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HARMONIA
'Não sei se devo rabiscar' estas linhas para serem lidas

pelo cidadão culto e inteligente Sr. Julio Hartmann, ou pelo sa

cerdote Padre Julio Hartmann.

Como católico praticahte, 'e ainda, como vicentino, acer

tado pois que me dirija -ao sacerdote e assim, Revmo. padre Julio,
releve em nome de Deus a �nha inoportuna intromissão.

Como um dos diretôres do jornal "Correio do Norte",
,

jamais-'escrevi algo sôbre sua honrada pessoa, e, se não me en

gano, a redação tambem nãoo fez, o 'jornal aceitou matéria assi

nada e portanto de responsabilidade de terceiros. Raras vezes

escrevo e quando o faço, me preocupa sempre o apreço e a con

sideração devidas aos cidadãos de Canoinhas, sejam' deste ou

daquele partido político, desta ou daquela religião.
.

Ha dias, o jo�palista Sr. Albino Budant, escreveu em seu'

jornal de que eu, como vereador, na Câmara Municipal, falava

em
'

paz e harmonia; a essa assertiva convem acrescentar que,
tambem fóra do Legislativo Municipal não é outro meu modo de ,

proceder.
Nós, homens do, interior, fazemos da política uma dessas

máquinas de colher trigo: que colhe, divide e separa! Criamos

inimisades! As atitudes condenaveis e levianas de uns, causam

tristezas, pesar e luto a antes tão alegres 'e felizes canoinhenses!
Creio que nessa ínsanea política já atingimos o clímax. e está 'na

.hora dos homens de bôa vontade intervirem, afim de que o pôvo
de Canoinhas, possa aspirar um clima de amôr, paz e harmonia.

.. '\" -_

Ha días., tive a satisfação -de conhecer ilustre médico mi':'

neíro, que aqui esteve em visita a .seu filho, que é por sua vez

eompetente e inteligente oficial de nosso glorioso/exercito. Comen

'tamos naquela ocasião os efeitos da política do interior. (O mes

mo já foi Prefeito em sua terra). Como apreciei aqueles momentos
,

de palestra! Como aquele homem de ciencía soube tão bem des

erever a vida das pequenas cidades em função da política! Quantos
ensinamentos tirei de seus sábios conceitos, e como me senti or

',ulhoso do entusiasmo que sentiu por nossa cidade.

, Nas grandes 'cidades, se faz a polítícía na base da massa

flue se desconhece e onde não existe afinidades de amizades, pois
:r-esidem durante a,nos no mesmo prédio, sem se conhecerem. Aqui
tudo é diferente ... ! .Sornos uma grande família e grandemente
àesunida! Vivemos na função dos nossos vísinhos, cujos filhos

brincam com os nossos filhos! Cujas tristezas e alegrias conhece

mos como eles conhecem nossas alegrias e nossas tristezas!' Afinal,
é ao' visinho que sempre recorremos, mas, quando vem à baila

a política, o evitamos e dele desconfiamos. Aqui, em' Canoinhas,
as nossas sociedades já sentem o ambiente apertado criado pela'
política - há abstenções de elementos de valôr em nossas festas
.te carater beneficiente! Os nossos filhos já procuram fazer sele

ção de suas amisades e os seus folguedos e brinquedos, já não

são, tão inocentes como 'dantes. Nas escolas já penetrou esse.vírus
da política, desagregando e desunindo! Já existe uma vala profun
da entre o homem bom do' interior e o da cidade! Na própria
pratica religiosa esse mal vem penetrando!' Na porta da igreja
:formam-se os grupinhos de simpatias politicas.

Onde vamos parar Padre Julio, se nosssa imprensa con

tinuar com essa onda de insultos mutuas? cujos escritos acendem

fogueiras de paixões! Quem o culpado disso tudo". Respondo:
Somos nós, homens que SP. dizem alfabetizados, cultos e inteligen
tes! Somos nós - nascidos e criados na crença de Jesus Cristo

flue tanto pregou o amor ao próxima e por amor' dele veio a

morrer. Ele que a todos amou, fosse rico ou pobre - branco ou

preto - perfeito ou aleijado - brasileiro ou estranjeiro.
.

".

Urge fazer alguma cousa pela nossa Canoinhas. Iniciemos'

a batalha da paz e da concordia de nossa gente. Aos Servos de

Deus estará reservada a principal tarefa e V: Revma., como um

ungido de Deus, deverá estar na primeira linha. E' uma batalha
onde não poderemos sucumbir, se soubermos PERDOA��

,

Transferido .daqui, foi-se _11m ilustre sacerdote que durante

7 anos dirigiu a paroquia de 'santa Cruz - Frei Arnulfo! Soube

ele dirigir o seu rebanho bas�ado no .amôr ao próximo, no res

peito às leis de Deus e dos homens, a ele a
\

minha consideração
toda especial. 'Ao novo vigário' Frei Hilário Banse, auxiliado pelo
lilOSSO culto e inteligente diretor da BIC Frei Elzeario, bem assim

e missionário do nosso interior Frei Fabiano e todos aqueles 'que
vestem o burel de São Francisco eu faço um apêlo todo especial,'
e sei .que não será em vão, .pois eles estarão consigo Padre Julio,
estarão comigo e com todos os homens de bôa vontade de Ca-

, Minhas, nesta luta pela�PAZ E HARMONIA!

Estarão conosco os homens de outras crenças, como 'Ü

aosso velho, Pastor Weger, tão justo e tão amigo de Canoinhas

da .qual é cidadão, honorario! Os homens das outra� seitas cristãs,
iodos unidos havemos de fazer de Canoinhas a terra do amôr e

da compreensão.
Padre, Juli�� Nós, acostumado� cOm' as batinas' m;rrOns

tios Fra:qciscanos de Frei Rogério Neuhaus, de Frei Henrique de

�oimbra, desejamos 'que sUa batina prêta - surr�os ven

�avais, do tempo e das lutas em, pról d� propagalfiE? .uakfé, nos,

Inspire o mesmo respeito, a mesma consideração e o ,mesmo amôr

flue sempre dispensamos e dedicamos1tquelas vestimentas religio
sas, para que possais rezar a primeira missa ao pé. de uma nova

@;ruz que sintetize uma,nova Canoinhas, não descoberta por, Pedro
•

Alvares Cabral mas sim pelos homens bons'e justos de nossa 'terra.
. ' �

.

Canoinhas, 18 de fevereiro de 1956

.(larlos Schra�m - Vereador e Diretor do "Correio do Norte"

Canoj'n�s
-------
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'DESPEDE-SE

Frei Arnulfo HoHrogge, O. F. M.
Ex-Vigário de Canoinhas

Nos primeiros dias da semana

entrante deixará Canoinhas o

Revoo. Padre.' Frei Àrnulfo, com

destino à Capital.. de São Paulo,
após haver dirigido os destinos' da

Paróquia de Santa Cruz durante
oito" longos anos. Durante êsse
tempo, os católicos de Canoinhas
aprenderam a admirar em Sua

.

Reverendíssima um caráter calmo,
silencioso e conciliador, graças ao

qual soube o modesto franciscano
contornar, com .prudência cristã,

,algumas dificuldades graves que
para as Paróquias Cat-ólicas decor
rem da impiedade crescente no

mundo <em que vivemos. O mes

mo gênio de ponderação e suavi-,
dade conquistou para o .Revdo.
Frei Arnulfo a simpatia dos fiéis,
que nele admiravam um sacerdote

/sérianiente empenhado na glória
de Deus e no bem das almas, Por
isso, acompanha a Sua Reveren-"
díssima a 'saudade agradecida das.
Associações Regiliosas, do Cbro
"Santa Cecília", dos nossos doen
tes e suas' famílias, dos católicos
da cida'de' e dos amigos numerosos
que a sua modéstia verdadeira
mente franciscana aqui soube fazer.

Os católicos do "Correio do
Norte", não credenciados embora
pra interpretar os sentimentos da

população, �agradecem a frei Ar
nulfo- os serviços, valiosos que
prestou

. à coletividade, não em

. último lug�r a majestosa escadaria
. que conduz à Igreja": Matriz, pe .

dindo que lá longe" se .lembre de
nos e da ,sua 'Canoinhas, e augu
rando à Sua Reverendíssima mil
'venturas e bênçãos de Deus em '

seu novo c��o" de apostolado,
Frei Arnuifo, que Deu� lhe pague!

v '

Santa Catarina, 18 de Fevereiro de 1956 I'{umero 389
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,CIRCULA AOS SABADO-S

Dr. Aioldo

. Solenemente empossado
Frei Hilário ,Banse, O. F. M.
Novo Vigário de Canoinhas

Procedente da Capital Fede-,
ral, onde trabalhou por mais de
10 anos, chegou a Canoinhas,

sábado passado, o Revdo. Padre ral,de Canoinhas, que encontrou

Frei Hilário Banse, pelo Capí-
em quase completo abandono.

tulo Provincial dos Padres Aplicando grande esfôrço e te·

Franciscanos designado novo
nacidade, conseguiu; ao cabo de

Vigário desta Paróquia de Santa algum tempo, reaparelhar a

Cruz das" Canoinhas, Quarta- "Associação, recuperando a tnflu

feira últimá, na santa missa das' ência dessa organização'ern toda

8 horas, estando a Igreja Matriz a região. e . errriquecendo-Ihe o

repleta de fiéis, foi Sua Reve- patrimônio, que fôra antes rele

rendissirna solenemente ernpos- gado a completo desinterêsse.

sado, com todo o ritual prescrito
Na sua presidência, o dr. Arolde'

1 I'
de' Carvalho conseguiu dotar a

pe a grej;y Catolica para essas

ocasiões, havendo o novo Vigá- Associação de séde própria em

rio pronunciado sua Profissão prédio hoje considerado uma

de Fé e o Juramento Anti-Mo. das construções mais írnportan
dernístico na presença do povo,

tes de seu gênero: E assim a

recebendo . a investidura das Associação Rural de Ganoinhas

mãos do Revdo. Padre Fre(F'a- é presentemente uma das mais

biano Gazdzicki, .especíalmente completamente organizadas do

delegado para êsse fim, por Sua Estado, realização que sé deve
. Excia. Revma. o �!SpO Dioce-

à gestão do dr. Aroldo Carvalho, '

'sano, Dom Daniel Hostín. '. Chamado pelo di�âmico e hon-
.

" Este jornal, pela parte cató- rado govêrno d o s,r. Iríneu
líca de seus redatores,1e certo Bornhausen a ocupar a pasta da
de interpretar os sentimentos Viação p Obras Públicas, ali per
de satisfação de todos os cató-, maneceu, até o término do quin
licos da Paróquia, apresenta ao� quênid passado, com inéontes
Revdo. Frei Hilário, respeitosa- táveis benefícios para os negÓ
ITl'ente;' seus votos de boas -vin- cios daquela Secretaria de Estado
das à nossá cidade, desejando ond.e. soUbe impor-se pelo seu

à Sua Reverendíssima feliz e espírito. público, pela s4a invul

profícua permanência entre nÓs. gar capacidade de trabalho e

Ao Revdo Frei Hilário, Autori- pelo demonstrado senso prático
dade Eclesiástica Suprema no

.

em relação às questões, que lh�
Município de Canoinhas, os res- eram propostas, atinentes àquele
peitos do "Cor,reio do Norte". relevante setor da adminisfração.

Entre os homens públicos a

que o nosso Estado ja deve assi
nalados serviços, à testa da ad
ministração de importante setor
dos negócios estaduais, o sr. dr.
A roldo de Carvalho ocupa lugar
de merecido relevo. Tendo 'a
respeito do interêsse coletivo urn

conceito muito 'elevado, que lhe
dita' as atitudes de despreendi-·
menta e de sacrifícío pessoal em

face das razões de ordem geral,
o ilustre SEcretário de Viação e

Obras Públicas dedica-se intei
ramente ao- exercício de suas
árduas atri ouíções, visando antes
e acima de tudo promover o

desenvolvimento e progresso da
terra catarinense.

Deputado na passada legisla
tura, teve na Assembléia Legis
lativa do Estado uma atuação ex

traordináriamente honrosa, re

velando-se, em todas as circuns
tâncias, ,o homem público de
esclarecida visão dos problemas
catarinenses.

Conclúíu o seu mandato na

legislatura passada, retornou ao

seu Município, assumindo então
a presidência da Associação Ru-

de' Carvalho
Exatamente porque lhe reco

nhece tais qualidades de caráter,
de espírito e de civismo, é que
o novo Governador, sr. dr. Jorge
Lacerda, o convidou para per
manecer na mesma Secretaria,
onde a sua atuação honesta e

operosa não sofreria solução de
continuidade.

-Assím é que o sr, dr. Arolde
de Carvalho continúa a prestar
os grandes e expressivos ser

viços que já vinham enrique
cendo o patrimonio de Santa
Catarina. Ali é o sr. dr. Aroldo
de Carvalho mais um forte elo
de continuidade da administra
ção Irineu Bornhausen com a

do atual Governador, dr. Jorge
Lacerda, a quem dá o mesmo

total esfôrço e a mesma com

pletá dedicação para coma causa·
pública.

Prestamos, nestas . considera-
- .

t h
"

çoes, JUs a omenagem a- um

dos mais devotados e infatigá
veis colaboradores diretos do
Govêrno do Estado, posição em
que o dr. AroIdo de Carvalho
ligará . o seu nome índelevel
mente a periodos áureos d 8

administração catarínense.
Transcrito de "A Gázeta"
de Florianópolis, 9/2;56.

1

.
'

I

o banquete ,de

2· milhõe-s
RIO, 31 ("Estadó'� ':' pelo te

lefon�) - Segundo se 'dívulge,
os gêneros alimentícios utilizados
no banquete oferecido pelo novo'
govêrno Juscelino Kubitschek
aos, membros das delegações
estrangeiras custaram nada me

nos de Cr$ 2.147,200,00. sendo
que só de caviar o gasto foí de

.
seiscentos mil cruzeiros para
duzentos quilos, Em bebidas,
principalmente champanha e

"whiskey", fQram gastos nove
centos e trinta mil cruzeiros.

O mestre de cozinha dIJ "Am
bassador Hotel", 'dos Estados '

Unidos, sr. Clement Grangier,
perceberia dois mil dólares.

,SANTA CATARINA
O TRIBUNAL de Contas ele

geu seu presidente o sr.' João
Bayer Filho, ex-secretário da
F.a_zenda do govêrno passado e

professor ,da FacuÍdade de Di
reito de Santa Catarina;

BLUMENAU
Em julgamento.' realizado na

cidade de Ibirama, o 'Tribunal
do ,. Juri condenou, a 30 e 23.anos
de. prisão, respectivamente, os'

individuas Ruben Wulineck e

Ovídío Marconcini, autores do
assassínio do motorista de praça
Ricardo Rechelberg.

.

uma caminhonete Fordson
an-o 1951, equipada, perfeíto
estado,' côr' azul clara. Me
lhores informações com 'Aldo

,

Pacheco dos Reis, á rua Paula
Pereira '208 ou pela Cáixa
Postal 42, nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DISCOS
Gait,é parrsrense
Os patinadores Orquestra de Boston Pops

r:

Fiesta em Madrid Orquestra Zarzuela de Madrid

Enrico Caruso em Canções Enrico Caruso cf orquestra
,

�

M'· d J h St Orquestra de Boston Pops
USIca e o ann .rauss . '.

,
, .

. e Orq. -Sinf. de Mmneapoles
Uma noite no Monte Calvo

,L ld' St k ki"

'eopo o os e
Nas estepes da Asi� ,Central '

sua'" orquestraPascoa Russa/ ' -.

]oias da Opera TOSCA Orq. e Coro da Opera de Roma

e muitos outros serão CASA'
,e ERLITAencontrados na

.

V'END'E-,SE
GRUPO DIESEL_wELÉTRrl'CO,
8 B.H.p. X 3,75 KVA - MONOFÁSICO
CHACARA WALTERl����

"

Serviço Militar
Atenção Classe de tf)39

Chamo a atenção dos jovens;" nascidos no ano de

1939, que ésta Junta está procedendo o alistamento da
mesma classe, os quais deverão comparecer munidos da
certidão de nascimento (com firma reconhecida) e uma,

fotografia 3x4. Também os jovens da classe de 19a8 po-
.

derão fazer seu alistamento, estando' sujeitos ja multa de

Cr$ 10,00, os que completaram 17.anos e meio de idade.

Canoinhas, 10 de fevereiro de 1956
Ludomila Bojarski - Secretária da J.A.M.

"Bem haja Q, patriota que soube cumprir,
seu dever e realizar sua tarefa"

FPOLIS, 11 (Especial) - �esi--!í solidário com ele e com ele
dindo há longos anos no Estado me congratulo. -,.
de' São Paulo, em cuja' dinâmica .. .

,
Capital desenvolve a par doe im: Bem. haja-o patriota que so�be
portantes trabalhos eclesiásticos, cum�nr f

seu dever e realizar

fecunda atividade' intelectual
sua are a.

que lhe garante lugar de relevo A essa multidão, que lhe deu

. Ewaldo 8rand ,. nas letras e" no magistério pau- oyações no dia 31, associo-me
lista, sendo considerado ali um de alma. e coração. Deus o pro

Três Barras - Santa Catari�a dos mais notáveis oradores sa- teja sempre. Peço-lhe receba o

",,'
. cros do país, não esquece, entre- meu abraço de brasíleire e de

Tem para pronta entrega: tanto o ilustre conterrâneo mon- catarinense. Peço-lhe receba os

Telhas Francesas senhor Manfredo Leite,' a sua ,meus calorosos parabens.

Tijolos querida t�rra natal acompanhan: Do patrício e amigo. (a) Mons.
" , do, com mteresse, quanto aqui MANFREDO LEITEGoivas se passa, como nos dá conta a

.

, , ,São Paulo, 1-2-1956.
Preços convidativ_Q.s

carta que, de próprio punho"
� acaba de 'endereçar ao ex-Go-

vernador lrineu Bornhausen e

do teor seguinte:
'«Sr. Irineu Bornhausen.

Acompanhei sempre, com o

mais vivo .ínteresse a 'sua admí
'nistração, desde o primeiro dia
• em- que assumiu ss redeas do
governo do nosso Estado. Sei,
perfeitamente, da situação cala
mitosa em que encontrou as fi
nanças. Sei_!!a oposição mesqui
nha. odiosa e tenaz que, sofreu
durante todo o tempo de suá
gestão governamental. Admirei
sua serenidade, sua calma e sua

prudência :_ antevendo os me

lhores êxitos para a prosperidade
da terra catarinense. Agora, que
chegou' à meta,' e, que entrega
a mãos honradas o govêrno que
to vir trazer-lhe os meus aplau
sos, a minha alegria e os meus

parabens .pela situação em que
deixa o Estado. A sua honesti
dade, o seu descortínio politico,
a sua tenacidade conferem-lhe
agora a merecida apoteose que
lhe dá o povo catarinense. Sou

Ceràmica 8rand

'Os abaixo assinados, pro
prietários de terras, situadas

'

em Parado, -proíbem termi
nantemente caçadas e pas
sagem pelas mesmas, .em

virtude dê grandes prejuízos
causados em cercas e animais.

Alex Knopp,
Alfredo Pscheidt, -

Eduardo Pscheidt,
Ernesto Nürnberg.

'L I V uo S
Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, _ acaba

'" de receber, a
-

Cpsa 'Erlita

IMPUREZAS DO SANGUE

AUX. TRAT. SlflLIS

DE (ANOINHAS
Balancete da, Receita Or�amen�aria r.ferente, �o mês de Dezembro' de 195;5

PREFEITURA MUNICIP-AL
,

Código
Geral

-T I T'U L OS
"'" Anterior I Do Mê.!!_ I Total

50.637,40
254.514,00

2.960,00
40,569,40

237.578,40
SOMA Cr$ .... -. . . . . . .. 4457.380,70

"O 11 1
O 12 ,1-
O 17 3
O 18 3
O 25 2
027 3

1 11 2
1 15 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1
!
2 01 O
2 02 O

4 12 O
4 13 O

4 14 O
.. 15 O

/
4 16 O

6 12 O

/
6 14 O
6 20 O
6 21 O
6.22 O
6 23 O

RECEITA ORDINARIA
Tributária

.

a) Impostos
Imposto Territo,Fial -:-

'

Imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de �icença
Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas·
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas e Custas Judiciárias e-Bmolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

"

, PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de'Capitais

RECEITAS DIVERSAS �

Receita de Cemitérios
Quota-parte imposto federal sobre combustíveis, e

lubrificantes I 'C'"

Quota-parte imposto federal sobre a renda

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

Quota prevista no art. 21 da Constituição 'Federal
,

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa .

Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
MultaS

'

Operações de Credito
Eventuais

Saldo disponível do exercício de 1954

Ovídia Alvina Witt
Canoinhas, �1 de Dezembro de 1955'

Herbert Ritzmann

j I

,

� :,'

7.700,00 245,278,40
203,454,3'0 4660.83'5,00

30.088.80
4690.923.80

225.438;00
318372,5.0
673,959,60
446.866.00
100.948,00

652,00

7.143,00
7.281,00
9.245,70
6.283,00
2.875,00

232,581,00
325.653,50
683205,30

. 453,149,00"
103.823;00
'. 652,00

75458;50
15.559,00 ,

21.045,50
24123,50
19:551,30

156.676,70
13,914,50

5.817,10
735,00
870,00
335.00
147,50

" 5.062,50
2.506,90

81215,60
'16,294,00
Zt.915,50
24.458.50
19,698,80

161.739;20
16.421,40

.8.122,00

205:515,00
526,161,90

1038.757.50

266,00 8.388,00
,

·205-515,00
526.161.90

12G.223,60 1158.981,10

9.186,80
10.531,80

7.244,40

5.9.824,20
265,045,80

.

2960,00
47.813,80

Reinaldo Crestani
,
Diretor' da Fazenda

18·2-1956

Irineu
cumprimentado por Ilustre

sacerdote . catarinense

de linho, racine, güpüre
e valepçienes na

Casa Erlifa

-z

VENDE-SE
uma caminhonete Fordson

ano 1951, equipada, perfeito
'estado, côr azul clara. Me":'
lhores informações com Aldo'
Pacheco dos Reis, á rua Paula' ,

Pereira 208 ou pela Caixa,
Postal 42" .nesta cidade;

"

uma serra fita, em ótimas'
condições, para, desdobrar' '

táboas. Prêço de ocasião. ."

Informàçôes nesta redação,

REGISIRO CIVil.,
__o' ..

.,'
�

EDITAL DE PROCLAMAS.�
Sebastião Grein Casta, Es

crivão de Paz e Oficial do
Registro Civil de Major Vieira,
MunicíPio e Comarca de Ca
noinhàs, Estado de Santa
'Cataçina, etc.

,

.

Faz" saber qUI tJ1eteneJem'
casar: Silvério Belitzki "

Vanda Nauack. Ele, natural
deste Estado nascido .neste
distrito no dia 21 de novem,

bro de 1921, 'lavrador, soltei- Apresentaram os documen
ro, filho 'de Nicolau -Belitzki tos exigidos.telo Código Ci.
e de Dona Marcelina Koaska vil art. 180. 'Si alguém tiver
domiciliados e residentes nes- conhecimento de existir al»
te distrito. Ela, natural des» gum impedimento 'legal, acu
te Estado nascida em Papan» .se-o para rins :'de direito,
dava no dia 17'de fevereiro
de 1933, doméstica solteira,

" E, 'pà1'a é01-zstar e chegar
filha de Estanislau, Novack êste ao conhecimento I' de to ..

e de Dona Petrolinà .Beje, dos lavrei o presente que S�

falecida, domiciliados e resi» rá afixado no lugar dercos.

dentes neste distrito.
.

fume 8 puôlicado=no jornal
Faz saber que pretendem "Correio do Norte", da cida

casar: João Oa_léski e Iad- de de Canoinhas.

wiga Urbanek. Ele, natural. . Maior Vieira, 10 de fevereiro
deste Estado' nascido neste de 1956. "

.'
,

distrito no dia 26 de dezem-
� 'i1)",

bro dê /9/0, lavrador,' soltei- Sebastião Ilrein' Costâ: '�.

ro, domiciliado e, residente Ofidalifdo Registro CivÜ

neste distrito, filho de Antô
nio Oaléski e 'd« D. Antônia
Kumineck Galéski, falecidos.
Ela, natural deste Estado,
nascida neste distrito no dia f&

9- de julho 'de 1917, domésti..
ca, solteira, filha de Francis
co Urbanek-falecido, e'de DOI
na Helena Zeneralski . domi»
ciliados' e residentes .neste
aistrito,
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Q deserto' africano... a dansa do desejo ...

�

.

a heróica legião estrangeira .... e ...

·

todo um mundo-de emoções é' o 'que veremos no monumental filme da

Warner Bros., C,A N CÀ O , DOS fi E I K,' amanhã, no. Cine Vera Cruz
�;

. .' � .

ANO 10 -.CANOINHAS - S. Catarina, 18 de Fevereirode 11)56· N.389 '

Deputado Benedito
,Terézio de Carvalho

De 'visita aos seus parentes e

amigos, encontra-se desde uma

semana 'nesta cidade, o Sr. De

putado Benedito Terézio de
· Carvalho Júnior, acompanhado
de sua dígnissima esposa Dna.
Biluca.

4",,0 "seu Dito" permanecerá,
algum tempo em Canoínhas, on

de veio para matar as saudades
deste, povo amigo.

,"Correio do Norte" deseja a

,este seu grande amigo uma feliz
permanencia em nossa cidade.

PiôXU:
tambem

Os homens iguais perante Deus
o devem ser em suas \ relações

CIDADE DO VATICANO, 6
(R) '- Ao receber 'os membros do
Congresso 'das Relações Humanas
D8 Indústria. que se reã'liza em

Roma, o Papa pronunciou um

'discurso no qual expôs uma vez'

o ponto de vista da.,Igrrja sôbr e

a questão das relaçôes entre em

pregadores e empregados. Depois
de ter' lembrado as palavras de
Pio XI, na encíclica "Quadrage-;
simo Ano", em 1931, na qual este
afirma va que, longe de .contribuir
para o aperfeiçoamento moral e

. material do homem, o trabalho
tendia a se tornar "um instrumen
to de desaprovação", o Sumo Pon
tífice disée que os progressos são
ainda demasiado lentos nesse setor.

-,
""

"Para ,a Igreja - disse a se-,

guir Pió XII - todos os homens
são iguais em dignidade perante
Deus, e devem portanto sê-lo
tambem nas .rrelações livres e ri'e
cesaârias que os unem":.--Essas re-

"Jaçõea, e sobretudo as que exis
tem entre empregados e emprega
dores, foram analisadâs pelo Papa,

,que ressaltou que' os segundos
assumem, em relação aos primei.
ros, compromissos que ultrapassam

o quadro do trabalho.j, Disse Pio
.

Xlr. que o trabalho deve fornecer
a cada um o meio de cumprir
sempre melhor suas obrigações mo

. rais, pessoais, familiares e sociais."
Se o interesse dos empregadores
é tratar seus empre��ados como

homens - acrescentou - não de
veriam contentar-se com conside

rações utilitárias: a produtividade
não é um fim em si. Cada ho
.mem, pelo contrário, representa
um' valor transcendente e absoluto,
pois o Autor da 'nat.urúa hume-
ha lhe deu uma alma" i�ort81. E

.

mais, Ele se fez homem e se iden
tifica' moralmente 'com qualquer
pessoa que espere do proximo-o
suplemento de ser o que lhe falta:
"Tudo o que fizerdes ao menor

d� meus irmãos. é a Mim que o

fareis". Ele mesmo não veio para
ser servido mas para servir, e não
hesitou em dar sua vida para sal
var os homens. Eis donde vem a

eminente dignidade de toda peso
soa humana e a .responsabilidade
de quem quer que empregue um
"homem a seu serviço". '

I)P. "A Gazeta" de Florianópoli�
�.----------------------._�.--'

Cin�" 'Teatro -

Verá
'APRESENTA:

Cruz
HOJ.E _' ál! 20,15. horas -. Impróprio até 14 anos

EM PROGRAMA DUPLO'

FOGUETE MISTERIOSO
'com Roy Rogers

ULTIMO 'MOSQUETEIRO
com Rex Allen ,

FINAL da Série CAVALEIRO RELÂMPAGO
--�-,-,-'-

DOMINGO ás 14 horas

ULTIMO MOS'QUETEIRO
FINAL da Série Ca_valeiro Relâ.mpag�

,
ás 17 horas _. Censura Livre

- DOMINGO ..

ás 120,15 horas Impróprio até 14 anos

,
,i?' CANÇAO' DO SR EIK

em belíssimo technicolor . ':'_ com ás famosos àstros
'" Katryn G:r;llyson - Gordon MacRae - Steve Cochram

-----.

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

.

--
,

- 3a. e 4a" FEIRA � às 20,15 horas _ Impróprio até 14 anos.

:RINCÃO DAS TORMENTAS'
com' DENNIS MORGAN. <O

1 l" '--";_--

5a. e 6a. FEIRA _ �sJ20,15 horas _ Improprio até 14 anos

€) 'MARIDO '-DE ,MAMÃE
em technicolor "

com GR:_EER GA�SON e WALTER PIDGEON'
-'----

PARA DOMINGO PRÓXIMO;-
O colossal filme da Paramount

Selva Núa
com ELEANOR PARKER e CHARLTON HESTON

Cineminha SÃO' FRANC,ISCO
Amanhã, às 3 hs. e à§ 8,15 hs,

A Universal Internacional Filmes em

. Olh'os Vidrados
�orh LON CHANEY Júnior

A·TRAGÉDIA DE UM CEGO
Variedades' da Tela. Utualidades Francesas.

Em 11 de março:
.,...,�

�ício do mais famoso Sedado da Universal:

"cA CIDADE PERDIDA"

AVISO
A Escola Técnica de Comércio do Instituto KOLBER

côm séde à Praça Garibaldi; 40 em Curitiba, Paraná, avisa.
aos interessados que está procedendo a inscrição para e

Curse do Comércio, que' pretende fundar N ésta Cidade
de Canoinhas.

.

Para' melhores Informações; consultar o senhor
Mário Mayer, Pedro Reitz ou Orlando TremI.

O candidato déve possuir curso completo do," Giná-
sio, Normal Regional, ou Seminarista. ,

'.

O prazo para a inscrição' termina impreterivelmen-
te em 23'cde fevereiro próximo vindouro.

A,gràdecirnento
�

. �
.

A FAMÍLIA TOMASCHITZ, vem por .inter
médio desta folha, agradecer a todos '.

que enviaram
flores e Ôs confortaram com o prematuro falecimen-
to de seu pai, tio, sogro e avô ./'

João 'lTomaschi(zd ., .

ocorrido dia 12 do corrente, e. ainda os qlle
panharam o féretro até o Cemitério.

-

"

A todos sua gratidão.

�nospital Santa Cruz
Movimento de Indigentes
Mês Despesa
Janeiro 10 indigentes 10.750,00

,

Fevereiro _14" 14.675,00
Março II" 9 460,00
Abril 11

,

" 10.300.00
Maio 7" 5.340,00
Ju�ho 12" 9 275,00
Julho 8" 5.895,00

· Agosto 11" 10620,00
Setembro 10 ", 9 615;00
Outubro 12 "

11.130,00
No;emb. 12"

,

17.20l,00
Dezemb.�

"

.' 1,4,835,00
134; 129.096,00

MOVIM.ENTO DE ENFERNOS
Deram entrada no Hospital du

rante o ano de 1955, 786 enfermos
·

Faleceram no Hospital em -1955/33
Foram operados no Hospital 1'56

Pequena Cirurgia 62
::.

MATERNIDADE:
, Nascimentos em 1955: 75

CONTÀS DISPENSADAS'
",'

Contas a receber de enfermos,
"

dispensadas 'p_or reconhecer falta'
de recursos aos mesmos em 1955
Cr$ 62 500,00

'

Total de gastos com indigentes
(pobres) 129.096,00
totál contas dispensadas 62.500,00'

Cr$ 191596,00
Canoinhas, 31-12,1955

João_:Seleme - Presidente

A�NtVERSARIANTES' DA SEMA:NA
, ,

HOJE:- O sr. Abrahão MUBsi,
industrial; \\0 'menino Paulo, filho
doar. Fraiícisco Schumann; o sr.

Carlos Wagnér Filho. residente em

Bela Vista do=Toldo.

AMANHÃ:- A menina" Di�a
Maria, filha do sr. Dr. Arllldo C"
de Carvalho, Secretário de Viação
e Obras Públicas; a sra. dna. Evan

gelina, esposa do sr, Emilio Olsen:
Terezinha, filha do sr. Rodolfo
Wibbelt., residente em' Taunay;
a srta, Maria dé Lima;'

,

DIA 20:- O sr, Teofilo Barcel
los; Lourival, filho do sr. Paulo
Voigt, residente em Marcilio Dies:
Eleuterio, filho do sr. José War-
denski, I.

DJÀ 2l:· A sra. doa. ouu«,
esposa do �sr. Alex Michel; o Jo
vem Egon José Prim; a. sra 'doa,
Matilde, esposa <lo sr. Jacó B.
Fuck; o jovem Airton Ruthes.

filho' do sr. Narcizo Huthes Sobro
os srs. Milton Wendt <,e Wence8�
lau Sockacheski; a sra, doa. Má-

, ri� Manha, esposa do sr. William
Castetaius. residente em Blumenas:
a srra. Inês Llnemann, filha de
sr. Henrique Linemann.

DIA 22�:- A gentil Iugeburg
Maria Cristina. filha do sr. Alwilll

Wagner; WI�demir, filho do st'."

Henrique Neustaedter,.: residente
em" Curitiba; 8 era, doa. FraB
ciscá, esposa do sr. José Wardenski.

I

DIA �3:- O sr. Ney Pacheco de

.Mirauéa Lima; o jovem .OrlandQ ,

Bauer: a sra, dna.: Francisca, es

posa do sr João Werka.

DIA 24:- A sra. dna. Temporia,
esposa do sr. Nicolau Fu�tado; a

.

srta. Eugenia Ana, filha do sr.

Ludovico Pieczarke: Marci .MIl�
rion, filHa do sr, Sarkis Soares,

.

re8ide�te em Curitiba; "a menina

Regina, filha do sr. Michel Sele
me, residente em Agua Verde: a

sra. dna. Alaide, esposa' do sr.

C�r108 F Romais; a menina ste
glinde Maria. filha do sr, Fer
nando Freiberger, residente em

Salseiro. '

�

Aos aniversariantes os parabens
.do «Correio do Norte» ..

Enlace Matrimonial
Dia 9 do corrente, uniram-se

pelos hiços matrimoniais, O�'Sr.
, Oétavio 'Lima com a Srta. Léa

. Schramm,' filha do' nosso amigo
Léo Schramm e Dna'. Joana Wiese
Schramm já falecida.

Aos nubentes "Corteio do Nor-"
te" deseja perenes felicidades.

Ajuste' de Núpcias
'Contrataram casamento dia 8

do corrente, 08 dist;ntos jovens;
Luiz Adehno filho do casal Júlio
Budant Junior e Maria Nilda C.

Bj1dánt, com a srta. Neide Sílvia,
No dia de Matrícula Í;ealizàrão o pagamento da filha da Exma. Vva.' Dona Ge_oy

\ p'rimeira prestação, Cr$ 500,00. Wiese Stul'Zer. ?

,

. ,
' . I Mos noivos e seus dignos' pais,

Depois do dia 15, dê Fevereiro não se aceitará mais osparabens do «Correio do ].'l'0rte.»
inscrições para exames,?'êfe f\dIT\i����:' ,:0s.:,documentos !'!!II!!!"!"!'!!!!!!!!'!�!!!!!'!,�!!!!!'!!!!!!'!'!!";!'!'!"""!!'!��
exigid_os são: Certidão. de -Nasei_wew,'" L I��§:?,: e �aúde '"

Associaç"ao Rural de Canoinhas
e vacma, todos com firma, recDPB:�1'Jti&�.t , .;$!�m-

'

.

,',
� , ,.

clusão do Curso Primário' 6 ret)!a:. '94t�., >: '., Reallza',se am��ha. as 3. h,or.88
t' �

-

-;""1.}�}�:"�.".;��::')� ,{fi', ,-: �.' da tarde, ,assembleia extraor�lDafla.

E'sêola Normal" Sagra-d9 �Coração de, Jesus
"Curso Primário..;. Abertura da Matrícula 9 de Fevereiro

, 1

Exam'és de Admissão ao Ginásio 16, 1.7, 18
Exames de 2a. época das Ginasianas "'" 18
Exames de Admissão ao Normal 20. e 21
Dia de MéJ.tríctila 'para Ginasíanas 20 '

Dia' de Matrícula pªra Normalistas \ 22

acom-

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Para pintu.ra artistica� a CASA ESMALTE
,'f

de" tintàs
"

•
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