastião Grein Costa - �Oficial.

•
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(j>articiP����1
Cândido da SiLva Freitas Viuva Dalila Nqçar Seleme l·

i,
e Josejina Dutra Freitas

�
participam aos parentes e pes

sâas de suas relações o contrato
de casamento de sua filha
Maria Bernardele com o

sr. Rimon Seleme
\

Participa aos parentes e pessôas
de suas "relações o contrato de
casamento-de seu Iilho Rimon

com a senhorita

Maria Bernardete F'reilas

RIMON e BERNARDETE -,confirmam

Canoinha.r, 24 de dezembro de 1955. I
.�����

J_

,

. ----. .

A.NIVERSARIANTES DA SEMANA
\

lIOJE:- O sr. Paulo Wiese; Pedro e Maria Ilete Vieira,

a srta. Sinira,
filha do sr. Jair ocorrido dia 22 do corrente.

D. d� Silvl'ira;
a sra. dna. Irene, _:_. Está' em festas o lar do

esposa do sr. Lourenço Buba; casal sr. Pedro Neuburger e

a sra.
dna. Mira, esposa do sr. Exma. sra. com o nascimento

Leonel Barcelos; a menina An-
a 30 do corrente de seu primo

tonia Rosi. filha do sr. Walter gênito, que na pía batismal re

Witt; Maria Irene, filha do sr. ceberá o nome de Dorival Eze-

AUgusto Bess; quiel Neuburger. ,

AMANHÃ: O sr. Pastor Geor

ge Wegger; o sr. João Seleme;

o menino Egon, ftlho do sr.

Dietrich Siems; a menina Bea

triz, filha do sr. Vendelino Kloch;

o sr. Antonio da Silva, residen

te em Santa Haideê.

DIA 2:- A srta. Oríeta, filha

do sr. Hercilio D. da Silveira,

residente em Mafra; o menino

Carlos Alberto. filho do sr. Ju

Jio-Pereira do Vale; o sr. Jaros

lau Sidorak.

DIA 3:- O jovem Ademar,
filho do sr. Max Schumacher;

o sr. Artur Bauer; a sra. dna.

Zoraide, esposa do sr. Francisco

Zaziski; o sr. João Rutquevicz;
a sra. dna. Elizabet, Esposa do

do sr. Gabriel Niedzelskí: Wal

demar Irineu, filho "do sr. Wal

demar Stange,
DIA 4:� Vva. Chalbíe Seleme;

o sr. Léo Freund; a sra, dna.·

Paula, esposa, do sr. Guilherme

Mohr; a menina Maria Gení, fi

lha do sr. Vicente Novak; a sra.
- Contrataram casamento na

dna. Angelina Cavalheiro, espo- cidade de Curitiba, os jovens,

sa do sr. José Inácio dos San- . Aziz Seleme, filho de Antonio

los, residente em Pulador; a
Seleme e Nama -S. Seleme, com

menina Regina Celí, filha do a distinta srta. Maria de Lour

sr, Felix da Costa Gomes des Saviski, filha de Antonio

DIA 5:- A menina Jane' Che-' I S�viski e D. Anna Saviski, no

rêm, filha d« sr. Jair Côrte. I
dia 25/12/55.

'

.

DIA 6:- A sra. dna. Etelvina, Apresentamos aos distintos

esposa do sr. Afonso Wiese, noivos e as suas exm3;s. famí

a sra. dna. Almira, esposa do lias, nossos votos de felicidades ..

sr. José Maria F. Primo; o me

nino Jasan Carlos, filho do sr.

José Maria F. Primo; Lourenço,
filho do sr Vicente Novak; a sra.

dna. Ana, esposa, do sr. Belmi

ro Alves.

«Correio do Norte» deseja a

todos os aniversariantes os me

lhores votos de felicidades.

o dono da festa
Conclusão" da primeira página

.

sabermos a maioria das crianças
já habituadas a festas natalinas

sem sacralidade. O Deus das Cri- -

anças, o Deus feito Criança, o

Dono do Natal, excluido da Festa, I

as luzes do-cpinheirinho ardendo'

não se sabe em homenagem a

quem, os pequenos ajudando aos

grandes a enterrar o Menino Je
sus que jamais conheceram Vivo
- a saudade infinita dessa alegria,
insubstituível e perdida foi o que

pingou na pena de Machado de
Assis o verso famoso: "Mudaria
o Natal, ou mudei eu?

.

Todo Natal sem o Menino Jesus
é triste. Nunca como no dia do

'Natal, com nossos rega-bofes, nos
sos pacotes e nossos abraços de
faz de conta, muitos de-mós nos

Contrataram casamento dia mostramos apenas pagãos bem ves-

24 do corrente os jovens; Ade- tidos; e os filhos, apenas pagão-
mar Murara, filho do casal 0- zinhos engraçados. Não obstante,

limpio-Anita Murara, com a srta. descreio dá sinceridade de alguns

Wanda, filha do casal; João e jornalistas, . que êste ano como

Carolina Vieira. nunca- dantes, clamaram contra o

'_ Walfrido Haensch firho do' Papai Noel e o Natal paganizado.

sr. Augusto Haensch, com a srta.
"Esses zeladores de fim de ano

Terezinha, filha do Casal sr. Sil-
têm por missão sagrada ajudar na

vino Cubas e exma. sra.
limpeza de nossos costumes du
rante o. ano tôdo, para se- não

tornarem coniventes com nosso

permanente Carnaval, a Macumba

Oficializada, o Fandango Político

e os trompaços na Justiça; Não é
só o Natal que está paganizado.
O Matrimônio não está? A Edu

cação-não está? A própria morte

do cristão não está cada vez mais

pagã?
Creio, sim: que muitas das pes

soas que encheram nossa Igreja
Matriz na Santa Noite, tinham o

Natal no coração. E por i'sso
vieram1 E a todos êsses, que fes

tejaram com o Dono da Festa, a

graça de Deus os faz sensíveis aos

perfumes legítimos da Noite Ben

dita, e os faz insensíveis aos nar

dos orientais, ou nacionais, rescen
dentes a Krisnahmurti ou a Chico

Xavier: são falsificados. êles uão
dizem que o menino envolto

em faixas é o filho de Deus

Realiza-se hoje, o enlace ma-
_

vivo. Por isso, nada dizem1

trimonial do jovem, Leónidas' A simplicidade espantosa desta

Guebert, filho do sr. Narciso Criança recém-nascida. de braços
Guebert e senhora, com a gentif estendidos como qualquer outra,
srta. Maria de Lourdes, filha do

sr. João M. Corrêa Sobrinho e

senhora, residentes em São João

dos Cavalheiros.

Dr. Erwin Schwartz e Família

cumprimentem seus parentes, amigos e clientes

desejando ú™ FELIZ E PRÓSPERO

ANO NOVO.
Canoinhas, dezembro de 1955

SEU ESCRITCRIO PRECISA DE

Máquinas .de escrever Olivetti - Japy e Royial

Máquinas de calcular FACIT - Somadora Olivettl
menuais ..ou elétricas

Arquivos de aço SECURIT e ficharios SECURIT

Cofres a prova de fogo de'2 compartimentos ou encoraçados
'

Procure adquirir por bons preços
e modalidades suaves na Ç__A S A

I

Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125

Canoínhas Santa Catarina

que chora e esperneia, em cujos
lábios; as abelhas não vêm colhêr
o mel, em cujos olhos os vaga lu
mes não vêm acender suas lanter
ninhas - "envolto em faixas"
como todos êles1 Como é que isto

.

pode ser um "sinal"? Aí está a

Averrtura de Deus: tornou- se ver

dadeiro homem, carne da nossa

carne, sangue do nosso sangue,

Deus da Eternidade; irrompeu no

Tempo. Senhor da História. fêz-se

Personagem da História.

Se o Menino não fôsse Deus,
não haveria Igreja Católica, E en

tão, não haveria Natal.

Se Êle é Deus, noss� - emoção'
»:tem sentido e nossaFesta temDono.
Por isso: adeste, fideles - cor

rei, Ó gente". para olhar que
maravilha aconteceu! Achareis
uma Coisinha envolvida em

faixas: "Deus de Deus, Luz da

LUz, Verdadeiro Deus do Verda
deiro Deus1". Também isso está

nos Evangelhos que vós citais ...

E êste é o MILAGRE em razão

do qual, unicamente, nós fomos'
criados e por causa do qual, uni
camente, o Mundo e a História
têm razão de ser. Sem a fé na

Divindade de Jesus, cuja bendita

In.fância nos atrai ao Pres'épio, na
salda e na entrada do ano, conti

nuaria o mundo o pandeiro incrí

vel de folias, como' no tempo ao
Menipo Jesus o Pantheon de Ro

ma,' com seus 30.000 demônios
adorados como-os deuses do Im:
pério. E porque· tão abarrotado'
estava o mundo de ídolos, como

de hóspedes as pensões de Belém
"não havia lugar para-1res n�
estalagem". Pudera1 O mundo O
esperava - e como esperava Mas,
quando veio, não O recebeu. Co
mo hoje. Quantos Messianismos

3.

vãos enchem os anseios das massas .

No entanto, só Ê.Ie é O MESSIAS.
E "todos os anos novamente vem

o Menino Deus", diz a cantiga
alemã. Não O recebem muitos.

Por isso, não vem a "Paz na ter

ra aos homens", etc... Os Anjos
disseram que a Paz dependia da
"boa vontade". Ora. a boa von

tade está, no mínimo, em abrir-
Lhe a pcrta.,; .

,

"Mas a tod�s que. O "recebe
raro deu-lhes poder de se tor
narem filhos de Deus" ..�. Eis o

que transfigura todos' os nossos

anos, os velhos e os novos. Os

abraços que recebemos não pos
suem nem o poder de dar-nos
essas "felicidades", nem' os nossos

amigos têm a milagrosa mrça de
nos conceder "bons anos" só com

seu apêrto de mão. 'lUdo isso, é

verdade, são costumes lindos de
solidariedade humana e b.mevolên-

cia cristã. Mas não- havemos de

. esquecer que o ano será "feliz" e

será "novo", se em nossa estala

gem houver lugar para Êle1 .E'

por isso que todos os sensatosnâo

vão apenas vê-lo no Presépio, mas
vão buscá-lo. Pois todos os Sen

satos, ou são simples, ou são sá-
b· E"

A
�

lOS. so a eSses que Ele' con·
voca ao Presépio, os pastores e

o� magcs. Os- primeiros,_ porqué
veem que não sabem,_nada. Os

segundos, porque vêem que não

sabem tudo .

Adeste, fideIes - correi, ó -

gentel Nosso Deus se fêz Crian

ça. E com .Ê,le no� braços, vamoS
transpor a soleirá do Ano Novo.
Não haverá temoll'es� com Ele1
Com Ele noS braços, o ano será
bom.
Bons Anos, Família Cristã de

Canoinha�j -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Or<amentaria referente ao mês de Outubro de 1955

Código
Local

/

\

TIT.ULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Anteri�; I ....Do· mês I \ Tota-l
-

Pessoal fixo
Porteiro-Contínuo - Padrão L
Despesas düversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

EXAÇ�O E FISCALIZAÇAO FINANCEffiA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Pessoal fixo
Diretor .da F-azenda - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrão X
Quebras·áo Tesoureiro
Materfal-permanente
Aquisição de máquinas, moveis e utensilios
Material de consumo
Material de expediente

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
Pessoal variavel
Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

Aquisição de talonários, livros, etc.
Despesas 'diversas
Percentagem para cobrança da

-

dívida ativa
.

, SERVIÇOS DE FISCAbIZAÇAO
1 20 Pessoal Fixo .

1 20 1 Fiscal Lançador - Padrão T
-s,

1 24 Despesas díversas
,1 24 1

_ Viagens de interesse do serviço _

2 SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL
2 5 SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
2 50 Pessoal fixo
2 50 1

. Carcereiro - Padrão F
2 8 8{!BVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
2 84 Despesas diversas
2 84. 1 Ao Estado para manutenção do destacamentó po

'-licial
Asilo Colonia Santa Teresa' (Leprosarío)

ASSIST:S:NCIA SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigentes ,

Assistência médico-farmáceutica a
Assistência hospitalar a índigentes
Sepultamento de indigentes
Assistência a .presos pobres
Amparo à maternidade e à infancia

li
o-o
(t 01
(t 01 1
() 02
() 02 1

� 03
O 03 1
() 04
Q 04 1
Q 04 2

6 04 3
O 2
() 20
() 20 1
(} 20 2
O 20 3

� 23
Ó 23 1

I
O 24 -""

O 241
O 24 2

o -24 3

O 24 4

O 4
O 40

,Q 40 1
OI 40 2
9 43

Q 43,1
O 43 2
O 44
O 44 1

.

O 44 2
O 44 3
O 44 4.
O 44 5
O 7
O 70
O 70 1
'O 70 2
O 70 3
·0 70 4
O 70 5
O 70-6
O 73
{) 73 1
{)IH

-

O 74 1

o 74 2
(]I 9
O 90
o 90 1
O 94
(]I 94 4

I

1
1 O

" 1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3
1 02
1 02 1
1 03
1 03 1
1 1
1 11
1111
1 13
1 13 1
1 14
1 14 1
1 2

2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2·

2 94 3
2 '94 4
2 94 5
2 94 6

ADMINISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal varíavel
Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensilios, etc.
Material de consumo
Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas

.

Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo aos Vereadores

EXECUTIVO - àOV:S:RNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Representação aos Intendentes Dístrítaís não exa-
tores

-

Material de consumo

Aquisição de combustivel para -automovel
I>espesas diversas
Custeio de veículos, moveis e utensílíos-:"
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem admínlstratíva-,'-
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni
cípio
Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser-

viço no interior ..

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal-fixo
Secretário - Padrão Z 1
Auxiliar de Secretaria - Padrão P

.

Material de- consumo
Conservação de moveis e utensílios
Impressos e material de expediente
I>espesas diversas
Serviço postal _

Serviço telegráfico
Telefones
Publicação do expedíente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Contador - Padrão Z
Um Escriturario - Padrão S
Almoxarife - Padrão O
Auxiliar da Agência Municipal de Estatística
Bíblíoteçárío - padrão O
.Agente Florestal - Padrão S
Material de consumo
Livros e impressos-
Despesas diversas .

Despesas de .transporte de funcionários em

víagem a ,serviço
Diárias a funcionários em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVE�SOS

("";- '

;":,1
, .

<'i

...
,

3.600,00

360,00

480.10
300,10

84.006,00

27.000,00
í3.500,OU

400,00

3.000,00
1.500,00

. 400,00

630,00

925,00

4.000,00
,

1.600,00

76,00

50,00
98,60

407,1(>
1.600,00

2.500,00
1.900,00

1500,00
1.500,00 .

1.900,00

839,00

•

4.000,00

360,00

480,10
300,10

-

84.000,00 -,

30.000,00
15,000,00

4.000,00

4.886,00

7.470,00

20,000,00
16000,00

793,00

14.542,�p
905,50

1257,90
4,071,00
8.000.00
324,10

24.ó&3,30
12,160,00

13.200,00
15.000,00
19.000,00

1.345,10

"-'_

-----_ .

3.600,00

1.200,00

450,00

2800,00
.

2,300,00

6.455,30

160,00

800,00

5.293,00

1.971,00
1.970,00

12.000,00

4.500,00

28000,00
23.000,00

17.604,20

50.473,00

7.668.50

3.000.00

13.R66,40

1.600,00

- 8,000,oô

3,987,50
3,674,00
970,00

. 2.260.00
1.375,00 <,

-

17.-013,20 '?

31·12·1955

indigentes
\

I.

766,30

4.886,00

--

Soe. de Tiro ao 41vo Vanoinbas - ConvoeaGãl
.
De ordem do sr. Presidente convoco os senhores associa.dos para a Assembléia Geral Ordinária a real.isar-se no dia 6' diJaneiro de 1956 as 15 horas no Salão do Sr. Francisco BeChel(Campo d'Agua Verde) para tratar da seguinte ordem do dia:
l .") - Prestação de Contas da atual Diretoria;
2.°) - Eleição da Nova Diretoria;
3.0} - Tomada de posse da Nova Diretoria.
Na eventualidade de não se reunir o numero legal dE

SOCIOS conforme estabelecem os estatutos, a Assembléia Ger�funcionará meia hora (1/2) mais tarde "com qualquer número deassociados. .....,.. >

Canoinhas, 28 de 'Dezembro de 1955

ERICO HEDLER - 1.0 Secretário

6.545,00

1(1.000,00
14:400,00

717,00
1_4.542,00

855,50
J1.159,30
3.663,9\1
6.400,00
324,10

21.583,30
10.260,00

11.700,00
13.500,00
17.100,00

506,10

1�971.00
'1.970,00

10.800,00

4,050,00

25200,00·
20.700,00

17.604,20

44.017,70

7.668,50

3,000,00

13.866,40

1.440,00

7.200,00

3.987,50
3674,00
970,00

2.260,00
1.375,00

11.720,20

"

-" .

Cineminha São Francisco
Amanhiã - às 3' e às 8.15 hs.

AMEDEO /NAZZARI, LILIA SILVI. JfLENA ALTIERI

Quem é bom jà nasce feito
É um filme italiano I

Conto de uA Rainha das Selvas". Complementos.

"

Para 6 de janeiro O '-'M'onstro Ele'tr'lco(sexta. feira próxima)
�,;;;;;;-------:-

I'
......Para 8 de janeiro:

'DAS MIL_ E_UMA NOITES -_

O FILHO' DE ALI-BABÁ
Em Technioolor.

.'

.

,------------------�---.--'I
CruzTeatro'

'

Vera
. .,.../

APRESENTA:
HOJE • ás 20,15 );,toras • Impróprio até 14 anos

Cine (

MENINA GRANFINA
com Maria Antonieta Pqns

Início da Série CAVALEIRO RELÂMPAGO
DOM INGO ás 14 horas
O grandioso filme da Fox

Censura Livre

- A LEI DO' BRAVO
em CINEMASCOB-E COLORIDO

�,Estrelando Robert Wagner - John Lu od - Debra Paget
Início da Série Cavaleiro Relâmpago

DOMINGO - ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

A LEI DO BRAVO em CINEMASCOP:E

2a. FEIRA • ás 20,15 horas « REPRISE - Impr, até 14 anos
-----

3a. e 48. FEIRA/� às 20,15 horas .« Impróprio até 14 anos

PARIS EM ABRIL
um, espetáculo de graça e esplendor, colorido e' plagnífico-

Estrelando -Doris Day e Ray Bolger
5a. e 6a. FEIRA. 'às 20,15J.:':�mproprio até 14 anos

,

ROBINSON CRUSOr
em TECHNICOLOR • a mais fiel reprodução das aventures

de Hobinson CrU80e e' �extll Feira
com Dan O'Herlihy e Jaime Fernandes
- -----

SEXTA.FEIRA- - ás 14 horas - Censura Livre

ROBINSON CRUSOE
-

em TECHNICOLOR
I�I--__-------------------

,,'DISCOS • • •

HONEY Jerry Jerome e sua

IN A LITTLE., SPANISH TOWN orquestra
MARINGÃ Leo Marini

.

IGUAL QUE 'UNA SOl.\lBRA e" sua orq·

VELHOS CAMARADAS
GLORIA PRUSSIANA

� Orq. FiJa;mõnica
de Sopro

Joseph SchmittTIRITOMBA
LISETA

O MENINO DE BRAÇANA
SOB O CÉU DE PARIS e sua orquestra
esse discos poderão ser ouvidos '�oming� no CIN"E

TEATRO VERA CRUZ e adquiridos na t.

)

CASA- ERLITA

.
e sua orquestra

.Ivon curi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� A mais .antiga.

.
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'/ V. S. p()gerá comprar re-

, logíos .moderníssímos
anéis e brincos- de di-
�� �

versos modelos
,Na Relojoaria Suissa

,

de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

,',

.. "Deseja vender o seu 'imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
.

Qller comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Gãrcindo.'
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo, Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc,
Tem a venda UM LOCOMÓVEL de fabricação inglêsa,

de, 40 hp, em perfeito functonamento,
'

6 datas defronte á
-

Gr�nja de Alfredo Viertel.

-s -Alqueire.s da terra de culturã - em FARTURA I

UMA CASA de madeira à Rua Curitibanos,r272
50 Alqueires (8racatingal e Erval) ,- en:, CAMPINJNHA Assinel Leia 1 Divulgue!
6-0 ALQUEIRES' de terra de cultura - 2 casas para operários - 1

�

.Cor re i o do Norte
barracilo para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueire's de terra, de cultura, - em SEREIA (distante
, apenas 10 kilómetres da Cidade) r ,

4 alqueires dê 't,erra de planta, com uma casa de madeira (lOx13)
'com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quilómetros 'da cídadê,' com ponto de oníbus a porta.
, .... ' _./

Um Descascador de Arroz com brunidor, 'com capacidàde
,

para- 25 sacos por dia,

AP�REIHO',

.�.

parà·Zde�car.ga
..,. ;.....� -

sanitária

• Descarga automÓtica

• 100% inoxidávêl

ENGENH�RIA E cOMIlRClO-
'

MATRIZ: RIO DE JANEIRO,

FI,WUS: SÃO PAULO'· PÕRTO ALEOU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

ALFREDO GARCINI)O
�' .'

Representàções,Corretagem;Seguros,Conta Propria
, _'

' "

Tem "para pronta entrega-: '

MAQUINAS PARA.DESCASCAR E l;:>EBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; !MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E EL'ETRICO'

�05 alq, terra de cultura, no Gavião, Trés Barras. Preço de ocasião.
" "

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco,

7 alqueires de' terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

\

FELIZ NATAL .e )
Um automóvel limousine ,Próspero ANO NO VO,Ford 37, inteiramente refor- ' '

mado, equipado, pneus em deseja a iodos�'0S seus amigos e. Ire»
bom estado, em perfeito fun-:

gu_eses a', Iirmecionarnento. Ver e tratar no Ii
,

?

Posto OuroVerde com

C OA.' R T EHERCILIO MEDEIRCis xl J. '

'

'( .

Tem, bom gostO?
- esperando confip�ar

Tome,Café' S. Tereza rpeslpas etençoes

VENDE-SE

TOSSES I IRONQUITES I

-IHHO [REO!OIADD
(SILVIIRA)

,

GRANDE TÔNIOO

VENDE-SE'
Umcarrinho para criança,

em estado de novo.

PR�ÇO DE OCASIÃO
Tratar com Ludovico 'I'ho-'

ma, na Marcenaria 'I'homa,
rua Major Vieira; 563. 1

.
,

CURSO GRA1UITO
DE TAQUIGRAFIA

, :"
.

,
,.,.,,_

A Escola Modêlo de Taqui
'grafia, dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriu matrículas ao novo
curso de taquigrafia por corres

pondência que terá a duração'
de cinco meses, após o que serão

conferidos diplomas aos alunos
aprovados em exame final. P,ra ....

, Imaiores informações escrever à,
Escola Modêlo de Taquigrafia,
Rua Barão de Itapetíninga, '275"
9Y andar, sala 93, Caixa Postal
8600, fone' 36,,-7659, Sãq ,Paulo.

,

.

IMPUREZAS' DO SANGUE

nlXIR Df H06UfIRA
AUX, TRAT. stnus '

LIV_ROS
Instrutivos; Biografias, Ro
.rnances e Histórias, acaba

.
.

de re-ceber a

Casa -Erlila

31-12-1955

.

a ..merecer as

dispensadas.
'

'

Max Schuinecher 2o,utenço 'Q}uGá. e. <Sen�ota
-e.Femilie

Desejam aos seus amiços, parentes
,

.: e ./r'egueJ'e.J' um Feliz Natal e
,

práspero dno Novo

cumprimentam seus amiços e ire
guue.r" desejando B&aJ' Festas

e Feliz dno No�o

A .CASA SEZEFREDO
,

de SIEGFRIED OLSEN
A 'qual vende ás melhores bananas pelos menores

prêços da praça.
...

"
.

":::-

Dese]a BOAS FESTAS e

PROSPERO ANO NOVO
a todos OJ' seus amiqos e '[requeres

.-: ... -

'lESTIBULARES DE, FILOSOFIA
,�

CURSO P-REPARATÓRIO
Funcionará, a partir' de 1. de Janeiro p. vindouro, na séde

da Faculdade Catarinense de, Filosofia, um curso .de preparação aos

exames vestibulares daquele estabelecimento de ensino superior. Serão
ministradas aulas de prêpãração _ aos exames para os -cinco cursos

máutidos pela- faculdade - Letras Glássicas. Letras' Neo-Latinas,' Le- ,

tras AnglQ'Germânicas, Geografia' e História e Filosofia.
--..._,

MATRlCULA
A partir de 26' do corrente,

.

segunda. feira proxima, estará
aberta a matrícula que poderá ser, feita, diariamente, das 9 às 11 da
manhã, na sêde da própria Faculdade, à tua Esteves Júnior n, 179.
com telefone 2683 ou na .Livraria Lider, à rua Tenente Siveira
nesta Capital.

'

O Curso funcionara sob os aúapícloa do Centro Acadêmico
VIII de Setembro da Faculdade Catarineuse . de Filosofia.

\Maiores informes serão fornecidos pelos encarregados, nos

locais de matrícula.
'( A DIREÇÃO

.'
'

,I

/ Mqtores- ,Elétricos Monofjs.icos ,e trifásicos
..: «ARNO»,..

-

Orgulho da indústria nacionai -,

Chaves
-

Estrêla Triângulo' de. ,10· 30·60
'-. -,

a' sêco e a .olee,
amperes

tios' e Cabos pere instalações:- nús e isolados
Correias de Lona e em «V»

B�_lanças' Autornêtlces SWEDEX e de Plata-
forma até 500 kllos A

J.
,à sua disposição na Casa

-CÕ'-RTE
2

, Rua' Vida I Ramos, 701
CANOINHAS

Fone 125
S.\NTA CATARINI\.

" �tenção� Lavradores'
Compro palha de centeio, trigo e arroz. Pago os melhores

preços da' praça., Informações com' ','.
Simão Seleme, RUIil Senador Schmidt - Canoinhas

Aviso 'aos' Lavradores
A Associação Rural de Canoinhas solicita aos associados

a inscrição do Ministério fui Agricultora, para', efeito de registro
e aquisição de máquinas pelo preço 'de custo. Outrossim, avisa
que quem quizer fazer registro no Ministério da.Agr íeultura, deve
comparecer na Associação, trazendo consigo esçrituras e talões do

,

imposto terrrtoríal, para preenchimen\o dos
�

pedidos �e registro,
\

. Os interessados em adquirir máquinas' agrícolas pelo prêço
de custo" devem solicitar pormenores à Associação, Rural.

ALFREDO GARCINDO - Presidente 5x jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTOJOS _COM FINOS PERFUMES na

-

Mais uma vitória do, Govêrno do' Estado
I

,n_o Supremo Tribunal Federal
A fim de resguardar o império da Lei e para defender

as suas prerrogativas constitucionais, bastas vezes tem o ilustre
e honrado Governador Irineu Bornhausen batido às portas do
egrégio Supremo Tribunal Federal, em 'busca de remédio adequado
para sanar constantes violações da Lei verificadas em nosso Estado.

As sucessivas vitórias alcançadas pelo digno Chefe, do
Executivo catarinense, no seio da mais alta Côrte de Justiça do
país, que invariavelmente tem reconhecido o acêrto dos seus atos
através' de venerandos acórdãos, são o testemunho irrecusável do
amor e do respeito que tem o primeiro magistrado estadual pelo
cumprimento fiel e Irrestrito da Lei e da Constituição, o que não
será demais pôr em evidência, numa época

_ justamente em que a

maioria dos individuos procura calcar aos pés os direitos alheios
e os mais comezinhos princípios de justiça.

Agora, vem o Supremo Tribunal de dar, mais uma vez,
� ganho de causa ao Govêrno do Estado, conhecendo e provendo,
sem divergência, o recurso ínterpôsto pelo Procurador Geral do
Estado e no qual é recorrido o. juiz de direito dr. Jaymor Gui-
màrães Colaço.

'

.

.'

O recorrido fora indicado pelo Tribunal de Justiça/de;>
'Estado para preencher a vaga de juiz de direito da comarca de
.Born Retiro. O Govêrno recusou- se a nomeá-lo em virtude de o

seu nome não constar da lista tríplice, corno manda a lei, e sim Para reger os destinos da So-
/' ter sido encaminhado, ísoladamentê. à sanção governamental. ciedade Hípica Recreativa, Es-

Com isso não se conformou o juiz indicador-e que o levou portíva-" Papanduvense,' ficou
a impetrar mandado de segurança ao Tribunal de Justiça, lque' constituída a seguinte diretoria:
concedeu a segurança, vendo-se o Executivo, obrigado a lavrar -- Presidente de Honra Padre
a nomeação.

A' •• _
Thadeu; Presidente Jahyr Dama-O Governo, porem, em face de mais essa violação de so da 'Silveira' Vice-Presidente

precei�o legal, recorreu, pelo seu Procura?or.Geral, para o Supr_:- Olimpio Schadék; 1.0 Secretário
mo Tribunal Federal, 'o qual, pela sua primerra turma, em sessao Esmeraldino M. de Almeida' 2,0
realizada a 1.0 do corrente, conheceu e d_eu provimento ao' citado Secretário Alexandre Zaranskí:
recurso do Chefe do Executivo, o que quer dizer que foi refor- l? T�soureiro João Schadék: 2 �
mada_a decisão dá Justiça catarinense que concedeu a segurança Tesoureiro Manoel Furtado; Ora-
80 dr. Jaymor Colaço, corno se vê ,do seguinte resumo: dor Dr. lbraim F, Martins; Con-

"N,? 29.777 -:- Santa Catarina -- Relator: o sr. Ministro selho Fiscal: José Guimarães
Afrânio Antônio da Costa . ..,.. Recorrente: Procurador Geral do Ribas Narcizo Guebert Brazil
Esta�o - REcorrido: Jay.mor ?u�marães Colaço. - Conh:ci:i?e A. Fagundes, josé Raue�, Errne.
provido o recurso sem divergência. Por ter se ausentado [ustífí- lino Atanazio Sevéro de Almeida
cadamente, não tomou parte no julgamento o Sr. Ministro Nelson Junior Gust�vo Adam Otavio
Hungr�a". I Pcheb�la, Jacob SChadék.Miguel.

Kulcheski, Paulino Furtado de
Mello e Antonio Malskoski.Ministério da Guerra -- 5a. n: M.

Campo de Instrução "Marechal Hermes"
Três Barras - Santa Catarina

·Edital deConcorrência
. . De Ordem do Sr. Ten. CeI. Chefe da Comissão Especial

, de Instalação do Campo de Instrução Marechal Hermes, faço pu
.
blico que, de conformiElade com o 'art 152 e seus paragrafos do

,

Regulamente de Administração do Exercito (R-3), acha-se abertal
a Conc�rrência parâ alienação e adjudicação pela melhor oferta de:

1) - Sucata de ferro fundido, em lotes de 5.000 quilos.
2) - Sucata de ferro batido, em lotes de 5.000 quilos.
3). - Polias, engrenagens, eixos etc., fora de ,!Jso do par-

que industrial da ex-Lumber.
.�� ,

Mediante as seguintes condições:
a) -:- As propostas deverão ser entregues ao Almoxarifado

dêste Campo devidamente seladas de-âcôrdo com a lei, e os preços
pferecidos lançados em algarismos e por extenso;

b) _.; as propostas deverão ser entregues em envelope
opaco, fechado e lacrado endereçado a Comissão de Concorrencia
da C.Et - Campo de Instrução Marechal Hermes - em Três'
Barras - Estado .de Santa Catarina, até o dia 18 de Janeiro de 1956;

c) - a sucatà de ferro etc. pode ser vistoriada e exami
nada .no Depósito dêste Campo nas horas do expediente ou seja
das 7,30 horas até 11,30 horas e 13 horas até 16 horas de Segun
da a Sexta Feira;

d) - as propostas serão abertas ás 15 horas do dia 19
de Janeiro de 1956, na presença dos. interessados e daComíssão
de Concorrência sendo adjudicado ao que melhor oferta fizér,
acima' do preço base estabelecido pela Comissão, que será apre-.
sentado por ocasião de abertura das propostas;

.

e) - o adjudicado se obrigará a caucionar após a aber
tura das propostas. 10% sobre o valor estímatívo da compra, corno
garantia da retirada da sucata dentro do prazo que lhe for con

cedido, mediante o pagamento integral de seu débito.

Três Barras, 27 de Dezembro de 1955
LAURO MEIRELLES DE MIRANDA

Major Fiscal Administrativo 2x

Novas Di reta rias

Bela Vista SportClube
Em Assembléia Geral realisa

da a 26 de novembro, p p. em

sua séde foi eleita e Empossada
a nova diretoria que deverá re

ger os destinos do Bela Vista

Sport Clube no periodo de 55-56
e que ficou assim constituida:

Presidente 'de Honra Eduardo
Schumann; Presidente Pedro
Tízska; Vice-Presidente Emílio
Küschler; Tesour. Adão Tizska;
1.0 Secretásío Jair Lessack; 2°
Secretário Joaquim A. Pereira;
Procurador Oscar Pereira; Tec
nico Hercílio, Pereira; Guarda
Esporte Vitor Pereira.

Sociedade. Hípica, Recreativa
e Esportiva· Papanduvense

-,

Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina. 31 de Dezembro de 1955 - N. 382

c O R A LN
disposto á luta

.que di'z curar o câncer
Relata o" engenhe1ro com-o descobriu a

�Iagrosa droga
RIO, 9 (MERID) - Não con

formado com a impugnação con

tra o "Carboncelo", pelos mé
dicos do Serviço Nacional do
Câncer, o engenheiro Sebastião
Corain, está no firme propósito
de continuar a luta por seu

"miraculoso carvão".

pelo seu
/I - II
carvao

Soco Hospital São Sebastião
Papanduva, 6 de Dezembro

de 1955.
. Ao Sr. Diretor do Jornal "Cor

reio do Norte", Canoínhas.
Tenho o máximo prazer de

comunicar-vos, que, em data de
4 ao corrente mês, foi fundada
a Sociedade "Hospital São Se
bastião", nesta cidade, tendei sido
eleita' a seguinte Diretoria:

Presidente de Honra CeI. Se
vero de Almeida; Presidente Jo
sé Guimarães Ribas; Více-Presí
dente Esmeraldino Máia.,de
Almeida; 1°. Secretário José
Réva; 2°. Secretario João Dias
Pacheco; .

1.0 Mordomo Jahyr
Damaso da Silveira; 2° Mordomo
Jacob Schadeck. LO Tesoureiro
Alexandre Zaranski. 2.° Tesou
reiro Albino Panchinhak; Comis
são' de Contas: os srs. José Za·
dorosny, Narciso Guebert e Sér

�io da Cunha Ramos.

Aproveitando a oportunidade,
apresento-vos osmeus 'protes-tos
'de elevada estima e distinta
consideração.

José Réva - Secretário

FITAS
de seda, setim, 'tafetá e

veludo

grande sortimento

CASA�RLITA

Falando à reportagem disse o

s . Corain: "Tudo começou quan
do em 193(1 mais ou menos,
urna nuvem de gafanhotos ínva
diu o Rio Grande do Sul dizi
mando-lhe a colheita. Meditan
do sóbre o fenômeno, admiti
que os insetos vinham do Prata,
impelidos pelo olfato e logo' ima
ginei descobrir, urna droga que
lhes neutralizasse esse sentido,
fazendo-os procurar outras re

giões, Gastei dezoito anos em

experiencias. tentei milhares de
formulas, desperdicei uma pe
quena fortuna. Já estava para
desistir, quando jogando fora
um' punhado de substância uti
lizada no que eu considerava a

minha última experiência, veri
fiquei, com surprêsa, que as for
migas dela se afastavam e iam
a caminho do formigueiro.

Prosseguiu o dr. Sebastião
Corain: "Diante do ocorrido, re-

solvi fazer novas tentativas, já
agora com as abelhas. Os resul
tados

.

fa arn- animadores. Daí
passei à experiências com um

cão verificando então que sob
a ação da minha droga, o aní
mal perdia completamente o 01-
fato. .Maís tarde um médico meu

amigo pediu o meu carvão para
fazer desaparecer' o o d o r

de um cadaver em decomposição
que. ia autopsiar.
E' ainda o dr. Coraín quem

fala: "Nessa altura fui procur.ado
por um sertanejo que vinha pe
dir-me trabalho no campo e que

,
h

A

era portador de urna c aga cro-

nica, no pé, a qual exalava

repugnante mau cheiro. Não lhe
dei emprego, mas dei-lhe a mi
nha droga, para que com ela
tratasse do mal. Dias depois vol
tou. êle . completamente _ sarado.
Outras experiências semelhantes
se sucederam com absoluto e

indiscutível êxito Tr_atei de in
.troduzir novos aperfeiçoamentos
ao "Carboncello" e foi assim que
cheguei à cura do câncer. Em
mais de dois mil casos foi êle

empregado, extinguindo comple
tamente a dôr dos pacientes -
concluiu, o, descobridor do car

vão milagroso que diz curar o

câncer.

CANTINHO
J. Wzorek �

.....-

Caro leitor, vocêjá notou algu
ma vez essas «gentileza .. » que, à
primeira vista parecem ser um

céu aberto donde jorram «ohse
quios> em catadupas só para ga-'
nhar dinheiro? Creio que sim.

,

I

Pois bem Nem sempre há se

riedade ou honestidade nos negócios
dos «grandes».", Mas. também. as

vezes nos negócios médios ou pe
quenos acontecem alguns «obse
quioa». I

Certa vez vi como um lavrador
foi . encomendar um par de botas
numa oficina .. :"1\1as, foi despreve
nido... Casualmente ... na sua car

teira havia somente 70 cruzeiros,
enquanto as botas custavam 150.00
naqueles tempos.

O mestre, todo melifluo disse
ao freguês que não é neoessario
fazer encomendas pois que dispõe
de alguns pares de sapatos e botas
para pronta entrega.
E ... começaram 8S «gentilezas�\

ALEGRE
na esperança de vender já um

. par. Começou- se por gabar a «bon
dade». resietencia, o valôr do objeto
etc... Finalizado o discurso sôbre
a utilidade daqueles COUl'-OS, o cam

ponês confessou que falt!!vam' 80
cruzeiros para realizar o negócio...

, Imediatamente, virou se a outra
fa�e da medalha: O fervôr extin·
guira- se. parecia que a bota n�da
mais vaie, •. dir-se-ia que tudo ISSO

é um amontoado de couros velhos
sem -valôr... E' porque quando a

esperança de ganhar a moeda tilin
tante "le vai, as gentilezas tambern ...

Mas. porque contar essa hist�riil
de botasf E' somente para dizer

que, muitas vezes, essa moeda
ofusca e cega ... que, por causa do

dinheiro, louva-se e enaltecese até
as peiores mercadorias... E. se OS

íreguesee.confiessem cegamente em

todas propagandas e «gentilezas» ...

sairiam nos seus negócios co� a

expressão que é fielmente refletida
por um cão magro de rabo enCO'

.

Ihido.

POSTO--UORO -VERDE de Basilio Dumenbnk & ma. Ltdo.
cumprimenta seus amigos. e

NATAL E ,UM' PRÓSPERO
fregueses, desejando
E V-ENTlJROSOFELIZ

..
-

um

IÁNO,' NOVO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


