
Prece �1eninoa Jesus
A FESTA DO NATAL é tambem a festa da creança

porque nela se comemora o nascimento para o tempo
d'Aquele que já existiu na eternidade por séculos sem fim
de Beleza e de Inocência.

Os séculos teceram com ós raios dourados do sol, com
os cambiantes de luz da aurora, com as policromias multi
formes do arcó-irís, com os fios de prata 'do luar, com as

chuvinhas miúdas das estrelas, com os deslumbrantes alvô
res das flôres e rosas brancas . . . esse encantado esplendor
de sonhos e de amores ao redor do berço do Divino Infante,
encantado resplendor, que, quanto mais rolam os anos e os

seculos, tanto mais inunda de celeste fulgor as sombras,
as tristezas em que se acoberta a pobre humanidade, ente

nebrecida do erro e assombrada do pec'àdo.
E por ser a Festa do Natal a festa por antonomasia da

creança, aqueles que já somos grandes, ainda recordamos e

festejamos as atitudes inocentes d'aqueles que -são peque
nos. .. e por eles dirigimos os Menino de Belém esta oração:

- O' Jesus, no dia de teu feliz aniversário natalício,
abençôa as creanças do Brasil imenso, do mundo inteiro. A
maioria delas é tão pobre e tão humilde corno Te anteviram

os Profetas e Te anunciaram os evangelistas e Te contem

plaram os Pastôres!

Grande numero dessas creanças é ainda bem indigente
como Tu o fôste, porque não tem siquer o agasalho do ca

lor animal, nascendo, quem sabe? - nas calçadas das ruas,
nas taperas das matas, nas enxovias dos cárceres, nas salas

dos' hospitais, ao relento em meio da floresta virgem . . .

O' Senhor Jesus, abençôa essas outras criancinhas que
aparecem em berços bem macios, por entre cortinados de

seda e luzes de salão, humanamente mais felizes do que Tu
no presepio humilde de Belérr, . . .

Espalma tua mão divina sobre essas cabecinhas. Faze

nelas renascer idéias claras, corno relampago em pleno meio

dia; idéias elevadas corno fortes jacarandás nos pincaros das

florestas; idéias sublimes, corno pensamentos angélicos no

mais alto do alto céu!

E abençoando as crenças, Senhor, abençoa-nos tambem,
a nós que fornos creanças e agora somos grandes, vergados,
porém ao peso da Cruz do martirio! Todos nós queremos
voltar ao que já fornos, a ser de novo simples e ingenuos,
corno mansos cordeírinhos e não corno agora vivemos des
confiados e assustadiços, corno pombas perseguidas do
milhafre.

Abençoai-nos a todos, Menino Jesus, fazendo que o teu

Natal seja uma festa de alegria e de fraternidade universal.

Abençoai-nos a todos . .. a todos . .. fazendo que o teu

Natal seja de uma Aurora Boreal de luz e de amor, de paz
e de esperança, de felicidade e alegria que se perpetue por
seculos sem fim de eternidade na Belém da celeste glória.

Utopia Financiadodo Carro
o financiamento de carros de fabricação nacional volta a

ser assunto de tôdas as classes sociais. Como se não bastasse a

existência do problema na esfera industrial e bancária, verifica
se que, a, esta altura, começam a surgir manifestações as mais
diversas no sentido de ser facilitada a colocação dos veículos para
carga e passageiros.

.

Projéto agora apresentado á Câmara dos Deputados pro
põe seja autorizado o Executivo a abrir créditos especiais para 8

compra e financiamento de veículos auto-motores em prestações
até o máximo de quarenta=e oito meses,

A proposição estabelece os preços de revenda e especifica
as classes de beneficiários dispondo ainda que regulamentos de
verão ser expedidos para fixar as condições de ordem geral.

Há, porém, o aspecto mais sério, o que diz respeito aos

recursos, O projeto entregue á mesa da Câmara fala em "crédi
tos especiais dentro das possibilidades ecónômico-financeiras" dos
órgãos que menciona, todos êles entidades públicas, autarquicas
ou de economia mista.

Este o lado de solução problemática dentro do projéto
Difícilmente organismos do govêrno terão meios de funcionar
bem na base de créditos especiais. Podemos mesmo dizer que
é de pouca viabilidade a execução de um plano nos têrmos
propostos.

Muito mais interessante seria a convocação da poupança
popular para o empreendimento, Quanto á necessidade de colo

cação de caminhões e automóveis no mercado nacional- não há
menor dúvida. Da mesma forma, existe unanimidade em tôrno da

importância do oferecimento de facilidades aos consumidores.
,

Resta é mesmo a regulamentação das companhias de in
vestimento e financiamento. O objetivo 'do projéto apresentado
somente pode concretizar-se através de emprêsas apropriadas
para êsse fim.

A Superintendência da Moéda e do Crédito elaborou um

projéto que pareceu ter a concordância de todas as classes inte
ressadas. A Comissão de Politica Bancária aprovou-o. Os origi
nais foram colocados sôbre a mesa do ministro Lucas Lopes nc

ultimo dia de sua permanência na pasta. da Fazenda. Desde en
tão fôrças ocultas o têm mantido engavetado, Da mesma forma,
a SUMOC não dá solução aos pedidos pendentes para a criação
de emprêsas do gênero, ainda que sob as precárias condições
atuais. Com isso são prejudicados todos aqueles que sonham em

adquirir seu caminhão ou seu carro através de financiamento
melhor, E o projéto será insuficiente para atender a êsse objetivo.
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CIRCULA AOS SABADOS

Natan e Isaac Zugmann
Aniversariaram dia 20 do cor

rente, os irmãos Natan e Isaac

Zugmann, industriais e comer

ciantes nesta praça. Proprieta
rios da tradicional firma Irmãos
Zugrnsnn, homens de reconhe
cida capacidade comercial, tra-

. balham unidos em pról do en

grandecimento de Canoinhas, o

sr. Natan Zugmann administra
uma filial da firma localisada
em São Paulo. A matriz é diri-

gida por Saul e Isaac.
'

Dr. Orestes Procopiak
Transcorreu dia 21 o aniver

sario natalício do estimado ci
dadão dr. Orestes Procopiak,
Diretor Presidente da firma Ir
mãos Procopiak & Cia. Ltda. es

pecialisada em compensados para
todos os fins. Homem . de visão

administrativa, tem sabido con

duzir a sua industria com segu
rança e alto tirocínio.

Osmar Nascimento
o dia 21 assinalou o aniver-

sario do nosso presado amigo
Osmar Nascimento, atualmente
residindo em Florianopolis, onde
gerencía a matriz do Banco Inca.
Osmar Nascimento que por mui
to tempo organisou e gerenciou
a Agencia do Banco Inco desta

cidade, deixou aquí um vasto
circulo de amigos, por ser urna

pessoa largamente benquista em

nossos meio'S'sociais. Em Flori

anopolis tambem já conquistou
a simpatia de todos que com

ele mantem contáto, dado o seu

temperamento afável.

Aniversaria dia 26
o' nosso Gerente

Avêsso à elogios e mesmo a

qualquer divulgação que apare
ça o seu nome, não poderiamos
deixar de destacar nesta coluna,
o aniversário de Ithass Selerne,
o nosso presado amigo e Ge
rente deste jornal. Se não 'fosse
a sua atuação, o seu interesse
e a sua bôa vontade para com

o jornal, mais dificil ainda se

tornaria a nossa ardua tarefa
de pôr à rua, todos os sabados,
o "Correio 'do Norte". Ithass
Seleme é o homem do balcão.
Recebe alí todo o expediente;
E' o para-choque das reclama

ções. Com a sua habitual deli

cadeza, conta a todos as dificul
dades de um jornal de cidade
do interior. Tem sido em 14
anos de atividades jornalisticas,
o nosso sustentáculo. Não pode
riamos deixar que a data do seu

natalício passásse despercebida,
motivo porque, o abraçamos e

fusivamente, desejando-lhe mui-
. tas felicidades e saúde, junto
aos seus familiares.

Dr. Reneau Cubas
Transcorrerá dia 29 o natali

cio do estimado medico dr. Re
neau Cubas, Vereador da União
Democratica Nacional, que nas

ultimas eleições deu urna de

monstração do seu prestigio pes
soal, conseguindo a maior vo

tação entre todos os demais can

didatos a Vereador. Medico fa

moso, conhecido além fronteiras,
acaba de concluir um estágio
no Rio de Janeiro, onde aper-

DEPUTADO EM ,FERIAS
PARLAMENTARES

Encontra-se em Canoinhas desde o dia 16 do corrente. o ati
,vo e inteligente deputado federal Aroldo Carvalho. nosso conterraneo
e ex-Secretário de Viação e Obras Publicas, em cuja Secretaria deixou
uma administração digna de ser lembrada. Sua atuação na Camara
Federal vem- sendo comentada por toda a imprensa do país, dado' as
iniciativas que tem tomado em pról do Estado de Santa Catarina,
destacando-se .0 projeto que oficializa o Porto de São Francisco do
Sul para a exportação do café e a inclusão no Plano Rodoviário Na
cional de mais' um BR que ligue Santb Antonio a Francisco Beltrão,
Clevelandia, Palmas e União da Vitoria, no sudoeste paranaense e daí
procura o porto de São Francisco do SuL percorrendo a região de
Canoinbas, Mafra. Rio Negrinho, Compo Alegre e Ioinville. Além des
tes projetos. outros de suma importancia para Santa Catarina, o bri
lhante deputado canoinhense tem conseguido aprovação. Encontra-se
em nossa cidade acompanhado de sua distinta familia.

Está percorrendo todo o Municipio, agradecendo a sua elei
ção e visitando os seus inumeros amigos e correligionários. De Ca
noinhas visitará ainda os Municipios de Mafra e Porto União. reter
nando depois para a visita aos demais Municipios catarinenses.

Votos de feliz estáda entre nós.

. j.

Mensagem de :t'gradecimen.tos

CORREIO DO NORTE'
Ho]« abre um claro em suas colunas para

agradecer aos seusASSINANTES, ANUNCIAN
TES, AMIGOS E COLABORADORES a preie
rencia e a confiança depositada no decurso de
14 anos de [ornalismo em pr6l de Canoinhar e

de seu povo. Aproveita também o mujo da·
vé.rpera da magna juta da Cristandade, para
transmitir a todos os mais sinceros votos de

. FELIZES FESTAS DE NATAL e maiores je
licidades para o ANO NOVO.

Çt CDireção

feíçou-se no terreno medico
operatorio. Dr. Cubas corno é
mais conhecido, será no dia do
seu natalicio,muito cumprimen
tado pelo seu grande circulo de

amigos e clientes.

"Correio do Norte" cumpri
menta todos os ilustres aniver

sariantes, com muitos votos de
felicidades.

João Seleme
Para os que mourejam neste

jornal, a data do dia 1°. é su

mamente grata, pois assinála a

passagem do aniversário nata
licio do nosso mui presado ami

go e companheiro de redação,
João Seleme, dedicado amigo de
todas as horas. Um dos funda
dôres e organizadores do Gína
sio Santa: Cruz tendei emprega
do naquele magestoso estabe
lecimento de ensino, todo o seu

esfôrço e capacidade de traba
lho, foi tambem o homem que'
atualízou o Hospital Santa Cruz,
tornando-o um dos maiores dos
Municipios do Norte' Catarinen
se. Ocupa rela quarta vez, a

presidencia do Hospital.
O nome de 'João Seleme está

ligado a historia de Canoinhas.
Ao seu desenvolvimento e a sua

evolução.

"Correio do Norte" que o tem
no rol de seus melhores e de
dicados amigos sente-se a von-

tade em levar-lhe o seu amplexo
de parabens com muitos votos
de felicidades extensivos a sua
dignissima família.

Deputado Benedito T.
de Carvalho Júnior
Acompanhado de sua Exma.

Esposa, chegou dia 20 a Canoi-
. nhas o deputado Benedito Tere
zio de Carvalho Junior. reeleito à
Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, pela legenda
da UON. Ex·Prefeito Municipal,
Seu Dito como é mais conhecido
no Municipio de Canoinhas, é um

homem digno, trabalhador e exem

plar chefe de familia. Seu traba
lho na Assembléia é feito sem

alarme. Está sempre atento aos

interesses de Canoinhas no que
diz respeito à solução dos proble
mas. Tem sabido merecer o res

peito e a consideração de todos
que desejam o progresso e apros
peridade da terra barriga-verde.
"Correio do Norte" saúda- o,

almejando- lhe feliz estáda em nos

sa terra.

Pm�ri�t�ri�: t �. CAR�Al�O
CAIXA POSTAL, 2

Senhora Dona de Casa!
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua nota de compras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

Singende Klingende Weihnacht
eine weíhnachtliche Melodienfolge
diversas orquestras e diversos cantores

Banda Noel
dobram os Sinos de 'Natâl e sôa a música
da Banda Noel

.

O Tannenbaum
as mais bonitas canções de Natal alemãs
com a orquestra Santa Claus ..... Sinos e coro

Noite de Natal Hans Carste e sua orquestra
Ao repicar dos sinos Orquestra Santa Claus

Bôas Festas
Severino Filho e sua orquestra e coral

,é muitas outras gravações em RI-FI'
você encontrará na

CASA ERLITA'(
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Dr. .Amoldo Peiter Filho'
ADVOGADO

CIVEL -, COMÉRCIO TRABALHO/
Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas, I

José Yvan da Cesto
Bacharel em Direito

f

Advocacia em geral, especialmente crime

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

I Agora em exposição na Loja
_

A Nova Geladeira
J. Côrte

II'

FRIGIDAIRE
Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcíndo & Knüppel Ltda. X

VISITE A CASA LANGER
------------------ ------

RUA PAULA PEREIRA. 793
_,-----

QUE OFERECE PARA ESTE NATAL:

Carteiras, Cintas e Bolsas • Camisaa, Camisetas, Calças,
Toalhas. Lenços, Louças, '. Sombrinhas, Calções. Gra·

vatas Modernas, Meias Tamanho Unico e de Nylon,
Colares, Pregadores, Brincos. Oleos e Perfumes

de Alta Qualidade, Canetas. Piteiras. Cigarreiras.
Punhais Inoxideveis, Isqueiros Automáticos Canivetes

Xaveiros, Cuias e Bombas, Gaitas de Boca, Baralhos, etc:
VELINHOS, AÇUCAR DE COR, NOZ MOS'ÇADA.

FAZ-SE PREÇOS MÓDICOS.

,
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Vende-se
Por prêço de ocaísão, uma

carreta reforçada com chassiz de

caminhão; com capacidade para
4 toneladas.
Uma casa de madeira com

1.600 metros quadrados devter

rena, situada à Rua' Anita Ga

ríbaldí, próximo à granja do Sr.
Alfredo Wiertel,
Tratar com Orlando Nasci

mento no Escritório da Assoe,

Rural, ou pelo telefone 232. lx

Isqueiros
Concertamos qualquer tipo.
Informações nesta redação.

Almanaque d'
O Pensamento
venha buscar o seu

na Impr. Ouro Verde LIda.

Procura � se
Um socio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

24.12·1959

I Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO.

Questões Cíveis; Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhas

A�ende, diariamente _das 9 às 12 e das 14 à. 17

horaJaEscrit6rio: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOLIS -- S. c.

Oficina
#

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

A preferida.

Completa as'sistência para
sua biclclet do 'pequeno concerto

.

� a ate a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e· accessórios
Vendas, à vista e a prazo I

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio li'

..

Para
o problema

das grandes
cargas

a nova

apresento

medida de qui 10m e t r a 9 e'm

o pneu de caminhão mais forte e durável jornais construído!

• 60 %. mais borracha na banda:
muito mais quilometragem

• tração .mcis firme:

sequrcnço em qualquer estrada
• nova resistência, mais recopcqens s

,lonas tecidos com os exclusivos
cordonéis friple-temperados 3-T

r '

•

Sôbre êste "novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

Y SELE E fILHOS
TRÊS BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
•

..',.t A+
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Imprensa do Rio de
Janeiro destaca atuação

do Depto.
A'roldo
Carvalho
o "Diario da Noite" or

gão dos Diarios Asaociedos, da

Capital da Hepublica, num es

crito de Mauricio Vatsman,
assim se expressou sobre o de

putado Aroldo Carvalho;

Um Advogado
de

I

Assuntos
Apdi�onado
Rodoviários

Ao deixar a cidade natal, Canoinhas, na histórica região do
Contestado a fim de estudar em Curitiba, onde se diplomou pela
Faculdade de Direito, o jovem Aroldo Carvalho ficou terrivelmente
impressionado com as dificuldades que teve de enfrentar na viagem
de Santa Catarina para o Paraná. Tão fundo lhe-feriu a sensibilidade
essa viagem que, mesmo no trato com os assuntos da Lei, nunca se

esquecia do problema, eminentemente técnico, da falta de transportes
na sua terra, E, em 1947, ao ser eleito, na chapa udenista para a

Assembléia Constituinte de Santa Catarina, êsse foi o seu "violou
d'Iugrês", alertando os seus pares para a gravidade do problema e

sugerindo medidas no sentida de remover os pontos de estrangulamento
da economia do Estado. Quem não o conhecesse como advogado, que
havia conquistado râpidamente 8 mais sólida reputação nos auditô
rios do Sul, diria que se tratava de um engenheiro especializado em

assuntoe rodoviarios, tal a paixão com que lutava para levar a todos
os espíritos urna compreensão bem nítida da magnitude do problema
dos transportes.

x x x x
,

Após a promulgação da Carta Magna do Estado, cumprido
o seu mandato de deputado estadual, Aroldo Carvalho retornou as

lides Iorenses. E, como não poderia deixar de acontecer, em face do
seu temperamento dinamico, voltou também suas atenções para o pro
blema da produção agrária. Produção e transportes, eis o seu hinô
mio, que equacionou e procurou resolver, mesmo sem os recursos go
vernamentais, na sua região.

O seu entusiasmo lhe valeu a eleição para presidente da As
sociação Rural. Era uma entidade pobre, com apenas 400 sócios e um

patrimônio avaliado em menos de 300 000 cruzeiros. Imprimindo rit
mo novo nas atividades desse órgão, logo atraiu o interêsae das clas
ses produtoras, E tanto que, dois anos depois, ao término do seu

mandato, deixou a entidade com mais de três mil associados e um

patrimônio avaliado em mais de dois milhões de cruzeiros.

O seu interêsse pelos problemas rurais lhe valeu ainda o con

vite para presidir 08 destinos da Federação das Cooperativas de
Mate, reunindo mais de seis mil produtores.

x x x x

Ao ser eleito o senhor Irineu Bornhausen para governador de
Santa Catarina, foi Aroldo Carvalho convidado para ocupar a pasta
da Viação e Obras Públicas. Teve, então, oportunidade de realizar
muito do que sempre sonhara como estudioso dos problemas de inte
rêsse para o progresso de Santa Catarina. Começou reorganizando e

reequipando o Departamento Estadual de Eatradas de Rodagem. Abriu

(Continúa na página segtrirrfe)

CLUBE CANOINHENSE
A DIRETORIA DO CLUBE CANOINHENSE, cumpre o'

dever de comunicar aos seus dignos associados, que, para o Baile
de São Silvestre (31 de Dezembro) foram expedidos convites no

mináes a todos os socios do Clube. Acontece que estando em

revisão o QUADRO SOCIAL DO CLUBE, pode suceder que al

gum dos nobres socios não tenham recebido o seu convite, por
esse motivo ou por qualquer extravio possível, ficam por conse
guinte, considerados CONVIDADOS ESPECIAIS e honrar com sua

presença ao grande baile de confraternização.

A Diretoria Almeja a todos um Feliz Natal e Prospero
Ano Novo.

Canoinhas, 18 de Dezembro de 1959.

A DIRETORIA

Os Vereadores da U D N
Alfredo de Oliveira Garcindo
Reneau Cubas
Antonio Maron Becil
'João Augusto Brauhardt
ldalino Francisco Tulio
Ewaldo Zipperer
Guilherme Prust
Tufi Nader
João Seleme e

Pedro Tyzska,
formulam ao povo de Canoinhas
muitas alegriás no Natal. feli
cidades e venturas no Ano Novo.

Perdeu-se
Um certificado de propri

edade de um JEEP, perten
cente ao sr. Narciso Ruthes.

-

Gratifica-se a quem achou

entregando-o na Delegacia
de Polícia. /\

Despedida
Ten. Edgard K. Pereira e

senhora, em vista de sua

repentina mudança de resi
dencia e na impossibilidade
de despedir-se pessoalmente
de todos os amigos, oferece
sua nova residencia á rua

Sete de Setembro s/n, em

São Francisco do Sul, e a

proveita a oportunidade para
desejar. a todos um feliz
Natal e um prospero 1960.

Registro Ci V iI
Lydio Seccon, Oficial do Re

gistro Civil do Distrito de Monte
Castelo, Município de Papan
duva, Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
casar: Emílio Cubas Ribas e

Aulindina Luiza Vieira. Ele sol
teiro, operário. nascido em Flo
resta n/rnunícípto, no dia 3 de
outubro de 1919, residente em

Curitiba-Paraná, filho de Cláudio
de Oliveira Ribas e de Maria
Cubas Ribas, já falecidos. Ela
natural deste Estado, nascida
em Três Barras no dia 9 de
fevereiro de 1930, doméstica,
solteira, residente em Papan
duva, filha de Anselmo Vieira
e de Maria Luiza de Souza, re
sidentes em Padanduva.

Quem souber de algum impe
dímento deve acpsar na forma

da lei.
Monte Castelo, 14 dezembro 1959

LYDlO SECCON
Oficial do Registro Civil.

Assine! Leial Divulgue]

Correio do Norte

Lãs Tricotpara
Casa Erli1a

,,,
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AGRADECIMENTO
Vva. DALILA KRUEGER KAWA agradece e deseja B-oas

Festas e Feliz Ano Novo aos medicos Dr. Oswaldo Segundo,
Reneau Cubas e as Irmãs e enfermeiras do Hospital Santa Cruz,
e a todos que lhe visitaram e levaram seus confortos, tanto neste

Hospital como no de Curitiba.
Outrossim convida a todos os clientes de seu falecido

marido Romão Kawa que tenham contas tanto a receber como a

pagar, a comparecerem à Rua Eugênio de Souza nO. 460, residen
cia de seu cunhado João Abrão Seleme, onde se encontra a dis

posição para acertos.

tAgradecida. 2x

CARTA ABERTA
,t

Professorado Canoinhenseao
Canoinhas. 15 de Dezembro de 1959.

Carta a, todos os pais e mestres.

Comparecendo ao encerramento das aulas do Grupo Es
colar "Almirante Barroso" desta cidade, não pude deixar de me

ditar e admirar com o mais profundo respeito, a abnegação de

que é capaz a nobre classe de educadores.

Sacrificio este, poucas vezes reconhecido pelos srs. pais ou

responsaveis por estes, que compreendem - o quanto é árdua a

tarefa de educar, como chefe de numerosa familia, compreendo
que cada um dos filhos com formação de carater diferente tanto
como no modo de pensar, procura-se adaptar a uns medidas se

veras a outros conselho, amor e carinho. Como -deve ser "difícil
a voces mestres, terem sobre seus ombros a sagrada responsabi-'
lidade de educar crianças de tantas mentalidades diferentes, men-
.falidades estas originadas por uma educação erronea ou melhor
errada dos pais que não medindo a responsabilidade assumida pe
rante o Todo Poderoso, que, lhes confiou os filhos como uma [oía
a guardar ou a lapidar formando-lhes o carater, muitas vezes os

pais em casa perante estes inocentes chegam li criticar atos dos

professores, mesmo falando mal deles, tirando ou negando deste
modo o merecido respeito destes que são nossos leais compa
nheiros na formação de uma geração que está por vir, ou melhor
a formacão dos homens que conduzirão os destinos do Brasil de
amanhã,

'

Como deve ser bela a recompensa de - uma mestra ou

mestre verem um ou outro de seus muitos alunos, ocupando car

gos de responsabilidades, não por herança monetaria de Papai,
ou por mais favorecidos pelos bolsos recheiados de seus genito
tes, mas sim corno homens que procuram cumprir com seus de

veres, sabedores que ao findarem sua existencia ai nesta terra,
responderão por seus- atos perante um Tribunal, e que procuram
assinalar sua passagem com marcos de sua existencia honesta.

Quantas vezes homens se esquecem de que são possui
dores de cargos que o povo lhes confiou, homens estes que deve
riam ser o exemplo de cultura e confiança, que para nós deviam
ser o espelho de que é capaz o �mem que deixou rastos de pas
sagens por Universidades, prevalecem-se do poder para perseguir
chefes de famílias, pelo simples motivo de saciarem seus desejos
de vingança, rebaixando-os a ponto de nem justificarem o moti
vo que os leva 8 tais atos, atos estes que algum dia serão julga
dos por Aquele que é Mais Poderoso do que nós; como não deve
ser triste para um mestre ver seu sacrifício coroado com a for
mação de semelhante personalidade!

QUantas vezes encontramos pela vereda que ai percorre
mos, homens que por um ato ou outro merecem nossa estima,
querendo dar provas de quanto para nós são caros, procuramos
molda-los para uma vida melhor de cornpreenção, quantas vezes

temos o pesar de vermos nossos esforços baldados pelo simples
motivo de tratarem-se de Ignorantes, egoístas, motivo ou resul
tado de uma pessima educação' ou maus exemplos a que se sim-

patizaram!
'

Cabe-nos incentivar o mais possivel em nossas escolas o

ensino religioso, para que as crianças compreendam o amor ao

proximo e o motivo de nossa permanencia nesta terra, ensinando.
as a compreender que aqui temos a oportunidade de preparar urna
vida melhor para a Eternidade, afastando-as o quanto puder, des
ta vida cheia de corrupção, falsidade e tantas outras faltas que tor-,
nam difícil uma vida espiritual, justa e digna.

Não havendo mais espaço ou palavras a testemunhar me

lhor, meu modo de pensar, dou aí minha colaboração modesta,
aliando, meus sinceros agradecimentos ao sr. Horavio H. da Silva,
as srtas. dnas. Hildegardt Thiem, Renate Riede, Olinda Stoeberl,
Salua Seleme e outras merecedoras cujos nomes no momento não
me ocorrem, não podendo deixar de prevalecer-me o ensejo de

comprímenta-Ias, mas posso somente dizer do intimo que Deus
os recompense pelo muito que têm feito por nossos filhos.

A todos a minha imorredoura gratidão, com os melhores
votos de Boas Festas e um Ano Novo que lhes dê a colheita me

recida do que semearam no passado.

Sendo só o que posso oferecer a esta nobre classe firmo
a mesma em elevada estima e distinta consideração:

WALDEMAR CARLOS STANGE

CONVITE
o Bouquet Clube, oferecerá ria noite de Natal,.

grandiosa soirée às suas associadas, bem como aos sócios;
do Club Canoinhense.

Ano Novo.
Clube Canoinhense.
A DIRETORIA

Feliz Natal e Prospero
Reservas de mesas no

_J_...
I

'
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Assustádor
"

Constatado no

•

·tômicaumento

Brasil

--

raceo
,

Crianças Nati-Mortas com Partículas Radiativas nos Ossos

Perigos Imprevisíveis da Continuação das Experiências.Nucleares
RIO, 14 (Transpr.) - Um ma

tutino carioca anuncia que há
2 anos bombas atômicas foram
lançadas no espaço sul-amerí
capo. A partir de então deram

. aparentemente os -efeitos da ra

diação atômica no Brasil. Em
Minas Gerais constatou-se a pre
sença do estrôncio no leite. Um
professor revelou que em crian-

ças que nasceram mortas partí
culas radiativas foram locali
zadas em seus ossos; Relatório
das Nações Unidas constatava
um assustador aumento do índi
ce de rediação no Rio d� Janei-

.
1'0. O padre e cientista Xavier
há alguns mêses atráz fêz co

municação à Associação Brasi
leira de Ciência de que aumen-

tara considerávelmente o tama
nho das partículas radiativas
atingindo os glóbulos vermelhos.
Quem fêz a revelação da mor
te de 10 crianças com radioati
vidade nos ossos foi o professor

. Jorge Guimarães, qUE constatou
isso depois de autópsia. Os cien
tistas ignoram até quando e mes

mo depois de censsação das ex-

a

periências atômicas O espectro
das nuvens será responsável pe
los nascimentos de mulheres e

homens estéreis, pela incidência
da leucemia, pela deformação das
criaturas e pela gestação de
monstros. Ignoram também até
que ponto comunica-se pela cir
culação atmosférica a várias re

giões do mundo. O eng. Junquei-

ra Schmidt, chefe do serviço
meteorologico do Ministério da

Agricultura, declarou que as ex

periências na Antartida são os

pontos mais perigosos para o

Brasil, pois a penetração das cor
rentes aéreas faz-se diretamente
sôbre nós. 'Para apurar os efei
tos da radioatividade o Ministro
da Saúde nomeou uma comissão.

Ano 14· CANOINHAS· S. Catarina, 24 de Dezembro de 1959· N.574 Junta de Alistamento
Militar de Cànoinhas

'I
1

\

Ao Comércio e à Indústria - Aviso
A Coletoria das IRendas Federais de Canoinhas,

torna publico ao comercio e· a indústria em Geral, que
em Face ao que determina o Decreto n.45.422 de 12/2/59,
por ocasião do pagamento da patente de Registro serão
exigidos os seguintes documentos:

.

1. - Patente do ano anterior
2. - Uuia do Imposto Sindical
3 .. - Recibo de Quitação do Imposto de Renda X"l
4. L Contra.to Social, ou Declaração de Firma

Coletoria Federal em Canoinhas, 9 de Dezembro de 1959.

5x Adyr Fontana Prohmann, Auxiliar

P N E U·S

STONEFIR

ESTOQUE PERMANENTE
DE TODOS OS TIPOS E BITOLAS

Revendedores •

Secção}
Firesfone
Praça Lauro Müller, 203

Uma Lembrança Sempre Presente ...

CAMiSAs

HA V AN·A
II BELlSSIMO SORTIMENTO

n a 'CASA PEREIRA
Rua Getúlio Vargas, 882 ..... Canoínhas

C'

Ao Snr. Diretor do jornal
"Correio do Norte".

Assunto: Funções de Delegado
de Recrutamento (participação
sôbre)

1 - Participo-vos que assumi
nesta data as funções de Dele

gado de Recrutamento da 14a.
DR, sediada nesta cidade, con
tando com a valiosa cooperação
desse difundido Orgão de nossa

imprensa.

2 __:, Valho-me do ensejo para
apresentar.vos os meus protes
tos da mais .elevada estima e.

distinta consideração,
AGENOR FLÔRES - 20. Ten.
Del Recrutamento da 14a. DR

Livros, romances
CASAERLITA

Registro Ci V il
.María Gós Glinskí, oficial do

Registro Civil do. Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noínhas, Estado de Santa Ca
tarina. Faz saber que pretendem
casar: Jovino Marques e Julia
de Almeida Ele solteiro, lavra
dor, natural de F!uviópolis, nas
cido a'7 de abril de 1928 re

sidente neste Distrito, filho de
Sebastião Marques dos Santos,
residente em Fluviópolis, Para-�
ná e de dona Constantina Fer
reira de Andrade. Ela, soltei
ra, Funcionaria Pública natural
de Fluviópolis Paraná, nascida
a 30 de novembro de 1930, re
sidente neste Distrito, filha de
João Maria de Almeida e de dona
Otilia de Oliveira já falecidos.

QUl'm souber de algum iro pe
dírnento deve acusar da forma
da lei.

Paula- Pereira 12 dezembro 1959

Maria Gós Glinski.
Oficial do Registro Civil.

lavoura e Pecuária
Sob à

.. responsabilidade da
Associação Rural de Canoi
nhas, orientada pelos seus

técnicos, deste número em

diante, passaremos a publicar
notícias de interêsse dos la
vradôres e criadores, espe
rando com essa iniciativa,
ajudar o desenvolvimento do
setor agropecuário do nosso

Município. Além disso, deta
lhes técnicos que estão sendo
introduzidos na agricultura
nacional. reproduziremos na

coluna dedícada a esse setor.

S,A\ I AS, última moda

(!,ad,(t �.,titf.t

-

Mensagem de Natal do Diretóri9 da VDN
E'- nos particularmente grata a feliz ocasião para levarmos

ao povo de Canoinhas nossas calorosas saudações que alegremente
transmitimos desejando a todos os nossos mais sinceros votos de
um FELIZ NATAL e UM ANO NOVO REPLETO DE ALE.
GRIAS E PROSPERIDADES. •

O DIRETOR lO MUNICIPAL DA UNIÃO
DEMOCRATICA NACIONAL

A ·Imprensa do Rio de Janeiro desta
ca a atuação do' De·p.- Aroldo Carvalho

(conclusão da 3a. página)
novas vias de acesso as regiões produtoras, construiu pontes, enfim,
melhorou todo o sistema rodoviário.

Tão profícua havia sido a gestão de Aroldo Carvalho a fren
te daquela Secretaria de Estado que o saudoso Jorge Lacerda, ao ser

empossado na governança de .Santa Catarina renovou-lhe o. sua con

fiança. Nesse período, pôde executar nova e importante etapa, dos
seus planos - a do asfaltamento das principais rodovias.

Abria-se, assim, uma novo êra de prosperidade para o Esta",
do. Dos trabalhos realizados e do vasto programa traçado para aten
der integralmente aos reclamos da produção. estadual, Aroldo Carvalho
publicou em 1957 o volume "Plano Governador Jorge Lacerda para
o Setor Rodoviario", obra que é um valioso manancial de observa
ções e um roteiro seguro para a crescente prosperidade de Santa Ca
tarina,

Mas não só de estradas cuidou Àroldo Carvalho. Nada esoa

pou ao sopro v'igoroso das idéias renovadoras que o animavam. Para
racionalizar os servicus de sua pasta, levou para Santa Catarina o

IDORT - Instituto de Organização Racional do Trabalho, cujo pia.
neiamento pôs em imediata execução. E; para melhor conhecimento
de todo o território catarinense, no interêsse de tôdas 8S Secretarias
do Govêrno, mandou proceder ao levantamento aerofotográficó do
Estado.

x x x -x

Quando do lutuoso desastre aéreo, em que perdeu' a vida
o governador Lacerda. assumiu o poder o vice-governador Herí
berto Hülse, Mas os círculos polítícos logo se agitaram em tôrno
do problema da futura sucessão governamental, tendo sido lem
brado para candidato o nome AroIdo Carvalho. Todavia.Yecusoú
se a permitir que se continuasse a discutir o seu nome, dizendo:

- O candidato natural i do nosso partido é o ex-governa
dor· Bornhansen. Votarei nele e estou certo, o mesmo fará a

maioria do eleitorado catarinense, se a Convenção do nosso par
tido resolver reconduzi-lo ao Poder.

Como candidato a deputado federal, o ano passado, Arol-·
do Carvalho foi o mais votado na chapa udenista, com 40000
votos, a segunda votação do Estado. Aqui na Camara pertence á
Comissão de Finanças, onde já teve ensejo de mostrar seus co

nhecimentos, na discussão do projeto de imposto de renda. Pre

tende, em dias próximos, discursar a respeito do problema do re

flórestamento e a conservação do solo, para cujs solução já tem
um projeto que espera merecer a aprovação rapida do Congresso
Nacional.

r Choc�lates -para o Natal
"�.- A maior variedade

paniFic�dora e Mercearia Primor
Telefone 288

I..

Praça Lauro Müller, 179 I
Um fino presente

G·RAVATAS DU,PLEX
Belissimo sortimento

Casa Pereira Rua Getúlio Vargas, 882na

.1'
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R,O T A R Y C L U B,
'.

Como costuma acontecer todos os anos, reuniram

,'s é, as famílias rotárias canoinhenses, na noite do dia 16
ç10 corrente, nos salões do Elite Tênis Clube, a fim de
festejarem o seu Natal, com um jaritar. Durante o ágape,
que transcorreu dentro de um elevado espírito de cama

radagem" houve distribuição de presentes, marcando as

sim mais notável acontecimento nos anais sociais de nos

sa cidade.

NaJal Se111 Capital
só na

Casa -_ Esmalfe
Faça seu NaJal sem Dinheiro,

, I comprando agora e só começando
a pagar em Janeiro,

a sua Máquina de Costura

VIGORELLI
Com GARANTI'A DE 50 -ANOS!

A melhor e mais vendida no' mundo.
Vários modelos' à sua escolha! 'I'

Venha sem compromisso, visitar a exposição de Máquinas na

CASA ESMALTE

J. Côrte'
/

Praça Lauro Müller, 751

Fone 125
Canoinhas • Sta, Catarina

deseja a todos os seus,amigos e fregueses

FELIZ NATAL e um

PROSPERO ANO NOvo.

"�'o !
'

I.,

•

'Barbearia e Salão de Senhoras

« L··EMKE»
deseja

a seus .amigos e freguezes
Feliz Natal e Próspero, 1960!

"Agencia �e Peças e OFicina Mec§nica

cumprimente I

seus freguezes e, amígos
augurando-lhes

'

FELIZ NATAL
e um ,ANO, NO VO

repleto de prosperidades 1

Guilherme Loeffler '

Desejam a todos' os não

resmungadores uma bôa fes
ta' de Natal e um Feliz, Ano
Novo 1960

e Fsmihe

::J
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ce
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m asa,' sma te .•�
m, m
m

.

agradecendo a preferência com que foi honrada m

� no decorrer deste' ano, '�
m m
ce cumprimenta, desejando a todos ta
ce, 'm

� um FELIZ NATAL e m
m �,

m '

PROSPERO 19601 fi':m·
m m
a���������a�������B������

,

" ' I
Favorita. 'LoJa

,de Miguel Oliscowicz
t

cumprimenta seus amigos e freguezes
,

.

-

desejando-lhes
Bôas Festas

•

e Fe}{z Ano Novo
I
mQQ�Qg�QQQ�Q�����Q�QQQQ�Q
m

.

m

m MOINHO CANOINHENSE m
ce de VICTOR KUMINEK . m
� m

,� saúda seus amigos e freguezes �
ce deseja ndo a todos X -

\ m
� . Q

m FELIZ, NATA.L. s
I eum ANO NOVO!
ue cheio de saúde e alegria! W
as I erA
B�����������������a�����a

ifiMU.......rt ,ei h.'. '? M

"z, Garcindo & Knüppel Ltda.
./

agradecendo a preferência com que
foram distinguidos durante o presente
ano de atividades, cumprimentam os

.
.

seus inúmeros freguezes e· amigos '

, 1

(

um Feliz' Natal

e um Prospero 1960!' '\
'

,

• Fi'"ih 8ft EMII_HE

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

A gradece sensibilizada a preferência dada em 1959,
e deseja aos seus estimados fregueses e amigos, )(
';IID Feliz Natal e Prospero ADO de 1960!
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DE
UM

TUDO A B I C
POUCO AGRADECE

J. WZ'OREK
Arrastar-se sobre a terra não

é difícil, mas erguer-se e pro
gredir - nem todos querem
porque isso acarreta esfôrços,
sacrífícios e trabalhos. Para

-

os

opulentos, para os que têm sê
de de poder, de dinheiro, - o

trabalho inspira um verdadeiro
horror por isso procuram im

pôr-se... mandar e desmandar.
E até nêstes dias falou-se em

segunda ditadura. Mas o Jânio
-vern ahí com a vassoura para
fazer um expurgo radical.

x x x x x

Acontece cada uma!.. que
vale por uma entrada gratuita
para o circo de palhaços. �
quando alguem fugindo da sim
nlicidade natural, usa palavras
�mprestadas para obter "belas"
expressões.

x x x x x

Diz a revista "Paz e Bem"
(8 melhor no Brasil) que os

intelectuais de Brasília fundaram
uma Academia de letras e que
"muita gente entrou ou vai en
trar para a nova academia de
maneira semelhante àquela ... pe
la qual.; Pilatos entrou para o

Credo" Dispensados os comen

tários.
xxxxx

Conhecer a psicologia da Cri
ança e não conhecer-se a si
mesmo, não tender à perfeição
e não possuir o contentamento
íntimo, equivale à um completo
fracasso no campo da educação,
pois uma coisa é a pura ciência
e outra a personalidade íntima
do educador. Para o bom êxito
ambas são necessárias, mas, em
nos faltando esta, só poderemos
instruir .mas não educar.

Vende-se
Uma propriedade, terreno
com 36.300 m2. com' uma
casa de morada, situada em

Palmital.

Ver e tratar com o pro
prietario Sr. Mauricio Faria
de Oliveira.

PRECISA--SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Raf�el Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax 'ou Tupy

Um produto bom,
espedal e canoinhense!

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

versos modelos

Na Relojoaria' Suissa
�e Guil�ermB J. A. Som

Rua Eugenio de Souza

Confecções finas
para senhoras

CasaErlifa

Nêste fim de ano, a Biblio
teca Infantil de Canoinhas vem,
de público, agradecer ás seguin
tes instituições de crédito, fir
mas e estabelecimetos comer-

I

ciais, pelo valioso, auxílio que
lhe prestaram, pondo à disposi
ção da BIe quantias que vão
de Cr$l.COO,OO a Cr$5.000,OO.
H. Jordan SIA; Irmãos Bart

nick; Banco do Brasil SIA; Ban
co Inca; Caixa Econômica Fe

deral; Casa Eflita; Cooperativa
dos Produtores de Mate; Irmãos
Fuck; Irmãos Zugmann; Esqua
drias Santa Cruz SIA; Comer
cial Pedrassani; Wigando Olsen

SIA; Irmãos Procopiak Ltda.;
Indústrias de Madeiras Zaniolo

SIA; Basilio Humenhuk; Rigesa
SIA; Rotary Clube; Irmãos Mus

si; Cândido Freitas; Dr. Osvaldo
Segundo de Oliveira; Alfredo

Mayer & Filhos., Dr. Romeu
Ferreira.

A todos êsse s grandes benfeí

tores, a BIC apresenta, pela pas

sagem do ano, os mais sinceros
votos de BOAS FESTAS e

BONS ANOS.

frei Elzeário Schmitt.
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24-12-1959

Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 • Apartamento 801

Fone 47-9206' • Copacabana. Rio de Janeiro

Deputado .' Aroldo \ Carvalho

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIQOR, exija ao seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a Cr$ 30,00, colecionando-as,
a partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos Cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Esiad().

.

Aparelhos de Café, Chá, e J�ntàr liMAVA"
Liquidificadores - Batedeiras - Enceradeiras

Talheres e Faqueiros. - Rádios Transistores
-

oferece- para este Natal e festas de Ano Novo

Pr, Lauro Müeller, 751 • Fone 125Côrte Canoinhas • Santa Catarina

Contadorando
SlLVIO FORVILLE
Recebeu o. seu diploma de

Contador no dia 19 do corrente,
o jovem Silvio Forvílle, de Por
to União, pela Escola Técnica
de Comercio,' "CeI. David Car-'
neiro". A turma. de contado
randos recebeu o nome do dr.
Francisco Fernandes Luiz, in
dustrial filho do nosso . presado
amigo e assinante Joaquim Fer
nandes Luiz que por muito tem

po residiu em Canoinhas.

Ao jovem Silvio Forville a

gradecemos' o convite recebido
e formulamos crescentes votos

de prosperidades na sua vida
de Contador.

.

Perna FOBDSON'
Vende-se Perua Fordson

1.951 em perfeito estado.

Ver e tratar com
-

Com. Ind. Fischer & Cia.

Material
I

CASA
elétrico
ERLITA

A

quando II _

verão é i'oleoso
V. fica
INDifERENTE

ao càlor
com

• Duas fibras sintéticas de notável resistência

• Fibra de lê.: torna o tecido poroso e ventilado

I • Leve, flexível. de grande durabilidade

• Dificulta a aderência de sujidades úmidas.

tintas e gordura;>.
,
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Bôas Festas e Feliz Ano Novo
,1-- 1__

·(

__
'r- T

ATENÇÃO
o Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina

_

SA. (INCO) tem o prazer de comunicar aos seus
.

cliêntes, amigos e ao povo em geral de Canoinhas
que a partir de 10'. de Janeiro do ano proximo vin
douro passará a atender o público das

_

9 as 11,30
hóras no período da manhã e das 14,15 as 15,45
hóras no período da tarde nos dias úteis de segunda
a sexta feira, sendo que aos sabados atenderá das
9 as 11 hóras, �ontinuando o expediênte unico para
todo ultimo dia útil do mês no período da manhã.

Canoinhàs, 10 de dezembro de 1959

Banco Indústria e Comêreío de S. Catàrina SIA
Luiz D. de lI1iranda Hugo Peixoto

Ger2nte Contador y..

AGRADECIMENTO
Donato Souza, vem por nossas colunas formular

agradecimentos aos facultativos drs. Reneau Cubas e Os
waldo Segundo de Oliveira, pela melindrosa operação que
submeteram em sua espôsa dia 20 de novembro último,
no Hospital "Santa Cruz".

A ex-paciente acha-se completamente curada de'
suas varizes e úlcera varicosa, isto graças aos doutos ser-

viços dos dois ilustres médicos canoínhenses. '"

, ,
Cine Teatro Vera Cruz ,'

APRESENTA: ){

HOJE dia 24 • á. 15 horas • Impróprio até 14 ano.

O Segundo Festival de Tom e Jerry
Um filme para a petizada se divertir a valer...

Dia 25 - às 14 horas - censura livre
às 20,i5 hrs, - Imp, até 14 anos

A ,Arvore da, Vida
Em Cinemascope

com Montgomery csn.. Elizabeth Taylor e Eva Marie Saint
"O am&r que ela lhe deu foi a um tempo céu e infernal

A sensação que' todos esperam enciosamentell

Dia 26 - às 14 horas -- censura livre -- Matinée

A Arvore da Vida
--'---

Dia 26 - ás 20,15 horas -. Imp, até 14 anos

O MELHOR GATILHO
com George Montgomery, [im Davis e BeverJy Tyler

-. "Um faroeste movimentado"

DOMINGO. á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

O MELHOR GATILHO

DOMINGO _
á. 17 hora.

_ ICensura, Livreás 20,15 hora. - mp, ate 14'ano.

O REBELDE ORGULHOSO
com Alan Ladd. alivia de Havilland. Dean Jagger.

David Ladd. "Um filme que vai direto ao coração! O filme
revelação do ano! Uma historia comovente do tipo que

não se esquece jamaisl Em Tecnicolor

2a.· Feíra » ás 20,l5 horas. Imp. até 14 ano•• REPRISE

3a. e 4a. Feira - ás 20,15 horas - Imp, até 14 anos

Prisioneiro do Rock And Roll
Em Cinemascope

com Elvis Presley, Juí:ly Tyler, Tennefer Holden, Dean [ones
"Venha ouvil-Io.; e tente ficar quieto na poltrona!

-----

5a. Feira -, á. 20,15 hrs, - Imp, até 14 ano.

DEUS É MEU JUIZ
com Paul New�ann. WendelI Corey, Walter Pidgeon e

�

Anne Francis. "Um filme dramático. o julgamento de um
traidor ou de um inocente!

NÃO PERCAM DIA l°. DO ANO

O PEQUENO POLEGAR
com Russ Tamblyn, Alan Ypung, [essie Matthews, etc.

" D!.#5?4MM'Wt ==mw'§*&jP)ji

��QQ�Q�Q��Q����������QQ�Q��QQ��Q����mm
� .

. m
� m

I c COMÉRCIO E IHDOSTRIA D. JORDAN" S. A. I
� Filial, Canoinhas. e Matriz Joinville m
� m

m cumprimenta a todos seus m
� m
ae <',Amigos e Freguezes, almejando w
m m
� m
ce um FELIZ 'NATAL e BD
� m
ce PROSPERO 1960! m
ce vm,
ce � m·
ae, m
�������������������������a���������a��

Para presentear' sua família nas festas de fim de ano,
nada melhor que uma geladeira ,

'

UCLIMAXU modêlo Vifória 1960,

Super-Luxo de 9,5 pés cúbicos,
í

por um preço verdadeiramente inigualável e

em CONDIÇOt:.S SUAVIS9IMAS.
À venda na

COMERCIAL PEDRASSANI LTD. X
Rua Getúlio Vargas, 877 nesta cidade.

á

Ltda. ISão C"arlosMarmoraria
Rua Vidal Ramos Il(i4 - Caixa Postal 184

freguezes•

seus amigoscumprimenta e

jdesejando-lhes

"

" . ,
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Ferragens, Louças, Fazendas, Guarda-chuvas, sombrinhas,

Grandes descontos para

ARMAZEM SUBLIME

Geladeiras Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp, 'pilha de lanterna pI 300 h�ras
Rádio moderno Portátil Semp,

com 6 translstores - onda longa e curta.

Máquinas de Costura LEONAM e FILLIPS.

Motocicletas JAVA - lambreta VESPA.
.Bicicletas de diversas marcas ...... Miudezas em geral.·
V. S. encontrará na lojà de

Lourenco Bub: I')
Cano!nhas - Rua Paula Pereira,790 - Sta. Catarina

"-

Móveis simples e de luxo'
. A Marcinaria de Rafael Dethiuk está aparelhada

,para -atender pedidos de móveis de qualquer tipo e dentro
de curto �razo.

Precisando de móveis bem feitos procure ..y

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constant, 475 Canoillhas

HOSPI'TAL SANTA CRUZ
Assembléia Geral Ordinaria

De ordem da Diretoria, convido os senhores asso

ciados do Hospital Santa Cruz, para comparecerem e to
marem 'parte na Assembleia Geral Ordinaria a realisar
se no proximo dia 10 de janeiro de 1960, pelas 10,30
da manhã, nas salas de Reuniões do Hospital.

ORDEM DO DIA

I Eleição da nova Diretoria - periodo 1960/62.
II Eleição do Conselho Fiscal - período 1960/61.
III Relatorio do periodo anterior.

Canoinhas, "3 de Dezembro de 1959. •

ZENO" CARVALHO ZIPPEL, 10. Secretario. }'

"4't"

Miudezas, etc.

Liquldação do" Estoque ·

Ilna' Caetano.Costa, 96 Canoinba-s, 8 ,C. 1-
·Preço Unico e aquisição

do Trigo pelo Govêrno
13a. Reunião da Comissão Técnica do Trigo Medidas Gover-
namentais 'para desenvolvimento da triticultura Decreto do Pre-
sidente: Aproveitamento do potencial hidrelétrico' de Sete Quedas
Rio, 31 (VA) - Fixação de

preço único para todo o trigo a

ser moído no país, passando para
a competência do govêrno federal
li aquisição de trigo. nacional -

foi uma das principais recomen

dações dirigidas 80 ministro da

Agricultura pela Comissão Técnica
de Trigo. depois de realizar a sua .

13�. reunião, de 19 a 24 do cor-

reote.

Sugeriu. 'ainda, a Comissão o

seguinte: designação anual de uma

comissão, integrada por órgãos do

Ministério da Agricultura, Seore
tarias des-EsLados produtores, ór-
"gãos controladores de preços, pro-

.

dutores. industriais e órgãos fi
nanciadores, para colher subsídios
que permitam a fixação do I?reço
.roínirno do trigo; fixação do iní
cio da comercialização da produ
ção imediatamente após término

da reunião da Comissão Técnica
do Trigo; manutenção, pelo Ban
co do Brasil, de financiamentos"
para a aquisição do trigo naeio-.
nal na base de 100 por cento des
de o início da safra.

Outras indicações
Realização de enten::iimento en

tre todos os órgãos distribuidores
de sementes, a fim de uniíormizar..

.
em cada um dos Estados produ
tores, o critério. da distribuição
de sementes, evitar a criação de

.......

.

''':
,_ ISe o seu problema

,

PRESENTE, Féstas que se �proximame para as

MERHY SELEME FILHOS --
. Tr.ês Barras

-v •

&
oferecem por preços especiais, como tambem em suaves prestações, o seguinte:
.' /

-

Máquinas. de esc:.:ever "Remington" Faqueiros de Aço Inoxidável
modelo Quiet-Riter - e outras

101 e 148Para pronta entrega com peças
-

::
Acordeões "Todeschine" Máquinas de Lavar Roupa PRIMAde 48 - 80 e 120 Baixos

{
---

Máquinas de costu�a ELGIN - 5 �aYelaS I �áquinas de costura CROSLEY
ELG IN - Zig-Zag - Ultra-Matik

I
Fino acabamento - 5 gavetas'o que há de mais m-oderno em

.
Cr$ 6.00,0,00

'r

MAQUINAS DE COSTURA
.....

IEnceradeiras elétricas ARNO Rádios e Radiolas SEMP
Liquidificadores ARNO '. Rádios Transistores ZILOMAG

-

Aluminios em geral e uma variedade de objetos para presentes.
Brinquedos ESTRELA e outros.
Geladeiras - Bicicletas • Triciclos � Relógios - Despertadores, etc.

O maior sortimento de pneus para automóveis, onibus, tratores e caminhões.

MERHY SELEME & FILHOS Faça�nos uma visita si compromisto
TRES BARRÁS • Santa Catarina

novas unidades moageiras ou o'
aumento da capacidade das iá e·

xistentes, uma vez que o poten-
.

cial de moagem excede de muito
as necessidades do país e, final-

. mente, adoção de providencias
tendentes a baratear os meios de
produção, tranaíerindo- se o sub
sidio cambial de produto de con

sumo para bem de produção.
Sob o aspecto .agronômico, me

receram acolhimento numerosas

recomendações sôbre as ativida
des que visem ao melhoramento
do trigo•.

Desenvolvimento da

agricultura
Segundo ainda a Comissão

Técnica do Trigo, devem merecer

destaque as medidas governamen
tais que promovam o desenvol
vimento da triticultura nacional.
Tais providenciae podem ser cata-

legadas: continuidade da política
vigente para a campanha' do tri
go; fixação do preço mínimo e

compra obrigatória do trigo na

cional; intensificação dos traba
lhos experimentais, generalização
do cultivo das novas variedades
criadas em estabelecimentos ofici
ais, hem como difusão do emprê
go de corretivos, adubos, insetici
das e hebicidas; distribuição e fi
nanciamento de maquinário agrí
cola; politica de financiamento a

través do Banco do Brasil e on

tros estabelecimentos de crédito;
intensificação da politica do trigo
e sua planificação, a fim' de se

atingir. em prazo razoável 8 auto
suficiência.

Ficou deliberado que
. li 148.

Reunião da Comissão Técnica do
Trigo deverá efetuar- se 'na se

gunda quinzena de outubro do
próximo ano.

JOAÇABA foi classificada entre os

10 municípios mais progressistas do Brasil'
Rio, 14 (Meridional) - No Caraúbas (RNh Cruzeiro (SP);

próximo dia 18, às 9 horas da Guaruiâ (SP); Joaçaba (SC);
manhã, o presidente da República Paudalho (PE): São Bernardo do
entregará, aos prefeitos dos 10 Campo (SP); São Lourenço {MG);
municipios brasileiros de maior Souza (PB) e Veramopolis (RS).
progresso, Os Diplomas a que fi.
zeram jús pela classificação obti
da no concurso que' o Instituto
Brasileiro de Administração Mu
nicipal organiza anualmente, em

colaboração com os nossos con

frades de «O Cruzeiro».
.:

Propriedades,
Casas, lotes e datas no perímetro

e suburbano.
Otlrnos ·poritos residenciels.
Preços à vista e â prestações

_,}

Na véspera, os respectivos Pre
feitos' apresentar-se-ão perante um

Júri de 15 têcnicos para fazerem
a apresentação das realizações que
empreenderam no ano de 1958.
Esse Júri escolherá dentre 08 10
finalistas, os cinco que receberão
o Diploma de Honra e quais 08

cinco que serão contemplados
com Menção Honrosa. O julga
mento terá lugar no salão do
Conselho Nacional de Economia,
a partir das 8,30, horas, à rua

Senador Dantas, sendo a entrada
Irauqueda ao público.

Os 10 Municípios classificados
êste ano foram: Arapongas (PR);

c_

/

Otimas

O Júri que selecionará as cinco
melhores administrações será com

posto pelos srs. Luiz Simões Lo
pes (Presidente), Cleéntho de Pai
va Leite, diretor-executivo do
IBAM, Dr. Saturnino de Brito
Filho, Rafael da Silva Xavier,
Embaixador Osvaldo Trigueiro,

I
Dr; Adroaldo Tourinho Junqueira
Ayres, Dr. Waldemar Lopes, Dr.
Temiatocles Brandão Cavalcanti,
Dr. João Guilherme de Aragão,
Dr. Fernando Tude de Souza; Dr.
Waldemar Cav-alcanti e o repre
sentante da Revista «O Cruzeiro»,
Dr. Antonio Accioly Netto.

Na fundação Getúlio Vargas, 08

Prefeitos serão homenageados pela
Escola Brasileira de Administra
ção Pública, ouvindo na ocasião
uma palestra do deputado João
Agripino subordinada ao tema

«Cooperação Financeira da União
com os Muuicipios>. ,

...

a Venda
urbano

Informações com

.QDILON, ,pAZDA, em Xar_queada.
i\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIÁNTES DA SEMANA
FIZERAM ANOS

Dia. 20: a sra .. dna. [ulieta
esp, do sr. Antonino Nicolaz=,
si; a menina Neiva Clarice
filha do sr; Leonel Barcellos;
os srs. Aloes Antonouicb; Na",
tan e Isaac Zugmann.
Dia 21: os srs. Osmar

Nascimento,' Dr. Orestes Pro.
copiak e Aroldo Pacheco dos
Reis; o menino Nereu Valde»
mar filho do sr. Ioão Polo
mani; as meninas Maria Lu
iza Emma filha do sr. Wal
demar Carlos Stange e Ir
mengard filha do sr, Alberto
Voigt.
Dia 22: o sr. José Kuhn; a

srta. Aládia Kreteer; o me»

nino [oão filho do sr. Tuffi
Kali! Sbhair; as meninas Re»
gina filha do sr. Antonio da
Silva e Bernardino filha do
sr. Manoel Eleuterio rurtado.
Dia 23: o menino Francisco

filho do sr, Pompeu de Oli.
veira; as meninas [ulia filha
do sr. [oaquim Vieira Simões
ti Eliane Maria filha do sr,
Ernesto Noernberg,

rAZEM ANOS
Hoje: as sras. dnas. Ceci

esp, do sr. Adauto N. .Allage
. B Ana Silvia esp, do sr. Ciro
O. Bastos,' a; menina [aci
Maria filha do sr. Pedro Vi
eira; o sr. [oaquim A. Pereira;
os meninos Osmar Manoel
filho do sr. Oswaldo Voigt e

Oswaldo filho do sr. Marcos
Franz.

Dia 25: os srs. José Emilia»
no Uba e Oswaldo Haenséh;
a sra. dna. Maria Luci esp.
do sr. Waldomiro Medeiros,'
as meninas Nezia filha do sr.
Frederico Sachweb e Iria de
fesus filha do sr, Feliks Bia
leski; os jovens Paulo e Ro
gerio filhos ao sr. Paulo Mül..
ler.

Dia 26: o sr. Ithass Seleme;
os meninos [os« filha do sr.
Ananias Petrintchuk, Ayrton
filho do sr. Basilio Hume
nhuk; as meninas Otilha filha
do sr. Ernesto Herbst; Arlete
e Alaide filhas do sr. Antonio
Tomporoski; a jovem Renato
Voigt; as srtas. Marilene Fur
tad.o e Yvanilde Reillert.

Dia 27:. a srta. Maria T.
W' atzko, les. em Joinville; a
menina Mariangela Tilha do
sr. Angelina rerreira; as sras.
dnas. Irmilinda esp. do sr.

Augustinho Kornatzki e Nair
esp. do sr. Alcidio Zaniolo.
Dia 28: o m�nino Valmor

filho do sr. Francisco Alves
Pereira; a menina Tomazia
Aparecida tilha do sr. Quin ..

tino rurtado;. o sr. /uliQ B.
Wendt,' as sras. dnas. lu/ia
Kuhn e Eaith esp. do sr.
Osmario Davel.

Dia 29: os srs; Dr.' Reneau
Cubas: A'nanios Petrintchuk;
Aleixo Czarnik e Adernar
BenkendorT,' a menina Maria
Isahel tilha do sr. Idalino F.
Tulio; a srta. Terezinha Marly
Machado; as sras. dnas.. Mar.
ta esp dO sr. João Wisnieski;

Thomazia esp. do sr. Frede
rico Werdan é Francisca esp.
do sr. Eraldo Spitzner; os

meninos Osmar Ney filho do
sr. Rodolto fablonski; Aroldo
e Arilda (gemeos) filhos do
sr. José lnacio dos Santos.

Dia 30: O sr. Alvino Koe
hler os meninos Fernando
Celso filho do sr. Bernardino
Crestani; Luiz Alberto filho
do sr. Ladislau Knorek e Os
mar [osé filho do sr. Walde
mar Simm; as meninas Anita
tilha do sr. Afonso Knop e

Rita de Cassia tilha do sr,
Carlos Schramm.

Dia 31.' a menina Sinira fi
lha do sr, lahyr D. da Sil
veira; as sres. dnas. Irene,
esp. do sr, Lourenço Buba e

Mira, esposa do sr. Leonel
Barcellos ..

Dia 1 de Janeiro os srs.
Pastor George Weggeri João .

Seleme e Antonio da Silvai
a sra dna. Hilda esp. do sr.

Henrique Soetberj o
.

jovem
Silvino Salomonj as meninas
Ione Regina filha do sr. JOSé
Seceygiel e Beatriz filha da
sra. dna. Lucila Klock, os

meninos Marcello Antonio fi
lho do sr. AdibSakr e Egon
tilh» do sr. Dietrich Siems.

Dia 2: a srta. Orieta da

I Siloeirat OSI meninos Carlos
Alberto filho do S1; Julio Ri
beiro do Vale e José Raul
filho do sr, Claudio Lourenço
de Lima, :0 'menino Oldemar
Mussi Jr. filho do sr. Olde
mar Mussi, o sr, Iaroslaw
Sidorak.

Dia 3: o jovem Ademar
Schumacher, os meninos IWaldemar Irineu tilho do sr:

Waldemar Carlos Stange , e

Vilson filho do sr, Estetano
Miretzkij a menina MfJria A
parecida tilha do SI. Alberto
Wardenskii os, srs. Afonso
Carvalho Kohler: João Ru ..

tqueuicz e Artur Bauert as
sras. dnas. Zoraide esp. do
sr. Francisco Zaziski e Eliza ..

bet esp, do sr. Gabriel Nii'
dzielski.
Dia 4: as sras. dnas. Vva.

Chalbie Selemei Paula esp.
do sr. Guilherme Mohri An"
gelina esp. do sr. José lnacio
dc.s Santos e Lina esp. do sr.

Bernardo Metzgeri o sr. Léo'
Freundi as meninas, Maria
Oeni filha do sr. Vicente No ..

vaki Regina Celi filha do sr.

Felix da Costa Gomes e Eva
Edith filha do sr. Vitor Bur
ziaki.
Dia 5: a menina Jane filha

do sr. Jair Côrtei o Jovem
HerciUo Pereirai os srS. Al
berto Greffini Francisco SPi-.
tzner e IldeTonso Schindler,
de Bateias de BaiXai os jo
venrOuido filho do sr. Harry
Sch.reíber e Luiz Rtmato filho
do sr. Pedro Kotlevski.

Dia 6: os srs. Antonia José
dos Santosi Darci Guebert e

Pedro Tokarskii a Sra. dna.
Almira esp. do sr. José Maria
Furtado Primoi os meninos

Comunicação
dOS nossos leitores
A fim de darmos um me

recido descanso aos nossos

funcionários e ao pessoal das
oficinas, comunicamos aos

nossos distintos assinantes e

leitôres, que "Correio do
Norte" voltará a circular
somente no dia 9 de janeiro
de 1960.

/

A Direção.

FORMATURAS
Acabam-de concluir o curso

ginasial, no Ginasio e Escola
Normal Santos Anjos e no Ins
tituto Bom Jesus, respectiva
mente, os jovens Marcilia e Os
valdo Luiz Wâlter, filhos do nos

so particular amigo, Rolf Walter
atualmente residindo em Joinvil
le. Sinceramente agradecemos à
gentil convite.

.

.

Boas Festa,s de Natal
e um Próspero AnoNovo,
desej a a direção e o corpo
docente do Ginásio Santa

Cruz, à Comissão Pró-Giná

sio, aos Pais dos 'alunos, aos
Amigos e Benfeitôres.

O Diretor

Lourenço filho do sr. Vicente
Novak e Jason Carlos filho do
Sr. Jose Marià Furtado Primo.
Dia 7: a sra dna. Adalsiza

esp: do sr. Willy Priebe.

Dia 8: as sras. dnas. Amalia
esp, do sr. Jorge Stoeberl; Na
dir esp. do sr. Alvino -Koehle r;
e Leonor esp. do sr, Paulo Mül-
.ler; a menina Jandíra filha do
sr. Henrique Passos; o sr, Jus
tiniano da Silva Quadros; os

mA';ünos Carlos Otavio filho do
sr. Carlos Schramm; Ilariofilho
do sr. Sergio Gapski e Wilson

.
filho do sr. Vitor Tomaschitz.

Cumprimentamos a todos, de
sejando feliz Natal e prospero
Ano Novo.

CASAMENTOS
Enláce Prince Pinto x Silva

Realizar-se-ão dia 29 do cor

rente, as cerimonias civis e re

ligiosas do enláce matrimonial
da gentil senhorita Air Prince

Pinto, filha dileta do casal Ma
rio Prince Filho, com o sr. dr.
José Banifacio da Silva, filho
do casal Ubaldo Ricardo da Sil
va, desta cidade.

.os noivos receberão os cum

primentos na Igreja Santa Te
rezinha de Curitiba.

"Correio do Norte" envia fe

licitações aos distintos noivos,
extensivos aos seus dignos ge
niton:s.

Em Curitiba, dia 12 do cor

rente, uniram-se pelos laços ma

trimoniais o sr. Marcirio Ma
chado de tradicional família
curitibana, com a srta. Aurea
Nunes Allage, irmã do nosso

amigo Adauto N. Allag" pro·
prietaI:Ío da conceituada Farma
cia Allage.
Nossos parabens.

,-�'
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FIM. DE ANO
,ar f •

Já começamos a ouvir o bimbalhar de alguns ,sinos

que prematuramente preparam o ambiente humano para as

festas que encerram o ano. Ano fadado a desaparecer no

rosário eterno do tempo, todás as criaturas recapitulam fa
tos e acontecimentos registrados indelévelmente nas cama- .

das intimas, ocasiões de fugidia felicidade e momentos ex

perimentados em circunstancias inesqueciveis.
'

Um ano 'que finda deixa, na vida de todos, paginas
alegres ou sombrias onde se inscreveram às ações e os pen
samentos que perduram. Um fim de ano, na, vida comum
de todos os povos, faz reviver os dias passados com todas
as suas recordações. Para muitos, o ano que desaparece no

abismo da eternidade, foi pródigo em bonanças, deslizando
todos os seus dias sem o travo de sofrimentos, sem o cerco

da miseria, sem a ronda, da fôme, sem o fantasma da morte!
Passou pela vida dos venturosos como brisa bonançosa, a
cariciadôra dos felizardos que não provaram o desajuste
negro da infelicidade. Tantos e tantos," porém 'não podem
dizer o mesmo e até se esquivam de recordar os dias mal
vividos, as penúrias suportadas, as lágrimas que correram

pelas ingratidões recebidas e amores contrariados ... e os dias
passaram lentos, indiferentes, deixando no seu trajeto novas

desilusões, novos sofrimentos para o outro amanhã da vidal .

Surge um ano novo para o qual se voltam .todas as
.

esperanças e anseios reprimidos. Problemas retornam à pau- .

ta de provaveis soluções e que torturam a alma de tantas
criaturas. Os que venceram, preparam mais uma etapa para
o ano seguinte, já com novo e revisto programa de resul
tados compensadores . Os derrotados, se lançarão novamente
à arena e tentarão uma melhor oportunidade e um melhor
resultado. Isso é balanço de fim de cada ano. E' o modo
como toda a humanidade aguarda a chegada de um ano

novo e chega ao fim de ano . : .

Curvemo-nos genuflexos e reconhecidos pela concessão
dos anos vividos quer sejam bons ou ruins, pois sempre
acumulamos cabedais de conhecimentos que transportamos
para o Ano Novo.. Aproveitemos as lições do passado e nos

preparemos para os dias do futuro. Promovamos um balan
ço relativo às conquistas morais., Tomemos. conhecimento
dos lucros reais da vida, adquiridos com o poder da paci
encia, a força da humildade, o tesouro da fé, e com o pre
mio bendito do trabalho; façamos, finalmente, o firme pro
posito para o Ano Novo, de ampliarmos maiores lucros
dentro das no-ssas virtudes, e reconheçamos mesmo, se o ano

que finda não foi totalmente alvissareiro, olhemos o cadastro
de nossas imperfeições humanás . ..

'

,
.

�

CONVITE -
.- BAILE

o proprietário do Salão Bechel tem a TlOnra, de
convidar VV. SS. e Exma. Família para tomarem parte
no§ grandiosos, Bailes que se realizarão nas noites ,de 25
e 31 do corrente mês.

-

NOTA: As reservas de mesa poderão ser feitas

pelô Telefone 112 )('

Povo
I i

CõnoínhenseSaúdàção dO
Os Vereadores do Partido Social Democrático,

saúdam o Povo Canoinhense, com efusivos votos de Bôas
Festas e que o ano que se aproxima seja próspero e

Feliz, trazendo alegria e Paz aos corações brasileiros.

Os Vereadores do P.S.D., aguardarão as ordens e

reclamarão sempre os sagrados Direitos do·Povo da nos-

sa Terra.
.,

Os Vereadores,

José Ivan da Costa e Ewaldo Kreiss

.

pOVO preclza

exigindo a

fiscalizar suas compras,

sua Nota Fiscal.
o

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
'INFLAMACÚES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

CONTRA CASPA,
+

OUEDA DOS Ci· !;

anos E DEMAIS

Af/EC C o E S DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




