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o Gov�" Deriberto Dõlse
se fez representar nos funerais das vttirnas
do vendaval e enviou trezentos mil cruzeiros

para socorrer' os flagelados
Tão logo o Ex��. Sr. Heriberto' HÜls�, Covemador do

Estado tomou conhecimento do doloroso acontecimento, enviou
o ten. Rogerio Afonso Schmidt, seu Ajudante.' de 'Ordens, r».
Ubirajara Morais de Carvalho, medico do Centro de Saúde de

Florianopolis e Dr. Delegado 'de Ordem Politica e Social; afim de'

representá-lo nos funerais das vitimas do vendaval e formar

uma 'Comissão para o' recebimento dos donativos e tomar todas

as providencias pará prestar socorro às famílias dos flagelados.
Convocando os representantes do Sr. Governador, todas as 'insti

tuições de assístencía social' Canoínhas e tendo a frente o Dr.
Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito da Comarca, 'foi for

mada a Comissão, cuja primeira ata publicámos" noutro local.

Além dessas providencias, o Sr. Governador ai�da enviou
por intermedio do Deputado Benedito Terezio. de Carvalho Junior,
a importancia de Cr$ 300.000,00, medicamentos e roupas pará os

flagelados. O gesto de S. Excia. repercutiu excelentemente em

todo o Municipio, dado a maneira rapida com que atendeu tão

logo tomou conhecimento da tragédia.

Os Deputados Aroldo Carvalho e Benedito
Iherezle de' Carvalho Junior, em, vi�it� à
localidade de Rio dos . Pardos e ao,s so-

o " : .: 'r .� ."�.,,.

brevlventes da' terrivel catástrofe
.. "

-

.
' - .,'

Assim que souberam do terrivel vendaval que atingiu Rio
dos Pardos e Pinheiros, o deputado federál Arolde Carvalho e o

dêputado estadual 'Bênedito Terézio 'de Carvalho Junior, rumaram
para Canoínhas

'

a fim 'de prestarem apolo' mora] 'às 'fa'milias·;'erf
líitadas. Visitaram os pàrerites dos falecidos e" os hospitalizados,
levàndo o confordo e resignação à aqueles que aindà estavam a

balados com as
\ consequenõias da catástrbfe.' ,

"

," "
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Enquanto o sr. Benedito Terezio aqui PE7rmaIlece <;O?p�
rando com os membros da Comissão, o' deputado"Aro�do C�rvà
lho, viajou em seguida 'para o }Üo' de Janeiro," ti firp q�' intéírar
Q sr. Prés�clente da Republica d.a realidade 'do que 'aconteceií riô
nosso Município.
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Resultados des providendas tO,madas sobre

� vendaval de 13 d� 'agosto (,orrenla e

que assolou o nosso Munidp,io
Transcrevemos os radiogramas recebidos pelo Presidente

da Associação. Rural e Camara de Vereadôres sobre a tragédia
ocasionada pelo vendaval do dia ia

"

Fpolis. 18 - Ilmo. Sr. Alfredo Oliveira Garcindo
Pte Associação Rural Canoinhas
Esta federação solidariza-se face calamitosa situação o

riunda ultimo vendaval pt Colocamos disposição laboriosa classe
rural sentido minorar sofrimentos pt Perdas Havidas pt Sds,

.

Jôão Demaria" Ca�allazzi '

�' Presidente Farésc,
Fpolis. 18 - Ilmo. Sr. Pte. Associação Rural Canoínhas

\' .', ." '"

Venho externar entidade classe rural esse municipio pro-
fundo pesar' pelas perdas vidas e prejui;Z9� materiais causados
tufão atingiu Canoinhas pt Sds.

. , , ' , . . .,

=

' '

,
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Lauro F. Bustamante

Díretof p�odUÇãO ?nimal
Fpolis. 19 - Ilmo. Sr. Vereador Alfredo Garcindo

Pte Camara Municipal Canoinhas
G. P./637/59 seu radio quatorze informando vendaval nes

se municipio d�do conh,ecilJ,lento ass�rpbléi� pt Estamos dispostos
encaminhar e emprestar ib'áximo apolô quaisquer solicitações es�e .

fim oriundos des.sa comarca pt Sds.
'

;. "�C'

D�_putad� Br�z .J;o�quim Alves
,

Pte 1�sembéí4'
,

Lages, 19 - !lmo. Sr. Alfred() Garcindo Canoinhas
Pedimos noticias dona Zelina vg � quem desejamos bre

ve restabelecimento 'p't 'Aqui 'tU'do' beirl vg lamentando apenas e
prQfqnçiamente vitimas {uracão desta e des!'ia cidad� pt 4qui qua:"

'

�r.o ou cinco mortes e aproximadamente' vinte feridos e sess'ent?
à' 'oitenta 'ca'sáif tôIhpletànient'é 'desfruldás 'pt 'Abraços" '�'" '., .";

José Pedro
"(
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Câmara de
homenagem
flageladas

e

Vereadores presta
auxilia as Famílias
Cr$100.000/00

Pm�rietafr�: 't c. CÀR�M�n
t i; '.; �; �,\l,' j ; ,_," � • ,� -, •

CAIXA POSTAL, 2'
,

A

o vendaval destruiu
3 enormes barbaquás
Tivemos conhecimento atra

vez de nossa reportagem que o

vendaval destruiu completamete
treis barbaquás, sendo um do
sr. Kurt Friedrich,' outro' do sr.

Levi Drankâ e' também dó' sr.
Euclides Woítexen, todos loca
lisados em Pinheiros. Além dos

barbaquás destruidos, o vento

levou na sua furia destruidora,
mais de' 2.0'00 sacos de érva já
pronta para; entrega ao consu

midor: a 'sr, Euclides Woitexen
além da perda de seu barbaquá;
rnàís de 15'0 porcos' e 10 bezer
ros foram encontrados mortos.

.
, �.'.

Computando todas as pêrdas
havidas em' Pinheiros, sornam
perto de treis "milhões de 'CrU:�
'zeiros entre' os lavradores aci-
ma citados. -,

com
Por indicação de todos os Vereadôres da Câmara Muni

cipal de Canoinhas, foi aprovado um auxilio de Cr$ 100.000,00
às familias atingidas pelo vendaval do dia 13 de agôsto. A mes

ma Camara, pediu ao sr. Prefeito Municipal, a 'decretação de luto,
oficial por 7 dias suspendendo as sessões 'por' igual tempo. F6�
tarnbem nomeada uma Comissão' para' visitar as familias-tque se

acham hospitalisadas' e oficiadas aos; parentes dos mortos no trát
gico 'açontécímento, apresentando condclencias. ",,"'(

;' ).;. i " _,' :.r,

Das Camaras dos Municipios vísínhos, foram recebidos
oficios. solicitando' aos Vereadôres de Canoínhas a transmissão de

pezâmes às familias enlutadas.

L, ': j � �. ';j.; ,i

Continuam as Câmaras
de Vereadores prestando
apoio ao Conclave Sôcio-

...

'Econã�i;c�
.

,

Transcrevemos oficio recebido
do Presidente da Camara de Ve:
readôres de Papanduva, sobre o

comparecimento daquela Cama
ra no Concláve,
Oficio N°. 25/59
Papanduva 14 de Agôsto de

1959.

Exmo. Snr.

ALFREDÇ> O. GARCINDO

DD. Presidente da Câma�a Mu
nicipal é_.:\NO��HA� - SC

Agradecendo vosso grato'con
vite para- participar' ao-Conclave
Sócio-Econômico, que se reali

sará nessa cidade nos dias 11,
12 e 13 de 'setembro proximu
vindouro, comunico V. Excia.

que esta Câmara se fará repre
seritir por uma' Cõmissâo corri'::

postâ' qos vereaqores: Dr. Ibra
hirÍl ,F. Maf�ins, 'Antonio aos
Santos Rezende' Rihas e"Bra-sil
A', 'l'v'es" Fâ undé's.

'

", , " i' r " '
..

'

,,' ,.._. "', g,;, ", <;,�

Aprésento' a V. Excia. os meus

protestos de elevada estima e

disÍinta' corisiClb'raçãb. :'
-

�. ,_ !- ,-'; _',' '- .;;, -�;: '7--.' �

Çordiais Saudaçqes
Alfredo Lopes de Oliveira,

Pre'siderite dá Câmara Municipal
:;.. • \. '·1

.

• .,' •

...
�-'

Auxílio das Pioneira� S,ec.iais.
às vítimas -do viendaval

tancía de ç.r$ 50.000,00.
Belo gesto da notavel orga

nização dirigido pela Sra. Luci
Hülse. ,;

.: .. ,. r
A Comissão por nosso inter-

m:�i<?, agnidece comovida.
• '

Por intermédio do deputado
Benedito Terezio de Carvalho

Junior, as Pioneiras Sociais de

Santa Catarina remeteram à
Comissão' de Auxilio aos Neces
sítados de êflnói�h��, ;'a" impor-

Ao Povo em Géral'
A Comissão de Auxílio aos Necessitados de Canoí

nhas, comunica à população deste Municídío, que instalou
no prédio do Club Canoinhense, 'um pdsto de recebimen
to dos' donativos em gêneros, vestuários e utensilios do
mésticos aos atingidos pela catástrofe de Rio dos Pardos
e adjacências.

' .,.
>,

.'

Os donativos em dinheiro, poderão .ser enviados
ao Sr. Francisco Rafael Di Lacío no Banco do Brasil S. ii:

Paulo Peregrino Ferreira
presidente

AGRADECIMENTO
A Diretoria da "ORQUESI:RA FRANCISCO SCHUBERT" do

Giná�i� 'S. Cruz, externa aquf
através' das calunas dêste jor
nal, 'seus mais sinceros agrade
cimentos à nobre DIRETORIA
do �Al'\CQ BQ �R·t}.SIL, B!ssim
como também a todos os de
mãis ft,ülcionários do mesmo;
pelo seu' "belo e� nabre gesto,
€omo 'foi 'oe'de�' centemplar 'à
orquestra com mais um exce':'
lente Clarinete.

MISSA DE 7". DIA
Em intenção das almas

das vitimas da catástrofe' de
Rio dos J?ardo8, �oi pela fa
mília do sr. Estefano Maréo,
má'ilaàda rez�r 'q'u:iílti(' feira
ultima, uma missa n� Igrejá
Matriz. " ,i'

Sem dúvida um belo ges
to da\:F��íük Nlârco.'·

Mais uma vez, a todos
nossó� muito obrigado,

'

A DIRETORIA
,.- .-.'1 -'I_' •

\� J..

'O Papa 'abençoa'e socorre as vítimas do tufão �� Canoip-has
Com, grande rapidez, S. S. o Papa João XXIII Mandou ainda Sua $antidade que seu Embai- ciatura Apost{llica de bom grado ofe'rece V. M.

soube da catástrofe que se bateu sôbre _parte do xador junto 'ao'C(ivêrno 'Biásii'e'{Í'o, (o� Núncio, Apos- iIri'pÓrtância Q�r Iil�l czs p'ata' socór�er ;(a�mí�ias mais
Estado de Santa Catarina,� e -enviou a S.' Excia. tólico, S.l Excia. 1l��ma. Do� ���anqo ��p1b�rdi, necessitadas."

.

Revma. Dom Daniel Hostin, Bispo. 'de L,ages, o se- socorresse as vítimaS,
c

o qüe m'óUvOu õ� 6�egulIlte •._" .. ,'" 'f ';j
,

, , 1 's h A,traves da p'arQquja de �anta Cruz, in{ormaram-
guinte telegrama, em pottugu'ês:' telegram� d'Ov Rio"'de�' Janeiro., assinado pe o.' en or

nos dÊ:!"qlie" virão só ,n'osso l\1un�fCípío 'Cr$. 25.000,00
"Cidade Vaticano • 18- 21 � 17 _ 123 A � Núncio 1}pl)stóJig�:

'.

dé'ssa importância/para RS vítjhi'âs ,"daqui; fiCatido o

Sentido Vivamente Ca·lainidade Região 4'u. "Tomando �oeh��i���í� profundo. pesar resto .em Lajes onde os prejuizos n�o foram menores.

gusto pontífice conceqe todo flO'VO particularmente graves p'r�uizos �o,�f�4o "�l���,!� ��ges mO�lv� 'r:. O socorro,"!único vlndo;'ao,1 E,"strangeiro, vale muito

criapç�!i dqent�s cpp.forto __B�nçã� Apostoliq�,. cente tufao vg 1',n,VO.. co S,enhor c,.o.n.fortadora Bençao menos pela quantja, do que pelo alto simbolismo de
". .

""lfC'�ijD�'Ai TA'IióINF,"''''' ';"_' vítimas pt Nor!e Sàiltó'radre<cl��o XXII. Nun- c'àrinho qúe êleY'�ncerra:' ;,., , ,-" ,;.- .

I. 1
J
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CORREIO DO NORTE
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22-8-1959

CLUB CANOINHENSE

Duas . iniciativas da maior
relevância e fadas a repercutir
no progresso de todo' o Norte
Catarinense e particularmente
de Canoinhas, foram tomada

pelo operoso Deputado AROL
DO CARVALHO.

A primeira delas visa trazer
até Canoinhas o traçado da
BR- �8, rodovia prevista no

P I a n o Rodoviário Nacional
tendo corno ponto de partida
a cidade de Papanduva e que
ligará essa cidade a' Blumenau
e Itajaí. Realmente. é inconce- E o nosso deputado não se
bivel que a BR- 88 não tenha limitou a discursar reclamando
inicio nesta' cidade, . a mais as estradas e apresentando pro-
importante do .

Planalto Norte". jetos. Foi ao DNER, ao Clube
Catarinense e que tem sido Brasileiro 'de Engenharia. às'

Comissões de Viação e Trans
.portes do Senado e, da Câmara.
onde se discute, no momento,
o novo 'Plano Rodoviário Na
cional, foi le defendeu com o

ardor e a objetividade que to
dos conhecem a adoção dessas
medidas. Foi bem sucedido.
Convenceu. As propostas .que
fez, é quasí certo, serão coroa-'
das de êxito" abrindo la-rgas
perspectivas para todo o Norte
de Santa Catarina.

Mas. não ficou aí o nosso

Deputado, foi mais longe, trans
pôs barreiras políticas, foi ao

Palacío
.

das Larangeiras, rece

bido em audiência pelo Presi
dente Juscelino Kubitschek' e

defendeu com entusiásmo à

,

rodoviário

Assembléia Gera!' Ordinária
De ordem do Sr. Presidente, tenho o prazer de convidar os

dignos associados do Club Cánoinhense para a Assembléia Geral Oro
dinária a realizar-se na sêde social, no proxirno dia 30, às 14 horas,
tendo a seguinte Iinalídade:

1) Eleição da. nova Diretoria para o período de Setembro de e n t ro n cam e' 'n to1959 a Setembro de 1960; \,'

2) Asauntós Diversos, ,

NOTA: As listas ou "chapas" contendo os nomes e cargos
dos candidatos serão submetidas à apreciação da Diretoria, para, fins
de registro, com a antecedência mínima de oito dias antes das elei
ções, devendo constar das mesmas a anuência dos candidatos apre
sentados.

Em caso de não haver "quorum" suficiente para o funcio
namento da assembléia em' la. convocação, far-se-â meia hora após,
com qualquer número de sócios, em conformidade com o artigo 3l
dos Estatutos.

,.

Nelson A. Cervi
'1. Secretário.

1

Motores �'MW 'Diesel

Juizo Eleitoral
'da 8al Zona,

Canoinhas, Sta, Catarina

E O I T A ·L-
(Prazo de 10 dias)

O doutor (Pa\uJo Peregrino
Ferr��, J�jz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da

lei, etc ...

FAZ SABER aos que o pre
sente virem ou dêle conheci
mento tiverem que, .de acordo
com o art. 8. da Resolução
numero 5.325, do Egrégio Tri
bunal Superior Eleitoral e; na

forma prevista no art. 71, da
lei n. 2.550; este Juizo está
efetuando o pagamento aos e-'
leitores inscritos désta oitava

Zona, os quais não foram in
denizados. A importância a ser

paga por este Juizo é a se

guinte: do numero I 1 (um) até o
I.-

numero .novecentos e quatro
(904) CR$ 15�OO (quinze cruzei

ros) e daí em diante CR$ 20,00
(vinte cruzeiros) por três (3) foto
grafiàs"tam� 3x4. O pagamento'
será .feito. mediante a apresen-'
tacão do titulo de eleitor: Faz'
saber. outrossim que o prazo
para recimento será de dez
(10) dias após a publicação
deste, findo este prazo a im

portância destinada a indeni

zação será recolhida ao Egregio
TribunalRf gional Eleitoral des
te Estado, conforme instrução

.

recebida daquela Egregía Ca-

mara. 'Para, conhecimento de
! : todos mandou passar o presente c

qué' '�eÍ'ã 'afixado no local do

costume e publicado na forma
; da .

lei. Dado e passado nésta
cidade de Canoinhas .. ,

aos 15

díás do mês de 'a'gosto do ano
de' mil .novecentos e cinquenta
e nove. Eu, Zeno Benedito Ri

beiro da ,Silva, Escrivão o da-
,

tílografei e subscrevi.
. Paulo Peregrino ferreira

.Juiz -Eleítoral

Confere � dou fé. Data supra.

O· E�crivãÓ Zeno Benedito
Ribeiro da Silva

desviada pelas rotas do De

partamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
A outra objetiva incluir, no

Plano ROdoviário Nacional uma
rodovia que ligue Santo Antô
nio, no extremo Oeste do Pa
raná a Francisco Beltrão, 'Pal
mas, Porto União, Canoínhs,
Mafra, Campo Alegre, Joinvile
e São Francisco do Sul, escoa

douro natural do sudoeste pa
ranaense e do Oeste e Norte Ca-
tarinenses ..

inclusão das duas estradas no

Plano Rodoviário Nacional. O
Presidente, impressionado com

a argumentação do ex' Secretá
rio da Viação de Santa Catarina,
assegurou seu inteiro apôio ás
medidas pelo nosso conterrâ
neo àventadas. E alem de falar

nas estradas, AROLDO CAR

VALHO, delicadamente, lem
brou ao Presidente o compro
misso referente à ponte sôbre
o Rio Negro, em Três Barras,
assumido na Praça pública, em

Canoinhas, pelo então candidato
à Presidencia da República.
E o Presidente J� pronta.

mente atendeu ao Deputado
de Canoínhss, entregando-lhe
em mãos ordem escrita dirigida
ao Ministro da Viação, 'no 'sen
tido de que faça iniciar, pron
tamente, a construção de uma

ponte de concreto em Três
Barras.

E AROLDO CA RVALHO, a

fim de" cumprir a delegação
recebida do seu povo,', irá ao
Ministro da Viação, voltará a

presença do Presidente da Re

pública, assomará 'a tribuna
da Câmara Federal tantas ve

zes quanto seja necessário. �

.Na Terra da Santa Cruz; hão
de cruzar-se duas rodovias fe
derais que transportarão até
aqui maior progresso, desen
volvimento mais rápido.

.

PINTOS D'E 1 DIA
da afamada Raça WHITE AMERICAN

Plumagem' Branca.
Para Qualqyer 'Quantid'ade.

Entrega de- �gosto em diante.

'. Pedidos e informações com
-

HEN'RIQUE BÓRA
à Rua Getulio' Vargas -ao lado da União Madeiresra Ltda.

Ix

"CASA

Tipos K,D 12 de 5-40 HP - 1 a 4 cilindros
Tipos FB • GA-HA' FULPERLAND com refrigeração

-

a ar e a agua de 3 • 5 • 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

J_ Côrí'e
� ftraçB Lauro M�lIer, 75,1 . Fone 125

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Camisas para passeio: Brancas cf colarinho e Tipo'
Esporte -- Camisas especialmente .para serviço

Diversos preços, e padronagens -,
Calças para homens.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

LANGER

Atenção
Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja

de -Móveis de VOLKER"VOLLRl!TH, como quar

tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PRONTA ENTREGA. x9

Canoinhas

De Interesse' dos Lavradôres
Calcárea moldo para correção de acidez do solo

.

Sementás' de milho hibrldo
Mudas de batatinha
Rama de aipim
Enxertos de Videira
Adubos para jardim. horta a pomar

Tem a
-

Associação Rural de Canoinhas.

A INDÚSTRIA E Ai CONSTRUÇÃO CIVIL
CONTAM COM

,

A'
DEIRA '

.M· .. .( IFE1°R�
, , ..

EM TODO o BRASIL
- uma grande rêd'e'de distribuição, para.,.

suprimento instantâneo de suas necessidades ..

Representante em Canoinhas:
"

ITHAS,SJ SELEME
Caixa .Postal, 2

Rua Senador Schmidt; 768

r.::;:;.=-=-��
P A R A F E, R I DAS,
ECZEMAS,
I N F-LA MA c o ES,
J ' 4

.

<

I � �ICE \I�R:�:
LE SPIN H A S, E TC.NUi""�H:J� EXiSTIU IGUJ:lL
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Consequencies do
de

noite de 13
PARDOS

vendaval
assolou

terrivel
agosto

que
RIO

na

DOS
Pelos clichés abaixo e que n09 foram gentilmente cedidos pelo "O Estado do Paraná" pode-se verificar os efeitos da catástrofe que na noite de 13 do corrente destruiu

a localidade de Rio dos Pardos, A reportagem do "Correio do Norte", acompanhou os reporteres do "O Estado do Paraná" os colegas Osvaldo Jensen e Aristides Mehry Filho

q�e acompanhados dos canoinhenses Edson e Hilton Ritz

maun, percorreram o local, ouvindo sobreviventes do ven

daval, que facilitaram esta reportagem.

O nosso redator Alfredo Garciudo, acompanhando os

reporteres, forneceu todos os detalhes, dando o levanta

mento dos prezuisos materiais.

o jipe do sr. Odilon Bortolotte que foi jogado da Estrada

que vai Porto União, no quilometro 16, a mais de 30 mtrs,
O sr. Odilon fraturou as duas pernas e

o jipe quebrou a carcassa.

Uma visão da parte direita de Rio dos Pardos, Nota-se como ficou em escombros as casas que alí estavam situadas,
No fundo, vê-se a casa do sr. Antonio Batista, a única que sobrou incólume da catástrofe.

Aqui vê-se o longo da estrada que vai de Rio dos Pardos à Barra

Mansa, Tanto de um lado como de outro, a destruição foi completa.

AGASALHO ÁS VITIMAS - Movimentando-se ao local da tragédia e

deparando com cenas lamentáveis, a reportagem da «Tribuna» procurou
Cooperar com as vítimas, minorando-lhe o sofrimento. A foto mostra o jornalista

Aristides Merhy Filho, em nome da Editora «O Estado do Paraná» fazendo a

entrega de agasalhos a urna família desabrigada.
'
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Romances e Científicos'
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ii Dr_ Aristides Diener i�
" -

55 CIRURGIÃO DENTISTA :5
� "

G G

li Raios X - Pontes Moveis e Fixas �i
H �

ii Den.taduras AnatomicBS iS
� 5
:: Rua Vidal Ramos ;5
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

1(1 CíVEL - COMÉRCIO
Canoinhas

TRABALHO·
Rua Major Vieira, 490

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
úe Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
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.. ..
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•=5 O financiamento de construção da casa própria feito pela 55
. "

U Caixa Ecor:lOmica Federal de Santa Catarina ii
!i de�ende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
5i Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55
- -

ii suas reservas em depósitos na 55
_. -
" "

is CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 55
" -
" -

se SANT}\ CATARINA. 55
- "

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de !!
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 178 55
II. ••
o _
aR _, ••
.. ..
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LOTEAMENTO "MARIA LEZAM"
Fundos do Hospital Santa Cruz

VENDEM ...SE LOTES
lratôf �â Tinturaria Guaraní ��m Nabor Lezan.

7

Descascadores
Com e sem classificador. - Pronta entrega

z. GARCINDO & KNtJPPEL LTDA.

VENDE-SE'
lRATOR FORDSON· MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade. e
cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

José Yvan da Cesta
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 E! 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

"

Farrnacia Pronto Socorro
de ANTONIO RODRIGUES

Atende i qualquer hora
Atende lambem chamados à domicilio a qualquer hora

Preços Módicos

Felipà Schmidt � Santa Catarina

Procure no seu fornecedor

o sabão Princezd, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
sua bicicleta d:tt:q�:f����n:::�f

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

�mB"""�BI"""""""""""".

4x

Estolas de pele
CASAERLITA

I

t ,

:�;St.··

.....

'\

Oficina

Relâmpago

PASSA ONDE OUTROS FICAM

I
camioneta brasifeira

com tração nas 4 rodas·

'.t" .

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFORTO

M A I O R U T I L I DA D E

Reune, em um só vefculo, a furgão, o carro de passeio
e a utilk.cde do Jeep-Willys. Visite em nosso soldo

exposição o veículo ideal para o campo e a cidade •

Basilio Hurnenhuk
& Cia. Ltda.·

CONCESSIONÁRIO DA WI-LLYS.OVERLAND DO BRASIL: S.A.

de Arroz

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

ead,(t �lj;tit4

VENDE-SE
em MAPRA

Dois lotes com area de 480
mts.2 cada um, situados á Rua
Campos Salles.

Aceita-se proposta para troca
por. terreno em Canoinhas.

Ver e tratar em Mafra e] o

sr. Hercilio Taborda Ribas, ou

com Zefredo Müller em Major
Vieira, 3x

Atenção portadores
de bilhetes de Rifa em

favor do Ginásio
A diretoria da Associação Pr6

Ginásio informa que, correu dia 6
p.p. a rifa do terreno em bene
ficio desta instituição.

" . )

l°. premio
2°. "

nr.
"

386
94
424"

Os portadores
acima queiram se

Casa Schreiber.

dos números
apresentar na

Ix

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

-

Cobertores,
pijamas peluciados

\ CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sempre que a respeito de

vocação se fala, diversos pare
ceres surgem. Contudo, éstas
mesmas opiniões quase que
nunca se parecem.

Assim sendo, externamos a

qui nossa opinião' pessoal a

respeito da vocação e também
da vocação jurídica.
Não se faz necessária aqui

sua correta defínição, porém
sabemos que a tendência. a

inclinação, ou ainda a' vontade
interna para certo ramo de
atividade humana é que cogno
minamos vocação.
Existe na opinião geral do

povo a idéia de que todo
individuo adquire já desde os

seus primeiros anos de uso

da razão urna vontade ou ten
dência imutável para êste óu
aquele ramo de atividade, a

qual fará com que êste indi
viduo seja conduzldo fatalmente

àquela profissão.
Discordarmos desta hipótese

é lógico, seria ir contra a

realidade. Esta realidade, con

tudo, em nossos dias já está
err. grande parte, desaparecida.
Casos corno êste não aconte
cem tão fàcilmente, como fà
cilmente espalha- Se na opinião
do povo esta. idéia. São Ra-
ros.

absorve, mas principalmente,
nas idéias próprias, que se

geram) dos conhecimentos absor
vidos, mediante a transmuta
ção, por que passam, no espí
rito que os assimila. Um sabe
dor não ,é armario de sabedoria
armazenada, mas transformador
reflexivo de aquisições díge-
ridas."

Disse-nos êle certamente is
to, para alertar-nos com res

peito a grande dedicação que
deve um jurista ter à sua car

reira. Sim porque é de sua

pessoa que muita-s vezês de

pende a vida e a tranquilidade
de uma nação.
Assim estamos certos, que

se uma carreira escolhemos
foi por termos antes disso
muito pensado e meditado.

Nínguem faz nada de olhos
fechados.

li: RITZ!VIANN

VENDE-SE
1 instalação elétrica movida a agua;
1 serra circular para lenha; 1 es-.
meril para afiar ferramentas: 1
moinho "Marumbi" com peneiras;
1 prensa para farinha de man

dioca; 1 ralo; 1 peneirador; 1 má
quina para cortar palha; 1 eixo
de motor .com polia; 1 roda d'água
com eixo de ferro; 1 jogo de en

grenagens de férro.
Preços ti çLemais informações

com o sr. ]OAO B. PACHECO,
no bar Tupã em Tres Barras. 3x

Agasalhos para 'Inverno

Ca,sa Erlita.

-, REGISTRO ClVIL
Nereida Cherem Côrte, Oficial

,do Registro Civil, dêste primeiro
distrito de Canoinhas, Estado de
Sta, Catarina, faz saber-que pre
tendem casar-se:

Edy Knop e Doris Reny Mens
lin, Ele, brasileiro, solteiro, indus
trial, natural deste Estado, nasci
do Desta cidade, no dia 12 de ju
nho de 1932; é domiciliado e re

sidente nesta cidade. É filho de
Eugenio Knop e de Marta RiD
dler Knop. Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, natural deste Es
todo, nascida em São Bento do
Sul, no dia 28 de fevereiro de
1937, domiciliada e residente em

-

Agua Verde deste distrito. É filha
de Arnaldo Rodolfo Menslin e de
Antônia Carvalho Menslin,

10 de junho de 1942 domiciliada
e residente em Agua Verde deste
distrito. E filha de José de Souza
e de Rosalina Abranges.

--

A VOCACAO JURIDICA
, ,

ainda por outros tantos fatôres
ou acontecimentos importantes
na vida de cada um.

Apesar do grande descrédito
que muitos irresponsáveis dão
hoje à figura do advogado e à
carreira jurídica, o que nos le
va 'va segui-Ia e levará ainda
muitas gerações é o profundo
e claro sentimento de justiça.
Não somente nesta carreira,

mas em todas as outras exis
tem os fracassados. Mas, não
são a eles que' iremos -imitar.
Tentaremos imitar' sim aqueles
juristas e homens públicos que
foram em SUB época as gran
des capacidades dentro da cul
tura nacional, e que ainda
continuam sendo, mesmo desa
parecidos, como Rui Barbosa,
Joaquim Nabuco e tantos ou

tros.

A carreira jurídica é para
nós que a ela nos dedicamos a

mais bela e a mais nobre das
chamadas profissões liberais com
as quais os homens hodiernos se

deparam.
A eleição desta, entre tantas

outras consideradas mais ren

dosas pela pessoa que escolheu,
é podemos dizer, a vitória de
seus profundos sentimentos do
bem comum e da justiça.
Entretanto o conhecimento

Se aceitarmos o princípio de da norma jurídica, da lei, para
que "o homem é produto do } o' qual nos encaminhamos .. não
meio em que vive", veremos se faz com pouco' estudo ou

que a maior parte das vêzes a_.J meditação. Pelo contrário, é
carreira seguida por muitos é necessário muito estudo e re

determinada por êste princípio. flexão. Já dizia Rui Barbosa
Temos assim, que a vocação em sua tão conhecida "Oração
.não é nada mais, nada menos

-

aos moços ":" vulgar é ler,
do que a influência exercida raro o refletir. O saber não

por alguem, por alguns, ou está na ciência' alheia, que se

Lauretides Jungles de Lima e

Ana Julia Borges de Lima. Ele,
brasileiro, solteiro, operario, natu
rol deste Estado, nascido em São
Sebastião dos Ferreiras, deste dis
trito, no dia 5 de novembro de
1934: é domiciliado e residente
nesta cidade. É filho de Belmiro
Ribeiro de Lima e de Lucinda
Jungles Massaneiro. Ela, brasi
leira, solteira, doméstica, natural
deste Estado, nascida em Major
Vieira, desta Comarca, no dia 20
de agosto de 1937, domiciliada e

residente nesta cidade. É filha de
Clementino Borges de Lima e de
Maria Madalena Simões.

Gracilíano Soares Padilha e

Odália Rosa Carvalho. Ele, bra
sileiro •../solteiro. operário, natural·'
deste Estado, nascido em Fartura,
deste distrito, nu dia 3 de outu
bro de 1914, domiciliado 'e resi
dente em FartJra, deste distrito.
É filho de Salvador Padilha Cha
ves e de Paulina Soares, Ela, bra
sileira, solteira, doméstica, natu
ral deste Estado, nascida em Far
tura deste distrito" no dia 29 de

.

Setembro de 1923, domiciliada e

residente em Fartura deste distri
to. É filha de Cecília Rosa Caro
valho;

.,
"

Valdemiro Josê Ferreira e Eu
genia Luiza Meins. Ele, brasileiro,
,solteiro, operário, natural deste
Estado, nascido em Campo da
Agua Verde no dia 12 de outubro
de 1912, domiciliado e residente
nesta cidade. É filhó de Cândido
Alves Ferreira e de Maria Tere
za Ferreira. Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, natural deste Esta
do, nascida em Corupá, deste Es
tado, DO dia 13 de novembro de
1922, domiciliada e residente nes

ta cidade. É filha de Guilherme
Frederico Meins e de Clara Ta
vares.

Apresentaram de acôrdo com a

Lei, do Codigo Civil, Art. 180, os
documentos exigidos. Se alguém
souber de algum impedimento le
gal acuse-o para fios de direitos.
E para constar lavrei o presente
que será afixado no lugar do cos

tume e publicado no jornal COR
REIO DO NORTE, desta cidade,

Canoinhaa, 19 de agosto de 1959.

Nereida Cherem Côrte
Oficial do Registro Civil
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Até O preço
e uma

va,ntagem ...

compre

Saul Hodrignes Cardoso e Ma
ria da Luz Souza. Ele, brasileiro,
solteiro, lavrador, natural deste
Estado, nascido em Salseira deste
distrito. no dia 4 de outubro de
19'37, domiciliado e residente em

Agua Verde, deste distrito. É fi
lho de José Cardoso Soares e de
Castorina Rodrigues dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, doméstica,
natural deste Estado, nascida em

Agua Verde, deste distrito, no dia

quando se compra'
A

C
/A

5
A·

'A qualidade do tecido, a exatidão do corte,
_.-

o esmero da confecção e 9 minucioso acabamente

de uma roupa Renner são, realmente.>
GRANDES vantagens que tornam pequeno e

sobretudo justo o seu preço! Somente a

Organização Renner, graças- à sua alta

especialização na Indústria do Vestuâríe,
pode proporcionar a V. essa economia, sem

contudo prejudicar a qualidade do produto,
A roupa Renner tem tudo o que V, deseja: belos,

padrões, talhe moderno e, o que é principal,'
Renner tem, tradição porque veste gerações;

a boa roupa
, \ \ '1\

• bot6es preg'Odos eri
dois sentidos.

• vários modêlos em

cada número.

• possadefras especiais,'
1 cm. abaixo do cós.

• forros pré-encofhidos,
duplamente costuradQ�

� • o vrn€o das calças
acompanha o fi·o
da fazenda

'lq18MS'
_talhes

que fazem

grande uma

roupa
IIEHNfR:

o
A

B
O
A

•

R
O
U
p
A � ,",

por ponto "-1. costuras elóstlcQS,
muito mais resistenfét.,

Revendedor Renner casa PEREIRa • a casa da boa roupa
Ruo Getulio Vor çcs, 882 . TeJefone: 298 - CANOINHAS

--';:;�I'�� � -
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Consequencias
os MORTOS

A reportagem deste Jornal após ter dado as

primeiras notícias, conseguiu da Direção do Hospi
tal Santa Cruz e dos médicos, o número exato de
mortos que atingiu a elevada cifra de 14 e são os

seguintes:
João Urbano Reinert, sra. Noemia Zimmer Rei

nert, menores Benito Luiz Reinert, Aurelio Reinert,
João Assis Reinert, Carmelo Almir Reinert e Maria
Terezinha Habitzrentr, todos- duma só casa. E ainda
a sra. Hilda Kischler e suas filhas Laurina Kischler
e Norma Kischler. O sr. José Rodrigues Martins,
funcionário do DER e conhecido por José Agápio
Sobrinho. Seu filho Clemente Martins, menor. E as

menores R'Osely Paul e 'Maria Luiza Paul, filhas do
sr. Ernesto Paul que acha. se hospitalizado em esta
do bastante animador.

OS FERIDOS
Chegou á casa dos 45 o número de feridos

que foram hospitalizados sendo que, alguns deram
entrada no hospital em estado gráve, e nos primeiros
dias já os médicos colocaram todos fàra de perigo.
Abaixo a relação colhida pela nossa reportagem:
Rosa Maria Didek, Verônica Didek, Ana M. Gon
çalves, Sofia Guimbinski Olímpia Simão, Francisco
Cardoso, Estanislau Guimbinski, Antônio Ferreira,
.Olivia Paul, Julia Pereira, Suely Pereira, Ana Maria
Pereira, Moacir Pereira, Elenice Pereira, Jacira Paul,
Olinda Paul, Maria Silva Truhan, Iolanda Gomes
do Vale, Teodoro Didek, Demetrio Truhan, Iracy
Paul, Mauricio Gemes do Vale, Ernesto Paul Junior,
Renê Ernesto Paul, Maria Luci Paul, Marlene M.
Reinert, Nilva M. Reinert. Pedro Reinert. Donato
Lopes de Souza, Eurico Pasdiora, João Alves, Teo
dora O. dos Santos, Diomiro Pasdiora, Diná Alves,
Jorge Terra, Amilton Souza, Silvio Jacó, Pasdiora,
André Pasdiora, Miguel Odilon Pasdiora, Maria de
Lurdes Pasdíora, Josefina Pasdiora, João Truhan, João
Alves e José Osny Alves, Antonio Olívio Pazdíora.

do
de

terrivel
agosto

vendaval
assolou

, :

que
RIO

na noite de 13
DOS PARDOS

terrivel

Retrato do Drama É na face triste da criança que um milagre livrou da morte, que melhor
se pode compreender a extenção do drama que atingiu o sul do país, no trajeto de um furacão,

cuja passagem dificilmente será esquecida.

...Constítuida uma
"..... .

�omlssao
Presidente: Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Vice- Presidente: Dr. Haroldo Ferreira
l°. Secretário: Alfredo de Oliveira Garcindo
2°. Secretário: Saul Chuny Zugman
l°. Tesoureiro: Francisco Rafael Di Lácio
2°. Tesoureiro: Luiz Damasco de Miranda.
Assistentes Médicos: - Dr, Osvaldo Segundo de Oli

veira, Dr. Reneau Cubas e Dr. Mario Mussí.
ASBistentfls Sociais: Dr. Oliverio José Gomes, Promotor

Público, Doa. Marina Schaeffer, Presidente LBA,
Doa. Ema Coutinho, Presidente do Centro LBV.,
Doa Isaura Machado de Lima, Presidente da Pia.
União Sa-nto Antonio, Dr. Nilo Rio Bastos, Enc.
do Núcleo Regional do SESI, Sr. João Seleme,
.Presidente do Hospital Santa Cruz.

Representantes do Governo do Estado: - Sr. Benedito
Therezio de Carvalho Junior. Deputado Estadual.

REGULAMENTAÇÃO
A Regulamentação ficou adstrita aos 'seguintes artigos:

lo. - Fica eonstituida a Comissão de Auxílio aos

Necessitados de Canoinhas, com fins delimitados de

de Auxílio vítimas do..

as
socorrer as vítimas do TORNADO ocorrido na noite
de 13 de agôsto p. p. no Municipio de Canoinhas:

-,

2°. - Terá duração enquanto houver necessidade;
3°. - Todo o recurso recebido em dinheiro, será

depositado e distribuido da seguinte forma: - aberta a

Conta Específica no Banco do Brasil, sendo os cheques
emitidos pelo Tezoureiro e visados pelo Presidente da
Comissão. Os donativos em espécie serão 'entregues 808

Assistentes Sociais.

4°. - Todas as "Notas de Compras" serão obri
gatSriamente visadas peJo Presidente e entregues ao

Tezoureiro.

5.) - A CANCA levantará, avaliará prejuiaos
mateririais causados ás propriedades, excluindo- se ma

tas, em colaboração com as autoridades competentes.

6.) - A CANCA fica encarregada de pleitear ver

bas, donativos. e reivindicações dos poderes Municipal,
Estadual e Federal, prestando contas diretamente a

quem de direito.

7.) Ds casos omissos serão resolvidos pela

Os destroces da Igreja de Rio dos Pardos. Apenas sobraram
casinhas

I,
nos fundos da Igreja.

duas

vendaval (Conclusão)
maioria dos membros da Comissão em assembléia.

Pedindo a palavra, o sr, Depútado Benedito The
rezio de Carvalho Junior, afirmou que ali! Pioneiras Soci
ais do Estado de Santa Catarina fizeram um donativo
de CR$ 50.000.00 (cincoenta mil cruzeiros) aos fragela
dos de Rio dos Pardos, O sr, Francisco Rafáel Di La
cio comunicou ter em seu poder um donativo de Cr$
6.100,00 (seis mil e cem cruzeiros) angariadu entre' os
funcionários do Banco do Brasil Agência local, que já
foi entregue ao Hospital Santa Cruz para os primeiros
socorros.

Após levantamento feito no local, foi -apresentada
uma relação dos flagelados - 14 falecidos e 45 vitimas
que estão hospitalizadas no Hospital Santa Cruz de
Canoiubas - inclusive das propriedades e bens que Io
ram totalmente destruidos. Foi discutido a maneira
como deveria ser feita a distribuição de víveres, rou-

pas) etc... -')

.

Após discüssões ficou finalmente dicidido que um

caminhão contendo roupas e víveres fosse encaminhado
ao local onde houve o catástrofe, chefiada por uma

comissão composta das Senhorase- Doa. Mário Shseffer,
Presidente da L. B. A .• Dna. Izaura Machado de Li-

. ma-Presidente da Pia União de Santo Antonio e Dna,
Ema Coutinho, Presidente da Legião da BÔII Vontade,
recebendo essa Comissão a colaboração do sr.,Saul Chuny
Zugma nn, 2. Secretário da CANCA.

O snr, Presidente determinou que após a distri
buição dos recursos angariados para os Iragelados 8S

Senhoras componentes daquela Camisão se reunissem I'''!
a fim de prestar contas do trabalho efetuado.

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente de
clarou encerrada a presente Sessão marcando uma

outra tão logo se faça necessârio. Eu, Alfredo de Oli
veira Garcindo, Secretário designado pela Assembléia, o
datilografei e subscrevl.

Rogério Afonso Shmidt Tnte.

Dr. 'Paulo Peregrino Fereira

Dr. Oliverio José Gomes

Dr. Haroldo Ferreira

Dr. Uoiraiara. Moraes de Carvalho
.

Benedito Therezio de Carvalho Ir.
Alfredo Oliveira Garcindo

Saul Chuny Zugman
Francisco Rafael Di Lacio
Luiz Damasco de Miranda

Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira.

Dr. Reneau Cubas.
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CORREIO DO NORTE

REGISTRO CIV,IL EDITAL

22-8-1959

Sebàstião Grein Cost�, Escrivão
de Paz e Oficial do Registre Ci

vil de Maior Vieira, Município e

Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

Bar: Miguel Rosario da Crúz e

Filomena Rodrigues Calistro. Ele,
natural deste Estado, nascido em

'

Santa Cecilia, neste Esjado, no

dia 14 de março de 1935, lavra
dor, solteiro, 'domiciliado e resi
dente neste distrito, filho legítimo
de Gregorio Ro�ario da truz e

de Eudocia Ferreira de Morais,
domiciliados e residentes neste dis-
trito de Maior Vieira. Ela, natu
ral deste Estado, nascida neste

distrito no dia 31 de Dezembro
de 1938, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste distri-

to. filha legítima de Pedro Ro
drigues Calistro e de Maria Ho-

drigues Calistro domiciliados e

residentes neste distrito de Mejôr
Vieira.

Apresentaram m documentos ,e·

xigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem tiver conhecimento de
existir .algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume deste Cartorio
e publicado pelo jornal CORREIO
DO�NORTE da cidade de Ca
noinhas,

Maior Vieira, 14 de agosto de
1959.

FALECIMENTO
Ealeceu, dia 15, do corrente

mês de agõsto, o nosso grande
amigo, sr. Evergisto NUnE'�_ um
dos pioneiros e fundadores' de

Rio da Areia de Baixo. Deixou

enlutados a espôsa 1:). Rosa, ] 2

filhos, 30 netos e 4 bis-netos,

De seus filhos - são, 9 irmãos

e 3 irmãs, .sendo 7#> casados,
constituindo famílias numerosas.

.0 �inado viveu nu municipio
'de Canoinhas 50 anos dos

quais 33 anos em Rio I da Areia

de baixo. Nasceu' em 24 de
outubro de 1890.

,
. \

Foi um homem ativo, pro-
o gressista e por todos estima?o.
Demonstrava sempre um VIVO

o

interêssse pelas obras públicas,
,sendo muitas vezes reeleito

como operoso e eficiente pre
sidente do "Circulo de Pais e

Professores" da Escola Estadual
de Rio da Areia de Baixo)
onde foi como que um braço
direito - uma ajuda dos pro
fessôres. EI�a benquisto em lar

gos círculos. O seu entêrro fOI
muito concorrido.

,

A família enlutada os nossos

pêsames
R.I.P.

Sebastião- Grein Costa

Oficial do Registro Civil

qualquer que se]o a

qualquer 'que sejn o

carga ...

estrada I

um pneu .. dois serviços.
e barras' duras e robustas que mordem

o terreno para máximà tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgoste nos estradas

. pavimentadas.

para caminhões e ccrninhonetes,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
- máximo quilometragem por cruzeiro

Comissão de Auxílio. aos
�

Necessitados de Canoínhas
OFICIO CIRCULAR

Canoinhas, 17 'de agôsto de 1959

Presado Senhor: -

Tenho a honra de comunicar
a V.S., que foi 'organizada em

data de 17/8/59. a comissão. de
auxilies aos Necessitados de Ca
noinhas (CANCA) para atender
as vítimas do ternado que atingiu
esta região, consoante desejo ma

nifestada pelo Exmo. Snr. Gover
nador do Estado, sendo consti
tuida dos membros seguintes:

Presiden'te: Dr. Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz .de Direito Comarca:
Vice Presidente: Dr. Haroldo Fer·
reirã, Prefeito Municipal: 1- Se
cretário: Alfredo de O. Garcindo,
Presidente 'Camara Municipal de

Aviso
PAULA S. CARVALHO, 18• Ta
beliã de Notas, désta cidade, co

munica
•

seus clientes, que a partir
do dia 1°. de Setembro do cor

rente ano, seu cartório passará a

funcionar numa das salas do pré
dio da Sociedade Beneficente

Operária, ao lado do Banco do
Brasil S. A. 4x

Vereadores e Associação Rural di
Município; 2. Secr: Saul Chuny
Zugman, representante As�bciação
Comercia]; 1. Tesoureiro: francisco o

Rafael .@·i Lacio, Gerente Banco"
Brasil; 2; Tes. Luiz Dã�asco de
Miranda, Gerente Banco Inco, As.
sistentes Médicos: Dr.' Osvaldo S.
de Oliveira, repr. Rotâry Clube:
Dr. Reneau Cubás. Chefe Centro
Saudei Dr, Mario Mussi, Diretor
Hospital Sta. Cruz; Assistentes
Sociais: Dr. Oliverio José Gomes
Promotor Público Comarca; Doa.
Marina Bastos Schaeffer, Presido
Legião 'Brasileira Assistência; Dna
Ema Coutinho, presidente Centro
,Legião Boa Vontade; Dna. Izaura

Machado de Lima. presidente da
Pia União de Santo Abtonio; Dr.
Nilo Rio Bastes, encarrego Nucleo
,Regional do SESI; sr. João Seleme
presidente Hospital Santa Cruz;
Representante Governo do Esta
do Benedito Therezio de Carvalho
Junior, Deputado Estadual.

Aproveito o ensejo para apre
sentar a ,V: S. os protestos de
elevada estima e consideração.

Paulo Peregriuo Ferreira
Presidente! da CANCA.

Exmo. Sor. Diretor do

Jornal"CORREIO DO NORTE"
NESTA

P.ELO S

e

ANIVERSARIANTES DA SEMAIVA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: o sr, Antonio �eandro_
Gonçalves; as meninas Nanci
Terezinha filha do sr. [osé
lnacio dos Santos e Leila
Maria (ilha do sr. Benedito
Terezio de Carvalho Neto.

'Amanhã: a menina Mari»

I nete filha do sr· Plu,,:.lo Olsen;
o sr, Waldemzro Küchler; os

TRÊ S BARRAS "1-:- S.' c.

Vertha conhecer o extraordinário Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pn.eus Fireston.,

poro todos os tipos de veiculos, bem como uma

eqlJipe especializado, à suo disposição, poro servi-
o

lo com� prestezo e cortezio,

'o

MERHY SE,LEME & 'FIL os

meninos Marcelino Frederico
filho do sr. Bernardino rei'<
dalto e Sergio Luis filho do
sr: Alcino Koehler,

.

Dia 24: as sras. dnas.Anita
esp, do sr. Sergio Gapski e

Olga Maria esp, do sr. Mario
Perraresi: o menino Anator
filho do sr. Felik« Bialeski;
as meninas Lídia filha do sr.

Dionizio A. Orgekoski e Eli»
ane filha do 51. José Schmitt.

Dia 25: os meninos Luiz
Edmar filho do sr. Bernardo
--Wmdt 20.;' Vilson filho do sr:
Afonso Knop e Luiz Fran
cisco filho do sr. 1dalino F.
Tulio; o jovem Janil Cador;
as meninas Regina filha do
sr. Pedro Paulo Kotler e Te·
rezinha filha do sr. Antonio
da Silva; os- srs. Jacob Sele" �

me e Antonio de Barros.

Dia 26: o sr. Vitorino Fer
reira; o menino Ovandi filho
do sr. Angelo Alberti; as sras.
dnas. Erna esp, do sr. lfil ...
ly Gorselte; Elsa esp. do sr,

Cyriaco r. de Souza e Geno-
o

veva esp. do sr. Este/ano Mi-
retzki.

'

Dia 27: 05 srs. Wiegando
Metzger e Francisco Rodrip
gues; a sra, d. Alda esp, do
sr. Theodoro Schroeder,'o as
srtas. Dolores Werdan e Frida
Bail; os meninos Wi'eganào
(ilho do sr. E/uno Schroeder
e Cezar Duarte filho do sr.
Orlando Nascimento; o jovem
Alcides Watzko; as meninas
Zilma filha do 51. Nivaldo G.
Padilha; Marly Caldas (il-ha
do sr" Arthur de Souza Cal
das e Eulalia filha do sr. Pe»
dro Tokarski.

, Dia 28: os srs. Oady Na.
der; Oswaldo Piotrowski; Au
gustinho Kernatski; Emilio
Küéhler; João Taporôski e A
tonso Linzmeyer; a srta: Te
reza Bail; as sras, dnas. Hil
da esp. do sr. Rodolfo Frank
e Cecilia esp: do sr, Miguel
Veiga,� as meninas Nildi Mari
filha do .sr. Osorio Bueno;
Marilde Bernardete e Marise
Elieabet filhas do $1; Nazir
Cordeiro; os meninos Boles»
lau filho do sr. Alberto War·
denski; Enfridt filho do sr.

Guilherme Mohr e Felipe fi
lho do sr. Ladislau Dam»
broski.
K; Nossos parabens.

Nascimento
Acha-se em testa, o lar do

sr, Conrado :» dna. Carolina
Grittens, com o 'nascimento
de seu rilho José Roberto, o
corrido a 18/8.
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doAdiada a instala�.ão do Distrito de Bela Vista do Toldo

dos Pardos e

Distrito de

vítimas
data

vendaval Rio
do

que atingiu
instalação

para amanhã
para

que

oportuna,
estava marcada

Agr_a�decimento
o snr. Antonio Gonçalves,

Encarregado da 6. Secção de
Linhas Telegráficas do Dep.
dos Correios e Telégrafos de
Santa Catarina, lotado nesta
cidade. vem por intermédio de
nossas colunas, apresentar seus

agradecimentos ao Snr. Prefeito
Municipal Dr. Haroldo Ferreira,
Snr: Dr. Guilherme Scheíde e i

operarias da Prefeitura, pelo
valioso apoio prestado ao Res
tabelecimento do trafego tele

'grafíco então quasi que com

pletamente danificado no trecho
Canoínhas- Valões por ocasião
do. vendaval que assolou neste

mumcipro as localidades de

Pardos, Pinheiros e adjacencias.
Dentro de 24 horas o trafego

telegráfico quasi que completa
mente danificado no trecho já
citado ficou restabelecido, dado
o valioso serviço de auxilio em

prestados ao Departamento dos
Correios e Telegrafos desta ci
dade.

Ao Snr. Dr. Haroldo Ferreira
Prefeito Municipal Snr. Dr. Gui
lherme Scheide Chefe do Dep.
de Estradas de Rodagem desta
Zona operarios da Prefeitura

Municipal, seus sinceros agra
decimentos por tão grande e

valiosa cooperação,

Em. homenagem, às

Pinheiros, foi adiada
\

Bela Vista do Toldo,
a

Uma Necessária
•

Alfredo Garcindo • Diretor

Com esta Edição, apresentamos uma reportagem especial
e o doloroso balanço de uma terrivel catástrofe que abalou toda
a nossa população, catacltsma que destruiu nas localidades de'
Rio dos Pardos e Pinheiros, dezenas de casas, ceifou vidas pre
ciosas e levou para o hospital, uma centena de feridos', ocasinando
ainda, milhões de prejuizos à lavoura do Município, fazendo
parar por muito tempo, o desenvolvimento econômico do nosso

,

comercio agricola, comercial e industrial.

<,
Seria 'eu injusto se não reconhecesse a colaboração dos

reporteres do"O Estado do Paraná e da Tribuna do Paraná"
Osvaldo Jensen e Aristides Merhy Filho, que eonvídados pelos
canoinhenses acadêmicos Hilton e Edson Rítzmann, vieram à
Canoínhss afim de tomar conheéimento das consequencias da
furia de um vento que em menos de 3 minutos, fez desaparecer
uma localidade, deixando rastro de sangue e dôr. Fizerem os

.jornalístes Aristides Merhy Filho e Osvaldo Jensen, com a cola
boração dos irmãos Ritzmann, uma ampla reportagem do local
sinistrado, socorrendo ainda, algumas vitimas que encontraram.
Chamou-nos a cooperar, ofertando-nos em troca' os clichês para
a nossa Edição que hoje entregamos 80S nossos leitores e assi
nantes. Eem nome de toda a família canoinhense, nossos sinceros
agradecimentos e, reconhecimentos pelo trabalho que prestaram
às vitimas e aos sobreviventes.

Quem conhece a nossa. oficina de trabalho, sabe muito
bem das dificuldades qne enfrentamos para Uma edição de 8 pá
gínas, Serviço todo manual - racionamento' de energi-a elétrica,
dificultando o trabalho diurno, ainda assim, estamos cumprírndo
o que prometemos - UMA EDIÇÃO ESPFCIAL, sobre o tornádo
do dia 13. Mas isso não seria possível se o pessoal das oficinas
dirigido por Douglas Benkendorf e gerenciado por Ithass Seleme,

�

não fizessem' tambem sacrífícíos em prol desta Edição. Todos
trabalharam de' segunda a sexta-feira, pela madrugada a dentro,
prejudicando até as horas de alimentação e de repouso. Só os .

que perto de nós convivem, podem avaliar o trabalho que tive
mos para colocar na rua, a presente Edição. Conforta-nos, entre
tanto, termos também prestado com este trabalho anonimo, a nos

sa sincera homenagem a todos que foram atingidos pela catás
trofe.

.Cine Teatro Vera· Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20 horas •. Impróprio até 14 ano.

AVENTURA SANGRENTA
EM VISTAVISION

com Fred Mac Murray, Charlton Heston, Donna Hed i,
e Barbara Rale

"Um sensacional filme de aventuras"

DOMINGO - ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

AyENTURA SANGRENTA
EM VISTAVISION

DOMINGO - :: .�� h��::. __.: Proib. até 18 anos

SEDUÇÃO DA CARNE
EM TECHNICOLOR

com Farley Granger, Alida VaIli e Massimo Girotti
"História dramática de uma paixão sem freios que sufocou

todos os outros sentimentos"

2a. Feira> ás 20 horas • REPRISE - Proíb, até 18 ano.

3a. Feira � ·ás 20 horas • Impr. até 14 anos

DESTINO DE UM GANGSTER
com Lee J. Cobb e Patricia Medina

"Um sensacional filme policial"

5.a Feira • às' 20 horas. Impr. até 14 anos

GRANDES· MANOBRAS
com o impagável cômico FERNANDEL.......

"Uma grandiosa comédia, cheia de atrapalhadas".

E NÃO ESQUEÇAM DOMINGO PROXIMO

RICO RI A TOA
com Zé Trindade e Violeta Ferraz'

" !PHMFM'Q **M* AR.,.

Aviso
A CANCA -' COMISSÃO

DE AUXILIOS AOS NECESSI

SADOS DE CAN0INHAS, des

tinada a socorrer as vitimas do
tornado de Rio dos Pardos e

adjacências, avisa ao Comércio
e Indústria locais, que não se

responsabiliza pelo pagamento
de compras feitas em seu no

me que não estiverem acom

panhdas de requisições prévias,
devidamente vizadas pelo Pre
sidente da Comissão da CANCA
- o Dr. Paulo Peregrino Fer
reira

Secretário

Saul Chuny Zugmann

ENLACE
Lerrira-Edie ,José

Unir-se-ão no dia 5 de se

tembro p. vindouro
.

pelos laços
sagrados do matrimonio, na

cidade de Joaçaba, a gentil se.
nhorita Lenita. filha dileta do
casal Marciano Teixeira Filho
com sr. Eddie José, filho do
casal Arnaldo Francisco Pau

michel, de- Videira neste Es
tado.

Nossos efusivos parabens com

muitos votos de perehais feli
cidades

Luvas de Malhas
Casa Erlita
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Constituida uma Comissão
às vitimas do terrivel

do dia 13 de agosto

para atender
vendaval

ATA - N°, 1 Da Comissão de Auxilio as vitimas ocasio
nadas pelo tornado de 13 de Agôsto de 1959.

Aos 17 dias do mês de Agôsto do ano de 1959, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de Canoinhas, ás 10 horas, convi
dando para fazerem parte da mêsa, o Dr. Paulo Peregrino Fer
reira MM. Juiz de Direito da Comarca; o Dr. Oliverio José Gomes
DD. Promotor Público, o Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito Munici

pal, o Dr. Ubirajara Moraes de Carvalho, Diretor do Centro de
Saúde de Florianopolis, o Sr. Benedito Therezio de Carvalho
Junior, DD. Deputado Estadual, o Sr. Alfredo. de Oliveira Garcindo,
Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Associação Ru

ral, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cano

inhas, o Presidente do Rotary Club, a Presidente da L. B A., a

Presidente do Centro da L. B. V, o Encarregado do Núcleo Re

gional do SESI, o Presidente do Hospital Santa Cruz, a Presi
.

dente da Pia União Santo Antonio, o Presidente do Grupo Esco-
teito Santo André Avelino, os'Médicos, Drs. Osvaldo Segundo de

Oliveira, Mario Mussi e Reneau Cubas; o Sr. Tte. Rogerio ..Afon
so Schmídt, Ajudante de Ordens e Representante de S. Excia.
'o Sr. Governador do Estado; presidindo a Reunião passou
a expôr o que segue:

Preliminarmente, fez ssntir o empenho do Sr. Governador do
Estado, no sentido de atendar de imediato as vítimas da Catástrofe
que enlutou a cidade. Continuando, disse que êra pensamento do Sr.
Heriberto Hülse que se constituisse uma comissão que teria direto

apoio governamental para dar ,a aesistencia pré-citada.
Em seguida, fez sentir que S. Excia., elabora um Decreto

para tal fim e podia adiantar que as verbas autorizadas pelo Decreto
referido seriam postas à disposição imediata da Comissãovatravêa da
Coletoria Estadual désta Cidade. A Comissão que se compõe de

Autoridades e Presidentes de Instituições, ficou aSBÍm constituída:

CONTINUA NA SEXTA PAGINA

�
-

Agradecim ente
A família REINERT, profundamente consternada: com o lu

tuoso acontecimento que trágicamente roubou ao seu convivio seus

entes queridos, vem de -público trazer seu comovido agradecimento a

todos quantos neste tranze doloroso lhes emprestaram sua solidarie
dade moral e material, principalmente aos que no local prestaram os

primeiros socorros, aos Snrs. médicos, aos .Revdos. sacerdotes. pelo
conforto espiritual, aos que acompanharam os corpos até sua ultima

morada, a todos enfim nossa imorredoura gratidão.

��.��S��9d��i��B:�gr;dec: I
sensibilizada a todos que 8 confortaram e acompanharam os

restos mortais para o cemitério do seu- saudoso e inesque
civel, esposo, pai e avô.

EVERGISTO NUNES, \

falecido em Rio da Areia de Baixo, no dia 15 do corrente.

CONVITE BAILE
A Sociedade Esportiva Herval, tem a satisfação de convidar

seus assosiados e os das seguintes sociedades:

Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas
Sociedade Beneficente Operária
Club Canoinhense
Santa Cruz Futebol Clube
Botafogo Esporte Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras.

Para o grandioeo baile que fará realizar no Salão Bechel dia
29 do agosto, abrilhantado por ótimo conjunto musical. Reservas de
mesas a partir do dia 24 no Bar Guarany.

Agradecemos antecipadamente o comparecimento de todos.

A DIRETORIA
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