
4 PAZ QUE ASPIRAMOS •••

Escreve "NEOFITO"

o Homem dentro do seu raciocínio livre, esquece que
Deus o dotou de Materíalísmo e Espiritualismo; a vida humana
tem fázes diversas que nos mostram claramente que a existência
tem por finalidade primordial, o ensino de ser Util a nós proprios
e aos nossos semelhantes. A Vontade Soberana, que rege tôdas
as forças, tambem nos indica o caminho certo a seguir; se subir-

,

mos ao alto de um penhasco,' onde o mar vem bater e rugir, e,
se elevarmos nosso pensamento ao azul do infinito, veremos que
êle nos aconselha aos grandes pensamentos, enquanto que a

"vaga" a morrer na praia nos mostra o esforço que se enfraquece
que desaparece e' que não está em harmonia com a determina

ção da Vontade Soberana, que guia e rege todas as coisas. Olhan
do a floresta, teremos mais uma vês à nossa frente o sinal desta
Vontade. Vemos na floresta as arvores cujos troncos se elevam
ao alto, mas sem procurar oprimir a sua irmã, todos se unem,

num surto paralélo como si o vigor gêmeo as encorajasse a su

bir sempre e mais alto; ao surgir a tempestade elas, num abraço
mutuo de apoio se sustentam entre si, embora haja disparidade
nas suas alturas, ao término da tempestade, assistimos o valor da
união, pois si não fora esta, teriamos assistido uma devastação
completa e a quebra total da sua homogeneidade.

Agora, volvamos nossos' olhos à especie humana ... por
mais que procuremos dentro desta vasta massa humana não en

contraremos o sinal desta União, o apoio leal e sincero entre os

homens, sõsinhos, sentimos a necessidade premente de subirmos
ao penhasco, e, ao desfrutarmos a benéfica solidão, que nos dão
as forças harmônicas, procuramos o caminho que deveremos tra
çar para a Humanidade, o caminho que traria ao homem o acon

chêgo suave e sincero de uma compreensão fraternal.

A Vontade Soberana, como si fosse um vasto rio, nos

banha aqui e acolá, e cujas aguas, como o elixir nos faz reviver
� encetarmos a luta, mas para sentir a sua plenitude teremos que
nos aprofundar às suas entranhas, afim de que possamos captar"
as suas irradiações, afim de que 'dentro da solidão possamos ad-

quirir a fórmula exata de um método de viver condigno com a

determinação que emana do Alto. E' ao chegarmos nêste ponto
que mais necessitamos do completo isolamento, porque junto aos

nossos semelhantes não encontramos aquele amparo que nos mos

trou a floresta.

.:\. Ciência em mãos habeis de homens sábios, tem tido
um desenvolvimento enorme, porém sómente dentro do materfa
lismo, o seu extraordinário progresso servirá mais tarde para de
cretar o extermínio da própria humanidade, há na verdade, uma
grande diferença entre Materialismo e Espiritualismo. Representam
êles fim e princípio, porém não se juntam, embora se completem ...

si avançarmos no campo de um, forçosamente teremos saído \ do

campo de outro ... são em si fim e principio, porém não se fun-,
t:iem... dependem entre si, de, si proprios, porém não nos é dado
Q direito de gozarmos a plênitude total de ambos num só mo

mento... quando o homem sentir a clarividência desta distinção,'
e, compreender a elevada função a que Vontade Soberana o des
tinou, então o Mundo entrará numa Paz, e, jamais teremos des
truição, guerras e devastações, porque a Humanidade atingiu a sua

maíorídade dentro da Liberdade, Fraternidade e Igualdade U
niversal.

Se, 'procurarmos olhar o movimentá de uma grande me.

trópole, observaremos que cada passán�e, cuida somente de si,
procura somente o seu caminhar, mesmo que para isto tenha que
martirisar o fraco, o velho 04 a criança" não é o curso harmo-,
nioso do grande rio sereno, pelo ,contrário, é uma torrente que
procura a todo o transe devastar, maltratar, esmigalhar, para que
e seu objetivo seja alcançado. A estupidez, o orgulho e 0S baixos
instintos, desencadeiam nos homens uma torrente fragorosa que
se acredita uma grande ,força, mas que na verdade não passa de
uma catástrofe, QS redemoinhos desta água imunda somente po-
derá caúsar ruinas e destroços." '

O que o coração na sua magnitude pede, não é a torren
te avassaladora e absurda; o que êle pede e tem necessidade é
li Floresta Harmoniosa. o .que o Coração deseja é a Paz Espiritual
em harmonia com a Matéria.

O Homem na sua sã consciência e no seu livre arbítrio
terá que escolher a sua árvore, e dentro da Harmonia Universal
procurar banha-la na fonte mística e real' que dará ao seu viver
8 União, a Força e uma Mutua Compreensão... enfim terá atin
gido a realidade do significado da Vida... terá então encontrado
8 Paz que tanto aspira...

\

Vereadores reclamam péssimas, estradas
Vereadores representantes na

�âmara dos Qistritos de Felipe
Schmidt; Marcilio pias e outras
localidades do Municipio, reclamam
., péssimo estado das estradas mu

Ricipais. Industriais estão impos
sibilitados de transportarem seus

produtos - até o tráfego de car

roças torna-se impraticavel Para
conhecimento dos interessados e

principalmente dos que elegeram
seus legitimos representantes no

Legislativo Municipal, transcre
vemos o texto da Indicação en

caminhada ao Prefeito Municipal:
"Os Vereadores que esta subs

crevem, no uso de suas atribuições,
vem pela presente requerer a Excia.
depois de ouvido o Plenário, no
sentido de ser oficiado ao sr, Pre
feito Municipal. referente as es

tradas municipais de Rio Pretinho,

Rio da Areia de Baixo, Felipe
Schmidt. Fartura, Bonêtes e Va.
linhos, que se encontran em pre
cário estado de conservação, vin
do deste modo, prejudicar enor

memente os industriais e todos
que necessitam destas

/
vias de

acesso para suas atividades co

merciais e particulares. Que pro
videncia sejam tomadas a fim de
serem imediatamente restabeleci
das do abandono administrativo.

Aguardao.do as providencias, a

proveitamos a oportunidade para
apresentar a V. Excia. os nossos

propositos de elevada estima e

distinia consideração,
Pedem Deferimento.

João A. Brauhardt e

Ewaldo Zipperer • Vereadores.
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Artigo 1 <t. E' autorizado, o Pre
feito Municipal de Canoinhas, a

firmar convênio; com 'o Govêrno
do Estado de Santa Catarina, a

travéz da Comissão de Energia
Mediante a aprovação do pro- Elétrica, visando dotar a Vila de

jeto de Lei pela Camara de Ve- Major Vieira dos serviços de ilu
readores que transcrevemos na minação pública .e domiciliar e de
íntegra, aguarda-se somente a', forca motriz.

··Grande <' Sessão'

Foi apnovado pela Camara de
Vereadôres um Projéto de Lei,

'

autorisando o Prefeito Munici
pal a firmar Convênio com o

Governo do Estado, atravez da
Comissão de Energia . Elétrica,
no sentido de dotor o Distrito
de Major Vieira, de iluminação
pública e domiciliar e de força
motriz.

'

O conjunto Diessel foi forne
cido pelo Exmo. Sr. Governador
do Estado mediante solicitação
do vereador Antonio Maron Be
cil, Teve ainda a solicitação, a

interferencia dos deputados A
roldo Carvalho e Benedito Te
rezio de Carvalho e, do Direto
rio Municipal da UDN\ Breve
mente será inaugurado o predio
onde irá funcionar a' usina. O

povo de Major Vieira, tendo a

frente o prestigioso vereador
Maron Becil, já está tomando
todas as providencias no senti
do de instalar o serviço o mais

depressa possível.

Pública
Major

e Domi
Vieira

palavra final do Prefeito Muni
cipal, a. unica autoridade que
falta cumprir com a sua parte,
firmando o Convênio e pagando
a importancia de Cr$300.000,00
pára o término das obras.

E,' é assim que os homens da'
União Democrática Nacional tra
balham pelo desenvolvimento
do Municipio. Além desta no

tavel iniciativa, outras estão aí
para serem vistas e anotadas

pelo povo culto de Canoinhas.

Artigo 2°. No têrmo de COIl

vênio o Prefeito Municipal po
derá obrigar-se a construir o pré
dio necessário a usina e a base
do motor, e auxiliar as despesas
com a rêde de distribuição e ope
rar

.

e manter o sistema. dispen
dendo até Cr$ 300,000.00, desde
que o Govêrno do Estado se .0-

brigue a fornecer e instalar o con

junto diesel elétrico e quadro de
manobra. com a capacidade 'ne
cessária e para funcionamepte
Imediato.

Artigo ;50. Fica aberto, a conta
do execesso -de arrecadação. o cré
dito especial de Cr$ 300000,.00
(Trezentos mil cruzeiros) neces

sário' a execução da presente lei.

Artigo 4°. Revogam-se as dis
"posições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Mu

nicipal, em 3 de agasto de 1960.

Antonio Maron Becil, Alfre
do::de Oliveira Gercindo, Dr.
Reheau C�ba., Idalino F. Tu
Iio, João Augusto Br�uhardtJ
Ewaldo Zipperer, Guilherme
Prust e",Tufi Nader.

PROJETO DE LEI N°.
Autoriza o Prefeito Municipal

a firmar convênio com o Govêrno
do Estado de Santa Catarina, a

través da Comissão de Energia
Elétrica e abre crédito especial
dê Cr$ 300.000,00.

L E I

noite nesta

Cívica hoje
,

cidade
Dr. José Ivan .da
Costa, o novo

Delegado de Polícia
Ato datado de ,3' do

I

corrente.
o Exmo. Sr. Governador Heri
berto Hülse, designou o dr. José
Ivan da Costa, Delegado Aúxiliar
de Policia do Município de Ca
noinhas. tendo assumido o elevado

cargo no dia 17.

Vinha ocupando o cargo de De

legado o capitão Nelson Azeredo
Coutinho que por motivo de saú
de. teve que exonerar-se,

O dr. José Ivan da Costa, ba
charel, filho do casal Francisco
de Assis Costa. é canoinhense,
formado pela Faculdade de Di
reito de Curitiba. Especialisado
em questões criminais, inteligente,
advogado militante, como Dele

legádo saberá conduzir-se a altura
do espinhosc cargo.

O novo guardião da nossa so

ciedade ao empossar-se. foi muito

cumprimentado pelo seus amigos
3 admiradores, e, !já tomou inu
meras iniciativas em prol da re

organização da Delegacia de Po
licia de Canoinhas.

Agradecemos o convite recebid�
e desejamos ao dr. José Ivan da

Costa, felicidades e pleno exito
na sua honrosa e elevada missão.

Inédito em Canoinhas, desconhecido na maioria absoluta
das cidades, realiza-se hoje à.s 20 horas, no Clube Canoinhense,
o último ato dêste Concurso singular chamado "O Melhor Com
panheiro". Hoje à noite, as famílias presentes ao' serão memorá
vel saberão o resultado. O certame exigiu, de seus 'promotores,
semanas inteiras de cansativo trabalho e meticulosa organização.
Apesar disso, não podemos prometer uma festa/brilhante como o

acontecimento bem merecia, pois também nestas coisas .há gran
des dificuldades. Brilhante, é apenas o fato. E, para animar-nos,
a generosidade linda dum punp.a?o de pessoas" que nunca nos

disseram não. . : � "

A história já é conhecida. Mais de 1.00Ó crianças dos
cursos prímáríos da cidade, em votação secreta, não influenciada,
de forma alguma, nem pelos professôres, nem -pelos promotores
do concurso; escolheram dos 'colegas de sua classe (ou de sua

"sala" como dizem as crianças), "O Melhor Companheiro" ou "A
Melhor Companheira", dentro dum regulamento rígido de crité
rio, sendo que, nas classes mistas, tinham .de ser duas as crianças
escolhidas. Para ser eleita, a criança preferida tinha de somar,
no mínimo, a metade menos três dos votos de seus pares, reno
vando-se, para isso, a eleição, quantas vezes fôsse necessário. As
sim quarenta e seis pequenos estudantes receberão esta noite a

faixa, a medalha-e o grande prêmio de "Melhor Companheiro". A
faixa, e a medalha serão colocadas na criança pelos próprios pais,
sendo os prêmios entregues pela promotora do concurso, a BIC,
e pelo patrocinador, o Lion's Clube de Canoinhas.

Os eleitos pertencem a quatro religiões diferentes, e fa
zem parte de todas as classes sociais, como se verá.

�
,

As crianças católicas eleitas, por sua vez, comparecerão à
Missa das Crianças amanhã, com suas' faixas e medalhas, em lu
gar de honra, afim de prestarem a Deus, Inspirador das belas
ações, o seu culto. de ação de graças, e para rezarem por seus

pais, mestres e companheiros.
'

E, para 'a Noitada Cívic�' dêste Dia 'da Bandeira N�cional;
tôda a cidade é nossa convidada' de honra.

O LION'S CLUBE DE CANOINHAS.

"OS MELHORES COMPANHEIROS" ELEITOS.

A BIBLIOT;ECA INFANTIL DE CANOINHAS.

I,
I

\�.
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CORREIO DO NORTE 19-11-1960

BRINQUEDOS
ERLITA

\

AVISO
.

As Ti�t�rarias Expresso e Guarany
aVlsan: ao público em geral, que a partir desta data,
passarao o vigorar os seguintes preços:

Terno de Casem ira

( Terno de linho
Canoinhas, 10/11/60.

Cr$ 100,00
Cr$ 120,00

2x OS PROPRIETARIOS.

A todos que apreciam uma "GRAVATA" I'
.

barreíra, vai este cordial lembrete:

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

e com o novo stock que recebeu, está a altura
de bem servi-lo, Venha logo e escolha o melhor.
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U Dr- Aristides Diener ii'
a! CIRURGIÃO DENTISTA 55
" "
" "
" "

ii \ .Raios . X - Pontes. Moveis e Fixas " "
- -

5i �

Dentaduras Anatomicas ia

·H r:
:: Rua Vida I Ramos 55

55 CANOINHAS ,,;. Santa Catarina ii
- "

=:::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::=ii

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL - -

. COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, '490 Canoinhas

....................................

Oficina

Relâmpago

'A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A' preleride

"-

Completa assistência para
sua bicicleta do ,pequeno concerto

ate a reforma geral,
Bicicletas das melhores' marcas

'Peças e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

�egt ·�:.e d.·.H g9 I & .

Assine! Leia! Divulgue I I
Correio do Norte �

...._-----------_.....

VENDE-SE

lt.J. S. poderá comprar re
logios modernissimos

I. anéis e brincos de di
versos modelos

Relogios 'de Parede,
Bonitos presentes para
Natal 'e Fim de Ano.

Na Relojoaria Suissa
dI 6uilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Em Major Vieira 1 casa

de morada. com janelas de

vidro, 2 datas em esquina
perto da Intendencia.

Tratar nesta Redação.

CASA RESIDENCIAL
Vende-se uma casa resi

dencial de madeira, situada
à rua Gil Costa, 268.

. Preço de oportunidade,
motivo mudança.
Vêr e tratar condições

com o proprietário, no en

dereço acima. 2x
/

Confecções finas
� .

para senhores

Casa Erlita
f

Lãs para . Tricot
Casa Erli1a

Lanternas
de Pilhas

(-ASA ESMALTE

Atenção Senhores
Ouçam todos os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Canoinhas, das 17 às 17,:S0
horas, o Programa "Mensagem de Pa2;" sob

a orientação da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus, na pessôa de seu presbítero
)

João Eduardo de Carvalho. 4x
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" -
- -

II .:

:5 O financiamento de construção da casa própria feita pela 5S
n Caixa Econômica. Federal de Santa' Catarina ii
li

--

--I
----

5:
S5 depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ;;
:: Concorra para o bem estar social de sua localídade levando 55
.. .

..

55 suas reservas em depósitos. na �
ii CAIXA ECONOMICA. FEDERAL· DE ii
SE SANTA CATARINA. §
" "

" -

55 Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de 55
" -

55 Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. 55
" .-
•• !

..
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Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

José Yvan de- Costs
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

UI tima Oportunidade
Ganhe Cr$ 63.000�OO
BASTA CONHECER MATEMATICA

Para ganhar um terreno. no valor de Cr$ 80.000,00'na. proxi�idades de Porto Alegr�,
pagando. se apenas Cr$ 17.000,00. Lugar alto e plano de grande futuro e valorização.
Somente concorrerão as primeiras setenta cartas ,certas. bastando que y. SI1,. preencha o

. cupon abaixo com o resultado do concurso certo.

BASE DO CQNCURSO: Somar oito vezes o número OITO e encontrar como re�IUI·
tado o número MIL, isto é, somar 8,8,8,8,8,8,8,8, e a soma deverá ser 1.000.

Os remetente� das cartas contempladas serão visitados pelo representante da

firma, a fim de realizar o negócio.I
NOME : _._" .L..

RUA OU DES·l'lNO: .. - - _
_

CIDADE : --._ " _.__ __ _._.. _ __ _ .. _._-._ _ _ .

ESTADO: _.:., .. _ .. ,., _._.._. __ .. __.._._.. ;.._-.__._._.__ :.-

As propostas, após preenchidas deverão ser enviadas 'para: Escritório Imobiliário de Com�

pra e Ve'qda de Imóveis - Caixa Postal, 1303 - Porto Alegre - Rio Grande do SuL
O loteamento deste concurso está aprovado e registrado no Departamento de Obras da Prefeitura
de Víamão, sob n", 1475, e no Cartório do Registro de Imóveis sob n". 128, do mesmo Municipio.
Portanto, perfeitamente legalizado e em condições de transmitir e registrar escrituras imediatamente.

. Se não Iôr procurado, é porque ·a carta chegou após as 70 primeiras ou não estava certa. 1x CN

I
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Dia 23: a sra. dna. Adelaide
esp, do sr. Guilherme Varella,
res. em Tijuças; os srs. Rui
Seleme;Narciso Leonardo Ru
thes e Adelio Karvat; a me•.

nina Maria de Lourdes filha
do sr. Antonio Cubas; o jO'-'
vem Afonso Czéch; os meni
nos Aroldo filho do sr. Ale.
xandre Knopp; Silvio filho do
S1. Antonio Karvat e Elima»
Alfredo filho do sr. Elimar
Fiedlet.
Dia • 24: os srs. Eduardo

P1USt; Francisco Paladinski;
José Wi'bbelt; Willy Hautte
e Oswaldo Voigt; os meninos
Antonio Dario filho do sr. Dar
cilio Hostin e Daniel filho do
sr. Felix Bialeski.
Dia 25: assras. donas Sibila,
esp. do sr.Pedro Tyszka,Maria
esp, do sr. João C. Gapski e

Adaira esp, do sr. Pedro Sil-
, veira; o sr. Estanislau Krisan;
as meninas Lucia filha do sr.

Iaroslaio Sidorak e Beatriz
Catarina filha do sr. dr. Aroldo
C. Carvalho. 1

Nossos parabens.

FALECIMENTO
Faleceu dia 17;11, em Ser.

rito, o S1. ,JQão Soares da
Silveira, com 68 anos de i-
dade.

.

A família enlutada; nOSSO,8
pezomes.

COMUNICAÇJ10
Constantino de Paula Bueno e Snra,
Viuva Lauricy Costa 'Penter

Têm a grata satisfação de participar à Sociedade
Canoinhense o noivado de seus. filhos

'

Arlette e José.
Canoinhas, 12-11-60.

ELITE TENIS CLUBE CONVOCAÇÃO
i., De ordem do sr. Presidente do Conselho Deliberativo,
tenho a grata satisfação de convocar os senhores socios acionistas
e fundadores do Elite Tenis Clube, para urna Assembléia Geral
�xtraordinária a realizar-se nos salões da -Sociedade Beneficente
Operária, dia 23 (vinte e três) ás 20 (vinte) horas para tratar dos
assuntos seguintes:

1°. Modificação dos estatutos sociais \
2°. Prestação de contas da construção da nova séde
3°. Assuntos diversos.

.

Caso não tenha número legal, funcionará a Assembléia
�eia (1/2) hora mais tarde com qualquer número;

.

( Soltcíto ainda, insistentemente, o comoarecimento de todos
bs interessados. por se' tratar de assunto d"e relevante interêsse
para li Sociedade, bem como, importará na continuação .da cons-

ttlição da nova séde social. 'I
\

Herbert Ritzmann - Secretário Cons. Deliberativo.

...8 O Aero-Willys
O grande carro brasileiro
Possante. econômico. dê linhas sóbrias e .dis
tintas, o AERO-WILLYS é o único grande car

ro brasileiro construído especialmente para o

nosso pais. Motor de 6 cilindr�s e 90 H. P. _. o

famoso motor Willys. Grande altura livre do :;010,
Estrutura monobloco. Amplo espaço para ,seis
pessoas. Porta-m'alas espaçoso. Visibilidade pa-.
norâmica. Bom gósto e distinção nas córes. que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

,;fvw 74áL_"'·_I........y_s
O GRANQE CARRO "
BRASILEIRO

,
,

ALEM DO DELICIOSO GALETO

A CHURRASCARIA MICH'EL IPELOS r!�IRES Ie .ffaJ O <D <e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERS"ARIAM..SE

Hoje: os srs. Miguel Lessak
eBruno Schroeder; a srta. Ma
tíltIe da Silva,' Ó menino E.
d!lson Neilon filhO' do Sr. [oão
ftrtner L. Gonçalves.
Amanhã: os srs. Adão Cor

rêa; Odilon Caldas e Miguel
T. Isphair; a sra. dna. Nes
sirin esp, do sr. Elias Cury,
res. em Curitiba; a menina
Zilda filha do sr. Carlos Mül
bauer; os meninos /airo Agi
leu filho do sr. Antonio de
Barros e Wilmar José filho
do sr. Cirilo Medeiros.

'

Dia 21: DS meninos Argos
filho do sr. Felix Rudolf e

(, Orlando H. Watzko: as S1 tas.
Betty Friedrich e Catarina
Perciak; as meninas Ivanir

. Maria filha do sr. Miguel An"
droczeuecz e Gilda filha do
S1. Darcy Vilanova.

. Dia 22: as sras. dnas. Ana
Maria esp. dr; sr. Justiniano
da Silva Quadros e Rosa esp,
do sr. ALfredo Roesler; a's
meninas Iris Maria filha do
sr. Oscar Ptau; Maria da
Gloria filha do sr. Honot ato
B. Pacheco; os srs. dr- Advr
Seleme; Alberto Tokarski Fo.
• Carlos Caldas,' a srta. Ce
cilia Costa; os meninos Ro;:
naldo Nelson filho do sr. AI..
varo Uhlig; Edson Luiz filho
sr. Naeir Cordeiro e Henri-

. que filho sr. Ernesto Herbst.

lhe oferece aos domingos mais duas novidades
) t

. , .
,

Frango a Brasileira e Frango de Leite e pára' aperitiVç; peca
Leite' de Tigre ou' 84CO de Tomate. E aguardem "VOADOR"

.

I �\
•

doEstão
. "

Ja

dispensados
aprovados nas

A medida é estensiva aos
. alunos dos cursos co

merciais e de formação
Portarias ns, 294 e 296
o Ministro da Educação e

Cultura, usando das atribuições
que lhe confere o art. 94, do
Decreto-lei n", 4.244, de 4 de

I
abril de 1942 (Lei Orgânica do
Ensino Secundário, e, \

.

Conciderando que a expansão
do ensino secundário está a exi

gir a revisão de alguns dispositi
vos de sua regulamentação;
Considerando que, na forma

por que vêm sendo executadas,
,as provas finais (orais) são inex
pressivas como medida do ren

dimento escolar, além de pre
judiciais sob vários aspectos à
formação dos alunosj > •

I

Considerando a manifestação
geral dos educadores, favorável
à modificação do atual sistema
de provas finais, quando não à
sua completa supressão;
Considerando que a dispensa

da prestação de provas orais,
nas dicíplmas em que os alunos

já estariam aprovados, mesmo

coffi: o'. grau zero atribuídos
àquelas provas, em nada modi
fica o espírito da LeI Orgânica
�o Ensino Secundário;
Considerando os pronuncia-

.

mentes favoráveis d-o Conselho
Nacional de Educação e dá
Consultoria Juridica da Educa
ção e Cultura, resolve:

N°, 294 ___, Art. 1°. Poderão ser

dispensadas da prestação de
provas finais (orais ou pratico
orais) os alunos dos cursos gi
nasial, clássíco e cientifico, nas

diciplinas em que, apenas, com
os graus obtidos na Dota anual
de exercícios, na 1 a, e na 21l,

provas pàrcíais, já tenham al
cançado 8 média de aprovação
estabelecida na Lei Orgânica do
Ensino Secundário (Decre, Lei
nO. 4244, de 4 de 'abril de 1942).

§ 1°. Para fins de dispensa
citada neste artigo serão obser
vados os pesos dois, dois e três
e o divisor dez constante do
art. 50, § 4°., da mencionada
Lei Orgânica.Ix

,oral os alunosexame

provas
• •

parC]�IS e
•

mensais
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b I' E t d '1 I nhada de Projeto de lei, pro-U ICO S a ua po�do_nov� a�ménto ao funcío-

O sr. Governador Heriberto nahsmo público do Estado de

Hülse, enviou mensagem à As- -Santa.Catartna, atendendo as-

sembléia Legislativa, acornpa- Conclúe na 4a página

§ 2°. Os alunos que não te- só a exercicios escritos, com as

nham atingido o de frequencia freqüentes arguições orais
..

estabelecido no art. 50 § l°. da Art. 5'. A nota final dos alu
Lei Orgânica do Erisin Secun-

nos que não <, satisfizerem as
dárío, continuam sujeitos à re- coridições estabelecidas no art.

. gulamentação vigente relativa 1'., ou que hão desejam ser
ao assunto, não lhes sen-do fa- dispensados da prestação de
cultada a dispensa de que trata

provas finais, será a 'média
esta portaria. ponderada de quatro elementos:
Art. 2. Verificada a aprovação, na a nota anual de exercícios, as
forma do artigo anteríor, a nota notas da primeira e dá segunda'. final da dicipUna passará a ser

provas parciais e. a nota da
a média ponderada de três ele:- prova finai, elementos êsses aos
mentes; a nota anual de exer- quais se atríbuírão os pesoscicios e as notas da primeira e

doís, ,dois, três; e. três respecda segunda proves parciais, atrí- tívamentê,
buíndo-se-Ihes os pesos dois, Art. fL Á Diretoria do Ensinodois e três respectivamente. Secundário expedirá 8S ínstru-.
Art. 30. A dispensa' prevista ções necessárias à execução da>
no artigo 10 dependerá, preli- presente portaria. - CLOVIS

menarrnente, de sua adoção pelo SALGADO.
.

estabelecimento, mediante in- Usando das atribuições que
clusão no regimento interno, o lhe confere o art. 60 do Decre-' ,

qual determinara sua estensão to-Lei n'. 6.141 de 28 de de-.
a todas ou a a 1 g uma s zembro de 1943 (Lei Organica
diciplinas, a tôdas ou algumas

I
do Ensino Comercial).

séries do curso secundário, bem N·. 296 - art. 1'. - É es-"
cerno fixará a média estabele- tendido aos alunos dos cursos
cida naquele artigo ou outra comerciais de forméção prevís->
mais elevada. tos no Decr.-Lei n', 6,141 de 28

Parágrafo único. A dispensa de dezembro de 1943 (Lei Or
de provas orais será solicitada gânica do Ensino Comercial) o

de modo expresso pelo aluno disposto na portaria Ministerial
ou seu responsável, na forma n'. 294, de 15 de junho de 1960.

prevista no regimento interno Art. 2'. - A Díretoríà do
do estabelecimento. Ensino expedirá as instruções
Art. 4°. Para atcibuição de necessárias à execução. da pre

notas mensais, os alunos' serão Sente portaría.
submetidos durante o aDO não CLOVIS SALGADO.

'I'

VENHA ADMIRA-LO EM

BASILIO HUMENHU,K &1 elA. LTOA.
Ru� Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145 ..... Canoinhas, se.

o 'alto índice de nacionalização do AERO-WILLY$ é a melhor garantia de completa aSSistência técnica.
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CORREIO DO NORTE 19-11-1960

De Mil Cruzeiros· o
Aprovados pela Câmara
vários,dispositivos do pro
jeto de paridade de
vencimentos entre
civis e militares

Brasília, 12' (Transpress)
. Em sessão extraordinária con
vocada para votar o projeto de
partida de vencimentos entre
civis e militares, a Câmara apro
vou ontem à noite as tabelas já
publicadas, que concedem a re

ferida igualdade de vencimentos
aos servidores da União. Foi
também aprovado o reajusta
mento de 44 por cento para os

servidores 'marítimos, ferroviâ-

rios e portuários não enquadra
dos no plano de classificação.

Entre os diversos dispositivos
aprovados figura igualmente o

art. IV do substitutivo, que es
tabelece que o salário família
será de 1 000 cruzeiros. Na for
ma do acôrdo entre os líderes
classistas e o govêrno, após su
cessivas reuniões em que foi

discutido o substitutivo da Co
missão do Serviço Público, de
cidiu-se a supressão de diversos

artigos e inclusão de dispositivos
elaborados pelas comissões de

Finanças, do Orçamento e de

Justiça. A Câmara apresentava
quorum de 277 deputados.

Aviso da Congregação Mariana
A Congregação Mariana pede o comparecimento de

todos os Associados, para a Comunhão geral e Reunião em

conjunto com as Filhas de Maria no dia 8 de dezembro

próximo, festa da "Imaculada Conceição".
2x A Diretoria.

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do .seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
, iguais ou superiores a cr$ 30.00, colecionando-as,
à partir desta data, 1. de dezembro dê 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,00
em prêmios oferecidos pelo Estado.

Louças MAUA'
Jogos pI café'
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
Chica ras P I coleçãc..

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle
Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF

J. Côrte Praça Lauro Müller, 75'1
Fone ] 25 - Caixa Postal 76

_
Canbinhas - Sta. Catarina

NOTICIÁRIO INTERNA (IOIiAl
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, pnssíbílíta a O JORNAL manter

c

seus leitores sempre bem informados � sôbre os acontecimentos
internacionais de, vulto. Leia ° O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE o JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLE'MENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje .mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano
6 meses
3 meses

cr; 600,00 IGr$ 350,00
Cr$ 180,00

ANTONIO SELEME
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

.
.

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Uma revista completa para
os que gostam de acompanhar d1 -

d ó do pl·nboo movimento astístico do Rádio u8rvao e n ti
e da Televisão é a "Revista do

Rádio", que tôdas as semanas Compra-se, pagando bom

apresenta reportagens e fotogra- prêço.
fias exclusivas com os astros e

estrêlas mais queridos. No mo-

De nossa parte aplaudimos a menta a "Revista do Rádio"

medida do ilustre Governador está sendo impressa em côres,
pelo sistema off-set, fato que a

catarinense, e estamos certos
tem tornado uma revista cada 5 A I A 5 I última moda '

de que a Assembléia Legislativa vez mais bonita, uma revista
há de recebe-la com entusiasmo, que deve estar em todos os lares eQ,tSfl �tlita,aprovando-a unânimemente. tôdas 8S semanas. r

, \ .
,

"
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Salárió-Familia,
Novo Aumento

'do Funcionalismo
Público Estadual

. (Conclusão da 3a página)
sim, às justas reivindicações da
numerosa classe dos servidores
estaduais.

A mensagem em aprêço deu
entrada anteontem, no Legisla
tivo Estadual, e na qual o Che
fe do Poder Executivo, solicita
a aprovação do r�ferido Projeto
de lei, que concede ao servidor

público estadual - sem exceção
- um aumento de dois mil
cr�zeiros em seus vencimentos,
além de elevar o salário familia

de Cr$ 250,00 para Cr$ 400,00,
por dependentes,

\

Justa sob todos os- títulos a

proposta do eminente governa
dor catarinense, dando aos fun
cionaríos públicos dó EStado
êsse aumento, que virá de mui

to minorar-lhes suas condições
sociais I: de seus familiares,
nesta época em que tudo au

'menta oe preço dia a dia. sem
que uma solução seja tomada

pelos responssvets pelo encare

cimento do custo de vida.

Servidores da
Em dezembro não
sofrerão descontos
vencimentos da
funcionários
o Governador Heriberto Hülse

enviou à Assembléia Legislativa
do Estado, em data de 9 do cor

rente, projeto-de-lei, acompa
nhado de mensagem, dispondo
que os vencimentos dos funci
onários estaduais é municipais,
no mês de 'dezembro do cor

rente ano, não sofrerão o des
conto proveniente de emprésti
mo no Montepio dos Funcioná
rios' Públicos Civis de Santa Ca
tarina, ficando os respectivos
contratos prorrogados de um

mês.

Maron BecilSimão
Festeja seu aniversário natalí

cio dia 23 do corrente, o ben
quisto cidadão Simão Maron
Becil, comerciante estabelecido
no distrito de Major Vieira, fi
gura de projeção no nosso meio
comercial-industrial. Chefe de
familia exemplar, além de co

merciante o .sr.: Simão Maron
Becil também é grande. plan
tador de trigo, tornando-se um

dos esteios do progresso de

Major Vieira. I

Cumprimentos do «Correio'
do Norte» com votos de muitas

felicidades, extensivos . a todos

os que lhe são caros.

FALEC"IMENTO
Livros e Romances
CASA ERLITA

UMA REVISTA
BONITA

A 10 do corrente, faleceu em

Bela Vista do Toldo, a sra. -Ma

ria Zorek Krull, esposa do sr.

João Krull.

A família enlutada; nossos

pêsames.

Tratar à Rua Vidal Ra-

mos, 275 (Fundição). 3x

Choc'olates Sõnks"en
para o

TABLETE-S SONKSEN
\

Estojos
(

Sõnksen

P'anifica�ora e Mercearia Primor

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
G o C E I � A 5,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC.

Telefone 288

CONTRA CASPA,'

QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

AFECCOU DO

COURO CADELUDO.
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Registro Civil
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Mun. de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.
Faz saber que pretendem ca-

sar: Antonio David, e Paulina
Rogalski. Ele natural deste Es
tado nascido em Canoinhas no

dia 22 de Novembro de 1928,
de profissão lavrador, estado
civil, solteiro, residente em Tira

Fogo neste Distrito, filho de,
Jordão Alves David, nascido em

Campo Alegre no ano de 1896,
e de Dona Maria de Matos Da

vid, nascida .em Canoínhas, no

ano de 1907, ele residente em

Porto União e ela falecida.

A pretendente natural deste
Estado, nascida' ern Canoinhas
no dia 23 de Junho de 1929,
de profissão doméstica. estado
civil solteira, residente' em Tira

Fogo, neste distrito, filha de
Felix Rogalski, nascido no Est.
do Paraná no ano de 1890 e,

de Dona Bronisia Rogalski, nas

cida no Estado do Paraná, no

ano de 1895, domiciliados e re

sidentes em Lagoa do Sul nes
te distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil

artigo 180,

Bela Vista do Toldo, 12-11-60.
,

ALFREDO PEREIRA
Escrivão de Paz.

Cêra de Carnaú ba
e Parafina

CASA ESMALTE

Atenção, Donas de Casal

r J

Aconselhamos as senhoras de fazerem uma experiência, la
vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o' sabão

VITORIOSO. côr rosa transparente, e uma outra peça lavar
durante este mesmo tempo com outros elementos. Aí a se-

nhora n'?tará 8S vantagens que se' obtem em lavar as

roupas com o sabão VITORIOSO.

Torna-se mais barato. O sabão é mais duravel e a roupa
se conservará por mais tempo.

'

Peça sempre SABÃO VITORIOSO Côr Rosa

Tarnbern os sabões LIGIA, TUPI e BORAX
são sabões bons duráveis e baratos. 5x

/

Exigindo as suas NOTAS, FISCAIS
de Compras os comerciantes Ficarão

obrigados ti rec�lher o impêsto
que V. íS. está pagando.

Dia 3- SORTEIO

J

-

Compre agora
sua nova

ROUPA

!?E'(I/ER_
� "

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil, cruzeiros

e,
m

com-I
Co'� as Cautelas

Mi.liO.pras dáo direito a uma nários V. ganha prêmies
Cautela Milionária milionários •.•

\ ,"

TRES SORTEIOS
.. !,' ,._.Â .

30 de [elho, -,28 de setembro ..

31 de dezembro .,'
Confie no suo boa estrêlo � (íf?"· �comprondo no Revendedor SlbiL

""

,i'Renner desta cidade estrele
"

Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S, A. <orla patente 335 "-.

20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMI�AL 1961
30 Fogões Wallig VlsdRAMIC
30 Máquinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

Rua Getulio Vargas, 882 - Telef. 298 - Canoinhas, S.C.
Revehdedor Renner (ASA PEREIRA A casa da bõ_ roupa

I':"

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

\.
Clinica • Cirurgia e Prótese

fspecialidade: Odontopedia tria Oralameoto, dentário de crianças)
Consultório: Praça Lauro Müller N°. 97

Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira
Horário: das 8 ás 12 hora.s

-',
.

J.
Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que já recebeu um estoque apreciavel de artigos de pesca e

caça para a 'temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços - LINHAS
DE NYLON de todos os tipos. ANZOIS NOROEGUESES •

CHlJMB�DAS de todos os tamanhoa > ANZOIS com iscas ar-.
tiíiciais • FISGAS, pequenas, médias e graudes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos • ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois - CANTIS - FACAS. FACÔES - LANTERNAS A
PILHA - LA.NTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Muller. 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125,

CANOINHAS - STt\.. CATARINA 3

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC e MAREK
Informações: Z. Ciardndo & Kniippel Ltda.

CANOINHAS S. C.

MACIFE
I

FILIAL DE CURITIBA
" I

Rua João Negrão, 543 e 547 - Fon€, 4-7057 - Teleg:. «MACIFElt
DEPOSITO: Rua Chile, 1130 - Fone, 4-6379

ITHASS SELEME
Representante para Canoinhas ltaiópolis 8

São Mateus do Sul

Ferro para todos os fins -: Chapas. Canos - Arame
Preto e Galvanizado • Telhas de Zinco • Cimento

O maior e mais variado estoque desta região. '

o fiscalizar suas

a sua NQvta
povo precisa
exigindo

compras,
Fiscal.

� ..
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- A Comissão Central de
Levantamento da Safra Triti
cola de 1960-61,. cumprindo
deterrnínações da. portaria n.

83-BR, do Ministério da Agri
cultura, reuniu-se pará' tratar
do .levantamento do custo da

produção de trigo nesta safra

Depois de exame detido do

assunto, ficou fixado o preço de

Cr$ 1.100,00 (um mil e cem

cruzeiros), a saca de 60 quilos
.de trigo em grão, na zona de

produção. O preço fixado inclui
vinte por cento, como lucro ao

produtor.
A comissão baseou seu tra

balho de pesquisas nas infor

mações cooperativas triticolas,
do Banco do Brasil e dos agrô
nomos regionais da Secretaria

o Minimo. do Trigo
da Agricultura. Foi adotado o

sistema da média ponderada.
No ano, passado, como se re

corda, o preço minimo do trigo
nacional foi de 840 cruzeiros.I Exercício de

Mobilização
Os Oficiais e Aspirantes a Oficial da Reserva e Re

servistas licenciados de 1956 a 1960, Inclusive, bem como

os oficiais de Reserva que terminaram o C,P.O.R. de 1954
a 1959 - deverão aguarda'!" inicialmente, uma "CARTA DE
ALERTA" e em seguida uma "CARTA DE

.

CHA�lADA",
para o referido exercício.

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

Em 16 de novembro de 1960.

IDr. Haroldo Ferreira, Preso da JAM e do C. Apresentação,

Houve um aumento no custo
de produção da ordem de 260
cruzeiro, por saco, no entender
da CCLEF, o que equivale a

31% de acrécimo ao fixado pa
ra o ano passado.

BAILE' - CONVITE
O Santa Cruz Esporte Clube. convida seus Associados

bem corno sócios do Clube Canoinhense, Soe." Ben. Operária,
Elite Tenis Club, Rotary Club, Soco Esperança, Soco Tiro

Canoinhas, Lions Club, Botafogo E. C., Bela Vista E. C.,
Três Barras E. C., e a todos os esportistas em gera!, e exmas.

famílias, para o grandioso baile que fará se efetivar sábado

próximo - dia 19 do corrente - com início ás 21 horas, no

Salão Bechel.
Abrilhantará a noitada um magnifico Jazz da cidade

de Jaraguá do Sul.
Pelo comparecimento, antecipadamente agradecem.

A Diretoria.

\.

OTOR UM MOTOR FEITO

POR UM FABRICANTE

, DE CAMINHÕES,
EXCLUSIVAM.ENTE C

� PARA CAMINHÕES.

,

1',.

Compressão baixa, curso reduzido, pistões especialmente desenhados para maior aproveita
mento da. fôrça da combustão, válvulas de admissão e descarga alternadas, tu'b�gem, de aâ: ..
missão refrigerada à água ... Tantas e tão vantajosas ,características só são concebíveis 'n� m'ai�
moderno e capacitado motor de caminhão brasileiro: MOTOR V-8 do INTERNATIONAL
NV-184 - uM CONTRÔLE TOTAL DE GASTOS! Se o senhor planeja comprar um caminhão
que lhe proporcione alta capacidade de 0I>eração a baixo custo, com um motor possante
queimando a gasolina comum, mais barata, então está pensando em adquirir o NV-184 COM
MOTOR V-8 INTERNATIONAL.

,�I PARA PRONTA, ENTREGA ,NOS
CONCESSIONARIOS AUTORIZADOS

; '" � '.�:'

Merhy· Seleme & Filhos
TRE'S BARRAS CANOINHA'S, S/C.

�Cine Teatro Vera Cruz
_.

HOJE • ã. 20J1� hora. - Impróprio até 14 ano.

Contrabandistas de Hong-Kong
em CínemaScope

cl Lise. .Bourdin, Dominique Wilms.
Jean Gaven e Howard Veanon

"Uma, história desenrolada. no oriente misterioso" ...

DOMINGO - áa 14 hora. - Censura Livre

Um grandioso filme
-----

DOMINGO ___::: ��.f�t�� - Proibido até 14 anos

Pequeno Rincão de Deus
com Robert Ryan, Aldo Ray, Tina Louise e outros

"Um grandioso drama da, United Artists".

2a. Feira - ás 20,15 horas - Proib, até 14 anol - REPRISE.
3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp, até 14 ano.

MULHERES DE TEATRO
com .Emílía Guiu, Rosita ..Fornes, Maria Victora e mais

Luis Alcaraz, e sua orquestra, Los Diamantes,
Anacaona- e sua orquestra

"Um filme selecionado do cinema m�xicano" ..

5a., e 6a. Feira - á. 20,15 horas - Imp, até 14 ano.

A SORT'E O'E SER MULHER
\

. cj Sophia Loren, Marcelo Mastroianni,
,

Charles Boyer e Elisa Cegani
Incorrigivel! Indomável! Mais adoravel, Sophia Loren lhe

mostrará em que consiste A SORTE DE SER MULHER ..

AGUARDEM:

A MAIS LINDA VEDETTE
com Brigitte Bardot

.

de Joãó Abrão Selerne
Rua Eugenio,de Souza, sln

Secção' Calçados
Acaba de receber
Botas de Borracha e Galochas.

Sapatos, populares e modernos, todos os tipos.
,

Prêço ao alcance de todos. 1x

No Cineminha' "São Francisco"
Amanhã, às 14 hs. e às 20,15 hs,

Segunda feira, às. 20,15 horas

o PRINCIPE ENCANTADO
cj Marilyn Monroe, (em atuação

aceitável) e Laurence Olivier

"Um technicolor faiscante da Warner". I
-;
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