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Haverá nobreza?
Ao ingressarmos .na última etapa do ciclo da indústria

extrativa do pinheiro, o desenvolvimento econômico de Canoinhas

parecia periclitante. Entretanto, a partir de 1952, com as modi

ficações que se verificaram na Associação Rural e a vinda de

alguns tratores agrícolas obtidos graças ao prestígio e ao trabalho

dos novos dirigentes do Estado e' do Município, operou-se ver

dadeira revolução na estrutura da comuna.' Passámos, então, para
o ciclo da agricultura mecanizada, em bases racionais, capaz de

assegurar a continuidade do nosso progresso.

Rapidamente surgiu" e aumentou o interêsse dos colonos
pela mecanização. Vencida a apatia inicial e constatadas, com os '

próprios olhos, as grandes vantagens proporcionadas pelas má

quinas agrícolas, os lavradores passaram a adquiri-las para seu

uso. Os tratores da Associação exerceram missão pioneira, pro

piciando o impulso inicial.

O mate, cujo preço ascendeu vertiginosamente, ultrapas
sando aquele dcs gloriosos dias do "ouro-verde", estimulou inicia
tivas e criou recursos pela prudência do ervateiro destinados à

agricultura, atividade permanente. Muito dinheiro ganho nas

safras do mate foi empregado na compra de tratores.

Outro fator positivo veio, há pouco, juntar-se aos citados:
o crédito agrícola do Banco do Brasil; facilitado pela visão e

operosidade de um gerente esclarecido, contribuiu, decisivamente,
para li conquista do galardão que hoje nos cabe - Município
líder da mecanização em Santa Catarina.
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E seria tranqüilo o nosso porvir, não fosse a' constatação
da existência

- de um fator negativo, gerador de serias apreensões
nos espíritos dos que realmente amam a terra e querem o seu

progresso.
-

Acima de paixões políticas que não cabem na apreciação
de ,assunto de tamanha relevância, é indisfarsável o fracasso
administrativo do atual Prefeito Municipal. Sem a menor expe
riência no trato da coisa pública, revela-se teimoso, negligente e

omisso, comprometendo o nosso progresso e levando o deses
tímulo à iniciativa privada. Mais de um ano da sua posse é de
corrido e apenas o aumento de impostos, o empreguismo e as

péssimas estradas comprovam a existência de tão desastrada
administração.

O impensado aumento de impostos gerou descontenta
mentos, sufocou o pequeno comércio e deslocou indústrias para
os municípios vizinhos. Atingiu, principalmente, os 'proprietários
das zonas suburbanas, fornecedores de lacticínios et hortaliças à
cidade, tirando ao Govêrno que se inaugurava o caráter de po
pular. E o Prefeito que já de início se mostrava zeloso e preo
cupado com a receita pública,' parecendo insaciável, queria mais

impostos, mais dinheiro dos contribuintes, não para obras e

realizáções mas para distribuir empregos entre os seus cabos
eleitorais.

.

Com efeito, avassaladora onda de empreguismo onera o

orçamento público e suga recursos que o bom senso destinaria

a; cometimentos reprodutivos. O atual dirigente emergiu de
campanha demagógica e -sentindo fugir-lhe o apôio 'até de ele
mentos chegados, tem dado empregos a todos os' seus cabos
eleitorais. Nas dependências da Prefeitura já não há espaço para
todos os funcionários - cogita-se da ampliação do prédio .. ·.

Nas estradas municipais há dezenas de "fiscais trabalhistas", pagos
para assegurar a permanente existência de estradas intransitáveis.
Contrastando com a ausência de operários nas obras do calça
mento das ruas da cidade, as nossas praças e jardins estão cheias
de "zeladores trabalhistas", serviçais do candidato de ontem.

Em tempo algum na vida da nossa comuna foi tão mal
empregado o dinheiro público. Eis <ai sob todos os olhares o

problema das estradas municipais, bem cuidadas na administração
anterior e completamente abandonadas na atual. Bueiros, pon
tilhões e pontes estão caindo E não há Govêrno para substituí
las. Os caminhões paralizados, as máquinas reclamando reformas,
a� estradas esburacadas, intransitáveis até para carroças, e não
ha Prefeito para determin�r providências.

Na cidade não há movimento. Indústrias reduziram a

produç&o, atingindo quase a inatividade. Casas comerciais viram
decrescer as suas vendas diárias, conseqüência da ausência dos
lavradores e ervateiros que não têm estradas para retirar dos
seus terrenos a produção agricola. Tão grave é a situação que a

ASSociação Comercial e Industrial de Canoinhas, entidade inte
g:ada por elementos de todos os partidos politicas, solicitou a
ajuda do Govêrno do Estado e chamou a si a incumbencia de
�elhorar ao menos as principais estradas que ligam os povoados
a cidade ou as rodovias estaduais.

A nossa Canoinhas está colhendo os funestos resultados
do êrro cometido nas últimas eleições, conseqüencia do impacto
emocional causado, pela morte de inditoso jovem e da exploração
Politica feita em tôrno à dolorosa ocorrencia.

� Quebrou-se, na vida administrativa de Canoinhas a tradi-
çao que veio de Major Vieira a Alinôr Côrte, de Oswaldo Oliveira
a Otávio Tabalipa, Benedito T. de Carvalho ou Herbert Ritzmann.
;rradição

•
de equilíbrio, espírito público, devoção aos problemas

COletivos, amôr à nossa terra

O descontentamento é geral. Não há homem de bom senso,

;resma alheio ás lutas politicas, que deixe de reconhecer a ver

ade do que afirmamos. Mesmo os que votaram no atual Prefeito
se. Confessam desencantados e aguardam de Sua Senhoria a única
atitude que nesta altura revelaria nobreza.
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Jovem canoinhense con

clúe com brilhantismo o

Curso de Enfermagem
Concluiu o curso de Auxiliar

de
.

Enfermagem no dia 'Í4 do

corrente, a gentil Srta. Araci

Witt, filha dileta do casal Sr.
Frederico e D. Wanda T. Witt.

A Escola de Auxiliares de

Enfermagem está localizada no

Hospital Samaritano na cidade
de São Paulo e o curso teve a

duração de um ano, onde des
tacou- se a jovem canoinhense
Aracy wiu. que Entre todas as

alunas, foi ainda escolhida ora

dora da sua turma.

,Agradefemos a gentileza do
convite e formulamos Votos de
felicidades no desempenho da
nobre e dificil profissão.

AGENCIA DA VARIG
em' Canoirrhas

Acaba de ser nomeado sub

agente da organisada Cia. Aérea

Varig S. A. em Canoinhas, o

nosso presado amigo e assínen
te sr. Walmôr Adão Schmidt

que tambem é sócio da afama

da 'Emprêsa de Transportes
União Catarinense Ltda.

A escolha não poderia ser

mêlhor, pois o sr. Walmor A.

Schmidt além de já conhecer
todos os inúmeros problemas
do transporte, tem elevada ca

pacidade para dirigir com acerto
e precisão a novel agência da

Varig em Canoinhas.

Almejamos-lhe feliz êxito e

gratos pela remessa, de impres
sos da Cia.

VISITA
De passagem para Floriano

polis para onde foi transferido,
esteve em nossa redação o sr.

Paulo Ignácio Jacques, Fiscal
do Instituto dos Maritimos e

nosso ex. colaborador, autor de
muitas crônicas sobre ti nossa

cidade.

Desejamos ao amigo' Jacques
que na nova cidade onde vae

residir possa tambem colaborar
com êxito na imprensa e rádio.

Novo Cidadão 8rasileiro
-

Contamos com mais um cida

dão brasileiro, desses homens que
primeiro mourejaram vários anos

no trabalho 'árduo, para depois se

fazerem dignos do título de cida
dão. E esse novo patrício é Pedro

Merhy Seleme, padrão de inteli
gência e arguta visão, iniciador de
'muitas indústrias que movimen
tam a balança econômica de Co
noinhas. Reside há vários anos em

Três Barras, Pedro Merby Seleme
constituiu família e ali. mesmo,

continuou a residir." Tivemos a

grata satisfação, em dias da sema

na passada, em companhia de ami

gos e admiradores do novel" cida
dão, de palestrar com o inteligen
te moço, e constatar da alegria de

que estava possuido, após receber
das mãos das autoridades. o seu

título de cidadão brasileiro.

Notícias sobre a

2a. ,EXPOS IÇA0
Teremos, finalmente, na pró- dia, a Comissão julgadora fará

xima semana, a extraordinária realizar seu trabalho de classi-
2.a Exposição Agro-Avícola In- ficação.
dustrral, em pleno funciona- Propaganda - Será de gran
menta, atraindo, a atenção de de ajuda a propaganda que
nossos munícipes, extasiando os cada canoinhense fizer dêste
visitantes e surpreendendo a 'certame. 'Por meio de cartas, de
todos pelo arrôjo e pela capaci- convites para visitarem Ca
dade de nossa gente. noinhas nos três dias da Expo-
O volume de serviços de aC8- sição, estarão contribuindo para

bamento se encontram em pleno incrementar a visita às nossas

desenvolvimento, notando-se, instalações. Pela Rádio Canoi
perfeitamente, a grande trans- nhas Ltda., onde, por gentileza
formação que sofre a coluna da Sra. Gerente Dna. Cornelia
da ARCA. Schramm, contamos, diária-

'A noite, com luz fornecida m�nte, com um espaço?e 30

pelo gerador que a ,2.� Exposição, I mmuto�, no qual. aproveitamos
recebeu por empréstimo do Sr para. por o expOSIt�r a par dos,
Tte. Cel. Ludolf, do Campo serviços do ?Tanael• certarr:_e.
Militar de Três Barras tem-se Grande tem c sido a divulgação
um novo motivo para s� chamar nos )o�nais e esta�õ.es de 'rádi6
a atenção do canoinhense para bras�leIros, de I�lo!lclas referen

a beleza que imperará no bosque tes a 2a. Exposição.
e nas instalações da 2.a Expu- Visitantes Diariamente,
sição. comparecem a séde da Arca, in

dustriais expositores desta e de
outras praça�. que vem constatar
in-loco, o grande movimento que
há em tomo dêste memorável cer
tame. Tivemos, esta semana, a sa

tisfação' de travar palestra com o

Sr. Arnaldo Nunes de Oliveira,
sócio e técnico da Sociedade In
dustrial Arca L,tda., fabricante de
maquinas de lavar roupa, industr-ia
que tem séde em Porto União. e

que .fará no local da Exposição,
demonstrações do artigo' de sua

fabricação: " ,

Reunião das Comissões -

Estão sendo convidados, para com

parecerem à". séde da ARCA. as

10 horas do,,:domingo, dia 17. to
todos os 'componentes da Direto
ria da Associação. Rural, afim de
ultimarem, os preparativos para
recepção das autoridades e visi
tantes, Assim.v tambem, .pede-se o

comparecimento de todos aqueles
que queiram prestar sua colaboração
efetiva nos trabalhos internos du
rante os tres dias da Exposição.

Produtos agrícolas - Para
que os srs. lavradores contem
com mais uns dias r para tra
zerem seus produtos para ex

porem, foi, pela Comissão, pro
rogado até dia 20, o prazo para
recebimento daqueles produtos.
Stands Industriais - Já se

encontram prontos os trabalhos
dos stands afetos ao decorador
da. 2.a Exposição. Convida-se
aos srs. expositores para apro
veitarem a ocasião parà darem
início a arrumação de seus pro
dutos nos respectivos stands.
Diversas firmas, notando a gran
de azáfama que 'precede à noite
de abertura do certame, to
maram a iniciativa e já estão

caprichando na arrumação de
seus stands.

Pecuária Chamamos a

atenção dos Srs. Criadores, que
os animais deverão ser apresen
tados aos encarregados das baias
até às 12 horas do dia 22. Neste

WZJ _

MUIT:A COISA... EM POUCO ESPAÇO
- A famigerada "aliança" não

resistirá ao problema da escolha
de candidatos à deputação esta
dual. Nc PTB haverá a luta
Colodei x Haroldo Ferreira um

pretendente à reeleição, o outro

picado pela mosca azul.i. Já a esta
, .altura, ainda distante a eleição,
criticam-se mutuamente. muito em

bora troquem sorrisos de falsa ami
zade. Colodel responsabiliza o

Prefeito pelo fracasso do PTB e
Haroldo Ferreria sustenta que vai
mal porque não pode cumprir todas
as promessas do Dr. Colodel ...
No PSD nem+é bom falar. Re

gistre-se, apenas, o reaparecimento
do Dr. Orty Machado, cada vez

mais candidato e menos conhecido
na sua terra. Ele é homem da
Cinelândia, das boates, do asfalto
carioca. de Canoinhas deseja. ape
nas, uns votinhos, O diabo é que
há outros candidátos do PSD. Fer
nando Oliveira está hn, Florianopo·

�Jr'" r ,

lis e tem uma velha, conta acertar.
Enfim, aguardemos ...

...:.. S6 os ingênuos não pecebe
ram o sentido da excursão do Sr.
Celso Ramos pelos municípios do
Norte do. Estado, Ele veio a Ca
noinhas e por aqui inaugurou
escritórios do SESI com um ob
jetivo .certo: ferir Leobe�to Leal
que se diz "CHEFE" do Norte
Catarinense e dar um balanço nas

desmilinguidas fOl'ças nereusistas,

Ninguém ignora a, luta aberta,
mais acirrada que a do PSD com

a UDN, a se desenvolver entre
Leoberto Leal e a facção Ramos
do PSD. As entrevistas e os de
saforos trocados' por L�oberto e

[oaquim Ramos pelas colunas do
"Diário Carioca" foram lidas até,
em Canoinhas, Resta saber com I

.quem ficará a pequena sobra do
PSD local, de hedionda memória, ..

I caei�e.,J�)�
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Noticias de interesse para os
.

criadores
e lavradores

•

A Associação Rural de Canoinhas tem a
venda os seguintes produtos:

Sementes de arroz, agulha e amarelão, procedencia Rgs,
Rama de aiplrn - dos melhores produtores.
Vacüría contra boulba - (pipoca) dos pintos, doença que

geralmente ataca no verão entre
os meses de outubro a março.

Piragá Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína - para uso curativo e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços

. reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas,' machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trílhadei
ras e etc.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Associação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves'.

_CASA DE FRIOS
�

Erna Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas
p

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado

Massa de PIzza
Bolachas finas,

Copservas e frios em geral
Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt - PrédioMichel N. Seleme

_- Edifício próprio

A mais antiga
A mais sortida
'A melhor

A preferida

Oficina

R,elâmpago
'. Completa assistência para
I!'!UJ2 ·b"·· I t' do pequeno concerto
ii g ICle e a até a ,reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
,

i

Peças e accessórios

Vendas'il_ vista e a prazo'

Sempre OFICINA RELAMPAGO
/ Rua Paula Pereira

CASA ESMALTE
RUA PAULA. PEREIRA, 362

TEM AO SEU DISPÔR:

Tintas I
em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betoriol, etc., etc.

e massas Sherwin-Williamsfundos

(martelos, torquezas, ali-

f'erramentas
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen-
da, chaves de boca, li
mas, grozas.. brocas, es-
meris, pedras de afiar

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras
FOGÕES ECONÔMICOS

,I-

•

.t., ,

C fé� Só Flâmulas da 2a. Exposição
. a. Marly I Encontram-se à venda nas -seguintes casas: Loja das

Novidades - Casa Erlita - Tipografia Artes Gráficas - Modas
.

A t
.

d
Soulin - J. Côrte - Bar Pérola e Associação Rural.

,

.

ven .... As flâmulas além de representar os quatro setores da
a

.

exposição, Indústria, Pecuária, Avicultura e Agricultura, con,
tituem mais uma atração para os colecionadores.

Preços: De parede Cr$ 50,00
De mesa Cr$ 100,00
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n
=:

� Dr. Aristides Diener
OI

=:
..
..
..

Ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas
a.

.::

ii Dentaduras Anatomicas
� c
:: Rua Vidal Ramos II

i� CANOINHAS Santa Catarina I
___________
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Tintas
.

Ypiranga
Casa Erlita

.

�SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
servires a teu Partido e à Pátria
nas urnas livres.

1 camionete Ford F-3, ano
de fabricação 1952, em per
feito' estado de conservação,
com apenas 38.000 km. Ne

gocio de ocasião.

Ver e tratar com o snr.

LEOPOLDO BUBA nesta
cidade.

,

Procure no seu fOlnecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especíal e canoinhense!

Preço de oc�siã�
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas-de
madeira recém - construidas .:

Tratar com o' sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Utensílios
domésticos '

C!a�4 �t,tit(J,'

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilperme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Negócio d e Ocasião
VENDE-SE uma casa com

três datas, cercadas, no Lo
teamento Jardim Esperança.

Uma à rua Paula Pereira,
um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e tratar naarua
Paula Pereira, 872. 4x

, .

. (

16.11.1957
" ,. "
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Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Nas Vitrines' da Casa Langer, em miudezas tem de
tudo. e mais um pouco.

MIUDEZAS EM GERAL

CASA LANGER

...�

CIRURGIÃO DENTISTA

Trilhadeira's Venda
A Associação Rural de Canoinhas . avisa aos

'plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo
I

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con-
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo .. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 10

Representante R O DO L FO K RO LOW
Rua Major Vieira 479 ..... Canoinhas, se.

Café 'Schmitt
v. s. já experimentou café Schmitt?

Experimente uma vez e então
se á seu preferido!

Brinquedos "

Casa Erll�ja

Um caminhão chevrolet, reformado, ano de fabri
cação 1936 motor Standard=ano 1938 em perfeito estado
de conservação, por preço de ocasião.

" .

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

ROD_OLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PA,NIFICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera c'ontinuar merecend?
a preferência de todos e avisa que brevemente instalara

anexo uma CONFEITARIA especializada' com café.
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Lancado Pelos
,

,

Muito Maior
Rio, 4 (RádioP) -- Reper

cutiU intensamente aqui em to

dos os círculos o lançamento
do nova satélite artificial rus

so, anunciado por Moscou.' O

satélite pesa mais de quinhen
tos quilos ,e gira numa órbita

de 1500 quilômetros de altitu

de. Conduz uma cadela na ten

tativa de levar a vida animal

a 'altas camadas. O satélite rus

so é o Sputnik II ,e os seus

sinais foram ouvidos da Ingla
terra, Japão. Australia, e outras

partes do mundo. Está passando
bem a cadela viajante do espa
ço. O satélite transmite sinais
de dois tipos diferentes. Um

despacho de Moscou informa

que o cientista russo Blagonra
vovaconselhou aos que tiverem
interêsse em captar os sinais do

Sputnik II prestarem atenção a

um silvo. Explicou que êsse silvo

Russos Um Segundo Satélite Artificial,
Desta Vez Leva um Cão a Bordo Para Experiência da Vida. Animal Nas Alturas

dirá aos cientistas como o cão
está reagindo durante o vôo.
Afirmou que o cão recebeu ali.
menta e leva instrumentos que
registram as suas funções com

respiração, palpitações, pressão
sanguínea e vai passando bem.
Revelou também que não é a

primeira vez que "Kdryavyka",
o cão. viaja para o espaço. O'
cientista adiantou que ela voou

nos foguetes e além disso .foí
submetida a treinamento espe
cial em condições semelhantes
ás em que se encontra agora.

UM CÃO A BORDO

Moscou, 4 (UP - Urgente) -

O jornal Pravda, órgão do par
tido comunista soviético, declara
hoje que os cientistas soviéticos

projetam utilizar macacos como

passageiros dos veiculas espé
ciais, em vista do êxito alcan

çado por seu segundo satélite

terrestre, lançado ontem com

um cão a bordo.

FOGUETE À LUA

Cambridge Massachuesset, 4

(UP) - É possível que 051 russos

mandem um foguete à lua ain

da no decorrer desta semana.

Isto foi o que declarou aqui o

diretor assistente do Laboratório

Astro físico Smithsoniano, Dr.
John Rihnaldt, ao. comentar o

lançamento do segundo e enor

me satélite artificial. Explicou
Rihnaldt que os cientistas norte
americanos calculam que, para
levar o satélite de meia tonelada
a mil e quinhentos quilômetros
de altura, .os soviéticos devem
ter utilizado um foguete com

mais de um milhão e 250 mil
libras de fôrça, Essa enorme po-
tência bastaria para levar um

objeto menor até a lua.

seja
Tais

PROVIMI o produto que se esperava, agora tam
bém no Brasil e em CANOINHAS, a

marca que se impôs em grandes países.

PRO VI
Proteínas Vitaminas

PROVIMI

MI
Minerais

Para maiores esclarecimentos e informações, procure os únicos

revendedores do Município de Canoinhas

Com. e Ind. H� Jordan S. A.
Rua Getúlio Vargas, 562

Venezianas e Persianas
para janelas - varandas etc.

,Qualquer tamanho. Sob medida.

Pedidos com Sr. Guilherme Loefler
Canoinhas -:- S. C.

Fone 271

A

J_ CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS -:- Santa Catarina

tem para pronta entrega motores elétricos ARNO,
motores a gazolina de 5 e 9 HP Bugre,

Motores a óleo diesel MNM - Conjuntos geradores
de corrente alternada e 6 .�olts

.

Dínamos de 6 e 12 volts.'
'J'

Melhores preços, maiores giarantidS. 3

Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Sa�ão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes
aparelhos: um secador capacete,
um aparelho para permanente,
uma bacia para lavagem de ca

beça, um secador manual, 2 jo
gos de toalete, e demais ferra
mentas que concernem ao .ramo,

Tudo em perfeito estado ..
Preço de ocasião.

Vende-se ou troca-se por ter
reno. Aceita-se contra-proposta.
Tratar com Walmor Marco na

Associação Rural, ou em sua

residência à rua Anita Gari
baldi, 102. 2x

M·aterial elétrico
CASA ERLITA

Partido Democrata Cristão
Diretório Municipal de Canoinhas

Séde: Rua Vidal Ramos N. 251

Canoinhas, 7/11/1957.'
Ilmo. Snr.

Diretor do Jornal

Correio do Norte

Nesta Cidade

Cordiais Saudações
Temos a grato prazer de co

municar que em reunião da

'Convenção Municipal do Partido
realizada em data de 1°. de no

vembro do' ano corrente, foi
eleita a nova Diretoria. composta
dos seguintes membros:

Presidente - Estefano Wru
blevskí; 1° Vice-Presidente -

� Wilmar F. Friedrich; 2° Vice
Presidente - Dr. Moacyr Bu
dant; 3° Vice- Presidente - Ma
rio J. Mayer; 1° Secretario -

Arno Court Hoffrnann; 2° Se·
cretario - Michel N. Seleme;
1 ° Te sou r E' i r o - Bogodar
Kuczynskí; 2° Tesoureiro -

Antonio, Tomporoski; Orador -
Pedro Reitz. Conselho Fiscal -

.. ,

João José Pereira, Vitor Kurni.
nek, Ludovico Bora, João Scheu

er, Leopoldo Buba e Max Rank.

Atenciosamente

Arno Court Hoffmann
Secretario

Junta Alistamento
(anoinhas

Militar

Em 3 de novembro (de 1957 Francisco do Sul.

DQ Ten. Boneval Pereira da .

Silva.

Ao Snr.
Dir. do jornal "Correio do Norte",

Nesta.

Assunto: Comunicação e sgra
decimento (faz).

1. Comunico-vos que nesta
data deixei as Iuncões de De
legado de Recrutaniente de Ca-

, noinhas, por motive de transfe
rencía.a pedido, para a 1. Bateria
do 5° Grupo de Artilharia de
Costa Motorizado, sediado no

Forte Marechal ..Luz em São
(

E�trou numa

foi adotado na alimentação do g'ado pelos
países mais adiantados. O produtor _

de

.

resultados reais e concretos : SAUDE E PRODUÇAO.
vantaqens são proporcionadas pela marca PROVIMI, que

garante a melhor qualidade em rações. ..

Quando os animais não são suficientemente providos de sais minerais,
veremos como resultado uma produção de leite mais reduzida;

fecundidade dlrninuida; distúrbios da procriação.
Indicações: Aumenta a produção de leite; traz maior fôrça e resistencia

e conseqüentemente mais saúde - Completa a necessidade exata
de minerais na deficiencia existente - Produz maior rendimento
à alimentação - Crescimento rápido e completo do bezerro.

DOSES: Vacas leiteiras, 75 a 100 gramas por dia, misturado à forragem.
Novilhos, 50 gramas por dia; Gado de corte, 40 a 50 gramas
por dia ou misturar 3 sacos fie sal de 60 kgs, com um saco de

.

50 kgs. de sais minerais PROVIMI.
.

SENHORES FAZENDEiROS E AGRICULTORES:
PROVIMI é o produto que fortifica o seu gado, aumenta a sua produção
de leite, dando-lhe maior rendimento e vantagem. Temos PhOVIMI para

pronta entrega; vendas avulsa e em sacos de 50 kgs. líquido.
Acondicionado em sacos de papel e juta.

2. Nesta oportunidade não po
deria deixar de agradecer à digna
Direção do jornal "Correio do
Norte" a cooperação prestada ao

serviço militar, durante o tempo
que exerci as funções na 14&.
DR/16a.CH.

3. Renovo os protestos de
estima e consideração à Direção
e demais auxiliares dêsse orgão,
colocando meus préstimos à dís
posição de todos na Unidade do
Exército em São Francisco do
SuL

Boneval Pereira da Silva
2° Tenente

misteriosa nave
o comerciante norte-americano quasi

. e'5paçO morreu de susto - .Marujos brasileiros
também teriam visto o novo objeto voador - Em
atividade a rêde de radar dos Estados Unidos e

Canadá para localisar os estr'anbos+aparelhos
Kearney, Estado de Nebraska,

6 (UP) - Um agente do Bureau
Federal de Investigações chegou
precipitadamente a esta cidade,
para ouvir o negociante califor
niano que diz ter entrado numa

nave do espaço e conversado
com os tripulantes. Reynhold
Schmidt, que chegou a Kearney
com o rosto branco feito papei
e pedindo urgentemente um pa
dre, diz que seu carro parou na

estrada, perto de uma espécie
de grande balão. Deste sairam
dois homens' que o convidaram
a entrar; e lá dentro encontrou
outras pessoas, que conversaram

com êle em inglês com sotaque
alemão. E disseram-lhe que mais
tarde saberia o que estavam
fazendo. Depois mandaram-no
embora, dizendo que, àgora o

motor do seu carro já funcio
naria, o que se confirmou.' O
mais curioso é que o chefe de

polícia local confirma ter encon

trado, no ponto indicado, os

rastos de dois homens que se

juntavam 80S de um terceiro; e

depois subitamente, todos os tres
desapareciam justamente no

ponto em que Reynhold decla
rou ter embarcado na nave in

terplanetária.

Marujos brasileiros tambem
viram a nave

RIO, 6 (U'P - Também os

marítimos brasileiros informam

ter visto o misterioso objeto
voador, que está preocupando os

norte-americanos. 'Trata-se de
tripulantes do petsoleíro "Petro
brás Sul", _que está navegando
no Golfo do México. Em telegra
ma à United Press, o prímetro
piloto Ernesto Bretz e 'o mari
nheiro Francisco màuricio Ma
cedo, dizem que o fato ocorreu

anteontem 'pela manhã, na parte
central do Golfo do México. Um
objeto do tamanho do planeta
Venus, mas emitindo luz pra
teada forte e variável movia-se
em sentido nordeste. Atingitlo o

horizonte, subiu e desceu rapi
damente antes de desaparecer;

O· INSTRUMENTO da cida-,
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido'
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

Panelas e louças
Gasa Erli.ta"
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATALICIO

HOJE - O sr. Valerio Silva;
o menino- Narciso, filho dó sr.
Donato Haack.

AMANHÃ - As senhoras:
Dna. Jurema, esposa do sr.

Osrr.ar Nascimento' e Dna. Zay
de, esposa do sr. Dr. José Pedro
Mendes de Almeida; as gêmeas
Sonia Maria e Solange Maria,'
filhas do sr. "Wilmar Friedrich;
os meninos Dirceu, filho do sr,
Nelson Scheidemantel e An
tonio, filho do sr. Claudio Lou
renço de Lima; o sr. Alfen
Manoel da Costa.

SEGUNDA-FEIRA - As me

ninas Mariã José, filha de. sr.

Psulino Furtado; Alda, filha do
sr. José João Gonçalves e Ana,
filha do sr. Boaventura Benda;
os srs. Frederico Werdan e Es
meraldino Maia de Almeida; os

meninos Aldo, filho do sr, Hen
rique Wunderlich: Walfrrdo, fi
lho do sr. José Tarcheski; Clér
cio, filho do sr. Orlando Trernel
e Ricardo José, filho do sr. Arno
c. Hoffmann; as senhoras Dna.
Targina Schumacher e Dna.
Erna, esposa do sr. Willí,
Hoepfner; as srtas. Edith, filha
do sr. Francisco Voigt e Helena,
filha do sr. Angelina Ferreira.

TERÇA-FEIRA :_ Os srs.

Miguel Lessak e Bruno Schroe
der.

QUARTA-FEIRA - Os srs.

Adão Corrêa e Carlos Caldas;
,a senhora Dna. Nessicín, esposa
do sr. Elias Cury; a menina
Zilda, filha do sr. Carlos MüI
bauer: o menino Jairo Agileu,
filho do sr. Antonio de Barros,

QUINTA - FEIRA - Os me

ninos Argos, filho do sr. Felix
Rudolf e Orlando H. Watzko,
,filho de Dna. Tereza Watzko;

a menina Ivanir Maria, .filha do
sr, Miguel Androczevecz; as

srtas. Betty Friedrich e Ca
tarina Percíak, filha do sr.

Miguel Pe rciak,

SEXTA-FEIRA - As senhoras
Dna. Ana Maria, esposa do sr.

Justiniano da Silva Quadros
e Dna. Rosa, esposa. do sr. Al
fredo Roesler; a srta. Cecilia,
.filha do sr. Alfen Costa; as me

ninas Iris Maria, filha do sr.

Oscar Pfau e Maria da Gloria,
filha do sr. Honorato B. Pacheco;
os srs. Dr. Adyr Seleme; Al
berto Tokarski Filho e Odilon
Caldas; os meninos Ronaldo
Nelson, filho do sr, Alvaro

Uhlig; Edson Luiz, filho do sr.

Nazir Cordeiro e Henrique, fi
lho do sr. Ernesto Herbst.

Aos aniversariantes os nossos

mais sinceros parabéns.

CASAMEIVTOS
Realiza-se hoje nesta cidade

o enlace matrimonial da gentil
senhorita Roselis Maria, filha
do sr. Carlos Schramm e de d.
Maria da', Luz R. Schramm, com
o sr. Reinaldo 'Crestaní, filho
da sra. Vva. Adelaide Crestani.

O ato civil realizar-se-á na

residência dos pais da noiva em

Três Barras. A cerimonia reli

giosa será celebrada na Matriz
Cristo Rei nesta cidade.

.

Os noivos serão recepciona
dos no Club Canoinhense.

x x x x

Unem-se pelos laços sagrados
do matrimonio hoje em Papan
duva, a gentil senhorinha Hilda
Ulbrich, filha do casa! Julio e

Maria Ulbrich, com o sr. Altair
Antonio Nascimento.

'

«Correio do Norte» cumpri
menta-os desejando telicidades.

I No Cineminha "São

i!iW_i2&.,Mii!kM#il@NM# "PMH M

Francisco"

Domingo, às 15,30 hs. e às 20,15 hs,

Segunda-feira, às 20,15 hs.

IIA Princesa do Nilo"
EM TECHNICOLOR

-'.uMA FANTASIA -

com Debra PAGET, Jeffrey HUNTER., Michael RENNIE.

A V I S O
Paulo Soares, proprietário

de um terreno rural (cerca
do) sito em Agua Verde,
torna à avisar queé expres
samente proibida a passagem
nesse terreno.

'

Não se responsabiliza pe-'
lo que possa acontecer aos

transgressores do presente
avíso.,

Canoinhas, Novembro de
1957. 5x

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
08 seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

V,ENDE-SE
Uma casa de morada, com

5.880 mts.z de terreno, sito na
'

Agua Verde.

Ver e tratar com o proprie
tário sr. Dietrich Siems - Rua
Vidal Ramos. 3x

s. tereza Especial
o seu café

VENDE-SE
Máquina de escrever "Re

mington"· usada, em perfeito
estado, cf carro grande (170
esp.)
Ate.lier de Mecanografia
Praça Lauro Müller, 1;:$2

(estuda-se também troca por
uma' portátil).

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

UDENISTA: O teu Partido
precisa do feu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos pôatos de

qualificação da cidade.

VENDE-SE
"

,

Uma máquina de costura
"Pfaff" grande, para alfaia

te, em perfeito estado.

Vêr e tratar na

Tinturaria Roeder 4x

Rua Paula Pereira, 1.157

C'OMPRE A VISTA E PAGUE MENOS
Açúcar pacote
Leite Ninho
Leite Lactogeno
Leite Nestogeno
Leite Condensado
Farinha Nestle
Creme de Leite
Extrato de Tomate
-Fêijão
Vinagre
Cachaça
Banha
Fermento Fleischrnann
Nozes

,
Castanhas do Pará,

Pregos de Curitiba Pacote de dois quilos55,00
47,00
48,001
48,00
17,50
37,00
22,00
9,00
7,50
2,50
9,00
38,00
13,00
55,00
65,00

12x15
14x21
17x'27
18x36
20x42
Cêra Guaira e Q'Brilho
Cêra Canário
Fio para costura
Fio Ancora em meadas
Zefir especial
Algodão superior com 75 largo
Velas para natal Wetzel caixa com

duas duzias

58,00
56,00
48,00
48,00
48,00
28,00
36,00
4,50
3,50
12,70
13,50

12,50
,

Nova remessa de Porcelanas SCHMIDT refugo:

Pratos, Mantegueiras, Açucareiros, Leiteiras, Bules,
Travessas, Saladeiras, Sopeiras; etc.

NINGUEM V�NDE POR MENOS

'"

.

(vên:4�,s, 'exclusivamente � vista)

..

�

',. ,
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Ceramica IIAlvino Vogtll S. A.
Aviso aos subscritores

Pelo presente ficam convidados os senhores sub3critores
de ações da sociedade anônima acima mencionada, para a segun.
da Assembléia Geral que terá por fim o exame, discussão e

aprovação ou não do Laudo de Avaliação dos bens e direitos com
que alguns dos subscritores pretendem realisar 'e integralisar o

capital subscrito na formação. da Sociedade, cuja Assembléia de.
verá realisar-se no dia 18 de novembro corrente, pelas nove ho,
ras, nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
escrítorío particular sito à Rua Paula Pereira n? 207.

Canoinhas, 12 de novembro de 1957.

(as.) ALVINO VOGT -'o Fundador

-

A Fábrica de Estofamentos e Colchões
de Ernesto Fischer oferece:

Colchões de molas e móveis estofados por preço de
fábrica. V. Sia, poderá adquirir à rua Eugênio do Souza,
299, a vista e em �suaves prestações mensais. Colchões de
molas para casal, Cr$ 1.80(1,00; colchões dupla face, fabricados
especialmente para o nosso clima, com um lado inverno e

outro verão, confeccionados sob medida, pelo preço especial
de Cr$ 3500,00 a vista e Cr$ 4,000,00 a prestações de Cr$
400,00 por mês,

. , ,

Não deixe de comprar bons colchões de molas na

fábrica de ERNESTO FISCHER.
.... 'MM

A V ISO
A. firma J. Côrte tem o prazer de comunicar aos

seus distintos amigos e freguêses que por todo o mês de
dezembro próximo, mudará seus escritórios comerciais

para a 'Praça Lauro Müller, 751 (próximo ao Banco Inco)
onde espera receber a mesma preferência de todos. 3x

Sementes de Milho H I B R I D O

V E N O E - S E I"�A ASSOCIAÇÃO RURAL

Ir ·�ine
'""

Te�tr;-�er�;uz-"
A P R RS EN TA:

HOJE a ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

A PLANfclE IMENSA - Em technicolor

Um documentário de Wajt Disney, premiado pela
Academia de Holliwo cd ,.. .. ,

NÃO HÁ CRIME SEM CASTIGO
com Broderick Crawford e Ruth Roman

Um filme policial cem por cento

Conto da serie: AS Aventuf'ôS do Capitão Kid

o O M I N G O ás 14 horas Censura Livre

A PLANíCIE IMENSA e

TESOURO DO MAR - Em 'I'echnicolor
com John Agar e Rosemarie Bowe

Conto da serre: As Aventuras do Capitão Kid

ás 17 horas " r

DOMINGO --., 20 h
-- Irnp, ate 14 anos

as rs.

UM SÁBADO VIOLENTO
EM CINEMASCOPE

cf Vitor Mature, Richard Egan, Stephan Mc.

Nally e Virgínia Leith.

Tinha quatro balas para defender sua vida e 1.000
formas 'de morrer fatalmente

__:::::__--

2a e . FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr, até,l4 anos

3a. e ia. FEIRA. ás 20 �oras - Impr. até 14 anos

,OS PECADOS SE PAGAM
com Delia Garces, A ndrea Palma, Ramon Gay
Um poema de amor, de alegria e de sofrimento

-----

5a. e 6a .FE�R� - às 20 horas - Impróprio até 18 anos

o ADORADO TIRANO
com Jorge Mistral e Miroslava

Um homem que �enta conquistar ferozmente, uma mulher

AGUARDEM,; ,U GOLPE - As aventuras de
Bufallo Bi.�l :. ,E'ntre a E�pada e a Rosa, etc.

I
,�,: ;'< '1:'
t�, t-

',", ''l!I1':oí�. '

�',
J'�".""
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