
Coroando os esforços de seu

idealizador, será inaugurada, hoje,
dentro de poucas horas, com bri

lhantismo, a 2.a Exposição Agro
Avícola-Industrial de Canoinhas.

O grande certame que mos

trará ao povo a pujança da agri
cultura, da pecuária, da avicultura,
da indústria e do comércio de Ca

noinhas e dos Estados de Santa
Catarina e do Paraná, é um marco

indicador da grande luta pelo pro

gresso do Brasil.

Já não mais se torna neces

sário dizer do valor propagandista
desta Exposição.

Os louros colhidos com' a re

alização do certame em 1953, abriu
novos horizontes para a lavoura e

I

a indústria desta terra. Hoje, quando se vê concretizado o ideal acalentado há tanto tempo, levantamos hosanas ao punhado de brasileiros que,
deixando de lado o socêgo e a comodidade, que desfrutavam como simples cidadãos, erguem bem alto o nome de Canoinhas.

-,

Lá, nos terrenos da ARCA, entre bandeiras e painéis coloridos, desfilará o poderio econômico desta zona, mostrando a todos que 'lá forem,
que o Brasil é grande e maior será, se todos os seus filhos congregarem-se, formando um bloco coêso, na busca do progresso da Pátria.

,
,
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Diretoria da Associação Rural
Os' trabalhos de organização

e composição da 2,a Exposição,
receberam a colaboração de to
dos os membros da atual dire
toria da Associação Rural. Idéias
e sugestões foram apresentadas
afim de que o decorrer dos tra
balhos não sofresse interrupção.
Teve destaque toda a Diretoria
confirmando a confiança que os

lavra deres associados nela de

positou por ocasião da última
eleição naquele órgão.

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
,Desde o inicio dos trabalhos

da 2a. Exposição, de Florianópo
lis onde se encontra a frente
das Secretarias de Viação e

Obras Públicas e Interior e Jus-
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Os cartazes alusivos a 2a. Exposição Agro-Avícola Indus
trial, patrocinada pela Associação Rural dessa cidade, aqui che
garam e logo despertaram curiosidade e simpatia; não se fala em

Canoínhas, menciona-se Santa Catarina como séde da Exposição.
A finalidade de UlI1 conclave corno êsse não é meramente

de exibição, nem tão pouco Exposição no caso presente é sinônimo
de vitrine, corno pensam alguns menos esclarecidos.

A apresentação ao público do que se produz em Canoinhas,'
em Santa Catarina e no Brasil, da margem a que todos vejam
e sintam o progresso do trabalhador rural e vejam também que
êle não está sôzinho atirado a sua própria sorte, que há urna

Casa onde eles podem receber orientação e recursos técnicos os

mais variados.
Essa Casa acolhedora e de utilidade a tôda prova tem

em Canoinhas magna e' sábia direção, que faz com que o trabá
lhador rural local sinta-se seguro e ciente de suas atividades.

A II Exposição a ser inaugurada tem seu significado de
grande acontecimento social pela finalidade a que se propõe;
fazer do conhecimento público que a Associação Rural não é' instru
mento de vaidade mas ferramenta de trabalho e progresso. Ho
mens públicos dos mais ilustres para Canoinhas convergirão
'fazendo com que a Exposição promovida pela Associação Rural
assemelha-se a urna confraternização de todos ao redor de um

sucesso, urna vitoria - A Exposição.
Para V. Exa. Sr. Presidente deve ser motivo de arreba

tadora emoção e orgulho estar a frente de uma Repartição corno

essa em, um momento, corno êsse, em um momento que todo seu

trabalho, sua dedicação e experiência está posto a prova, e sua

devoção à causa colore mais ainda o sucesso de; Canoínhas e de
Santa Catarina. .

O interêsse que está procedendo mencionado conclave da
conta que a curiosidade é geral .. para assistir e aplaudir o que
for exibido; que será a fina flor 'em labôr cotidiano do trabalha
dor rural. A orientação traçada pelo Estado contribuiu de modo
cabal para o progresso Agro-Avícola Industrial qúe estará estam

pado na II Exposição a ser dentro em pouca inaugurada.
O executivo catarinense com sua Assistência as Entidades

de amparo ao Trabalhador Rural, deu prova que seus olhos estão
também voltados para o Campo, que se interessa pelo homem
do interior, em oposição a mentalidade rasteira de alguns que
visam apenas o Bem Estar pessoal e a vaidade bôba 'e pueril de si.

A exposição retrata a orientação -em que está estribado
o Governo Estadual e deixa transparecer sua vontade de assistir
de todos os modos e meios o trabalhador rural, de fazer com Que

ao menos uma vez o homem do interior não se veja ludibriâdo
em sua bôa fé e simplicidade.

Cada cabeça de gado, cada grão de trigo, cada ferramenta
de trabalho, representam rubís e diamantes que ornamentam a

corôa do êxito que vae ser- entregue a Sua Majestade o Estado
que tão bem assistiu e colaborou com a Associação Rural na

Patrulha Moto Mecanisada execução de tão significativo cétro.
da Secretaria da Agricultura Se' êle não mediu esforços e não popou horas de trabalho
O sucesso que certamente terá para que o progresso Agro-Avícola Industrial tivesse um dia corno

a Exposição a ser inaugurada tem hoie, seu nome bem alto e levado além fronÍ(�irà's seus feitos

hoje, recebeu urna parcela de e qualidades, não devem também os trabalhadores rurais medir

colaboração da Patrulha Moto aplausos e manifestações de contentamento a quem lhe propor
Mecanizada da Secretaria da cionou tão, bons momentos que passará ao lado do fruto de seu

Agricultura. Mario Orestes Bruz- trabalho quando da Exposição, que nada �,ais será do que urna.

za, 'Secretário da, Agricultura, demonstração pública fie capacidade e sucesso, que possue a As-

Dr. Celso Ivan Costa, Diretor sociação Rural, sob, as vistas do Estado. "
..

",'

dos Serviços �speciais e Dr. Não poderia Sr. Presidente em tão grata "'hora para ( V.
Alaôr Motter�· qs�"homén� liga- Exa. e para o Governo catarinense,'furtar-me aos cumprimentos
dos a mecanização da. nossa cordiais e dizer de meu rríotiV:,Ç> de satisfação em vêr o trabalho de
lavoura, prestaram toda asssíten-. tódps que nessa terra lut�m �elo Bem Est�.: e progresso de S�nta
eia, com maquinas e tratores..'] (lI( (CONTINlfA,NA QUI;Vll'A ,PAGINA) ,,',i):;;;,

,,'cJ� "".,;'
' '(,

'
. .)

� . �
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CIRCULA AOS SABADOS

Exmo. Sr. Governador do Estado
A cidade engalana-se ao re

ceber a visita do ilustre e

profícuo Governador do Estado
Dr, Jorge Lacerda.
O grande homem público vem

a Canoinhas inaugurar a 2a.

ExpOSição Agro-Avicola Indus
trial, dando com sua presença,
a certeza de sua determinação
de auxiliar o seu povo.
"Correio do Norte" em nome

de todos os canoinhenses, sauda
S. Excia., o Sr. Governador do
Estado, Dr. Jorge Lacerda.

Dr. Roldão de Castro 8. Câmara
A efetivação da grande mostra

qUe hoje se inaugura, foi, desde
o inicio, apoiada efetivamente
pelo Dr. Roldão de Castro Bar
boza Câmara, eficiente diretor
do Centro de Tratoristas e do
Centro de Preparação Agrícola,
alllbos sediados em Marcílio Dias,
nêste Município.
Apresentando-se expontanea

�ente, foi a 'ajuda dêste patrí
CIo, de grande valor para o êxito
da 2.a Exposição.

tiça, deu todo apoio aos dirigen
tes do certame. Seu interesse

publico pelo desenvolvimento e

progresso de Canoínhas, vem

desde que ingressou na politica
catarinense. Um dos organiza
dores da La Exposição realizada
em 1953, a 2,l:l não poude contar
com a sua presença; porém da
capital do Estàdo, atravéz de
ofícios e radiogramas sempre
demonstrou interesse pela rea

lização da 2a Exposição, cujo
exito ele tem tàmbem uma gran-
de parte.,:

.

•
,t>: �\,

Exmo. Presidente da República
Ao Sr. Juscelino Kubitschek

de Oliveira, a Comissão Orga
zadora da 2a. Exposição Agro
Avícola Industrial de Canoinhas,
presta um grande preito de
gratidão.

'

Sancionando a lei que autori
zou a concessão da verba 'para
a realização do grande certame,

demonstrou empenho em con

tribuir para que Canoinhas com

pareça' no cenário nacional, no

lugar que ela merece.

Hoje estará representado na

Exposição pelo Senador Fran
Cisco Benjamim Galloti.

Carta aberta de um colaborador ao Sr. Alfredo
Garcindo, Presidente da Associação Rur.al

São Mateus do Sul,! novembro de 1957

Sr. Presidente da Associação Rural de Canoinhas.

,
,

',.
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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 aipim -" dos melhores produtores.
Vacuna contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

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

Piragõ Granulado - isca envenenada para matar formigas,
&'tm uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

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

p reduzidos.
,

Vacinas:":':'" cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas aqrlcolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trílhadeí
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.

-:t,

CASA DE FRIOS
Erna Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiràs
Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas '

,r
C onservas e frios em geral

Estoque Permanente'
Rua Seno Felipe Schmidt - PrédioMichel N. Selerne

ilIllW_ei!ll'_II!IIIl!liZmlI!IH!!IIIIIII'II!IIlIIiIII& iBl TET57Z'F''''i' ?il1IBiIIII

I A- mais antiga
'"

A mais sórtida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago,
,,< ':Completa assistência para

•

,

,., b· . I t do pequeno concerto
, su,a, U:IC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
•

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAG;O
'r'

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio
",.f"

SB..��ai..t.F5.'imMi,,' RWMNMF

C�ASA
RUA PAUl A PEREIRA" 362-

TEM AO SEU DlSPÚR:

ESMALTE

Tintas!
em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betonol, etc., etc.

e massas Sherwin-Williamsfundos

martelos, torquezas, ali
cates, serras, cepilhos,

IJOrI1!1menta'S formões, chaves de fen-

I" (I '.ii II da; chaves de boca, Ii-

':,
mas, gr,<?,.!Zàs, brocas, es-

.�,; :'�·;;�-:;�:"'i'.i·" li \ meris, pedras de afiar
" ,�
.' ,'Foices, Machados, Cortadeíras, Plantadeiras

��v�,��.G '(')' 'E 5 E C O N"'Õ M I C O S

w"

Tintas' Ypiranga'
Casa Erlita

Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas
SE não fores eleitor Dão serás

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

Café! Só Marly

A'venda
1 camionete Ford F-3, ano

de fabricação 1952, em per
feito estado de conservação,
com apenas 38,000 km. Ne

gocio d e ocasião.

Ver e tratar com o soro

LEOPOLDO BUBA nesta
cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza" Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

PERFUMARIAS
De Diversas Procedências recebeu e oferece a

CASA LANGER

Flâmulas da 2a. Exposição
Encontram-se à venda nas seguintes casas: Loja das

Novidades - Casa Edita - Tipografia Artes Gráficàs - Modas
•Soulin - J. Côrte - Bar Pérola e Associação Rural.

As flâmulas além de representar os quatro setores da
exposição, Indústria, Pecuária, Avicultura e Agricultura, cons.

•
tituem mais uma atração para os colecionadores.

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

Trilhadeires à Venda
.
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

- plantadores de trigo e de arroz, que está . vendendo
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 RO DO L FO K RO LOW
,

'

Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, se.

Preço de
"

ocesião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recern - construidas. V.
Tratar com o sr. Ludo

vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Utensílios'
domésticos

,ea"a, �t,�ita

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

versos modelos

Na Relojoaria
-

Suissa
. de Guilherme 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 na rua

Paula Pereira, 872. 3x

Café Schmitt
s. já experimentou café Schmitt?
Experimente uma vez e então

se á .seu preferido!'

Presentes

para
<,

Natal
",

Casa
_____ .i'W&E 1111 • 4a

,VENDE =S,E

RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICAl),ORA

Um caminhão chevrolet, reformado, ano de fabri

cação 1936 motor Standard ano 193.8 em perfeito estado
de conservação, por preço de" ocasião.

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

=e=:::::::==::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::a:::=::::::::::=::::;=::=:==;::::::::::�:::::!
'D. ••
" d
" "

Ü Dr. Aristides, Diener i�
n, q:: CIRURGIÃO DENTISTA :.
� H
ii Raios X, - Pontes Moveis e Fixas ii
� H
ii Dentaduras AnatomicBs ií
� e

, ii Rua Vidal Ramos H
ii CANOINHAS Santa Catarina ::
II.

'

11"

:;::::H::::==:::::::::::::::::::::::::::::=:::::=�::::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�I:=
'

��

à rua Paula Pereirass/n onde espera continuar merecend?,
a preferência de todos' e avisa que brevemente instalara

anexo uma CONF:EITARIA especializada com café.
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Sempre que um movimento se agiganta, procura-se o
\

realizador da tarefa.

,Nas duas Exposições que Canoinhas deu ao Brasil, um

homem compareceu efetivamente, liderando a 9a,talp.� que se

travava para a concretização do ideal sonhado.
-, Organizando e distribuindo serviços, despachando emissários,
correspondendo-se com centenas de firmas, movimentando-se
pelas cidades e vilas dêste e de outros Estados, consumindo
energias; sacrificando a saúde, multiplicando-se em atividades,
surgiu a f�gura, impoluta e amiga de Alfredo Garcindo. '

Capixaba de nascimento, canoinhense de coração, deu à
terra de Major Vieira, dois certames monumentais, que alerta
ram a, consciência do povo para a riqueza do solo desta terra,

Chamou o homem do carqpo para conhecer as vantagens
do associativismo, ensinou-lhe a melhorar sua vida, e prestou-lhe
assistência em muitos setores. làCidadão possuidor d,e grandes virtudes crist.ãs,' ímpoz a";
si próprio ,a responsabilidade de comandar no oceâno encapelado, �
a náu da 2a Exposição.

'

�
�'Í

..

...

Não admitiu derrotas e não conheceu obstáculos para
levar avante a tarefa imensa.

Incompreendido por alguns, admirado por :r,puitos, Alfredo •

Garcindo prosseguiu trabalhando, batalhando sorridente e sempre
com uma palavra amiga para seus colaboradores.'

I ,

Se temos hoje a grande festa da lavoura e da indústria,
da pecuária e do comércio, lembremo-nos dêste - homem que
enfrentou durante mêses, dificuldades imensas, provando mais
uma vez, que uma terra é grande pelo valor moral e mental
de seus filhos.

Alfredo Garcindo símbolo de tenacidade e inteligência,
recebe aquí, as homenagens dêste semanário, que tem a honra
de contar com seu valoroso nome na direção dêste jornal.

. :�:<:::::::. **********1*********************'t**** .:::::::::,:�:.
• • ii· •

l� Cine 'Teatro Ver,a Cruz; -- APRESENTA: �1
* HOJE - à� 20 horas - Impró�:rio até 14 anos

".:

t, ENTRE A' ESPADA E A ROSA ;ic EM TECHNICOLOR - com Richard' Todd e Glynis Johns
'""

�( Henrique VII e toda a sua côrte de luxúria e prazeres. . . *
� Quantas cabeças decepadas por terem sido governadas pelos corações. . . *

�' COn1!nuõção do �e.����?,�en,�u:ras do Caplião KiO ;t
� DOMINGO - ás 14 horas - Cerisur-a Livre �

ENTRE A ESPADA E A ROSA"
e continuação do-seriado: As aventuras do Capitão KID

-------

às 17 horas - Censura Livre
às 20 horás - Impróprio até 14 anos

O Ladrêão do l�ei
, t com Ann Blyth·;r,Edmund Purdom, David Niven e George Sanders *

,ic Meio-Herói, meio-Bandoleiro," ele se apaixonou por uma dama de alto coturno, roubou f
as, jóias da corôa imperial e caiu nas graças do Ref Carlos II. . . .

�

t .

2�. Feira _" Feriado Estadqal - às 15 h. s, - J»atinée - Censura Livre �
O LADRÃO DO REI em cinemaScope *

�
*
*

�
�

3a, e 4a. Feira - às 20 horas - Impróprio até 14 anos *"

t N' f d V"d em Technicolor �
ic au II ragos a I a com Glynis Johns e Robert Newton *"

t 5a. e 6a. Feir. - às 20 horas - Imprôpr-io até 14 anos �
� Torrente de Paixão em Technicolor \ �
t: com Marilyn Monroe;',',Joseph Cotten e Jean Peters :Oe

:: t� O J A : �e
.

acordo com [I portaria 1/57, dO�)!liz de Menores da Comarca, fica expressamente proibido. o ��,:
• .: Ingresso de menores de (CINCOLt5 anos, I1íIS malillées, mesmo acompanhados de seus PaiS. �:

':*:':::::::::·.�"��1f.)/'.}(".:Jf.••��."·".".lf����.�.:Jf.��)(")(-'. <:::::::,:�:'

DOMfNGO -

EM CINEMA SCOPE

- às 20 horas -Feira2a. Impróprio até. 14 anos

A T'RAGÉDiA CONDUZ O ESPETÁCULO
com Brigitte Fossey, Fausto Tozzi, Xenia Valderi e 'Virna Lisi

"Os ANGUSTIANTES,momentos, sob os aplausos da multidão, da gente de circo"

,

" "
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2.8 Exposição Agro-Avícola Industrial - fPfOoramà
Dia Z2 -

•As 14 horas - Tulgamento' das à'�es e ani�ais pelas
respectivas Comissões.

" . '

.

Dia 23 -- 'As 6 horas - Alvorada;" �,: '

às 9 horas - Inauguração da Exp3sição, pejo Exmo.
Sr. Dr. [orge Lacerda, DO, Governador do Estado.
- Discurso pelo Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo,
DO. Presirlente da Associação Rural de Canci
nhas - Discurso pelo Exmo. Sr. Dr. Jorge Lacerda,
DD. Governador do Estado. - Na séde, da Asso- "

ciação Rural inauguração dos retratos do Sr. Go- _

vernador do Estado e Sr. Presidente da A R C A
-:- Palavra livre; "",,',

às 12 horas - Grande churascada, galiQ5as assadas:
café cOm doces, etc; ,

,

às 14 horas - Torneio galístico combatente,
às 16 horas • Matinê dansante, jogos e diversões;
às 20 horas. Apuração do Concurso "Rainh� ;,da

2a. Exposição"; \

às 22 horas - Baile oferecido a Sociedade e visitantes
pelo ·'Grêmio da Mocidade", com a participação
de "Nelson e sua Orquestra" da capital paulista.

I Dia 24 - 'As 10 horas - Penúltima apuração do concurso "Hainha
da 2a. Exposição; Show radiofônico,

às l2 horas - Churrascada oferecida às autoridades
,

visitantes pela' Comissão Organizadora;
,

às 14 horas - Ultima apuração do concurso "Rainha
da 2a. Exposição" é coroação da Rainbá; ,

às 20 .,hor�s - Projeção de filmes educativos, e industriais.
Dia 25 - 'As 12 horas - Churascada. assados, etc:

às 14 horas � Grande desfile 'de máauinas agrícolas,
de escolares, da Rainha da 2a. Exppsiç�o e de )'a.
vradores montados ,a cavalo; "",i,�.;�$:'í"

"

às 17 horas - Entrega ,solene de prêui'íQs,''er as

e em 'seguida encerramento das fegHvida·d� '" t:.:
. 'INGRESSO c-s 5,00 ,/.� .,{1\

miA 'MWid ',�,
l' i _.,\; .;�
,

.
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Inicia-se hoje às 9'horasl o 3. Campo Catarinense de Tiro aoVôo
Promovido pelo Club de Caça, Tiro e Pesca "Major To

maz Vieira" desta cidade, inicia-se hoje às 9 horas, o Campeo
nato de Tiro ao' Vôo, contando com a participação de todos os

atiradores do Paraná e Santa Catarina.

Foi .estabelecído pelos Dirigentes do Campeonato o se

guinte programa:

3. Campeonato Catarinense de Tiro ao Vôo
PATRONOS: RECIERI GUERNIERI E ANTONIO FRUET

15 pombos a 27 metros - Barragem a 28 metros de um

pombo ate decisão final. 3 zeros eliminam.

Início: dia 23 às 9 horas.

Inscrição: Cr$ 1.540,00 inclusive taxa C. B. C. T.
Inscrição equipe: Cr$ 450,00

PREMIOS: Cr$ 50.000,00
Ao Campeão Cr$ 15.000.00
Ao Vice-Campeão Cr$ 8.000,liO

Ao 3.° Cr$ 6.000,00
Ao 4.° Cr$ 4.500,00
Ao 5.° Cr$ 3.000,00
\

Ao 6.0 Cr$ 3.000,00
Ao 7.° Cr$ 2.000,00
Ao 8.° Cr$ 2.000,00
Ao 9.0 Cr$ 1.500,00
Ac 10.° Cr$ 1.500,00
Ao 11.0 Cr$ l.500,00
Ao 12.0 Cr$ l.500,00

O valor das inscrições 8 partir da 51.8 em diante serão
acrescidas aos prêmios estabelecidos neste programa.

I

MEDALHAS: Ao Campeão: medalha de oUrO
Ao Vice-Campeão: .medalha de ouro oferta dos homenageados

Ao 3.� medalha de ouro e pratá
do 4.° ao 6.° medalha de prata
Ao M. Junior -- medalha de ouro e prata

à Equipe Campeã: Taça e Miniaturas instituidas pela Fede
ração Catarinense de Caça e Tiro.

O Campeonato além de contar com a presença de exí
mios atiradores, também estará presente o Sr. Wiegando Olsen,
um dos incentivadores do Tiro em Santa Catarina e o campse,
níssimo Marcos Olsen, seu filho, cujas presenças são uma ga
rantia de sucesso absoluto na prova de hoje.

Banco In�ústria e Comércio de Santa Catarina S/A.
SÉDE
I

ITAJAí SA N TA C ATA R I N A
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 202..980.700,30
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência.em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 C - LOJA .. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *.. ...

Hua do Carmo. 66 Bairro do Brás _. Bairro da Lapa _ Ba,irro da Luz AgenCia em Ftortanópclls (SC) - Praça }5 de Novembro, 9

,
"

,

}
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhsuma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Telegraficos: ' São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
_

Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).
<

-

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ. Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador, ,Camboriú. Campos Novos. Capinaal, Canoiohas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma Curitibanoa, Estreito. Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, ltuporanga. Jaraguâ do Sul. Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União, Rio do Sul, Rio Negrinho. Rodeio. Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

. _

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taió. Tangará. 'I'ijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Paraoa - Cambará. Clevelândia, -Lapa, Maringá, Palmas, Palmeira,· Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estadó de São Paulo - /Botu�atú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena. Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rro Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

·Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra IMansa.
Escritorios no Estado do Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.;
Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores.

�,
,�

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 1957 - (Compreendendo Matriz e Agências)

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito nó Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Letras do Tesouro Nacional
Títulos e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive 8S do valor nominal de
Cr$ 22.398.500.00, depositadas DO

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito. e as do valor nominal
de Cr$ Looo.ooo.oo, depositadas
no Tes u(Q Nacional, por fôrça
do Decréto HÍi 1), 9602 de 16/8/946
Apólices E,.sbaduais
Apôlicer MutlÍcipais ..

Ações e rhbêntures
Empréstimos em Cz'Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Deecontados
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional· M. Fazenda
(Divisão Imposto de Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil SIA - Deposito
Aumento de- Gapital
Outros Créditos
Imóveis

.

Outros valores

C - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco

-

MÓv-eis e Utensílios
Mâ'terial de Expediente

, Instalaçõea
O - Resultados Pendentes

Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

·E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
O!,lt,fas contas

A T I V O II P A S S I V O

204.216.694,90
103.044.059,60
45.229 224.10
19.995.765,10 372.845.743,70

20.000.000,00
f'

18.970.488,20
83.820,00

2.593.537,30
59.7-11 816.50
571.292205,90
23.735241.90

1 582.fr45 934,20
1.838.407.444,50

55.053.75490
1.341.20

81.359.662,00

2.426.093,70.
12.153 000,00
12.847.000,00
60.634.562.70 4.159.096.579,00

63.467.837,00
3.149.244,00 4.327.073.322,00

F - Não exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

G - Exigível
,." DEPÓSITOS

50.000.000,00
75.000.000,00 125.000.000,00

10,000.000,00
62.500.00u,oo
5.480.700,30 .

248.978.215,70 _

41.756.997,50
5,773.864,90
7.0 9.152,80 303.558.230,90

202.980.700,30

5.632.251,20
4.060.695,80
66.09'3.054,10 75.786.001.10

à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em C/C Limitados
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C .de Aviso
Outros depositas

312.912.500.40
90.053.418,80
809.416.908.20
103.412.908,60
779915.166,60
22.816.279,60
54.262.942,00
94.688.424,90

",

2.267.523.128,10

\

1.155.881.987,10
146.668.779,20

2.013.357.367,70
1.118.426.545,50 4.434.334.679.50

9.513.237.977,20

a prazo

I de Poderes Públicos
I de Autarquias

?'

27.153,90
7:961..449,20

de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio·
Outros depósitos

172.825.141.10
89.210.827,10

267.603,40 270295.156,70
2.537.818.284,80

OUTRAS RESPONSA

BILIDADES

19.204.376,30

154:050.283,40
1.856748.735,10
105".538.431,10

13.284,40

60.293.296.60
1.552.493,30 2.197.400.900.20 4.735.219.185,00

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no País
CQrrespondentes no país

.

Cdrrespondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados 140.7t13.412,40

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia em e custódia
Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

1.302.550.766,30

2.012.913.167.80
444..190,90 2.013.357.367,70

1.118.426.545,50 4.434.334.679.50
9.513.237.977.20

Itàjsi, 12 de �ovembro de 1957 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolfo Iêenaux Bauer, Diretor-Gerente ,;_ Dr. Mário Miranda Lins, Diretor·Ad·
juuto -' alto Renaux, Irineu Bornhausen e AntRnio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral » Reg. DO eRC.SC N° 0.181
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AnO 12' - CANOINHAS . S. Catarina, 23 de Novembro de 1957 : N.475
I· .'�

Impressora Ouro Verde Limitada
PAPELARIA E TIPOGRAFIA

eumptimenEa. de.sej,ando uma fe(L3- estadia

a todoS' 05 Dlsltantes à

2a. EXPOSIÇÃO AGRO-AVICOLA INDUSTRIAL

B�nco Catarinense
Cumprindo programa de ex

pansão, será instalada, em ja
neiro vindouro, nesta cidade,
mais um agência do Banco Ca
tarinense, que terá corno geren
te o ilustre causídico Dr. Moacir
Budant.

A nova organização bancária
de nossa terra, iniciou durante
a semana que passa, a consti
tuição de seus quadros discentes"
arrolando 'p a r a, seu conselho
deliberativo cidadãos de projeção
na vida financeira do município.
"Correio do Norte" almeja

ao Banco Ga-tarinense um ca-.

minhar firme na senda do pro-
.

gresso da terra barriga-verde.

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

Pelo 10°. aniversário de sua atividade em Canoinhas

ALFREDO WALTER BACH, proprietário da

CASA
agradece pela preferência .corn a qual tem sido

distinguido desejando conserva-la para sempre

. '(o ." ,

I

.! \. .)�
�

.
!, "

Carta aberta de um colaborador
(conclusão da la. página)

Catarina, plenamente realizados nesse setor que êsse conclave
abraça. .

.

Minha satisfação é grande em vêr vitorioso o Ideal de um
grupo de homens que tem em Canoinhas um representante como

V. Exa., dotado de todos os requisitos essenciais a um sucesso

que já s� afigura inteiro e total.
.

,I'
•

SENADO FEDERAL

PROJÉTO DE LEI DA CâMARI - H. 220, de 1951
(N° 2.526-B-1957, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder executivo 8 abnír, pelo Ministério da
Agricultura, o crédito especial de c-s 2.000.000,00, para
auxiliar a realização da II Exposição Agro-Avícola-In
.dustrialno Mun de Canoinhas, Estado de Sta. Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
,

.

Art. l° É o poder Executivo autorizado a abrir, pelo Mi-'
nístério da Agricultura, o ,crédito Especial de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros) para auxiliar a realização da Il Expo-

'
.

sição Agro-Avícola- Industrial no Município de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina.

Art. 2·°. O auxilio de que trata' a presente lei será entre

gue à Associação Rural de Canoinhas, entidade patrocinadora da
exposição.

'Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrario.

projeto publicado no "Diário do Congresso Nacional" 'ôe
9 de outubro de 1957.

A Assodaçªo Rural de Canoinhas é nessa hora o espelho
da fecundidade da/Administração Pública de Santa Catarina que
cada vez mais tem seu justo valor reconhecido e aplaudido em
todos os quadrantes do Estado e do Brasil.

Transmita Sr. Presidente, ao responsável 'Pela Administra
ção Pública de seu Estado, minha simpatia. e grande contenta
mento em 'perceber que em Santa Catarina há administração,
firmeza, caracter, trabalho fundamentado e concatenado que visa
uma méta, que tem uma finalidade estribada nos, sadios princípios
da Moral e da Decência.

Aceite V. Exa. meus cumprimentos calorosos pela" reali
zação da 2a. Exposição Agro-Avícola Industrial e transmita a

todos os homens responsáveis pela Administração do Estado, minha
simpatia e aprêço pelo seu trabalho meritorio que no momento
reflete e se retrata em Canoinhas, através a Exposição promovida,
pela Associação Rural dessa próspera cidade.

�
,

PAULO L JACQUES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A "Loja das Novidades", tem
a grata satisfação de convidar a

culta Sociedade Canoinhense, para
I� assistir. ao desfile de Modas deIII

, Verã,?, que fará realizar no baile

do dia 24 do corrente nos salões
do Clube Canoinhense, com inicio
as 22,30 horas.
Participarãc do desfile de Modas
de Verão as gentis Senhoritas:

Renove ou peça, uma assinatura do

-o ESTADO DE SÃO PAULO"·
DARCY WIESE - Agente em Canoinhas

I '

·t AGRADECIMENTO
Viúva Leonora Kawa, filhos, genros e netos vêm

p,?r intermédio dêste semanário, formular seus agrade
cimentos aos Drs. Reneau Cubas e Mário Mussi, pela
sua pronta atenção prestando seus serviços médicos e

ao Iceumo: Padre Frei Modestino, pelo conforto espiri
tual ministrado ao seu inesquecioel Pai, Sogro, e Avô

Jo'ão
'

Ka'Wêl
falecido ã 18 do corrente.

I

� I
r
I
I'

, Aproveitam o ensejo para convidar ó,s 'jJ-arentes,
amigoS. 'e� ao -pooo em geral, pata assistirem a; Missa
de- sétimo dia, na Matriz Cristo Rei, às 7 horas. do
dia 25 do corrente.

A todos sua eterna gratidão.

A V 180
\ 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;:i:t Praça Lauro Müller, 751 (próximo ao Banco Inca)
onde espera receber a mesma preferência de todos. 2x

Alzirinha Correa, lolanda Wilhem,
lndia 'Morena Schramm, Lourdes

Malon, Waly Zierhut, Nilza Bay
ersdorf, Zagala Marja Seleme,
Clea Denize Lempke. N e I i d e

Maria de Andrade, Astrit Friedrich,

ILaudelina Pereira, Dea Maria Nu
nes Pires, Norma Haensch, Ovidia

�; l
i'

Witt, Sonia Paul, Terezinha Uba,
Diva Tavares e Lenita Ferreira.

Contamos aindó �om a presença
da gentil Srta. Neusa Pfau, Miss
Elegante de Blumenau.

.

, Participarão tambem do desfile,
representantes dos Clubes Talia

I e Joinvilense da ci�a�e de JoinvilJe'
Nota» Os Belíssimos / chapeus

apresentados neste desfile de mo.

das, são uma especial colaboração
do "Atelier Rainha" de Curitiba.

Agradecemos a presença do Sr.
Roti Day, representante do Me.
lier Rainha.

Rainha da 2a.
Apuracão realizada dia 21, na Loja das Novidades
Maria Tereza Miranda Lima 1080 votos; Therezinha

Machado 932 e Jucy Reineit 335 votos. Amanhã, às 14
hrs., última apuração.

s. Tereza
k

EspeCial
o seu café

Panelas e louças
Casa Erlita

reça uma demonstração em sua pr.6pria'
eesídêncla, sem nenhum compromisso
de compra e conbeça estas vanlageu
de PRIMA:

• lava 4 quiles de roupa em 8. minu.tosl
• não requer instalação especial
nem fixação ao solo!

• não exige água quente!
• ,38sta apenas Cr$ 5,00 de energia:
elétrica por mês! '

• garantia de dois imos f
• asaístêncta técnica permanente'

·,1-.1
.

'III
�\

Si
1\ .

�II

�

I,

----------------�

PRIMA ti paga pela pa-ópI'ia 8<onoml.
que prcporcfenn, PRIMA aumenta "
durabilidode da rUllp"

Praça
Lauro Müller 203

CANOINHAS

CaFé?

Exposição

Venezianas e Persianas
para janelas - varandas etc.

Qualquer tamanho. Sob medida.

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

Fone 271

Rua Vidal Ramos, 701

Fone 125

Canoinhas - S. Catarina

oferece aos seus fregueses os afamados artigos
eletro domésticos ARNO e WALlTA_

Liquidificadores, batedeiras, enceradeiras, aspiradores
de pó e ventiladores/de AR DIRIGIDO.

Sem comprornlsso -vlsite a loja J. Côrte •

-Átençáo Comércio e IndústrIa do

MunIcípio de Canoinhas

E'XPRESSO JOINVILENSE LTOA., tem' o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas
mais uma de suas Agências de Transporte, tendo sido
nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma

Rimon Seleme .& Ciso (Fábrica de Vasos de Xaxim),
com séde a Rua' 12 de Setembro, 75,7 - telefone 255 .

.. ,

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio

de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
etc., com preços especiais de São Paulo a

Canoinhas de Cr$1,40 por kilo de carga.
'.

. ...

I
.

Para melhores informações os interessados queiram
dirigir-se aos nossos agentes Rimon Saleme & Cia.,
que serão atendidos com a máxima satisfação.

Pela preferência! que nos for dispensada agra
decemos penhorados.

EXPRESSO JOINVILEt�SE LTOA.

lUDO POR PRE(O DE FÃBRI(A
Para o Natal encomendem desde já um presente

que sempre agrada. Temos para pronta 'entrega:
Grupos estofados a partir de Cr$ 3.800,00
Divãs a partir de Cr$ 1.500,00
Colchões de molas para casal' Cr$ 1.800,00
Colchões para inverno e verão Cr$ 3500,00
Fabrica-se qualquer tipo de móveis estofados por

encomenda. Agora com variado sortimento de tecidos para
estofamentos a disposição e escolha do freguês. Ganhe di

nheiro comprando mais barato na EXPOSIÇÃO DE MOVEIS,
à rua Eugênio de Souza 299, na Fábrica de Estofamentos e

Colchões de Ernesto Fischer.

Sim, mas caFé bom! ASTRO o

,
,

.

#

e preFerido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE
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,

23-11.1957

Ilmo. Snr.

Rolf Walter

N/Cidade
,\ Presado amigo e colaborador

Foi com surpresa qUE:: a presidencia do Horpital Santa

Cruz, recebeu o vosso oficio no qual pede a dispensa do cargo
de 10 Secretario.

Considerando o motivo porque tomou tal deliberação, que
é a transferencia de. vossa residencia para a cidade de- Joinvile,
não tem a presidencia, assim como a Diretoria do Hospital, outra
deliberação a tomar, sinão atender o vosso pedido.

Todavia, a Diretoria do Hospital' Santa Cruz, não pode
atender o vosso pedido, sem primeiro prestar-vos com justiça uma

homenagem condigna, para quem desde o inicio da renova!ão de

Hospital, esteve cooperando e estimulando para a conclusao d�
monumental obra de caridade que Canoinhas muito carece. Ha

mais de 10 anos que vem hornbro li hombro com a Diretoria, ope
rando para maior engrandecimento da- casa. Esse vosso trabalho
na frente da Secretaria, durante o longo período só trouxe be
nefícios ao nosso Hospital e neste momento em que devísamos
noVOS horisontes, eis que pós priva de VOsS;'l colaboração. O Hos

pital Santa Cruz, a Sociedade e o C�mercio desta terra hão de
sentir a vossa ausencia, porque em tôdas as esferas, la estava o Paulo Soares, proprietário
vosso honrado nome ligado para trabalhos construtivos e sempre / de um terreno' rural (cercavitoriosos com a vossa lucida opinião do) sito em Agu� Verde;

A presidencia do Hospital, considerando os relevantes torna à avisar que é expres-
serviços prestados pelo amigo, consignará em ata um voto de samente proibida a passagemagradecimento é louvor bem como dará à uma das salas do novo

'nesse terreno..�dificio, para o qual tanto contribuistes ° nome de ROLF WALTER,
ficando assim perpetuado o sincero reconhecimento, do HOS�ITAL Não se responsabiliza pe
SANTA CRUZ, pelo vosso expontaneo trabalho � çooperaç.ao. -l Jo que possa acontecer aos

Agora, depois de manifestar esta pequena homenagem transgressores do presente
em letras, a Diretoria aceitando o vosso pedido, almeja ao amigo aviso.
sincero e leal um futuro cheio de progressos e felicidades e com uma

Canoinhas, Novembro de
mensagem ao povo de Joínvile para onde . vae fixar-se, cuja

4t95i. Xmensagem se resume apenas no seguinte:
,

JOINVILENSES. .. Enriquecestes o vosso patrímonio
Social, Comercial, Cultural e Indus
trial, com a feliz aquísição de

ROLF WA�TER.
Aceite o amigo o nosso sincero abraço e o nosso repetido

voto de felicidades, extinsivo a vossa estimada familia.

Pela Diretoria do H. Santa Cruz

o extiilto PSD tresbarrense,
se existisse, ficaria com Nereu e

Ferl\ando Oliveira,' contra Orty e

Le9��J;.to. Enfi� ��uardemos os c�p�<l.1,le
----------------------:..:-���� ........---��----------------------t;

Hospital Sta. Cruz
Canoinhas, 14 de novembro de 1957

'

João Selerne Presidente.

MUITA COISA ...

EM POUCO ESPAça .

- O drama do PSD loc�l é' de I acontecimentos ...
causar piedade. Orty, candidato à

Há 6 meses que o Prefeito Re-d,��putação Estadual, conta com o

lâmpago desmanchou uma ponte�p&io de Leoberto e combate,
em Anta Gorda e até agora nãoabertamente, Nereu Ramos. seu
construiu outra. Os progressistasvelho chefe que desatendeu todos. habitantes daquele prospero Dis-�ed�dos que recebeu. A advocacia

d
.

da SUMOC deve a Orty ao ex-
trito estão impossibilitados e VI-

rem a cidade e até em casos deS,enador Ivo d'Aquino, seu sócio doenças, não podem levar médicosda: Aloamar. emprêsa de auto lo-
O para, atenderem seus' doentes. Mastações que foi para a greta.

lugar de sub-sub-sub consultor do o que será que faz esse "prefe iti
.. nho" com tanto dinheiro arrecasub-sub- consultor juridico do Mi-

dado'? Por favor srs. aliancistas,njstério da Viação, deve o Orty à
tenham pena dos nossos bons la-!untada bondade do Dr. Leoberto ...

vradôres. Peçam para esse seu
Orty, portanto, é do PSD Leo- aliado e Prefeito, trabalhar peloberto, inimigo do PSD Nereu. menos, duas horas por dia. _.
Albino é fiel a l'l ereu. Aderbal '

é o maior acionista da • 'Gráfica
.
Santa Cruz". T�rcisio, alem de
credor e ex-sócio é fiel a Leober
to. Miguel Procopiak "deixará a

tropa" se essa, abandonar Nereu,
a grande "madrinha". Generoso,
ficará no meio, generosamente, até
a palavra de ordem do Dr. Fer.
n�.ndo de Oliveira.

- Está de parabens o "Prefeito
Relâmpago" pela iniciativa' que
tomou mandando arrumar a rua

Paula Pereira para a 2a. Exposi.
ção Agro·Avicola Industrial e pela
colaboração "integral" que vem�
dando a essa grande festa do Mu-'
nicípio. E por falar em colabora
ção o. BV, o maior do sul do
mundo, que se diz animador das
b6as causas, tem feito enorme pro
paganda da Exposição nas suas

colunas ...

Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Salão 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. Ix

Experimente
Café MARl-Y
O MELHQR

A V I S O

UDENISTA: o teu Partido
preçisa qÇl teu ",O�Q. Inscreve
.te eleitor imediatamente, P;fo
curando um, dos póstos de
qualificação da cidade.

Perdeu-se
no trajeto B��ª Vista do

Toldo a Canoinhas, uma

placa de caminhão ç] Farol

sinaleiro, n" 2�-:;SO":93, per
tencente ao Snr. Leopoldo'
Ko,ch.

ài�Üif�Gq-se �" qttelIl en-
.

tregar nessa reda,i,ã'Q 9U ao

respectivo dono.
'

BICICLET-A
Vende-se uma Prosdócimo

em perfeito estado de nova, à
vista ou à prazo.
Tratar com o proprietário,

Snr. Augusto Pereira,' em Xar

queada. Ix

VEN DE-S E
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. 2x

o
INSTRUMENTO da cida·

dânia é o teu título eleitoral.
A democracia e o teu Partido

precisa0) de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes Rara poderes
ser.vH08.

. I
·,'t

Colaboração de J. WZOREK
NOSSAS CARROÇAS

Quasi cada' região tem seus'

tipos especiais de carroças para
a lavoura. Os carpinteiros e fer
'reiros já estão acostumados com

isso. Comparamdo um veículo
médio. numero 18, fabricado em

Canoinhas, Porto União ou

Itaiópolis, com o mesmo numero

fabricado nos municípios vizi
nhos de Curitiba, ..::__ notamos

grande diferença entre tamanho
e peso. As carroças paranaen
ses são feitas geralmente de,

cangá.. as nossas na maioria de
cabreúva (myroxilon toluiferum)
Quais são as melhores? Ambas

apresentam vantagens e desvan
tagens, pois as do "tipo paranaen
se" não resistem por muito

tempo ao transporte de vclurnes
pesados como p. ex.: Ienha, sa

cas com erva-mate etc, mas são
muito boas para transporte de
milho em espiga Etc. Rodam
levemente e podem ser puxadas'
com facilidade, ao passo que,
as catarinenses, devido ao peso,
consomem mais fôrça de tração.
Para o serviço exclusivo da pe
quena lavoura é passeios; o

carro ideal é o '''I? paranaense".
Mas, para os", que além. disso

,precisar�m transportar pf'SOS
volumosos convem mais um "18
catarinense", Mªterial' elétrico

CA5AERLITA
" • • flI, � .? "

cuia com casca bem grossa e
resistente. Um amigo meu fez
este "cruzamento" e depois deu
me uma cuia bem forte que
obteu por este processo.
Quem quer experimentar?

FAGULHAS
Ao caminhar pela estrada ve

jo um frango dos Ieghorns que
está fugindo com uma casca de
banana no bico. Um leitão cer

re atráz para tomar a casquinha.
Tomou e consumiu-na. Não é:
de admirar, são animais. Tam
bém não é para imitar.

•

VENDE.-SE
Uma máquina de costura

"Pfaff" grande, para alfaia
te, em perfeito estado.
Vêr e tratar na

Tinturaria Roeder
Rua Paula Pereira,

4x

1.157

Cafç

Santa Tereza Especial
para o seu :rn�lhor paladar.,

QUt;M Ql)�R?
Dizem que, plªqts,!lqo numa

cova duas sementes de abobora
"menina" e duas de porongo "pa
pudo", este crescerá e o seu

fruto transforrnar.se-á em bela

.Assine!' Leia! Divulgue!
,Correio do Norte

ServiçQ Militar
Atenção convocados

candidatos a Paraquedistas
De ordem do Exmo. Sr. Chefe

Todo cidadão da clase de 193.9
e anteriores, residentes nos Mu
nicípios de Canoinhas, Papanduva

.

e Itaiópolis, ainda em débito com

o Serviço Militar. deverá compa- do-MR/5, .aviso aos convocados
.

recer ao 20 Batalhão Ferroviário' candidatos ao Nudeo Divisão Ae
-::- Rio Negro, para �J;I,sepçãÇ> e l]C[1t�rre!\t,�e. qu� os e:x;alpe� serão
Seleção, entre 12 de novembro a realizados de l0 a 10 de dezern-
10 de dezembro do corrente ano.

' bro de i957, no' 200 R. I. em

O cidadão que deixar de' com- , CU.l;l�TIRA.
parecer, SERA' CONSIDERADO, N�,o há: possibilidade de inspe-REFRATAHIO e sujeito à- �ult!:\ �ã�:'\sa-áde .e� FlorianóI?olis.d/e Cr$ 50,00.
.' �AM d� Can,oin,,�!!s, 7i\lif�%7 . J�M de CanpiWtªs;..1�/ll/1957

'I
Dr. Haroldo Ferreira', ,i r». Haroldo Ferreira
Presidente da JAM Presid�nte aa JAM.

IIArmas e municões parti) .

v. Sia. desejando adquirir uma boa e.s�i!,f
garda para sua caçada ou esporte, mUnlçoe:s
em geral, anzóis, linhas de nylon e demais
acessórios, visite a loja J. Côrte onde encon

trará todo o equipamento a seu gôsto pelos,
melhores preços.

J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Posfa], 76.

Canoinhas - Sta. Catarina 4 I,
r

Reforma de grupos estofados para o natal
A fábrica de estofamentos e colchões de ERNESTO

FISCHER comunica que está aceitando encomenda de refoF
ma de grupos estofados para o nataL V. Sia. está com o

grupo estofado velho ou feio, não compre outro. Entregue-o
para reforma na f�brica d.e colchões de ERNESTO FISCH.Ii;R
que te-lo-á novamente novo. COI})4IÜ.c� também que, t;sto,,:
famentos e reformas de assentos: de automoveis e cami�h�t:s,
são executados com :rapidez e a pre'ços módicos.

.

""".'1(-:"_. ,. ",,�-_a-� ..._ " ..... ,,, •. '.......; ....'ii<.� ,-. _ �or'.J1''','1'

PA R A F E R IDA-S,
E C Z IS MAS,
INFLAMAÇOES,
C Q C E I R A"S,
F'RIE1RAS,
ESPINHAS, ETC.

"

'l, 'I
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Deputado Benedito
,

Terezio de Carvalho
Na Assembléia Legislativa do

Estado o "seu" Dito labutou em

pról da 2a. Exposição.
O ilustre deputado canoinhen

se encontra-se entre nós, pres-

tigíando e dando assistência aos

trabalhos finais do certame.

De sua decisiva cooperação e

profícuo trabalho, Canoinhas re-
'cebe hoje a demonstração de
sua capacidade e determinação
de engrandecer a terra .que o

elegeu deputado.
Ao Sr. Benedito Terezio de

Carvalho Junior ashomenagens
do "Correio do Norte",

FAZEM ANÔS:
HOlE: A Sra. Dna. Ade/ai",

de esp. 'do Sr. Guilherme'
Varella,' os Srs. Rui Seleme,
Narciso Leonardo Rutes e

Adelio Karuat; os' meninos
Aroldo, filho do Sr. Alexan
dre Knopp, Wanderley, filho
do Sr. Henrique Neustaedter
e Silvio, titho do Sr. Antonio
Karvat; a Srta. Odete Furta ..

do, a menina Maria do LOUr
des filha do Sr. Antonio
Cubas. "

" .

AMANHÃ: OS Srs, Eduar..
do P, ust, Francisco Palatins»
ki, Willy Hautte, Oswaldo
Voigtçfose Wibbelt e Manoel
Finta; os meninos Antonio.
Dario filho do Sr. Darcilio
Hostim e Daniel filho do Sr.
r&lix Bialeski.

Slj,OUNDA"rEIRA: As se»
nhoras .Dnas. Maria, esposa
do Sr, João C. Oapski e Adai
ra.. esposa do Sr. Pedro Sil»
ueira; a SI ta. Sibila Bechel;
a menina Lucia.filha do Sr.
Iaroslau Sidorak; O Sr. Es
tanislau Krisan.
TERÇA::FElR.A: As Srtas.

lris Stratmann e Terezinha
Seleme; a Sra. Dna. Irene
êsposa do Sr. Horst Winter.

QUARTA",FElRA: A Vva.
Sra. Da. Vitorina Üliskooicz;
os. gemeos 1zoJefe Terezinha
e Iaime José, filhos do Snr,
Miguel Androczevecz; a meni
na Bernadete, filha do Snr.
Faustino Scheuer; o Sr. R.o
dolto Schaal.

.ducy Varela
Convidado. pela Díretoría

'

da
Associacão Rural, aceitou a in
cumbencía de decorar e dese-

nhar a 2, Exposição. Seu trabalho
ultrapassou todas as expectati
vas, pois além de pintar e

desenhar todos os stands, ainda
cooperou em todos os setores
da Exposição, oferecendo suas

idéias e sugestões que foram de

grande valia para o exito do
certame. Sua capacidade de pro
dução levada a efeito nos tra
balhos de construções e decora
ções, ainda contou com a sua

. inteligencia, causa principal do
sucesso dos pavilhões industriais
e de toda a Exposição. Tudo que
atacava, fazia-o de rijo. Não
se deteve nem diante de doença,

. QD/NTA"FE/RA: OS Srs
André Lesnioski, e Lauro
Michel; os jóvens, Joaquim
Fernandes Luiz r». e Fran;:·
cisco Krisan. "

SEXTA"FE/RA: A senhora
o-« zn«. esposa do Sr. Al
fredo de o. Üarcindo; os 51'S.
Euelasio Vieira e João F. A.
Siems; a srt. Siomara Corrêa

Cumprimentamos a todos
desejando felicidades.

Chegou a cair diante de stands
com a lata de tinta na mão;
mas não deixou-se vencer. Um
verdadeiro heroi da 28 Exposição.

Walmor A. Furtado
Incansável COlaborador e coo

perador, Empregou o maximo de
suas energias a fim de que a

realísação da 2a. Exposição pu-

Esforçado, trabalhador, deu mais
uma vez, grande demonstr8�ão
de interesse pela sua terra na
tal. Fez tudo e cooperou em
todos os setores da Exposição,

Cumprimenta

Orlando Nascimento
Funcíonarío da ARCA, duran.

te os trabalhos da Exposição,

(

a
•

Waldemar Knüppel
Elemento de ligação entre a

ARCA, o comercia e a industria,
Waldernar Knüppel percorreu'
em companhia de Walmor Fur
tado, todos os municípios in

dustriais de Santa Catarina,
conseguindo que outras índus-

trias tomassem parte na nossa

Exposição, Possuido de grande
experiencia adquirida na Pri
meira Exposição onde já havia

se revelado um ótimo colabora
dor, na Segunda, a fim de dar

cumprimento a tarefa que se

achava investido, trabalhou dia
e noite dando o maximo de suas

..

energias para o sucesso que
certamente terá a 2a. Exposição.

o Dep.

assumiu a responsabilidade da
físcalísação geral, função em que
desempenhou-se a contento, Res

ponsavel ainda pelo Horto Flo
restal, acordo com a Associação
Rural, organisou o viveiro de
essencias florestais. O exito da

Exposição muito deve ao seu

trabalho. , I

Adaime

CANOINHAS - Rua Paula Pe{eira, 362 - STA. CATARINA

Sementes de Milho H I B R I D O

V E N O E - S E NA ASSOCIAÇÃO RURAL

No Cineminha "São Francisco" (Fone 115)

ROTHERT E- elA.

as autoridades e visitantes à nOJ'J'a
•

I

2a. Exposição

Agro- Avícola Industrial

ESMALTE

�PEl()S .!L4IRES Não vira
e .IfaJ O CD

"W

e§ �. Re�:�:�: aA::!��a,p�radi�
ANlVERSARIANTES DA SEMANA nâmico deputado Elias �-

daime, autor da lei que deu

auxílio á 2.a Exposição, acha
se impossibilitado' de com

parecer à inauguração do

certame.

Nascimento
Engalanou-se dia 1. do cor

rente o lar. do feliz casal dna.
Liana-sr. Sadi Seleme, com o

nascimento do robusto garoto
Roberto Cassiano.
Nossos parabéns.

. Falecimentos
Acometido de mal súbito,

faleceu sábado último, nesta
cidade, o benquisto cidadão
sr. Bernardo Wendt, que por
muitos'anos lutou no comer

cio local. Deixa viuva Dona
Adelaide Budant Wendt e

grande descendencia.

A família Budant-W,ndt
nossas sinceras condolencias.

dessé ser feita com exito, Aten
deu todos os setores, inclusive
a fiscalísação do setor constru
ções. Dotado de grande interesse

( pelo desenvolvimento da ARCA,
mais uma vez revelou-se um

. excelente cola borador. Conhece

pe-rfeitamente as coisas agricolas
o que muito ajudou a confeção
do pavilhão do lavrador.

o sr. Alfredo Garcindo,
Presidente da Assoe -. Rural,
recebeu esta notícia por in

termédio do telegrama que
abaixo- transcrevemos:

"Lamento impossibilidade
comparecer exposição pt So
licito representar-me festa pt
Abraços Adaime".

Assim sendo, será o ativo
e inteligente político repre
sentado na grande festa de

hoje, pelo Sr. Alfredo 'Gar
cindo, que repartirá esta
missão com o secretário do

\

deputado canoinhense, sr.

Ari Lopes Martins, que acaba
de' chegar a Canoinhas.,

"O dia em que a terra
u

parou

Amanhã, ás 15,30 e às ,20,15 horas.

Segunda. feira, às 20,15 horas.

.

Quem são os 'I'rípulantes dos Discos Voadores.

E o que vêm fazer na Terra ...

•

!

'.

Após breve enfermidade,'
veio a falecer na madrugada
de segunda-feira, o venerando
cidadão sr, [oãa Kawa, que
contava 70 anos de idade.

A' ramUia 'Kawa nossai
sinceras condolências .

. Nascimento
Sueli de Fátima

Acha-se engalanado o lar
do casal Adernar Oliveira
Oodoy, residente em Felipe
Schmidt, com o nascimento
de uma linda garotinha que
na pia batismal recebeu o no

me de Sueli de Fatima.
Votos de [elicidades do

"Correio do Norte".
' ...
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