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Todas
foram
assistir

as autoridades
convidadas para
a 2a. Exposição

OiI�t�r c Re�at�r:
FONE, 128
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víou seu representante, Senador
Francisco Benjamin Gallotti, po
rém o telegrama comunicando
essa representação, datado de
19 de novembro, chegou em

Canoinhas dia 23 depois das 12
da manhã.
Inúmeras outras. autoridades,

inclusive Prefeitos e Presidentes
de Associações Rurais de outros

municípios estiverem presentes
ao ato inaugural;

Precisamente às 10 horas,
chegou o Sr. Governador acom
panhado do Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, Sec. de Viação e

Obras Públicas; Sr. Mario Ores
tes Bruzza, Sec. da Agricultura;
Sr. Manoel Marques Bràndão, do
Conselho Coordenador do Abas
tecimento; Sr. Ari Souza Martins

A Comissão Pró Organização 2.a EXPOSIÇÃO
AGRO-AVICOLA INDUSTRIAL patrocinada pela Associa

ção Rural de Canoinhas, realisada em 23 de novembro

p. findo, por .nosso intermedio informa que. t,o�as as au-'

toridad�s tanto locais como de outros Municípios, foram

convidadas para assistir a inauguração da Exposição. Os

corivites que muitos dias antes da inauguração foram

expedidos, com bordas verde e amarelo, foi o convite ofi

cial aprovado pela aludida Comissão. Na parte interna, de
um lado o convite e do outro o programa da exposição.

É de praxe em festa de Exposição, recepcionar
as Autoridades no local. Somente se constroi . palanque
oficial, quando' a data da inauguração da Exposição, coin
cide com um feriado nacional ou outra data de magna
[mportanciá da historia do BrasiL No parque interno da

Exposição foi construido um palanque que' se chamou oficial,
apenas para a entrega dos prêmios e serviços de auto

falantes. Está sem razão o jornal "Barriga Verde" quando
na sua edição de quarta-feira passada" disse que as au

toridades não foram convidadas e nem ele próprio, quando
na realidade, num número anterior, transcreveu o convite

que a Comissão lhe' remeteu pelo correio.

O telegrama do Exmo. Presidente da República Sr.
Juscelino Kubitschek, comunicando que seria representado
na 2.a Exposição, pelo Sr. -Francisco Benjamin Gallotti,
foi recebido pelo Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da

ARCA, no dia 23 às 12 horas da manhã.

Não pretendeu o Sr. Alfredo Garcindo, quebrar
qualquer tradição brasileira, Foram" expedidos convites a

todas as autoridades de Canoinhas e de outros Municípios.
Si alguem não os recebeu, a culpa não cabe' ao referido

Sr., nem a nenhum membro da Comissão.

Pm�ri�tôri� : �. C. ��R�Al��
CAIXA POSTAL, 2

üercntc : nHA�S, �mMt

Congratulações· e impressões da 2a. Exposição
Transcrevemos telegramas e

ofícios recebidos pelo Sr. Al
fredo Garcindo, Presidente da
Associação Rural de Canoinhas,
patrocinadora da aludida Ex
posição:

Catete. Rio 86034-19-19

Impossibilitado comparecer
pessoalmente vg comunico ilus
tre amigo solicitei senador Fran
cisco Gallotti representar-me
solenidade dias 20 a 22 cor

rente pt Cords. abraços Jusce
lino Kubitschek Presidente da
República.

.

Recebido dia 23
às 12 horas da manhã.

x x x

Palacio Catete Rio 1283-32-23-15
Muito agradeço essa Asso

ciação gentileza convite para,
solenidade' inaugural da Expo
sição Agro Avícola Industrial pt
Sds, Cds. pt : Juscelino Kubits
chek Presidente da República

Recebido dia 25/11/57
às 12 horas da manhã

x x x

Rio 1100500-36-23-14

Impossibilitado comparecer
2.a Exposição Agro Avícola In
dustrial vg agradeço gentileza
Convit� e formulo votos com
pleto êxito certame Sauds. Mario
Meneghetti Ministro Agricultura

Recebido dia 27-11-57

x x x

Florianópolis 335-110-23-10110
Oí. n. 137 - Comunico pre

zado amigo não foi possível
tninha presença festas Exposição
Agro, Pecuaria de Canoinhas
virtude ter permanecer esta
capital para representar Gover-

nadar nas tradicicnats festivi
dades Padroeira Santa Catarina
nosso Estado vg dia 25 pt La
mentando não comparecimento.
vg' formulo votos sucesso cer

tame que evidenciará progresso
futuroso município pt

Cds. Sds. Heriberto Hülse
Vice-Governador

.x x x

Fpolis. S.C. 7551-34-23-15
. Impossibilitado comparecer

Segunda Exposição Agro Avícola
Industrial motivo viagem P.

Alegre agradeço penhorada
mente meu nome ilustres co

legas honroso convite hoje re

cebido formulando .sinceros vo

tos completo sucesso atencio
samente Rui Hülse Pte. Assem-
bléia Legislativa

'

x x x
, .

S. José 38-21-20-11-57

Lamento profundamente im

possibilidade viajar essa cidade
fim assistir Segunda Exposição
Agro Avícola Industrial pt Con
dições estrada motivada pesadas
chuvas caidas ultimamente pro
vam prazer inspetoria expor
stand pt Outrossim acabo de

signar veterinário Jair Marchetti
para representar este serviço
e prestar toda colaboração pt
Formulo votos pleno êxito refe
rido certame pt Agrissanit Insp.
Chefe Irapuan Bess

x x x

Fpolis S. C 682-22-20-13,30
Peço-vos representar Inspetor

Chefe exposição Canoinhas pt
Outrossim prestar assistência
veterinarios' durante referido
certame pt

Agrissanit Inspetor Chefe

CIRCULA AO� SARADOS

otimistas expectativas
pela 2a. Exposição

A solene abertura da Exposição A.utoridades presentes ...

Entusiásm9 populerj Desfife de máquínasi Entrega de prêmios

•

.as mais

alcancado
,

-Excedeu
sucesso

Conforme fôra amplamente
anunciado, inaugurou-se dia 23
às 10 horas da manhã, a 2a

Exposição Agro-Avícola Indus
trial, realizada na séde da As

sociação Rural e sob os aus

pícios . dessa mesma entidade.

O ambiente era de 'ex-pecta
tiva em todo o município. Alguns
acreditavam no brilhantismo -do
certame e o prestigiaram, outros,
uns poucos; desacreditaram da'
realização pela segunda vez em

Canoinhas e entusiasmaram-se

quando assistiram.
. O Exmo. Sr. Dr. Jorge La
cerda, Governador do Estado,
convidado. para inaugurar, che

gou dia 22 à noite. O Exmo Sr..
Juscelino Kubitschek, convidado
e não podendo comparecer,en-

Fpolis. 1�62-47-23-10 22-11-57

Augurando franco êxito cer

tame congratulo-me organiza
dores pt Motivos alheios minha
vontade não poderei comparecer
exposição pt Designei agrônomo
Osorio Carneiro, Sobrinho vg
Chefe Posto Agro Pecuario Ma
fra representar esta Inspetoria
pt Francisco· Bertagoli Junior
Chefe Iifa

x x x

Canoinhas, 28/11/1957.
Ofício N. 192/57 - G.J.F.
Do Cap. Cmt. da Cia.

Ao Sr. Presidente da Asso-,

ciação Rural' NESTA

Assunto: Felicitações - Faz
Este Comando felicita a Asso-

ciação Rural de Canoinhas, pelo
êxito e o mérito conquistado na

2a. Exposição Agro-Avícola In

dustrial, patrocinada por essa

Associação.
Esta concentração de produ

tos e máquinas canalisados para
esse parque, de diversos muni

cípios do nosso Estado, vem

demonstrar a fertilidade do nos

so sólo, o progresso da nossa

indústria e o dinamismo do nos

so colono, bem como, um acon

tecimento marcante, na vida
econômica dêste município, que
servirá de estímulo, pelo seu

caráter, educacional e altamente
patriótico, às gerações do futuro.

Jorge da Cunha aCampo Moré

Capitão Comandante.
l

,

X X x

Canoinhas, 30/11/1957.
Exmo. Snr. Alfredo Garcindo
DD. Presidente da Associação
Rural de Canoinhas.
Prezado Senhor!
Sensibilizado agradeço a V.

Excelência ,e demais membros
da Comissão da 2a. Exposição
Agro-Avícola Industrial de .. Ca
noinhas, o diploma "Mensão Hon
rosa" e-medalha que me foram
concedidos como expositor de
quadro, pintado a óleo, pelo
modesto trabalho por mim apre
sentado.

Imensamente satisfeito, apre
sento-lhe os meus protestos de
consideração e elevado apreçá.

Att", Cro. Obra.
Emil Reimer

x x x

Jaraguá do Sul, 26/11/1957.
Senhor Presidente:-
Sirvo-me da presente para

apresentar a V. S. os melhores
cumprimentos pelo retumbante
êxito alcançado, quando da 2a.

Exposição Agro-Avícola e In
dustrial.

Embora não pudesse compa
recer pessoalmente, por motivos
particulares, acredito tenha sido
bem representado pelos srs. Eu

gênio Vitor Schmõckel e Lou
renço Gressinger, secretário e

tesoureiro, respectivamente, em

nome dos quais apresento .os

agradecimentos pela maneira
cavalheiresca com que foram
recebidos e da maneira dístínta
com que foram distinguidos
pelos srs, membros da Associa-
ção Rural de Canoinhas. "

Aproveito a oportunidade para
reiterar os meus protestos de
elevada estima e distinta consí
decação.

Cordialmente
Associação Rural de Jaraguá

do Sul.
• :"

Albano Kanzler - Presidente.
(Conclúe na última página)

o

representante do Deputado Elias
Adaime; Agronomos, Veteriná
rios, Deputados Estaduais, jor
nalistas e cinegrafistas. Os es

tabelecimentos escolares da ci
dade, formaram defronte a fa
chada da 2a Exposição. Ao pas
sarem as autoridades pelo claro
deixado pelos escolares, o povo
prorrompeu em aplausos. Fogos
espoucavam e a Banda de Rio
Negro executava a

.

marcha, de
boas vindas. Em seguida a troca
d e cumprimentos, ouviu-se li

palavra 'do sr. Alfredo Garcindo
que saudando os presentes, dis
correu sobre os trabalhos havi
dos. para a realização daquele
certame. Fdnalízou agradecendo
a cooperação, ajuda e auxílios

-, recebidos dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, Deputados
Federais e Estaduais, inclusive
das Secretarias da Agricultura
e da Viação.
Fez-se ouvir a palavra do Sr.

Governador do Estado, que de
improviso proferiu vibrante 0-

ração. Aludindo á Exposição a

ser inaugurada, expressou sua

satisfação e de todo o�povo ca

tarinense, pela realização do 2°
certame em Canoinhas. Foi vi
vamente ovacionada .e cumpri-

, mentado. Em seguida � ao som

do Hino Nacional, .0 Sr. Gover
nador cortou a fita simbólica,
dando por inaugurada a Expo-.
sição. No pavilhão industrial D.

1 foi inaugurado o seu retrato,
tendo falado nessa ocasião o sr.

João Seleme, secretario da As
sociação Rural, 'que em nome

dos demais membros da Direto
ria, agradeceu- a assistencia que
o Estado prestou à realização
da 2a Exposição. A seguir; foi,
no mesmo pavilhão, descoberto
'o retrato do sr. Alfredo Gar
cindo, Presidente da Rural desde
1955. Terminadas todas essas

cerimônias, foi o sr. Governador
e demais autoridades percorrer
todas as dependencias, tecendo
considerações e elogios quanto
a organização, o trabalho dos
industriais, comerciantes e la
vradores. Visitou todos os Stands
e todas as dependências. As 12
horas, foi oferecido ás autorida-'
des presentes, n o bosque da
Rural, uma suculenta churras
cada. Depois do almoço, retirou
se o sr. Governador e comitiva
para inaugurar, os Grupos 'Es
colares de Xarqueada e Major
Vieira e visita à.Prefeitura.
No dia 25, às 2 horas da tarde

houve o monumental desfile de
máquinas agrícolas, comandado
pelas srtas, Terezinha Machado,
Maria Tereza de Miranda Lima
e Juci Reinert, respectivamente,

[Conclúe em página interne]
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CORREIO DO NORTE
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CASA ESMAL'I'E
RUA PAULA PEREIRA, 362

TEM AO SEU DISPÔR:

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

e massas Sherwin-Williamsfundos

martelos, torquezas, ali-

lJerrameDta� ��;:õe:,er����e�ed�lfeo��
II li da, chaves de boca, li-

mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

FOGÕES ECONÔMICOS

A mais antiga
A mais sortida,
A 'melhor
A prefhida

Oficina

,Relâmpago

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICle eta até a reforma geral

Bicicletas das melho-res marcas

Peças e accessórios

Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICINA .RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifído próprio'

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

Frutas Selecionadas
I

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas

Conservas e frios em geral
Estoque Permanente

Ruá Seno Felipe Schmidt _ PrédioMjchel N. Seleme

Noti.cias 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 da aipim - dos melhores produtores.
Vacina contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

I
I

geralmente ataca no verão entre
-,

os meses de outubro a março.

I Piragí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo

I�!..
aos animais. Cem por cento eficiente.

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

I
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, trilhadei
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.

A V I S O
Paulo Soares, proprietario

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

Não se responsabiliza pe
lo que possa acontecer aos

transgressores do presente
aviso.

Canoinhas, Novembro de
1957. 3x

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligiouários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

VENDE-SE
Uma máquina de costura

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

Tinturaria Roeder
Rua Paula Pereira,

3x

1.157

Tintas Ypiranga
Casa. Erlita

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

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

Café! Só Marly
Procure no seu fornecedor

.

o sabão Princeza, Lygia,'
Borax ou T'upy'

Um produto bom,
especial e canoinhense I

Preço de ocasiã�
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recern - construidas.

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

Utensílios
domésticos

(!,at$4 �t,tit4

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

versos modelos

Na 'Relojoaria Suissa
de 6uilnerme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

v.
(a'fé Se h m itt

s. já experimentou café Schmitt?

Experimente uma vez e então

será seu preferido!

RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

�:e::::::=:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::
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Trilhadeiras 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 "8 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. 9

Representante RO DOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 479·-.... Canoinhas, se.

." li

ENFEITES

para Pinheirinho

Casa
id Jihl!IIIIlII!! - ---'

Um caminhão Chevrolet, reformado, ano de fabri
cação 1936,_motor Standard ano 1938, em perfeito estado
de conservação, por prêço de ocasião.

Pertence� para montar Oficina de'

Cromagem e r�iquelagem
Um retificador crômo, marca Solene; um tanque

de crômo e niquelação, com os tanques; um aparelho de

solda a oxigênio; um motor elétrico; Ul'};j:' contador trifásico;
uma pistóla elétrica; uma transmissão com os polidores;
uma forja; demais ferramentas.

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

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

FISCHER comunica que está aceitando encomenda de refor
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 fábrica de colchões de ERNESTO FISCHER
que te- lo-á novamente novo. Comunica também que esto

famentos e reformas de assentos de automoveis e caminhões,
são executados com rapidez e a preços módicos.

, '"
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Canoinhas festejou condignamente, a , verdadeira apresentação econômica

operád'a nos últimos quatro anos, fruto do esforço e capacidade de sua

gente. Os lavradores de Canoinhas tiveram na 2a. Exposição um' marco.

assinalador da transformação, estímulo às suas ati vidades, demonstração
de que vivemos uma nova fáse! Avicultores, Pecuaristas, Industriáis

Comerciantes, tôda Canoinhas enfim·,' saiu do grande certâme,
entusiasmáda para novos cometimentos e novas iniciati vaso

Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 7 de Dezembro de 1957 . N. 476
I

..

/

28. Exposição Agro-4vícola Industrial
A Comissão Organizadora da 2.a Exposição Agro-Avicola

Industrial torna'· público seu' agradecimento ao povo e aos

" Governos Federal, Estadual e Municipal. pelo excepcional brio
• lhantismo conseguido pelo Certame, para o qual o estímulo popu
lar e o decisivo apôio dos Govêrnos, constituiu fator de re-

levância.
.

Agradece ainda ao Dr. Guilherme Scheide, Engenheiro
residente do DER, pela colaboração prestada, colocando a dis
posição da Associação Rural, maquinas e tombeiras, inclusive
operários

Torna público ainda a Comissão, que está procedendo
ao levantamento pa Receita e da Despeza, para então, divulgar
seu Relatório de prestação de contas.

CLUB C'ANOINHENSE
Assembléia Geral Extraordinária

I

D� ordem do Sr. Presidente e em conformidade com os esta
,

&IIl08 sociais, convoco os srs. associados dêste Clube para a assembléia
geral extraordinária a ser realizada em data de 22 do corrente, às 14
!aôra8, na sêde social. com a seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 - Reforma parcial dos estatutos;
2.0 - Aumento de jóia e mensalidades.
Nlio havendo número legal de sócios na hora marcada, a as

sembléia funcionará meia hora depois com qualquer número de sócios
presentes:

.

,

Cauoinhas, 3 de dezembro de 1957.
NELSON, CERVI - Secretário.

Desejo assinar'
,

O Estado de São Pau lo
Q jornal tradicional do lar!

Assinaturas: Anual Cr$v600,00
Semestral 300,00

Peça sua assinatura ao Agente local

Hercilio Damaso da Silveira -:- Darcy Wiese
SANTA CATARINACANOINHAS

NO M E . __ .�_.. _ __.,- - � , _._ _

E
. .

NDEREÇO :
_ " .....•..... _ _ _ .

ESTADO _ � � _._. CIDADE _ ', _ .

RECORTE e envie ao endereço acima,

Rua· SeDe 8cbmidt, 917
(o enderêço da casa que virou em verdadeira bríucadeíra)

BRINQUEDOS
a granel'

o MAIOR SORTIMENTO DA CIDADE

Casa Schreiber

. Eleita Rainha da 2a. Exposição
a Senhorita Terezinha 'Macha·do

Realizou-se conforme foi amo

plamente divulgado, o Concurso
para a Rainha da 2.a Exposição
Agro.Avícola Industrial. Após um

pleito que decorreu dentro da me

lhor harmonia, foi eleita a gentil
senhorita Terezinha Machado, e

Princezas as srtas, M ..ria Tereza
de Miranda Lima e Juci Reinert.
As eleitas foram coroadas du

rante o baile da Associação Rural

no Club' Canoinhense '

sendo a

:-":

Oíício N. l/57
Canoinhaa, 2/12/1957
Ao Jornal Correio do 'Norte
Nesta.
Tenho a honra de comunicar

que iâ foi' eleita e empossada a

nova diretoria do Bouquet Club
para o periodo de 57·58, constan
do dos seguintes membros:
Presidente: Nereire Cherem Côrte;
Vice· Presidente: Zilda S. Corrêa;
la, Secretária: Lady C. Bastos: 2·,'
Secretária: Stella Cherem Schwarz;
la. Tesoureira: Jurema Nasoimen
to; 2&. Tesoureira: Dirce Dienner;
Oradora: Rosa Seleme: ,Conselho
Fiílcal: Nidia. Hitzmann, Pearl
Procopiak e Maria de Lourdes
Cubas.

Saudações cordeais

Lady C. Bastos, Ia Secretária.

Rainha coro�da pela Srta. Tere
zinha Trevisani, rainha da l.a

Exposição que ostentava.o titulo
desde 1953 e colocadas as fachas
pelas Sras, Alfredo Garcindo, Drs.
Roldão Camara e Aristides Diener.

Após a coroacão, por Nelson e sua

Orquestra foi executada a valsa
dedicada � R�inha e Princesas,
sendo par da srta. Terezinha Ma�
chado, o Sr. Mario Orestes Bruzza,
Secretário da Agricultura e. das

Sociedade Hospitalar
"São Sebastião"
de Papanduva

De ordem do Sr, Presidente.
convoco todos os socioa, como tam
bém a população desta cidade e

adjacencias para tomarem parte e

assistirem à Assembléia Geral
Ordinária, para a eleição de nova

Diretoria, como também tratar de
asauntoa de interesse geral.
A Assembléia se realisarâ no

próximo dia 8 Je dezembro lIS 14
horas. na sêde da Sociedade Hi
pica Recreativa e Esportiva Pa-
panduvense. _

Papanduva 20/11/1957.
José Réva - lo. Secretario

e

Princezas os seus respectivos pro.'
genitôres. Foram vivamente aplau
didas pelos presentes.
Como premio, à Rainha coube

um lindo' e valioso anel- de bri
lhantes e as Princesas, dois pe
dantífes.

O res�ltado do concurso foi o

seguinte: Srta. Terezinha Macba·
do, 13 820, votos; Maria _ Tereza
de Miranda Lima, 9510 votos;
Tuci Reinert, 8.697 votos...

M'a ta
formigas, mata moscas mata

lesmas, e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

Rural de Canoinhas.

Perdeu-se·
no recinto da exposição uma

caneta "Omega Pen 77".
Gratifica-se a quem achou
entregando-a na' Associação
ou na gerência deste Jornal.

Vista da Associação �ural, tirada por ocasião da 2a. Exposição
Agro-Avícola Industrial, realizada de 23 a 2?' de' novembro p. find'o

Mais.um a,núnci? . I DIPLOMANDAS 'DE 1957
luminoso na Clda?e I Escola j\�ormal "Sagrado Coracão de Jesus"
T. Côrte motores Arno e a R b

'

it d C· D' I d
. .

,
N

•

d
.

d d
•

E'
€ce emos um convi e o orpo rp oman as: Alfnda Melster.

nova
. sentaç�o

a Cl. a e,

t
o Docente da Escola l'lormal "Sa- Beatriz Ferreira Budant, Dinah

aLnunl�lod ummosol mais re_cende. I
grado Coração de Iesus", para as Wendt, Eneida Miranda Lima

oca isa o em peno coraçao a lenid d d 'J _ d G' A '.. •

'

,

id d' L M"II"
so em a es a Co

açao., e. rau oradora, Flora Marcinichen Han...

cd� a e, � praça
t a?dro d

u er, p:e- das diplomandas de 1957, turma nelore Sachwek, Janette Buba, Ju-
10 recem cons rUI o e propne- UR' Pacis" A d I' tAl ,',

S·l·· M
.

d d d
.

t
. egma aCls.· gra ecemos e ie a v a r e n g a, I v ia.

.

afia
a e o nosso assman e e amigo, t St' b I W'I Edi h' W" I
T· C CA t b 'd"

ranscrevemos o programa:- oe err, I ma it lese, r-
air ampos or e aca.� e ms-

D'
-

d
.

'1 mã Maria Graciema.
talar de sua representada Motores Ia 7 - entrega os dip emas .

Arno" um lindo e atraente lumi- no Cine Teatro Vera Cruz. ás 17 Paraninfo: Sr. Altino de AI-
noso. Parabé�s; a firma 1- Côrt� horas. meida Rocha, DO. Inspetor Es-

pelo embelezamento da cidade. Dia 8 _ Santa Missa solene, em colar.

ação de graças, na Igreja Matriz Homenageados: As DD. auto-
Cristo Rei, às 9 1/2 horas. ridades civis, militares e eclesiásti-

BOUQUET CLUB caso Os pais é venerandas mestras.

'"
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Estádio"Alinor Vieira Côrte'1Amanhã; no
•

Pery Ferroviário (Mafra) X Santa Cruz -
- Haveré Preliminar

Expositores de aves, pombos e coelhos
.

Zeno Ribeiro da Silva, Rhodes Island Red 2. lugar; Emilio
Quinas, Gatalã 2. lugar; Henrique Zorg, New Hamsphire 1. lugar;
Granja Margarida, Roch Barrada Menção Honrosa; Alfredo Garcindo,
aves combatentes 2 lugar; Rubens Ribeiro, aves combatentes 1. lugar;
Alfredo Viertel. Leghorn branca 1. lugar; Afonso Fleith, New Hams
phire Menção Honrosa; Pedro Paulo Portes, aves combatentes 3. lu
gar; Dionisio Karpen, Leghorn Perdiz Menção Honrosa; João Urbano
Heinert. New Hamsphire 3:' lugar; Tecla Vogt, Patos 1. lugar; Fran
cisco Koeller, galinha Dangola 1. lugar; Augusto Naay, aves Menção
Honrosa; Dr. Teodomiro F. Lemos, Perús 2. lugar; João da Silva
Porto, aves comuns Menção Honrosa: André Dranka, New Hamsphire
Menção Honrosa; Ubaldo Ricardo da Silva, New Hamsphire Menção
Honrc>sa; Wiegando Wiese, pombo Correio e aves Menção Honrosa;
Humberto Cantadore, aves Menção Honrosa; Cindido Freitas, New
Hamsphire 2. lugar; Antonio Sconhetzki, New Hamsphire Menção
Honrosa; Oro Saulo de Carvalho. New Hamsphire 2. lugar; João Pe- .

reira, Leghorn branca Menção Honrosa; João Augusto Brauhardt, Leg
horn Perdiz. Menção Honrosa; Nelson Gomes Moreira, coelhos 2 lu
gar; Egon Heller, coelhos 1. lugar;' Pedro Gomes, aves Menção Hon
rosa; Iosé Leal de Barros. idem; José, Stokler Pinto, idem; Francisco
Quadros, idem; Emilió Bosse, idem; Alvin Beulke.. idem; Alvino
Bollauf. idem; Francisco Guenz, idem; Horst Bollmann, Pássaros
Menção Honrosa.

Expositores de Ovinos
Epaminondas Ribas, Joaçaba, 1. lugar; Isidore Taborda Fi

lho. Canoinhas, 2. lugar.

Expositor Caprino
Sérgio Gapski, Canoinhas, l. lugar.

/'

l

• CONGHA9!1N AMPLO E INOXIDAYEl
.' fORMATO E CI5l'1l,iÇliO INTERNA IDEAIS
• R08usm INUiUlil./'v!1 • ACABAMENTO

TtcNICO PERfEITO

• fUNCIONAMENTO SilENCIOSO

�------------�--.....------.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL

INDUSTRIA Df REFRIGERAÇÃO "CONSUL" S. A.

lUA ARARAN6UA. 352 • 514· ex. POSTAL 267· EMD. TElE6R.: "CONSUI
JOINVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUTORIZAOO:

Merhy Seleme & Filhos
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos escritórios

da Canoinhds Força e Luz S. A.

Ministério da Guerra
III Exército

5& RM - 5& DI
.,

16" Circunscrição de
Recrutamento

Atenção Reservistas
Dia do Reservista de 1957

Sub- Tenentes, Sargentos, Cabos
e Soldados possuidores do Curso
de Sargento, das classes de 1927
a 1937, inclusive, deverão apre
sentar-se entre o", dias 1.° a 16
de dezembro na Prefeitura Muni
cipal, Delegacia de Recrutamento
ou Quartel mais próximo do res

pectiva residência, afim de pre
encherem. as fichas do Dia do
Reservista.
- Os faltosos incorrerão nas

penas previstas Da lei do Servi
ço Militar:

(letra C. do item III, das Ins
truções para o dia do reservista)

Dia do Reservista
Oficiais e Aspiraotes R/2
Convido os Oficias e Aspirantes

a Oficiais' R/2, 8 comparecerem
à 16 a Circunscrição de Recruta
mento, às sêdes das Unidades deste
Estado, ou ao C.I. "Mal. Hermes"
em Tres Barras, afim de preen
cherem as fichas do Dia do He
servista.

O prazo para apresentação será
de 1.0 a 16 de Dezembro.

Junta de Alistamento Militar
de Canoinhas, 26 de novembro de
1957. ,

Dr. Haroldo Ferreira

Presidente da' J.A.M .

CARNEIRO

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR

Uma à rua Paula Pereira,
um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. 2x

Panelas e louças
Casa Erlita

LARES
al O CD�<e§· �

·ESPERANCA
�

Para os idealistas - liberdade
Para os devassos -- sorte

Para os religiosos - caridade
Para os loucos - é esperança - a morte!

1osé N. Seleme

Deitado sôbre a campa, sorridente
Conversava com animação tenebrosa,
Na linguagem que desconhecem os viventes,'
Pois é do além - profunda, cavernosa.

A neve a cair fria e constante
Roubava o calor de tõda humanidade;
Mas, é/e - falando e sorrindo contente
Não se importava - matava a saudadel

Mas, eis que de repente, grita e chora
O pobre louco, pois sempre em vão
Implorava que voltasse como outrora,
E dizia-lhe a campa muda: - "Não"

A noite desce, triste e inclemente;
Ele a pedir debalde, que saia.

.

Depois, quando já cansado ... inconsciente ...

Ouve: "Eu não - mas uoce > venha"!
--------..1--------

PELOS

e

ANIVERSARIANTES.DA SEMANA
QUINTA-FEIRA: o [ôvem

Neylor Cubas; a senhora Dna.
Otilia, esposa .do sr. Donato
Hauck; as meninas Elvira,
Jilha do sr, Ernesto Kocb e

Mária Vilma, filha do sr,

Augustinho Kornatzki; o me

nino Adão, filho do sr. João
Tchaika; a srta Lourdes, filha
do sr. Antonio Kollet .

Sr::XTA"FE.IRA: As srias.
Elfrida (irosskop] e Aglai
Pacheco; as senhoras Dna.

Elly, esposá do sr. Ditricn
Siems e Dna. Ema. esposa do
sr, Felix Dimikoski; os me:

ninas Viegundo, filho do sr,

Paulo Voigt e Pedro , filho do
sr. Bruno Wendler; o sr. Dr .

[oão
.

de Assis Filho.

Aos aniversariantes nossos
votos de crescente felicidade.

Nascimento
COJ1ll o nascimento da ga,

lante Beatriz Catarina, o cor-

1 ido dia; 25 próximo rindo,
acha-se em festas o lar feliz
do casal Sr. Dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho, dignissimo
Secretário da Viação e Obras
Públicas, e de sua esposa
Dona Dioayr Z. Carvalho.
Nossos parabens com votos

de Felicidades.

rAZEM A.VO s.
HOlE: Os srs. Orlando

Nascimento; Darcilio Hostin
e Walfrido Kriiger.
AMANHÃ: As senhoras

Dna. Maria Luiz à, esposa
do sr. Aroldo Koepo; Dna.
Anita, esposa do sr. Narciso
lcuthes Sob " Vvo. Dna. Con
ceição Terezinha Mlitler: Dna.
Sebastiana, esposa do sr. Leo

Fugiu da: envernada em nardo Brey e Dna. Olga, es

Forquilha (Sàlseiro) de pro- po.s,a do sr. �idio l()�o Fer-
.

d d L dovi retra; o menino Mareio Ivan,pneda e
.

o Sr. u. OVICO • filho do sr, Orlando Tremi,
Dambroski, um Carneíro de a srta. Maria D Watzko,
raça, recém adquirido da filha de. Dna. Tereza Watzko;
2a. Exposição Agro-Avícola os srs. Rolando Bollmann e

.Industrial, cujo animal tem Ieodotfo Frohener.

uma vista furada e no mes- SEOUNDA�FEIRA: O me

mo lado tem na orelha uma nino Luiz Carlos, filho do sr.

etiqueta numerada. Gratifi- Sarkis. Soares; as meninas
,

der j f Maria Luiza, filha do . sr.
ca-se a quem er_ In orma- Vitor Krliger; Regina Att-
ções nesta redaçao ou �o gusta, filha do sr. julio (lon ..

proprietário. �alves Corrêa PO. e Est,her
Dorothea, filha do sr. Douglas
Benkendorf; a srta. Helena,
filha do sr. Estanisiau Krisan;
a senhora Dna. Ida, esposa
do sr. Antonio Koller.

TERÇA "FEIRA: Os srs.

Mario Gungel e Edmundo
Webber; o menino Moacyr,
filho do sr; Elpidio Borges
da Silvo; as senhoras Dna.
Nidia, esposa do sr. Herbert
Ritzmann; Dna.Hilda, esposa
do sr. Silvio Wiltuchnig e a

exma. Vva. Dna. Gertrudes

Negócio d e Ocasião M���RTA"FEIRA: As me-

VENDE-SE uma casa com ninas Veronica, filha do sr.

três datas, cercadas, no Lo- José Wardenski; Aurora, filha
teamento Jardim Esperança. do sr. Dionieio A. Orgecoski;

Lucia, filha do sr. Gustavo
Brandes e Charlote, fitho do
sr. Natal Ossaif; os. srs. Dr,
Benigno Cerdeira e Estetano
Wrublewski; os meninos Sér
gio Augusto, filho do sr. Sylvio
A. Mayer e Edson Luiz, filho
do sr. Basilio Heuko, a srta.
Arlete, filha do sr. Constan.
tino de Paula Bueno; a sra.

Vva. Dna. Martha Bading.

Na esquina!
da Rua Seno Schmidt, 917

o maior sortimento

de brinquedos por
·A •

preços razoavers

CASA SCHREIBER
Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2a·.
Expositores' .

d�
Ouadrosa Óleo,

Getúlio Damaso da Silveira,
Silvia Doin; Emil Reimer; . Cecy
AIlage; Edna P. Silva; Lauricy
de Lima; todos receberam Menção.
Honrosa. "

Otávio Muenster, [eep em mi

niatura, Menção Honrosa; Tere

zinha Burgardt, expositora de flo

res Menção Honrosa; Adaira Rosa,
artes domésticas Menção Honrosa.

Excedeu a

espectati va ...
(Conclusão da primeira página)
Rainha e Princezas da 2a Ex

posição. Desfilaram .mais de 60

máquinas. Fechando o desfile,
um grupo d e cavaleiros deu
ainda maior realce á passeata.
O povo aglomerado nas calçadas,
vibrava de emoção e entusiasmo.
F o i uma verdadeira apoteóse .

cívica o desfile de máquinas no

último dia da Exposição,
As 17 horas do mesmo dia,

foi iniciada a entrega de prêmios
e diplomas, em presença de au

toridades, agrônomos, depútados
veterinários e autoridades d e

outros municípios. Todos os ex

positores agrícolas foram pre
miados. Realizou-se a seguir o

encerramento da Exposição, con
tinuando. porém, as demais fes
tividades até às 23 horas.

F o i sem dúvida alguma, a

maior. festa que o nosso muni
cípio teve nos últimos anos.

Canoinhas viveu três dias- de
alegria 'e satisfação, e seu povo
teve na 2a Exposição,' uma das
melhores fontes de propaganda
dos seus produtos e da capaci
dade criadora de seus filhos.

,Avícola Índustrie]II1II

,! Expositores ,dê' 'Produtos Agrtcolas
Cidade de CANOINH'AS:

Ana Koch;' Luiz de Paula e Silva; Maria Zaziskí; Ber
nardo Watzko; Pedro Burdinoskí: Antonio Tremei; Isidoro Novak
Max Schumacher e Quintino' Furtado,

- ,

Colônia OURO VERDE: Alberto Kogge
ARROIO FUNDO: .

Arnoldo Carvalho do Prado e Moisés Damaso da Silveira.
, .

MARCILIO DIAS:
Afonso Schroeder; Max Koeller, Willy Amoroschí, Osório

Ferreira Alves.

TAUNAY: Arno Fenski; Antonio Antonovicz; Dionisio
Antonovicz; Otavio Nunes Figueiredo; Julio Antonovicz; Mie
chíslau Budniewski; Oscar Cava; João Szczygiel; Germano Erssin
ger e João Rodrigues da Silva.

SERRITO: Angelo Dardim Filho; Lindomar Batista; João
KuroJi; José Hacker Filho; Adolfo Dreher; Alfredo Gonçalves

. Padilha; Carlos Cubas; Amoldo Agostinho; Hercilio Dreher; Ni
valdo Gonçalves Padilha e José Hacker Filho.

SERRA DO LUCINDO: Alexandre Tornaz da Silva;
Afonso Knopp; Bernardo Knopp; Dio,nisio Orgekoski e Boíeslau

Tamporoski. Edmundo Knopp.
. A�UA VERDE: Antonio Schelbauer: Hugo Trapp; José

Guginski; José Kuhn; Vicente Novak; Ervino Fleger; Alberto
Wardenski; João Grosskopf; José Guginski; Miguel Perciak; Al
fredo Roesler; Ervino Fleger e Vigando Prust.

BUGRE: Arnandus Vitor Jantsch.
8

Colônia TIGRE: Basilio Novack; Romão Kondageski; Luiz
Szczerbowski; Luiz Brozoski, José Protzek e Estefano Falkievicz.

;cANTA GORDA: Bruno Shroeder; José Tarcheski; João
Hauerbach e Inacio Zorek.

.

STA. EMIDIA: BeQedito Machado.
STA. LEOCADIA: Carlos' Milar; .. Narciso Guenz; Otto

.'

Engel e Carlos Engel.
-,

TRES BARRAS: Dionísio Karpen; Leonel Gomes; Manoel
Lucas e Leopoldo Padilha. "

ARROIOS; Edmundo' Hartmann e Estaníslau Sernpkoskí. '

.
..' . �

PALMITAL: Estanislau Gelinskí; José ChupeI; Argemiro .

C. de Carvalho; Francisco Vieira Morais; Miguel de Paula Correa; ,

Virgino -de Paula Correa; ,�auri(J de Paula Correa; .e Gabriel
Correa.· .

'

CAPÃO ERVAL:
..Estantslau Stolarski.·

SAi,sEIRO:. Errninio Cavalheiro; Pedro Grabas; Delfino

Cavalheiro; João Batista Damas, Ervino Wiesse, Paulo Kosmach.

SERErA: Espindola Afonso Cavalheiro; Henrigue 'I'odt.
José Gritens & Filhos., José Thomaz da Silva; João Pedro Wachí
coski; Rodolfo Tomaz da Silva; Vicente Ozika; Olimpio Teixeira
da Silva; Pedro Viridia'ho da Silva; Afonso 'Schroeder; Constante

Gudas; . Antonio Hakemann; Antonio Wochícoski: Paulo Gudas;
João Gudas; Eduardo Gudas; Benjamim Kitzberger, Vitor Gomes,

i-

1

Co'mpre a vista
Soutiens "De Milus"

As novas creações:
Chansonete,

\

Adagio, Prelúdio
. com vários modelos de

abotoar a frenté.

II
Modess caixa 29,00

Ternos para rapazes diversos preços
e todos os tamanhos

Azeite
Extrato de tomate
'Cera Canario

Vinagre
Cachaça
Sabão Vencedor grande
Feijão
Açúcar moido extra
Leite Ninho

Nestogeno
. Lactogeno
Leite Condensado
Farinha NesUe
Aveia
Creme de Leite 150
Ferment(l Fleishmann
Vidr(;s para ccnserva 1 litro

Trigo saco de 5 quilos Mundis

e pague'
Opaline estampado
Xadrez do Norte

Algodão 75 de largura
Pano para colchão
Tule

Fio para costura

Fivelas para cobrir

16,50
9,50,
13,50
13,50
99,00
4,50
0,50

menos.

52,50
9,00
36,00
2,50
9,00
6,00
6,50
9,50
47,00
48,00
18,00
17,50
37,00
36,00
12,00
13,00
24,00
60,00

Faça agora suas compras na.

CASA FISCHER e o lucro será seu

Nozes
.

Castanhas do Pará
Velas pinheirinho Wtzel ex. 24

55,00
65,00
12,50

Pyrex todos os tipos
com 20% de desconto sobre o

��rêço tabelado
----,---

Porcelana. Schmidt com pequenos
defeitos por prêços incriveis

FISCHER

Café? Sim,

Alfredo Brzinger, Francisco Steíleín, Alfredo .Schramm, Amadeu
Miranda, . Amado Miranda, Afonso .. Steilein, Noe Nêpomuceno
Pinto e Alexandre Tomaz da Silva, Henrique Erzing�r.

"

BARRA MANSA: Felix Bialeskí e Miguel Suchara.
BARRA GRANDE: Carlos Muller, Acacio Julio Podirio,

Waldemiro Pospor, Rudolfo Schumacher, Henrique Kottkam, José
Julio. Porfirio, Theodoro Dubiela.

.

CACHOE1RA':', José Gomes, Manoel Gomes Otto Todt
Nilva Vale Schramm Tod.

. , ,

SANTA C;RUZ DO TIMBÓ: Guilherme Pevski.
IRACEMA: José Nevack, José Schiessel.
RIO NOVO: Leonardo Ruthes, Narciso L. Ruthes.
PAULA PEREIR�: João Sobzak, João Ribeiro de Lara

Orides Rodrigues Ferreira, Joaquim Rodrigues Ferreira, Olivino
Pazds, José Cardoso, Julieta Pazda, Laurentino Leandro Cordeiro
José Pazda, Francisco Rodrigues, Dorvalino Ferreira

'

· FLOHESTA: Paulo Laskoski.
CARAOUATA: Pedro Artner, Leopoldo Konig.: João 4:-.

andro Gonçalves, João Leandro A. Gonçalves. .

VALINHOS: Rufino Olescovicz, Paulo Hrecsko.
FARTURA: José Kurcli, João Pereira, Romalino Alfredo

Pereira, II ineu José de Souza, .Evaristo Guskoski, Leopoldo Corrêa,
Francisco Artner Filho, Alceu Artner.

LAGOA DO SUL: Adão Merlinski, João Panfil, Nicolau
Andrusevitch, Luiz B. Zanzískí

·

PARADO: Alfredo Steilein, Sebastião Gomes, Gustavo
Hatschbach. TIRA FOGO: Teófilo Zela.

.

S .. JOÃO DOS. CAVALHEIROS. Sezefredo Kucheski, Fran
cisco Alves, Agostinho' Kornatzki.: 'Braz Soares Gardoso.r

POÇO GRANDE: João Kluska.
FELIPE SCHMIDT: Despasiono Crestaní, Pedro Suchek,

Agenor S. �artins, João Fígura, Leopoldínc Figura; '�,q!!ré Figu
ra, Paulo FIgura, Francisco Klobukoski, Miguel Figura,' Edwig
Danernann," João Augusto Brauhardt, Eduardo Klobucóskí, Fran-
cisco Figura, Henrique F,'uçk. ,

.

,,4

PINHEIROS: Jacob-Nepel. f

CAMPO DA S MOÇAS: Luiz Oliscowski.
s. SEBASTIÃO DOS" FERREIRAS: Ladíslau Babíreski,

Basilio Novack.
.. ,

,

',SANTA 'AlDE. Migúel Tacira, NiéoÍau �tolarski, João Glu
koski, Miguel Klutchkovskí, Francisco Huczkovski.

PEDRA BRANCA: Miguel Perciak, André Czarník, Miguel
Czarnik _',:C_ ,.. •..

...
•

SERRA DAS.MORTES: Angelp:ÀlheÚi, Ernest� de Paulo,
Pedro Níedzelskí.' i., .'

.

i'.
.

PIEDADE: An�rii�� . Petreritchuk; :4nÚmio Sconhetzki, Gui
lherme Mohr, : Antonio; Ostroski, José .Felícío Adriano, Pedro
Grosskopf, Mathías Müller.

ALTO DAS PALMEIRAS: Aquiles Ferrari.

XA�QUEADA: Afonso Krüger.
ENCRUZILHADA: Francisco Quadros.
MATAQ: José de Mattos, Antonio Solin, Isidoro Taborda

Ribas Filho, Bernardo Hatschbaçh, Augusto Haag,
PACIENCIA: Luiz Olíscovícz.
PACIENC;IA DOS NEVES: José .Oliscovicz,
SANTA ROSA: Euclides Pereira de Souza, Julio Rodri

guês Ferreira, Jorge Dedeski. RIO BONITO: Ernesto Koch.
BELA V� DO TOLDO: Hercilio Müll�r.

·

RIO d'ÂREIA: Elísio Czerniak, Walter Scholze.
TAMANDUA: Adelino Francisco dos Santos.
MAJOR VIEIRA: Mery Maron. TIMBÓ:, Manoel de Mattos.
VALÚES: Adolfo Pasold.

N. B Todos os lavradores que expuseram produtos agrícolas,
foram premiados.

Expositores, de Equinos
Osório Ignácio dos Santos, Canoinhas, 1. lugar campeão;

Antonio Sczczygiel, idem 2. lugàr; Augusto Haag, idem 1. lugar; Ti
móteo Pinto de Almeida; idem Men�ção Honrosa: Leonidas Ziemann,
idem 3. lugar; Manoel Ferreira Hamos, idem 2. lugar; Orlando 018eo,
idem 1. lugar; Guilherme Friedrich, idem 1. lugar; João Artner, idem
2. lugar; Antonio Pazda, idem 1. lugar PODey;

.

Expositores de Bovinos
Graciliano de Almeida, Curitibanos, campeão; Francisco ZSo

chinski. Canoinhas, Menção Honrosa; Adão Tyska, idem 1 lugar;
Ivadi de Almeida, Curitibanos, 1. lugar; Guilherme Prust, Canoinhas,
1. lugar; Adernar Schumacher, idem 1. lugar; Max Schumacher, idem
3. lugar; João Artner Leandro Gonçalves, idem 1. lugar: Armeliudo
Tomazi, idem 1. lugar; Augusto Koruatzki, idem 2. 'lugar; Arrnin Schu·
macher, idem 3. lugar; José Cavalheiro Sobr.; idem MençãoHonrosa.

'Expositores de Suinos
_

Granja São Pedro, Concórdia" treis 1. lugllf e um 2. lugar;
Granja Berkshire, idem 2. lugar; Leopoldo Corrêa, Canoinhas, Men
ção Honrosa; Antonio Sczczygel, idem 1. !ugar; Alexandre Tomaz da
Silva, idem Menção Honrosa; Arno Werner, Mafra 1. lugar: Alcides
WoitexeD: Canoinhas, 3. lugar; José Felicio AdriaM, idem 1. lugar;
Afonso Voigt, idem 1. lugar; João Artner Leandro Gonçalves,. idem
Menção Honrosa.

mas café bom I. ASTRO o preferido!
,

I'
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A Cumunidade Evangélica Lutherana agradece a Asso
ciação Rural, promovedora da 2.a Exposição AgrJ-Avícola In
dustrial de Canoinhas.

AGRADECIMENTO
,

Cumpre-nos agradecer aos Srs.: Alfredo Garcindo, Presidente
da Associação Rural de Canoinhas e Waldemar Knüppel, que facilita-

" ram o local, bem corno as instalações, os funcionários postos a dispo
sição desta Comunidade; para cooperar.mos com, nossa modesta e

pequenina parcela a êste grande e vitorioso certame, que bem de
monstrou a capacidade dos filhos e amigos desta grande Canoinhas,
que lá fora já se tornou conhecida. através do trabalho de sua gente
que, não conhece dificuldades de ordem politica e religiosa, quando
o clarim anuncia "reunir" e "unir".

Um .despretencioso elogio cabe também ao Diretor do Internato
Sr. Pastor Georg Weger, dirigente máximo do Comunidade Evangélica
Lutherana de Canoinhas, .que a mais de 35 anos vem labutando e

contribuindo pela cultura e grandeza desta hoje tão falada Canoinhas.
O i�ternato de Senhoritas que aí está funcionando, com sua matrícula
esgotada. tão ignorado entre nós, mas que por sua vez recolhe anual.
mente alunas de todos os rincões' do Brasil, é um atestado que ele
va bem alto, pelo Estado afora o Dome de Canoinhas.

Agradecemos outrossim', as medalhas e diplomas conferidos a

este Internato e às alunas, cujos trabalhos foram contemplados, e

ainda pela' ordem e exatidão com que os mesmos foram devolvidos,
, 'A Direção da Associacão Rural promovedora da 2,a Exposi-

ção Agrq·Avícola Industrial, o nosso "MUITO OBRIGADO'"

Canoinhas, 27' de novembro de 1957

PI Comunidade Evangélica Lutherana de Canoinhas
Harry Schreiber Presidente

Bodas de Ferro,
Completou dia 19 de novembro
p. findo, 65 'anos de casados,
o casal Matilde e Carlos
Müller, residente em Mato'
Preto, município de São Bento
tio Sul, tendo diversos descen ...

• tientes em nosso município.
O casal aniversariante con

ta atualmente com 11 filhos,
82 netos e 148 bisnetos. Com
destino do Brasil, embarca:
ram na Europa no dia 18
de maio de 1877 no vapor
"Valpuraiso" e toda a, sua
descendência é brasileira.
Por esse feliz acontecimen,

to, todas os seus parentes no
dia do seu aniversário, foram
cnmprimcntd-los em S. Bento
do Sul.
"Correio do Norte" embora

tardiamente, cumprimenta o

casal Carlos Müller e todos
os seus parentes, almejando ..

lhes inúmeras felicidades.

Gente ..Nova
Elimar Alfredo é o nome

do robusto garoto, que a 23
de nouembro; veio enriquecer
o larfeliz casal do sr. Elimar
e Waldici Fiedler.
Ao novo canoinhense II seus

dignos pais os cumprimentos
do «Correio do Norte•.

. Falecimentos
Acometido de mal subito.,

veio a falecer dia 30 de noz

oembro p. findo, o estimado
cidàdão Bertulino Tischler,
industrial 6 lavrador residen
te emSerra do Lucinde, neste
Município. O extinto que tam
bem era suplente de Verea
lfidt pelo PSD, deixou oiuua
e filhos e o Sim passamento
'causou consternação entre os
moradores de Canoinhas, pois
em muito estimado por todos
qu-e o conheceram.

«Correio do Norte» enuia a

. tamilia enlutada, sentidas
condolências.

Faleceu dia 28 do mês p.
findo a sra. dona Iracema
Spnair Fechner aqui residen
te a muitos anos.

"

Seu, corpo foi trasladado
pata Curitiba.
A família enlutada nossos

sentidos pêsames.

Porcos de Raça
A Associação Rural de Ca
noinhas tem para vender.

porcos puros de pedígrée
das seguintes raças:'

,

Wessex (inglez) Berskire e

Hamsphire. Fornece atestados.

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.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Muito melhor
que q"ü!ti��i'
outra máquina

'Muita coisa ... em

pouco espaço
Está havendo tremenda con

fusão entre PSD e PTB local.

Ninguem mais se entende. O
fracasso administrativo do atual
Prefeito é notado em todo o

Município. Ainda agora contra
tou por um preço astronomico
um calceteiro que outra coisa
não tem feito senão passear por
conta da Prefeitura e nada
de calçamento... e por causa

disso, os pessedístas não estão
muito satisfeitos com a iniciati
va do "Prefeito R�lârnpago"
- Consta que o "Prefeito Re

lâmpago" vae montar uma olaria
em sociedade

.

com o "grande"
deputado João Colodel. Se a ola
ria, tiver a mesma administração
que está tendo o Município, voe
ser uma grande indústria ...

- O expediente da Prefeitu
ra tem sido curto para queixas
e reclamações. Dizem até que
muitos desafôros tem o Prefeito

Relâmpago ouvido. Seus pró
prios correligionários nos bares
e cafés, metem lhe a ripa, che-

'gando alguns à afirmar que
perderam o voto e o' trabalho

que deram para elege-lo.
- Diante do desespero de

causa que se encontram, peso
seedistas e petebistas encetaram
uma campanha de perseguição
aos funcionários que estão sob
suas ordens que até nos muni

cípjos visinhos já se comenta,
Consta que até espiões coloca
ram nas casas e repor tições .on
de moram e trabalham os per-
'seguidos ...
- O sucesso da 2,a Exposi

ção não agradou os aliancístas.

'Incapazes de tomarem qualquer
iniciativa que ampare o nosso

lavrodor, espalham pelo interior'
boatos e mais boatos; Boa ma

neira essa de trabalhar pelo

progresso de Canoinhas. O que
se nota é apenas ciumes, inveja
e despeito ... !

cacique

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

qualificação da cidade.

E veia porque a PRIMA
é muito melhor!

• mecanismo de grande simplicidade!
• não tem quaisquer peças quebráveis!

Para voc�
"PRIMA quer
dizer sempre:
higiene .

economia .

deseense l

Cine Teatro
APRESENTA:

Vera

HOJE' -

As aventu ras
ás 20,15 horas - Impróprio até 14 'anos

Si II
Em Technicolor com Charlton Hestou, Rhonda Fleming,

Jean Sterling e Forrest Tucker

(Sensacional filme de aventuras)
Conto da serie: AS Aventurós do Capitão Kid
DOMINGO --" ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

As aventuras de Bufallo Bill
Cont, da serie: As Avenrure.s do Capitão Kld

-----

ás 17 horas' Proibido até 5 anos
DOMINGO - ás 20,15 hrs, -. Proibido até 14 anos

O MUNDO ,DA FANTASIA'
Em Cinemascope, com Ethel Mernann. Donald O'Connor,

Marilyn Monroe. Dan Dailey e Mitzi G.,l'Iynor
Sensacional. filme musical. com elenco formidável

2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE -, Proib. até 14 anos
-----

3a. e 4a. FEIRA. ás 20�15 horas - Proibido até 14 anos

A NOIVA DO REGIMENTO
com Franoes Langford, Ben Lessy Tony Romano

No cenário dos hospitais surge um anjo de ternura e graça

5a� e 6a. FEIRA - às 20,15 horas � Proibido até 14 anos

o INVENTOR DA MOCIDADE
com Cary . Grant, Ginger Rogers e Charles Coburn

Uma sensacional comédia
. --------

,

Aguardem: Tentação Verde e A Ultima
Caçada, ambos em Cinemasçope

J\VISO: Por ordem do sr. Juiz de Direito é expressa
mente proibida a entrada nas matinées de menores de
5 (cinco anos). - Avisamos tambem que desde 1.° do
corrente está em vigor o horário de verão; portanto as

sessões noturnas terão 'início às 20,15 hrs.

Da Direção do Grupo, Escolar
Almirante Barroso, onde funciona
o Curso Normal Regional "Prof.
Sílvio Pêlico de Freitas Noronha",
recebemos convite para as Iesti
vidades de colação de,· gráu da
"Turma Oswaldo de Oliveira", a

se realizarem dia 10 do corrente,
com missa de ação de graças às
7 horas e entrega de oertificados .

às 20 horas, no Club Canoinhense.

Paraniníarâ o ato o sr. dr. Aroldo

,-=--I----------------�--_I
FORMANDAS REGIONALISTAS de 1957

em seus-
'

3 diferentes
modelos

As. medernos lavaroupas PRiMA
são os mais simples. Não enguiçam,
não precisem instalações especiais.
E levem muito mais, por bem menos.

Êstes motivos fizeram do PRIMA Q

lavarou.pa mais vendida no Brasil.

DE LUXE

Peça uma. demonstração sem compromiSJO
em �ua própria residência.

. REVENDEDOR EXCLUSIVO:

de Bufallo

Carneiro de Carvalho, dd. Secre
tário da Viação e Obras Públicas.

Fazem parte da turma de 1957
os seguintes jovens: Almira Keche;
Dilma Dardin; Maria Gercy Ludka;
Maria Julio Pazda: Zaira Soares
Padilha; Eugenia Rudey; Hosmary
Klosterhoff; Carmen Konig; Noe
mi Furtado; Marly Bertão; Ligia
Schivinsk; Madalena Silveira; Ive
te Paula e Silva; Natália Wendt;
Maria Tereza de Miranda Lima;
Flávio Gapaki; Carmen Vitovski;
Valdemiro Polomsuíj-Leonilda Ta
borda Ribas;Maria Tereza Stulzer;
Maria Nair Mello; Irineu Be·
dritchuk; Argerniro Durnke; Celia
Babireski; Maria Lourdes Tremi;
Lucia Weinfurtt; Francisco Vieira: '

,da BíbliaDia
A exposição das tuas palavras
dá r�z... Salmo 119: 130

O 2° dc.mingo de Dezembro•

dia 8, é o dia do, Biblia, consa

grado pelos evangélicos,
E um tributo de nossa grati

dão pelo conhecimento que te

mos da Palavra de Deus.

Nesse dia elevamos nossas

preces a Deus, afim de que Sua
Palavra seja disseminada peloS
quatro cantos da terra.

Sábado próximo, pela Radio
Canoínhas, IiS 8 horas da noite,
convidamos a todos os ouvintes
a sintonizarem seus radies, pa
ra ouvirem o programa alusiv�
ao "Dia da Bíblia".

Bendito sejas sempre, Ó livro SaDt�
que dás confOrto aos tristes e oprimidoS
e enxugas, com ternura, lodo o pranto
do coração aflito dos yencidos

Em li é Deus quem fala com carinhO
ao coração, nos transes: mais cruéiS!
- Tu és a luz que brilha em meu camin�o
e és a candeia que me aclara os pes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Cyanamid Química· do Brasil S. A.
na 2a. Exposição Agro - Avícola.-Industrial de (anoinhas
Foram bem recebidos os produtos de "Aurofac" e "Acro

.nize" apresentados pela Cyanamid Química do Brasil S.A., nesta

cidade.
<Aleançou : grande sucesso o produto "Aurofac" comple

mento alimentar da ração animal, composto de Aureomidna e

Vitamina B12 contendo ainda farinha cítrica, farinha de soja
e outros alimentos.

.
Os criadores compreenderam o valor extraordinário do

'�Aurofac" que combate as doenças e assegura maior rendimento

dos rebanhos suínos, avícolas, bovinos, eqüinos, ovinos e caprinos.
'

Outro produto apresentado foi o "Acronize" que resolve

o problema da conservação dos alimentos. Pelo seu emprêgo po
derá aumentar em 30% ou mais a quantidade de- alimentos que
cMgam aos consumidores brasileiros nas melhores condições.

Para maiores informações queiram dirigir-se à Associação
Rural - Canoinhas.

Os antibióticos na alinientacão animal
)

No' terreno da! nutrição animal os antibióticos vem sendo
'usados já há alguns anos. Entretanto, com os recentes progressos
da ciência, houve um incremento espantoso no que se refere ao

uso dos modernos antibióticos. Dentre êles destacamos a feliz
descoberta do Dr. B. Duggar, cientista da American Cy�amid Co.:
a CLOROTETRACICLINA, antibiótico êsse que apresenta mais

amplo espectro de ação, e consequentemente, maiores possibili-
'dades de uso.

. _' I

Êsse antiblótiço, conhecido em todo o mundo pelo nome

de AUREOMICrNA, é a base ativa do suplemento altmentar
.

uAUROFAC", introduzido em nosso país pela Cyanamíd Química
do Brasil

Dr. J. Macário de Me�ó publicou, no Estado de São Paulo
de 28/9/57, Fólha Agro Pecuária, uma descrição de interessante
palestra proferida pelo Dr. J. Figueroa Infante, da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Maior de São Marcos, em

Lima, Peru."
I

Desta palestra destacamos
atenção, dada a importância que
criadores e técnicos brasileiros.

/
trechos que merecem especial'
seu conhecimento tem para

"Os antibióticos utilizados na alimentação animal, são os

mesmos empregados pela terapêutica. Os mais usados têm sido

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

OFERECE PARA O NATAL

Sombrinhas, Camisas Sport e de Colarinho,
Camisetas, Gravatas, Meias, Lenços,
Perfumarias, Gaitas de Boca,
Carteiras, Cintos, etc.

AR.TIGOS DE QUALIDADE
PREÇOS MODICOS

Serviço'Militar
Todo cidadão da clase de 1939

e anteriores. residentes nos Mu

Q,icípios de Canoinhas, Papanduva
e Ítaiópolis, ainda em débito com

o Serviço Militar. deverá compa
recer ao 20 Batalhão Ferroviário
- Rio Negro, para Insepção e

Seleção. entre 12 de novembro a

10 de dezembro do corrente ano.

O cidadão que deixar de com

parecer. SERA' CONSIDERADO
REFRATARIO e sujeito à multa
de Cr$ 50,00.
JAM de Canoinhas, 7/11/1957

Dr. Haroldo Ferreira

Presidente da JAM

Atenção convocados
candidatos a Paraqu.ed'isfas
De ordem do Exmo. Sr. Chefe

do MR/5, aviso aos convocados
candidatos ao Nucleo Divisão Ae
roterrestre, que os exames serão
realizados de 10 a 10 de dezem
bro de' 1957, no 200 R. I. em

CURITIBA.

Não há possibilidade de -inspe-
ção saúde em Florianópolis.

.

JAM de Canoinhas, 14/11/1957
Dr.' Haroldo Ferreira t�·
Presidente da JAM.I

Balancas de 200 a 1000 kllos de plataforma
e balcão, balanças comerciais e domésticas

fiUzola e Swedex
Símbolo de qualidade e garantia

adquira na loja

J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 a Caixa p�OstaJ, 76

Canoinhas -:-, Santa Catarina

a aureomicina, terramícina, penicilina e bacitracína, sendo, em

menor escala, a estreptomicina,
.

clornicetina, neomicina, polimi
cina e subtílína ..Quanto às espécies animais, qUE' têm servido de
base para experimentações, citam-se os porcos, aves e bezerros
até a desmama, Nos Estados Unidos, em consequência dessas

investigações, a indústria de alimentos' para animais tem am

pliado as suas instalações, apresentando, nesse particular, inovações
admiráveis. Como exemplo, cite-se o Laboratório Lederle, de
Nova York, cujas grandes fábricas de antibióticos produzem essas

substâncias eJll> larga escala para fins de nutrição. A descoberta
dos efeitos benéficos dos antibióticos acha-se. intimamente ligada
ao produto conhecido pelo nome de A. P. F. (Animal Protein
Factor), cuja administracão demonstrou incrementar de maneira
significativa o crescimento dos animais e a economia de ali
mentos. Ê, portanto, o A. P. F. um fator de estímulo ao cresci
mento dos animais e de significação econômica.

Os antibióticos podem estimular o crescimento das bac
térias que são capazes de sintetizar nutrientes essenciais ou au

mentar a síntese de tais substâncias. As espécies que serviram
de base à maioria das experimentações foram as aves e os porcos.
Para finalizar os esclarecimentos sôbre o assunto em aprêço,
vamos citar as conclusões a que chegou o prof. Catron, da Iowa
State College, em 53 expertmentações com porcos, em crescimento
e na ceva, cujo número ultrapassou de 3.000 cabeças.. Muitas
dessas conclusões têm sido ratificadas pelo magnifico trabalho
'que nesse campo vem realizando as Universidades, Laboratórios
e Estações Experimentais norte-americanas. Ainda que se refiram
exclusivamente a' porcos e aves, não deixam de ser importantes
para os criadores em geral. As conclusões são as seguintes:

1.0 - Os antibióticos não são nutrientes, devendo ser
classificados como drogas.

�

2° - Os .antíbíótíccs usados para estimular o crescirnen
menta dos porcos' são: aureomicina, terramicina e penicilina. A
bacitracina, em combinação com a penicilina, tem áumentado
também o índice do crescimento em algumas experimentações.

3° ..:... O nivel prático de administração dêsses antibióticos,
corresponde aproximadamente, 5 miligramas por libra (0,4536) de
ração total. Os niveis terapêuticos adotados comumente são de
30 a 100 vezes mais altos que os niveis alimentícios.

4° - Os efeitos dos antibióticos são sensiveis \tanto para
os animais estabulados como para os criados no campo; todavia,
para os' estabulados e submetidos a uma ração controlada. obtem
se melhor resposta.

5° - Os antibióticos aumentam de 5 a 20% o crescimen
to ; dos porcos desde a desmama, até alcançarem 90 ks. de peso,
sob condições normais de alimentação.

60 - Os antibióticos mostram o seu máximo de eficiên
cia como estimuladeres de crescimento quando aplicados aos leitões.
Para os porcos de 50 a 91) ks de peso, essa eficiência é menos
pronunciada. _.,...'

.

7° - Se fÓr descontinua a administração dos antibióticos
aos porcos que atingiram de 35 a 60 ks. a aceleração de cresci
mento se

\
detem. Todavia, ainda por algum tempo, o crescimento

continuará norma! pela resistência de antibióticos no organismo.
8°' - O apetite aumenta, como se pode comprovar pelo

incremento obetido nessas experimentações de 10 'a 20% do con

,sumo diário de alimentos. Os porcos que se alimentaram COIr.

antibióticos beberam mais agua que as testemunhas.
.'

". .
.

9° -;- \I\. alimentação com antibióticos economiza aproxi
madamente 5% de ração dada para os porcos, em crescimento e

na ceva.

10. � A alimentação com antibióticos reduz o número
de leitões débeis e confere aos animais da ninhada crescimento

.

notavelmente maior; principalmente aos leitões fracos dá magní
fico resultado a nutrição com antibióticos;

11. - Essas substancias controlam grande porcentagem
de enterites não específicas dos suinos

12. - Aparentemente, porcos novos criados em locais
higienicos e livres de doenças, não reagem melhor com a presença
de antibióticos' na ração, como provam experienctas bem cotroladas

13. - A alimentação com antibióticos não interfere no

índice de concepção das marrãs.

14 .
...:_ As marrãs alimentadas com aureomicina transmi

tem êsse antibiótico ao leite. Se há necessidade de tal transmissão
aos leitões em aleitamento, deve-se ministrar à porca 2 a 4 vezes

mais os níveis alimentícios normais.

15. - Os antibióticos não dispensam os cuidados higie
nicos nem a aplicação das medidas pertinentes à sanidade animal.
mas facilitam a criação com exito em locais sem higiene e onde
há doenças.

16. - Há provas suficientes de que os antibióticos são
mais eficientes quando empregados em combinação com os ali-
mentos com fíns nutritivos, do que isoladamente.

•

17. - Os antibióticos parecem não perder a eficiência
quando empregados continuamente. Os seus efeitos são cada vez

menores à medida que os' animais aumentam em idade.

V E N D E - S E I Santa Te�;:: ÊspedalUma casa de morada, com ,

5.880 mts.2 de terreno, sito na para o seu melhor paladar
Agua Verde.

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

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte

\ ,

DISCURSO
Conclusão

dentro de seus afazeres quoti
dianos, se deparam com problemas
de difícil solução. A iniciativa
particular, infelizmente, ainda no

nosso Brasil, não representa, nem

está num plano superior. O au

xílio dos governos é algumas
vezes, ampla; mas demorada, e

e essa demora, tira o incentivo e

o entusiasmo.

Foi, Sr. Governador e Exmas .•
autoridades, o espírito do homem,
inventando daqui, aperfeiçoando
dali, que enriqueceu o patrimônio
industrial. Foi o lavrador-de mãos
calejadas e pele tostada, que di
minui o índice de importação de
cereais, pois até há bem pouç.ó.
tempo, importávamos até farinÍl8
de mandioca. Foi considerando
tudo isso, que pela segunda vez..
procurei levar ao terreno da rea

lidade, a Segunda Exposição, ho
menageando com isso, êsses desbra
vadores do progresso, autores do
coníôrto que temos na nossa vida
humana.

Confiaram-me, pela se g u n da
vez, a tarefa de dirigir os destinos
da Associação Rural de Canoinbas,
órgão de classe, a verdadeira casa

dos homens que plantam. Creio
que oferecendo-lhes essa Festa
Agrícola industrial comercial, não
estarei fazendo mais do que a mi
nha obrigação, o meu dever.

1

1
1Não se faz nem se dispõe a

uma empreitada �desse gênero,
Bem colaboração. E tarefa assaz

. difícil porque requer o emprêgo
do máximo de energias a fim de
que nada falte aos visitantes.
Canoinhas recebendo por ocasião
da Segunda Exposição a visita
de V. Excia. e demais autoridades,
faz questão de mostrar o grau de

c

sua pujança econômica; de 8U8

fé no futuro; de sua confiança 'DO
,

desenvolvimento cada vez maior
.

da capacidade de seus filhos,
,_

Exposição é um jôgo de inte
resse que favorece a todos, pois
todos têm interesse em 'contribuir
para essa demonstração de vita
lidade - para essa reunião de
forças concretas que constroem
uma nação Conseguimós concluir
esse trabalho de muitos meses.

Conseguimos com isso. apresentar
a Santa Catarina e ao Brasil, nossa
Segunda Exposição.
Não estivemos sosinhos, Muitos

nos ajudaram, a começar por V,
Excia., aiudando-me com uma sub
venção de tresentos mil cruzeiros.
A ajuda de um homem que está
ausente por motivo de força
maior -' Elias A daime, deputado
federal que recebendo' minha co

muuicação" do que pretendiarnos
realisar, levou um projeto a Ca
mara de Dois milhões de cruzeiros
de auxilio a Segunda Exposição.
Trabalhou incessantemente' até
couseguir a aprovação. Trocou co

migo mais de sessenta telegramas
e 45 cartas tudo sôbre o anda
mento do projeto. Devo lambem
a um outro homem ajudante da
nossa causa, Senador Francisco
Benjamim Galloti, que do Senado,
foi até a Preaidencia da Republi
ca, conseguindo que a lei fosse
sancionada antes da Exposição.
Continuando na necessidade de

auxilio para o termino da nossa

tarefa, tivemos da, Secretaria da
Agricultura, na pessêa de Mario
Orestes Bruzza, o auxiiio integral
de máquinas e tratôres e da sub
venção de Cr$ '50.000,00. Do Dr.
Amido Carvalho,

.

seu apoio em

todos os setôres da exposição. Os
Deputados Benedito Terezio de
Carvalho e João Colodel, autôres
do projeto auxiliando a exposição
com tresentos mil cruzeiros. O au.

xilio da Prefeitura e da Camata
de Vereadôres, auxilianJo 8 expo

A!ção com trinta mil cruzeiros. E,.
finalmente, a todos que ajudaram
e cooperaram, nosso muito obri
gado e sinceros agradecimentos.

I
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expositores
Comércio

da

Discurso prenunciado pelo Presi= Ano12- tANOINHAS-S.Catarina,7deDezembrodelY57. N.476

dente da Arca, na inauguração da 2a.

'Exposição Agre>Aviccla« Industral
.'

Exmo
.. Sr. Dr. Jorge Lacerda,

Dignisaimo Governador do Estado.

Exmas, Autoridades 'civis, mi
-litarea e eclesiásticas.

Meus Senhores e

minhas
I

Senhoras. .

O que vamos ver dentro em

pouco, é um incentivo a tudo que
se faz em Canoinhas. Há pouco·
mais de 4 mêses, com um pu
nhado de homens, unoia vamos

a Segunda Exposição Agro Avícola
Industrial. Iniciávamos um tra
balho que depois de pronto, pouco
vai se poder avaliar o que é no

terreno prático uma Exposição,
uma festa dessa natureza. Sô
mente os que nos acompanharam
de perto - os que viram e sen
tiram ,li trabalho insano que nos

deu a realisação , da Exposição
que V. Excia. vai inaugurar. Em
pregamos nesse Certame o má
ximo de nossas possibilidades e

do nosso esfôrço. Foi o que pou
demos fazer. Foi o que poudemos

apresentar. Se lograrmos êxito; se
a Exposição agradar 'a V. Excia.;
se realmente estiver representado
todos os setores econômicos do
Município, outra. não foi a minha
intenção, senão ressaltar o trabalho
do industrial - do comerciante.
do cri�dor e do lavrador. Home
nagear êsses trabalhadores ocultos
no anonimato, foi a principal razão
do meu esfôrço e minha exclusiva
intenção. Mostrar como se faz,
como .se fabrica e como se planta
e cria, para manter o nível eco

nômico de uma cidade. Abrir as

páginas do livro da verdade ver

dadeira e contar os motivos e

razõos. de onde vem para o nosso

lar o confôrto e o bem-estar,

Exposição, Sr. Governador e

EXD?as. Autoridades, é um reco

nhecimento a êsses homens da in
dústria, do comércio e da agricul
tura que tornaram Canoiuhas inde
pendente e a que fizeram- na cidade.
Se aqui nada se produzisse nem

se plantasse, não estaríamos hoje

no conceito excelente das demais
cidades do Brasil, nem desfruta
ríamos. confiança nem - crédito.
Exposição é um reconhecimento
a tudo isso, nada mais.

A empreitada que daqui a· pouco
entregarei a V. Excia. e ao povo
desta terra, falará por si da nossa

capacidade econômica. A vida das
fábricas e a vida dos campos,
.cada um. representando uma par
cela de colaboração ao progresso
de Santa Catarina e do Brasil,
ajudando o evoluir e o desenvol
vimento.

Creio que é de iniciativas dêsse
gênero que precisa o n08SO país,
de maneira que o trabalho dêsee
povo. pelo menos, seja reconhe
cido dessa forma. Saberemos todos
nós calcular as dificuldades imensas'
que os industriais e os agricul
torei! têm para manter o rítmo
normal do país i' Nem sempre
reconhecemos, isso, pois cada um

Conclúe em outro local
,

A V I 80
A firma J. Côrte tem o prazer de comunicar aos

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

para a Praça Lauro Müller, 751 (próximo ao Banco Inca)
onde espera receber a mesma preferência de todos. Ix

R EGISTRO CIVIL Edital
Sebastião 'Grein éosta, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Município
e Comarca de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Julio Condras e Konegundes
Granza. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Pspanduva Do
dia 2 de janeiro de 1923, lavra
dor,-solteiro, domiciliado e re

sidente neste Distrito,' filho de
Estanislau Condras, fal. e de
Dona Estanislava Condras, fal.
Ela, natural deste Estado, nasci
da neste Distrito no dia' 22· de
dezembro de 1928, doméstica,
solteira, filha de Wenceslau
Granza e de Dona Carolina Kra
chinska, domiciliados 'e residen
tes neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Theodoro Kubiack e Cle
mentina Rodrigues. Ele, natural
deste Estado, nascido neste Dis
trito, no dia 4 de março de 1923,;,
lavrador, solteiro, filho de João
Kubiacke de Dona Estanislava
Julcoska, domiciliados nestp
Distrito. Ela, natural deste Es
tado, nascida neste' Distrito no

dia 29 de seterr.bro de 1931. do
méstica, solteira. filha de Fran.
cisca L. Rodrigues, domiciliadas
e residentes neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Ildefonso, Teles Cordeiro e

Olga Gi·efin. Ele, natural de�te
Estado, nascido neste Distrito
no dia 23 de junho de 1937, la
vrador, solteiro, filho de Izaltino
I. Cordeiro e . de Dona R o s a

Krauss, falecida, domiciliados e

residentes neste Distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida

neste Distrito no dia 30 de se

tembro de 1940, doméstica, sol
teira, filha de Albertô : Grefin
Filho e de Dona Hilda Grefin,
domiciliados e residentes neste
Distrito

.

Faz saber que pretendem ca

sar: Antônio Schimínsky e Ger
trudes Granza. Ele, natural deste
Estado, nascido em Mafra, no

dia 23 de março de 1927, lavra
dor, solteiro, filho de Estefano

Schiminsky e de Dona Antonio

Schiminsky, domiciliados e .re

sidentes neste Distrito. Ela, na
tural deste Estado, nascida neste
Distrito no dia IOde outubro
de 1930, doméstica, solteira, filha
de Wenceslau Granza e de/Dona
Carolina Krachinsks, domicilia
dos e residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber de algum
impedimento legal. acuse, o. E
para constar e chegar êste ao

conhecimento dê to'dos lavrei o

prese,nte que será afixado ne lu

gar de costume e publicado no

Jornal "Correio do Norte" da
cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 18/11/1957
Sebastão 'Grein Gosta
Oficial do Registro Civil

s. Tereza Especial
o seu café

Material elétrico
,

CASAERLITA

Vende-se
.

uma otima propriedade, à
rua 3 de Maio, (zona da
Ceramica), com a area de
40x80 mts; e uma casa de
madeira medindo 7x7V2, luz
instalada e ótima aguada.
Tratar com Artur de Brum

-residente em Alto das Pal
meiras. 3 x p

VENDE-SE

Guilherme Loeffler, taxidermista; Comercio Inds. Fischer ,&
Cia., �alhari8; Henrique Voigt & Filho, moveis;' E. G. Novak, be.
bidas; A. W. Bach - Casa Erlita, comercio; J. Côrte, come�cio'
Estanislau Knorek, ref. bicicletas; Comercial Pedrassani - Ford, re:
presentantes; Fabrica de' Ladrilhos S. C. Jesus, industriá; Loja das
Novidades, comercio; Comer Inds, H. Jordan S/A., inds. e comercio.
Tecelagem Canoinhas S/A., tecelagem; Industria de Madeiras Zaniol�
S/A, inds. madeiras; Alvin F. G. Beulke, inds. sabão: Ceramica Ca.
noinhense, ceramica: Volker Vollrath, f. moveis estofados; Max Ziemann,
fabrica de carroças; Aldo Pacheco dos Reis, fabrica café; Victor To.
rnachitz, vidraçaria; Retífica Canoinhas, retífica; Centro de Tratoristas
de Canoinhas e Centro de Preparação Agricola V. Ramos. Orgão
federal e estadual. gráficos; Irmãos Bartnik, comercio; Banco 1.'1 acionai
do Comercio, Banco; Moinho 1- Tokarski & Cia. Ltda., moinho; ln.
dustria União Madeireira Ltda., madeira - laminados; José A.
Schmitt, café; Marmoraria S. Carlos Ltda., marmoraria; Miguel Pirciak,
marcenaria; Narciso Ruthes Sobrinho. moinho, Humenhuk & Scheuer
esquadrias; Rõcha S/A., representantes Ford; Scultetus & Kloch Ltda.:
construções; João Frederico A. Siems, ref.. bicicleta; Alfredo Mayer
& Filhos Ltda., comercio; Orlando Olsen, fab. cadeiras e inds.; Inds.
Urano Madeireira. Iab, brinquedos; Dethiuk & Marcinichen Lt'da., fab.
moveis: Emp. Inds. e Comercio Fuck Ltda, fab, esquadrias; Vulcani,
zação Ouro Preto Ltda .. recachutagem; Lcjas Uuidas Ltda., comercio;
Prust & Irmãos Ltda., olaria; Esquadrias Santa Cruz Ltda., esquadrias;
Irmãos Vogt, olaria; Modas Soulin,. confecção roupas; Comer. Inds.
Germano Stein S/A., com. inds: Lodovico Dambrosky, fab. moveis;
Irmãos Zugmann, comercio: Teodoro Saade. museu: Rothert & Cia,
tintas: Ceramica Marcilio Dias, ceramicas: Comercio Inds. Bebidas
Jung Ltda, bebidas: Otto Friedrich, erva-mate: José Pietroviski. olaria:
Benedito Goslar, fab. escovas; Frederico ,Witt, tipografia e papelaria:
Instituto Nacional do Pinho, orgão federal: Eugenio Knop & Cia.,
Olaria: Heinz Hesse, fabrica moveis ferro: A. Mallon & Cia., repre
sentante Mercedes: Viti-Vinicola Caçador S/A, bebidas: Berger & Cia.
Ltda .. inds. calçados: Industrias Pressanto Bebidas S/A. bebidas: Fri

gorifico Caçadorense S/A. frigorifico: F. J. Hummler - Tornarte, arte
fatos de madeira: Cia. Importadora [obrasil, maq. agricolas e tratores:

Drogaria e Farmacia Catarinense S/A, farm. e drogas.: -Inds. e Com,
Gotthard Kaesemodel Ltda, ind e comercio: Inds. Reunidas Jaraguá
S/A, essencias e prod. quim: Marcatto & Cia , fab chapeu palha:
Inds Marbú Ltda, industr-ia de abat-jours: Moinho Catarinense Ltda,
moinho: Carlos Zipperer & Sobrinhos, art. madeira: Hugo Neumann
- Fabrica Orlanda, industr-ia fundição: Caetano Branco e Filhos, fab,
de trilhadeiras: Soc Inds ARCA. Ltda, maq lavar roupa: Moinho

Riograndense S/A, moinho: Leão Junior 'S A, erva-mate: Cyanamíd
Química do Brasil S A, prod. veterinarios: Provimi prod quimicos:
Antonio Ostroski, fab. carroças: Harry Schreibet, comercio: Eternit
do Brasil Cimento. e Amianto, inds: Scbneider logemann &' Cia.

Ltda., trilhadeiras

Relação dos
eIndústria

da Ex.posição

Uma casa de madeira, com

, duas datas, situadas no Alto
das Palmeiras, com frente

para a estrada geral. Otimo

ponto para qualquer negócio.
Tratar com o sr. Estefano

Szableski, nas Lojas Unidas.

Ministério da Agricultura
Sub-Estação de Enologia - em

Videira S. C.
Of. 00398 Proc, XX/57

Em 20-11-57

Do Chefe da· Sub-Estação de

Enologia em Videira ao, Sr. Al
fredo Oliveira Garcindo - DD.
Presidente da Associação Rural
de Canoinhas, SC.

Honrados com o convite para
a 2.a Exposição Agro-Avícola
Industrial, patrocinada p e 1 a

Associação Rural que brilhan
temente dirigis, lamentamos in
formar-vos que, não compare
ceremos à mesm'a, por motivos'
que estão diretamente ligados
aos interesses da nossa repar
tiçijo.
Há P()UcO guindados à chefia

desta Sub-Estação de Enologia,
que se apresenta com inúmeros

problemas urgentes a solucionar
nos seria bab t8 nte penoso afas-

. -

rrnpressoes
tarrno-nos dela durante os pró
ximos 60 dias,
Esperando sermos bem com

preendidos em nossas excusas,
formulando votos do mais abso
luto êxito na festa em pauta,
apresentamo-vos as nossas

Atenciosas saudações
.»

Agesilao S. Pereira da Silva

agO Chefe da S. E. E.

x x x

Apucarana Pr. 856-19-53-15

Motivo força' maior impossi
bilita presença magnifica festa

exposição vg faço votos alcance'
exitô abraços Ramires

x x x-

Jaraguá do Sul, 26 de Novem
bro de 1957.

Ilmo. Sr.
Alfredo Garcindo
DD. Presidente da Associação
Rural de Canoinhas
CANOINHAS - SC.

Prezado Senhor.

·2a.·
Seja-me permitido voltar a

V. S. para apresentar os meus

e f u s i vos cumprimentos pela
vitória alcançada pela A. R. C.,
qu-ando da 2a Exposição, e que
nada mais é do que a recom

pensa dos que se empenham na

conquista do ideal, que traduz
uma série de' dificuldades e sa

crificios coroados de êxito.

Queira o ilustre Presidente
extender os meus cumprimentos
aos demais membros dE direto
ria e mui especialmente ao sr.

Mario Bustamante, que teve a

gentileza de cumular-nos cOI?
toda a sua inconfundivel genti
leza e cavalherismo.

Limitado ao expôsto e agra�
decido por tudo quanto noS tal

dado ver, formulo os meus vo

tos de novas vitórias em favor
da Associação Rural de Canoi-
nhas e ao seu dinâmico pre·

sidente.
Cordialmente

Eugênio Vitor Schmõckel

Congratulações
,.

e
Conclusão da La 'página

PA R A F E R J D A S,
E C, Z E M A !,S I

INFLAMAÇOES,
C' O C E I � A S,
F R I E I 'R AS,

ESPIN�AS, ETC.

CC1íHU CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CABElUDO.

NU I" ...H::: � EXISTiU IGUJ:iL
___,..,,j",-__"CS_" __
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