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Canoinhas, Santa Catarina, 14 de Dezembro de 1957
-----------------------------------

Numero 477Ano 12

rm�ri�tario :' �. C. �AR��l�� ,

CAIXA POSTAL, 2

mrel�r :
FONE, 128

Estamos seguramente informados que a nossa atual safra
�e trigo foi grandemente prejudicada pelas constantes chuvas que
tivemos durante o ano. Lavradôres que esperavam regular pro
dU_Ção, não colherão nem a metade do que Iôra previsto. Muitos
ate não estão cortando o trigal e transformando suas lavouras em

adubo.
'

Preve-se uma queda do trigo nacional, pois todas as zõ
nas tritícolas do país, foram atingidas pelas chuvas, justamente
na época em que os trigais estavam no período da floração:
A eooperativa Tritícola de Canoinhas junto' ao Banco do Brasil'
desta praça, toma providencias junta ao Ministro da Agricultura

. N A T.A L,e SET, a fim de ser prorrogado o prazo para pagamento dos em- ,

Prestimos agricolas feitos para a aquisição de sementes, maquinas
e adubos.

Canoinhas que sempre esteve na vanguarda em produção designação da festa máxima
de trigo perante os municípios visinhos, este ano não poderá do i ano..

�:re:s�ntar uma produção compativel com a fertilidade de suas Presente� para todas as idades
Aguardemos dias melhores no futuro e tenhamos confiança I C 5" l 'bna persistenca e capacidade de nossos lavradôres. ' asa eArel er

MAQ(J[NAS D O ESTADO
TRABALHAN DO NAS

•

ESTRADAS MUNI(�IPAIS!
Temos visto constantemente as maquinas do 'DER, de

Canoinhas, trabalhando nas estradas municipais. O Governo Alian
císta que tanto "arrotou" grandezas e o "Barriga Verde" que em

inumeras
.

edições, disse não precisar, do apoio do Governo do
Estado, pois o atual edil dava conta do "recado" sosinho, mesmo
diante do que está acontecendo, ainda sotla de lá, suas babosei
ras, mentiras e, intrigas.

Com uma arrecadação fabulosa, principalmente agora que
até para passar uma ponte da Prefeitura, paga-se imposto, o que
será feito com tanto dinheiro arrecadado dos contribuintes, se

nada se viu de real e concreto no seu governo? Canoinhas con

tinúa a mercê de sua própria sorte. Estamos praticamente', sem

Prefeito e por mais que a iniciativa particular tenha se lançado
a novos empreendimentos, a falta de um verdadeiro administra
dor municipal, está tirando o entusiásmo de muita gente que es

perava encontrar e ter na Prefeitura Municipal, um alicerce para
as iniciativas que tanto bem tem feito ao nosso progresso.

Na ância de justificar o fracasso administrativo levado
pela inércia e incompetencia de administrar as coisas publicas, o

atual administrador, municipal, apega-se num motivo .que não
convence ninguem - dizer que o governo udenista deixou-lhe dí
vidas. Ora bolas! Afinal de contas, dívidas de pequeno monte,
não são r a z õ e s suficientes para abandonar a administração do
município - para escorchar os contribuinte aumentando-lhe dema
siadamente os tributos. Se dívidas foram deixadas, dívidas essas

naturais e consequencias de uma administração fecunda, as obras
e realisações estão aí espalhadas pelos quatro cantos do município.
Pode haver comparações entre li administração passada e a atual?
Não estão paralisadas duas linhas de onibus que faziam o inter
câmbio com o interior e a cidade, devido as péssimas condições
das estradas

-

'municipais? A cidade, por exemplo, não está se

transformando num matagal de enormes proporções? O balcão da
Prefeitura não tem servido somente para queixas e reclamaçõeso
ora uns, reclamando o aumento absurdo dos impostos, ora outros

exigindo algo que seja feito a fim de justificar a fabulosa ar-

recadação?
'

Arolde Carneiro de Carvalho, Secretário de Viação aten
dendo um pedido dà Associação Comercial, colocou maquinas do
DER a serviço das estradas municipais. Não somos, todavia, con

tra essa colaboração.
�
Queremos deixar bem frisado perante os

leitôres que a situação não é corno expresa o BV. Está provado
que o município não tem Prefeito. O apôio dado atravez das ma
quinas .do DER veio uma grande parte, salvar a situação, pelo
rnenos, de alguns distritos, cujos habitantes estavam impossibili
tados de virem 'a cidade,

Mas, diante dessa colaboração, é o caso de se perguntar:
Onde está e em que foi empregado o dinheiro da arrecadação
dos impostos?'

'

Prejudicada a

pelas' chuvas
safra de
deste

trigo
ano

O Dr. Aroldo Carvalho, nosso conterrâneo que
ocupa a Secretaria da Viação e Obras Públicas do 'Es
tado, impressionado com os relatos que ouviu em Canoi
nhas, de homens do interior, durante a .Exposição Agro
Avícola Industrial, a respeito

/

da deplorável situação
das estradas municipais, resolveu tomar providências vi
sando atender o povo do interior que a Prefeitura legou
ao mais completo abandono.

. .

Realmente, há estradas no interior de Canoinhas
Dado início aos tra- cuja conservação cabe a Prefeitura, abandonadas há mais

balhos de extensão do de dois anos. Depois da conclusão ,do Govêrno da VDN
nunca 'mais uma motoniveladora apareceu nas estradas

Campo de Aviação do interior .

Canoinhas terá um Campo de As Vilas de Felipe Schmidt, Paciência, Valinhos,aviação, temos agora esperanças,
pois foram iniciadas as obras de como as localidades de Lagôa do Sul, Arroios e muitas
extensão do atual Campo de outras estavam quasi ilhadas. Nem carroças passavam
Tres Barras. Bem localizado, o pelas estradas. As linhas de onibus foram suspensas je
nosso campo de aviação será a uma temporada. A Prefeitura e o "dinamíco' dirigente
um dos melhores' do Estado. Se- não querem nada com nada ...
gundo estamos informados" as

Cias. aereas Varig e Cruzeiro Conhecedor dos problemas que afligem os canoí-
do Sul farão 'escalada em nossa nhenses, O Dr. Aroldo Carvalho que já determinara ao

"

cidade tão logo o campo per-

Imita a decolagem de aviões de ""DER colaborasse com a Associação Comercial na recu-

passageiros.·'Aí está uma reali- peração de estradas municipais, o que se vem fazendo
zação que merece '0 apoio e' há mais de um mês, com tratores, caminhões e' motoni
colaboração de todos os canoi- veladoras do Govêrno do Estado, a fim de acelerar os

nhenses. trabalhos, autorizou o Eng. Nery Waltrick a empregar
uma motoniveladora do 'trecho Mafra-Rio Negrinho em

trabalhos de reparação das estradas Toldo-Salseiro, Toldo

Lagôa do Sul, Toldo-Arroio Fundo, bem como. nas estra
das municipais da região de Felipe Schmidt e Paciência.

Não se trata de intervenção na administração
Municipal, mas de socorro que o' Dr. Aroldo Carvalho
presta ao povo do interior, desassistido e abandonado,
curtindo horas de desespêro face as estradas municipais
esquecidas pelo Prefeito.

O Govêrno do Estado, que tem as suas estra�as bem
conservadas, pois a elas dedica toda a atenção, auxilia,
dessa maneira, o povo de Canoinhas, suprindo deficiências
da desastrada administração municipal.

•.
' I

Nossos agradecimentos ao Dr. Aroldo Carvalho e

nossos parabens as populações beneficiadas pelas medidas
determinadas pelo ilustre homem público.

'".- G�[�nt� : Il���� �mM[
CIRCULA AOS SABADOS

I

Aviso aos. Navegantes
A fim de evitar confusões,

/' esclarecemos ao povo do in
terior que a máquina que
e�tá percorrendo as estradas
municipais, a fim de repará
las, é de propriedade do- Go
vêrno do .Estado, da Secre
taria da Viação e Obras Pú
blicas e não da Prefeitura
de Canoinhas.
Trata-se· de MQtoniv�la

dora "Caterpilar" modêlo
112, de cor amerela.

Quem ordenou a ida da
máquina às estradas muni
cipais de pior situação foi
o Dr. Aroldo Carvalho, ti
tular da Secretaria da Via
ção, não podendo haver,
assim, confusão com outras

máquinas ou outros -Ha
roldos •.•

o que está acontecendo com o
Banco Catarinense?
Conforme notícias publicadas

em oütros jornais de Santa Ca
tarina, o novel Banco Catarinen
se está em vias de ir a falência,

, dado a falta de responsabilidade
de seus atuais Diretôres. Tendo_
alguns Corretôres vendido mais
de TREIS MILHOES DE AÇOES
em nossa cidade, a notícia alar
mou os compradores e muitos

já telegrafaram e pediram pro
videncias junto a Direção do
Banco. Segundo consta' ainda
-não obtiveram resposta.
. Com a. palavra o nosso pre
sado Amigo Dr. Moacir Budant,
que está para ser o Gerente
nesta praça. Informaremos aos

nossos leitôres na próxima edi
ção, a verdade sôbre o assunto,
após devidaménte apurado pela
nossa reportagem.

Socorrendo
do

as popula- �

interior
-

çoes

AGRADECIMENTO
o Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação

Rural de Canoinhas patrocinadora da 2a EXPOSIÇÃO AGRO
AVICOLA INDUSTRIAL, agradece sensibilisado ao sr. Jus
celino Kubitschek, Presidente da República; Sr. Jorge Lacerda
Governador do Estado; Senado e Camara Federal, muito

especialmente _aos Srs. Francisco Benjamin Galloti e Elias
Adaime; Assembléia Legislativa do Estado, especialmente aos

deputados Benedito Terézio de Carvalho Junior e João Co
lodel; Dr. Arolde Carneiro de Carvalho; Mario Orestes Bruzza;
Dr. Celso Ivan Costa; Irapuan Lessa; Francisco Bertagnolli;
Junior; José Carlos de Mattos Horta Barbosa; Lauro Fortes
Bustamante; Jonas Bayer Amorim; Galuco Olinger; Lourenço
Waltrick; Alaor Motter; Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito Mu
nicipal; Camara de Vereadôres de Canoinhas; Dr Roldão B.
Camara; Alfredo Tabalipa; Milintino Kawa; Tipogrofia de.
Artes Graficas de Frederico Witt; Ithass Seleme, Gerente do
Correio do Norte, Douglas Benkendorf e demais funcinários
desse orgão de Imprensa; Agronomos e Veterinarios da
Diretoria da Produção Animal; Antonio de Barros; Membros
da Diretoria da Associação Rural-de Canoinhas; Sras. Romil
da Marzall, Zilda Corrêa e Nereida Cherem Côrte; Diretor :

e professôras do Grupo Escolar "Almirante Barroso; Colegio
Sagrado Coração de Jesus"; Escola Evangélica Lutherana; .

Sras. Silvia Samy Silva e Cecy Allage; Emil Reimer; Gui
lherme Loeffler e sua digna Esposa; Victor Schneider; Irmãos
Scheuer; Izidoro Novack; Sub-Ten. Adernar Gomes; Depar
tamento de Estradas de Rodagem; Dr. Paulo Faria; Membros
do Centro Espirita de Canoinhas; industriais, comerciantes,
criadores, avicultores e lavradores de Canoinhas e de outros

Municípios; Harry Schreiber; Capitão Comandante da 3a Cia.
Isolada; Proprietarios dos Hoteis: Scholtz, Ouro Verde, Con
tinental e Pensão Humenhuk; Major Lauro Meirelles de Mi
randa, CeI. Francisco José Ludolf Gomes, pela cooperação
e ajuda que emprestaram para o sucesso da 2a Exposição
Agro-Avicola Industrial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA ESMALTE
RUA PAULA PEREIRA" 362

TEM AO SEU DISPOR:

.Tintas I
fundos

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

e massas Sherwín-Williams

martelos, torquezas, alí-

F
cates, serras, cepilhos,

... erramentas 'formões, chaves de fen-
da, chaves de boca, li-
mas, grozas, brocas, es
\meris, pedras de afiar

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeíras
FOGÕES ECONÔMICOS

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

b· . I do pequeno concerto
sua icicleta até a reforma gerai

Bicicletas das melhores marcas'

Peças e accessórios

Vendas à v�s1a e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

I CASA DE FRIOS
ETna' Berta Adelside Maerschner

<'

Friós de tôdas as espécies
Frutas Selecionadas Nozes

Conservas nacionais' e estrangeiras
Amendoim descascado

Bolachas finas Massa de Pizza
Conservas e frios em geral

Todos os temperos para sua cosinha

Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schrrridt.- PrédioMichel N. Seleme
.

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 aiplm - dos melhores produtores.
Vacina contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

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

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

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

i reduzidos.

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

animais.
,

Maquinas e ferramentas agricolal! .

, Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trílhadeí-
ras e etc.

'

[mportante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual.
,

quer informação, a Associação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devidá
mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

Vafé! Só Marly·. V.

A V I S O
Paulo Soares, proprietario

de um terreno rural (cerca
do) sito em Agua Verde,
torna � 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. 2x

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos

. os seus correligionários e sim-

I
patizantes pará se inscreverem
eleitores.

VENDE-SE
Uma máquina

.

de costura
"Pfaff" grande, para alfaia

te', em perfeito estado.

Vêr e tratar .na

Tinturaria Roeder 2x

Rua Paula Pereira, 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
nas urnas livres.:

Procure rio seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Jupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!
..

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

resídencíal duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

.,

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

Utensílios
'

domésticos
(!afl,� �t,tit(l,

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
de Guilherme\ J. A. Souza

\Rua Eugenio de Sou ia

\ RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA

V'E N D·E·� S E,

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.

=m:::::==:::::::::I:::::::::::I::::::::::::::::::HR::::::::::::::::::::::1:::::::::::::====::.":: . �
•• Q
•• n

H Dr. Aristides Diener �
f: ' CIRURGIÃO DENTISTA !l
:i i
H Raios X ,. Pontes Moveis e Fixas
..

::

i; Dentaduras Anatomi(BS
..
..

ii Ru�a Vida I Ramos'
H CANOINHAS

'

Santa Catarina
� ,

::::::D:::::::'-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1111

. Trilhadeiras à Venda
•

A Associação Rural de Canoinhas âvisa 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. 8

Representante RODOLFO KROLOW
I

Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, se.

Schmitt
S.' já\ experimentou café Schmitt?
Experimen�e uma vez e então

. será seu preferido!

ENFEITES

para Pinheirinho
, .

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 hlíquelagem
Um retificador crômo, marca Solene; um tanque

de crômo e níquelação, com os tanques; um aparelho' de

solda a oxigênio; um motor elétrico; um 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, Y) Sía 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�DO 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 14 de Dezembro de 1%7 . N. 477

Sindicdto dd lndústrle
Estddo de

do Trigo
Cdtdrind

CIRCULAR nr. 17/57

no Sdnta

Senhores Associados
Transcreveremos a -seguir a portaria nr. 1.177, que regula

lIlenta o preço do trigo para safra 1957/58, como segue:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
GABINE'IE DO MINISTRO

O Ministro do Estado dos Negócios da Agricultura,' usando
das atribuições que lhe confere o Decreto-Lei nr. 6.171 de 5 de Ja
neiro de 1944, e tendo em vista o exposto no Decreto nr, 42.482,
de 16 de Outubro de 1957, resolve:

1.0 _ O Serviço de Expansão do Trigo, tendo em vista a

produção e o consumI;> interno do país, fixará as cotas do trigo na-

,ciQnal, aos moinhos, bem como as cotas suplementares de trigo
estrangeiro a que terão direito durante o ano de 1958 mantida a

proibição de sua entrada. nos termos ao que estabelece o art. 2.° do
decreto nr. 42.482 de 16 de Outubro de 1957;

'2 °
- Para as aquisições do trigo de produção nacional os

moinhos deverão observar as seguintes percentagens mínimas de compra:

DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

20%
-

35%
25%
20%

3 °
- Os moinhos, em geral, poderão implementar, em trigo

nacional, as suas cotas de trigo estrangeiro em' todo ou em parte;
4.0 - Os moinhos que, em razão da faculdade estabelecida

no item anterior, não tenham tido a possibilidade de implementar as
cotas que lhes foram atribuidas de trigo nacional poderão fazê-lo, em
trigo estrangeiro, e depois de integralmente colocada a safra de trigo
nacional, mediante pagamento de Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros), por
sessenta quilos, além do preço fixado no item 8 desta portaria;

5.0 - Os preços de venda aos moinhos, do trigo nacional
lerão os constantes da tabela seguinte:

Pêso Hectolítrico
84
83
82
81
80
79
78 {básico)
77
76
,75
74
73
72

Preço Cr$
424.00
420,00
41600
412.00
408.00
404.00
400,00
396,00
392.00
388.00
384,00
380,00
376,00

a) - havendo fração igualou superior a meio ponto no

�êso hectolitr-ico, êste deverá ser considerado um ponto acima; frações
mferiores a meio ponto serão desprezadas;

, .
b) - Para efeito de fiscalização a apuração do pêso .hecto

htnco a ser f�ita obrigatoriamente no local da compra sempre que
Possível deverá efetivar-se com a assistência direta do Servico de
Expansão i do Trigo, e em presença dos próprios interessados ou seus.

delegados, devidamente credenciados;

c) - Os preços .entendem-se para o ,trigo são, sêco e limpo,
�b�ladc em saco novo de 60 (sessenta) quilos, e entregue nos portos
o litoral dos estados produtores;

f
d) - Ao moinho que adquirir o cereal n? int�rior, é permi

�do descontar o valor correspondente ao frete ate o litoral, obede
CIdas as tarifas oficiais vigentes das ferrovias e tráfego fluvial, não
Podendo o desconto exceder ao limite de Cr$ 55,00 (cincoenta e cinco
\fuzeiros) por sessenta quilos',

\

,
e) - Quando o produto fôr negociado a granel, a opção do

��dedor. o �omprad?r poderá,. descontar do preço � importância de
� 25,00 (vinte e CInCO cruzeiros) por sessenta quilos de grão;

f) - Os preços serão acrescidos de Cr$ 4,OQ (quatro cruzeiros)POr saco de sessenta quilos e por mês a partir de Fevereiro de 1958,e até ao limite máximo de Cr$ 12,00 (doze cruzeiros), por saco de
seSSenta quilos;

6.0 - Ao triticultor nacional é assegurado de acôrdo com o

1;� dispõe o art. 4.° do Decreto nr. 42.482 de 16 de Outubro de
7, Uma bonificação fixa de Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros) sôbre os

PEIIDlllR
1111[111

D. Gertrudes C. de Carvalho
Festeja dia 16 o seu aniver

sario natalício, a Exma Sra. D.
Gertrudes Carneiro de Carvalho,
digna c �ns o r t e do deputado
Benedito Terezio de Carvalho
Junior ..

,

Alma caridosa, protetora dos
humildes, quando na direção da
LBA de Canoinhas, muito fez
e ajudou os pobres de nossa

terra.

Sinceros votos de felicidades,
deseja "Correio do Norte".

NATAN E ISAAC ZUGMANH
Transcorerá dia 20 do corrente

o aniversario .natalicio dos in
dustriais e comerciantes Srs.
Natan e Isaac Zugmann, pessôas
bastante relacionadas no nosso

meio social, a quem o nosso de
senvolvimento muito deve, pois
os mesmos além de industriais,
são ainda comerciantes estabe
lecidos desde a muito na nossa

praça.
Por ocasião de seu natalicio

serão . muito cumprimentados,
dado 8. estima que desfrutam
entre seus inumeros amigos.
"Correio do Norte" cum

primenta os irmãos Zugmann,
almejando-lhes inumeras felici

,

dades.

Propriedade
Vende-se no Bairro Tri

colin, terreno de 40x80 (2
datas), com ótima casa de
morada, com luz, pomar
bern formado.

Ver e tratar com o pro":'
prietário à rua Anita Ga
ribaldi. Informações nesta

redação.

Pinheirinhos
e seus' enfeites" velas, chocolates,

\ nozes, castanhas, etc.

O mais variado sortimento da cidade.

Casa Schreiber

CLUB CANOINHENSE
Assembléia Geral Extraordinária

De ordem do Sr. Presidente e em conformidade com os esta
tutos sociais, convoco os srs. associados dêste Clube para 8 assembléia
geral extraordinária a ser realizada em data de 22 do corrente, às 14
horas, na sêde social. com a seguinte

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

sembléia funcionará meia hora depois com qualquer número de sócios
presentes. Canoinbas, 3 de dezembro de 1957.

NELSON CERV[ Secretário.

Peça sua assinatura ao Agente local

Hercilio Damaso da Silveira

Desejo assinar

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

'

I
Assinaturas: Anual Cr$ 600,00

Semestral 300,00

CANOINHAS
Darcy Wiese

SANTA CATARINA

NO ME ,

ENDEREÇO

ESTADO.__ _ _ _ _. ._ .. _ CIDADE __ _ __ ..

----------------------------------,

RECORTE e envie ao .endereço acima,

preços estabele�idos no item 5.° desta portaria, a ser incluida na nota
de compra respectiva e paga pelo Banco do Brasil S/A;

7.0) - Quando o trigo de produção nacional fôr entregue no

litoral ou no interior, respeitados os descontos previstos nesta Portaria,
,o produtor receberá, a título de Ressarcimento de despesas a quantia
de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) por sessenta quilos do produto a ser

incluido na nota de compra, e paga pelo Banco do Brasil S/A;

8.) - Fica fixado em Cr$ ,400,00 (quatrocentos cruz"êiros) o

preço de venda do trigo de Importação. por sessenta quilos. a granel.
CIF portos marítimos inclusive Porto Alegre e Pelotas;

9 o
- A compra do trigo nacional por firma moageira que

o produzir, somente será computada pelo Serviço de Expansão do
Trigo. quando a firma estiver

..
devidamente inscrita no Registro de

Lavradores. do Ministério da Agricultura e mantiver escrituração dis
tinta para cada atividade devendo, por isso! mesmo, ser consideradas
como entidades autônomas;

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 7x7Y2, luz
instalada e ótima aguada.
Tratar com Artur de Brum

reside�te em Alto das Pal
meiras. 2x p

Biblioteca
, 10.0) - Às transações efetuadas por Cooperativas que tam-

bém se dediquem a atividade moageira obedecerão as normas especi
ficadas a serem baixadas pelo Serviço de Expansão do Trigo, tendo
em vista a legislação que as regem;'

.

11,0) _ As notas de compra obedecerão ao modelo anexo

a presente Portaria;
12 ) - As compras de trigo nacional terão início no dia 1. de

r
Dezembro de 1957;

,

.

13) - A inobservância aos dispositivos legais que disciplinam
o comércio do trigo, especialmente no que diz respeito aos percentuais
de compra fixados no item 2.° desta Portaria implicará na suspenção
das atividades industriais do moinho faltoso com a suspensão das
entregas do trigo importado pelo prazo de 6 (seis) mêses.

Ass: Mário Meneghetti - Ministro da Agriculturá
NOTA DA REDAÇÃO: Além do preço estipulado para

o trigo nacional que é de Cr$ 400,00 para o básico
78 especifico, o Banco do Brasil pagará ainda a cada
triticultor mais Cr$ 80,00 por saco. Portanto, po
demos afirmar que o preço do saco de trigo na pre�
sente safra, é de Cr$ 480,00.. '

Conclusão da última página
Rodrigues, Gerson Koehler, Ava
ni Rodrigues, Vera Lúcia Stulzer,
Alfredo de Oliveira Garcindri'
Filho, Isis Maria Tack. Cléo Ga
nem e Carlos Magno Selerne.

No mesmo período escolar, a

BIC realizou dois concursos es

critos entre seus leitores rnene
res, com prê,mios em oinheiro.

Secundando o concurso "Ca
ncinhas, Princeza do' Planalto",
acaba de ofertar: livros novos a

cada um dos três vencedores,

Todos êsses prêmios somam

a Importância de Cr$ 3 500,00
sacrificados pela Biblioteca em

obediência a seus Estatutos e

pm benefício da cultura nesta
cidade.

CONTRA CASPI,
OUEDA DaS CA-

BELOS E DEMAIS .

AfECCOES DO

COURO CABElUDO.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C o C E IR A 5,
F R , E 1 R A 5,
ESPINHAS�C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREJO DO NORTE

Vacina
•

contra. a peste
que

suma

São Paulo, 29 (Da nossa Su�

cursai) - Às 19h3um .mais ou

menos, moradores dos ediflcíos

de São Paulo foram surpreen

didos por um ligeiro tremor, o

que causou pânico geral pois
todos queriam ganhar a rua ao

mesmo tempo.
Mais tarde ficou confirmado

que houve realmente um abalo

sísmico, notando-se os seus efei

tos nas avenidas Brigadeiro
Luís Antônio e Brigadeiro To

bias e nos bairros de Perdizes

e Bom Retiro.

O fenômeno foi de curta du

ração e não causou maiores da

nos além do grande susto na
população.

14-12-1957

Esteve
'Obras

em Canoinhas o

Públicas Aroldo·
Secretário
Carneiro

Secretário de Viação -e Obras,
Dr. Arolde Carneiro de Carvalho,
que aproveitou a oportunidade
para visitar as obras do DER

sob sua administração e seus

inúmeros amigos e conterrâneos. '

Desfrutando de enorme pres

tígio em Cauoinhas, as poucas

horas que. esteve entre DÓS, Dão

foram suficientes para abraçar e

, .

" .

VIfUS
"

VIVO

por toda

•
•

Paraniníando a nova turma de

Professôres Regionalistas ao Grupo
Escolar "Almirante Barroso", es

teve em Canoinhas, o dinâmico

VENDE-SE
Uma limousine Chevrolet

38, completamente reforma

da. Estuda-se troca por ca

'mionete.

Tratar uo escritório da
União Madeireira Ltda. 3x

Crendices ...
Um belo dia, num casamento

ouví esta pergunta dirigida aos

nubentes: "Levastes as moedas?"

ao que a noiva respondeu com

um "sim". Mas - insistiu a su

persticiosa. ', O dinheiro de pa

pel não serve. É preciso ter

consigo, na hora do enlace, u

mas moedas de níquel de uns

2 ou mais cruzeiros pois que

isso no futuro trará a sorte e

o dinheiro acompanhará os ca

sados durante a vida.

Não é só. Quando no lar dos

supersticiosos nasce uma crian

cin.pa, dá-se-lhe na mãozinha

km
�

pedaço de pão 'e isso - se

gundo pensam os ignorantes -

garantirá que no futuro não ha

verá falta desta comida, Ou en-
.

tão põe-se um livro na mão do

recém-nascido para assegurar

bons estudos. Mas, ao crescer,

o menino não deverá estudar

à mesa das refeições, senão ...

"comerá ti sabedoria" e nada
.

aprenderá! Quanta tolice! Tudo

isso é ignorância e superstição.
Jotaves

Ligeiro abalo sís

mico em S. Paulo

UDENISTA: o teu Partido

precisa do teu voto. Inscreve

te eleitor imediatamente, pro

curando um dos pôstoe de

qualificação da cidade.

de Viação
de Carvalho

e

•

imumza

vida
cumprimentar todos que o pro.
curaram. Prometeu o ilustre Se.
cretário, voltar à nossa terra, ela

.princípio de janeiro p. vindouro
quando então, permanecerá Il�
sua terra natal 15 a 20 dias a

fim de percorrer todo o interior
e dispensar sua costumeira atenção
a todos os seus correligionário!
e amigos.

a

Jovens canoinhenses que se Formam

Contadoranda Genecy Bexi

ga: - Pela Universidade do Pa-

raná, recebe dia 22 seu diploma ,

de Contador, a gentil senhor ita
'-----------

Genecy Bexigá, filha da Viuva

Sra. Solange Bexiga, atualmente
residindo em Curitiba, Estado

do Paraná.

'Professora Normalista Srta.

Beti Clarice Friedrich: - Pela

Escola Normal de Nossa Senhora

de Lourdes, (Cajurú) de Curi

tiba, recebeu seu diploma de

Professôra Normalista. a gentii
senhorita Beti Clarice Friedrich,
filha dileta do casal Sra. Dna.

Izabel Kohler Friedrich e do sr.

Otto Friedrich. industrial e Ve

reador da UDN "'de Canoinhas.

x x x

Contadoranda Srta. Ligia
Maria Voigt: - Recebe dia 19

do corrente, da Escola Técnica

de Comércio CeI. David Car

neiro, de União da Vitória, o

seu diploma de Contador, a

gentil senhorinha Ligia Maria

Voigt, filha do casal Albano

Voigt, comerciantes nesta praça.

x x x

Farmaceutico e contador

Grimaldo Costa Furtado: -

Pela Faculdade de Farmácia e

Odontologia 'de Santa Catarina,
de Floríenopolis, recebeu o seu

diploma dia 12 do corrente. o

jovem canoinhense Grimaldo

Costa Furtado. filho do casal

Nicolau Furtado, alto funcionaria

dos Correios e Telegrafas desta

cidade. O jovem Grimaldo Costa

Furtado. receberá também no dia

16 do mez corrente, o seu di

ploma de Contador pelo Ginasio

"Dias Velho" de Florianopolis.

x x x

o Instituto Mineiro de Aftosa S. A. de Belo Ho

rizonte, acaba de lançar no mercado, vacina contra peste
suína "vírus vivo", que após o 7.0 dia da aplicação da

vacina, imunizará o animal por toda vida.
.

Esteve em Canoinhas, o sr. Frantz Moritz, distri

buidor exclusivo para os Estados do Paraná e Santa Ca

tarina, que após entendimentos com o sr. Alfredo Gar

cindo, Presidente da Associação Rural, ficou assentado

que a partir do dia 15 de janeiro de 1958, aquela enti

dade fará a distribuição do aludido produto, no

/

municí

pio de Canoinhas, Itaiópolis e Papanduva.

A vacina contra peste suína "virus vivo" será con

servada no gelo e vendida também aos criadores, em

caixas especiais que conservarão por vários dias a vali

dade da mesma até a aplicação.

A notícia certamente causará satisfação entre os

nossos criadores de suínos, pois não haverá mais neces

sidade da vacinação periódica de 6 em 6 meses.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

OS TRES 'MOSQUETEIROS
com Cantinflas, Raquel Rujas, André Soler

"Uma comédia mais gozada do tempo dos Espadachins"

COVIL DE FERAS Technicolor'

x x x

Bacharel José Ivan Costa: .....,..

Pela Faculdade de Direito rio

Paraná, recebeu o seu -diploma
de advogado o jovem canoinhen

se José Ivan Costa, filho do

casal D. Benvinda e Francisco

Assis Costa, digno Fiscal do Mi

nistério Trabalho nesta cidade.

na

x x x

Dr. Anuar Selemes - Rece-

be seu diploma de médico dia
17 do corrente, pela Faculdade
de Medicina do Paraná, o ta
lentoso jovem Arruar Seleme
filho do casal D. Nazira e Joã�
Selerne, comerciantes desdE 8

muito estabelecidos nesta cidade.

Agradecemos os convites re

cebidos e enviamos aos jovens
formandos, votos de sinceras
congratulações, com efusivas ps
rabens.

Despedida
Rolf Waiter e família, tendo

transferido residência para 8

cidade de Joinville, na írnpossí
Iidade de se despedirem pesso
almente de todos' seus amigos,
o fazem por este meio, colocan
do sua residência à disposição,
à rua Caçador n.. 228.

PREFEITO
JOAOCOLIN
Faleceu dia 12, em São

Paulo; onde achava-se em

tratamento o Sr. João Colin

Prefeito de Joinville. Seu

corpo foi trasladado para
Joinville, via aérea, onde lhe

foram prestadas as últimas

homenagens,

com Georg- Montgomery, Silvia Findleye Richard Boone.

"O,;; xerifes ali chegavam com um distintivo 'no peito,
.mas voltavam com uma bala nas costas".

Final da série: AS Aventurõs do Capitão Kid
-----

DOMINGO.,..... ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

OS TRES MOSQUETEIROS
com Cantinflas

Final ;t:ia serie: As Aventuras do Capitão Kid
.'

-----

DOMINGO ás 17 horas Proibido até 5 Q.nos
-

ás 20,15 hrs,
-

Proibido até 14 anos

NÃO SERÁS UM ESTRANHO
com Olívía de Havíland, Robert Mitchum, Frank Sinatra,

Gloria Grahame, Broderick Grawford e Charles Bickford

"Um médico pode ser um sábio, mas, antes de tudo,
deve ter coração"

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

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

UMA MULHER SEM AMOR
um filme da Columbia
-_._------

.

5a. e 6a. FEIRf! - às 20,15 horas - Proibido até 18 anos

Os Homens preferem as louras
com Jane Russel e Marilyn Monroe

Aguardem: Nas Garras da Ambição e

Tentação Verde, em Cinemascope.

Mata
formigas, mata moscas mata

lesmas, e inseticidas para

pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

I

Rural de Canoinhas-

s. Tereza Especial
o seu café

A Fábirca de Estofamentos e Colchões

de Ernesto Fischer oferece:
Colchões de molas e móveis estofados por preço de

fábrica. V. Sia. poderá adquirir à rua Eugênio do Souza,

299, a vista e em suaves prestações mensais. Colchões de

molas para casal, Cr$ 1.80(1,00; colchões dupla face, fabricados

especialmente para o nosso clima, com um lado inverno e

outro verão, confeccionados sob medida, pelo preço especial
de Cr$ 3.500,00 a vista e Cr$ 4 OOO,OQ a prestações de Cr$

400,00 por mês.
.

Não deixe de comprar bons colchões de molas na

fábrica de ERNESTO FISCHER.

Cherolez e Caracú

raça Gir, 3 anos

I nformações na

Fazenda Butiã

Gado
RAÇAS: Glr,
Novilhos da

Venda

Material elétrico
.

CASA ERLITA ,OU

com PEDRO ALLAGE FILHO

Major Vieira - Canoinhas

Associação Rural
.-'

--

,

Café? 'Siml mas boml ASTRO o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CCRREIO DO' NORTE

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.

ARTIGOS DE QUALIDADE
PREÇOS MODICaS,

c,

Santa T��:;: Especial Panelas e lou?as
pal'� o seu melhor paladar I Casa Erllta

lUDO POR PRECO DE FÁBRICA
,

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$ 3,500,00
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 EXPOSIÇAO DE MOVEIS,
à rua Eugênio de Souza 2Ç!9, na Fá brica de Estofamentos e

Colchões de Ernesto Fischer,

. '

c O N S Ul IMPÕE-SE POli si...
�l{AIIUIjE·O OHll.lHE POR OETAUlE

" tO�GHAOOR AMPLO E INOXIDAm
" fílR�ATO E Dlsppslçlo INTERNA IDEAIS -,

lO R03usm IMIGUAUVEl . ACABAMENTO
f�C�ICO PERfEITO

..
, f,UNCIONAMENTO SILENCIOSO

�--�------�--�-----------.

CONSUL HONRA A SU� CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CDNSU1" S. A.

RUA ARARANGUA. lU t 514· CX. POSTAL. 267· (ND, TELf6R.; "CONSUl"
JOtNVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUTORIZADO:

Merhy, ,::)eleme & Filhos
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos escritórios

da Canoinhas Forç� e Luz S. A.

DISCO
14-12·1957

VOADOR'
CAUSA REBOLIÇO

Deixou cair areia misteriosa que em contacto com a água torna-se azul
r

Recife,,3 (RádioP) -:- Segundo foi vista apenas uma luz, cuja há dias. O comando entretanto

informações dum oficial ligado natureza ainda não está de todo recebeu amostra de areia que
.à Segunda Secção do Quarto identificada. Dessa forma, o in- caiu no quarteL A areia coloca
Exército, a notícia do apare- queríto conseguiu restaurar a da na água dava coloração azul.
cimento do disco voador no verdade em torno da onda alar- A queda de areia também OCOl'

quartel do 14.0 Regimento de mista que vinha se desenvolven- reu na Paraiba, segundo afir
Infantaria provocou uma série

po acerca do fenômeno ocorrido mou o senador João Arruda.
de histórias e boatos alarmistas
não só no seio da tropa como

também na oficialidade, ehegan-
, do mesmo acausar versões ab
surdas, como aterragem do disco
no páteo do quartel. Com a fi
nalidade de pôr fim a e s s a s a
versões' prejudíciaís à moral da

tropa, a segunda secção entrou

ímediatarnente em ação erivian
do um major até o quartel do

regimento de Guararapes na Vila
�ilitàr Floriano Peixoto, para
ouvir as testemunhas do estra

nho fenônemo. Nessa ocasião,
dezenas de militares foram ou:"

vídos, sendo os seus depoimen
tos colhidos em carater sigiloso.
As diligencias que foram reali-
zadas' pelas autor idades com- Delegacia Auxiliar de Policia de Canoinhas
provam à falta de provas maiores

ri

sôbre os fatos.' Apuramos que

AVISO
A RESERVISTAS
o Chefe do Elemento Associado

ao 2.0, Batalhão Ferroviário, "con-
. vida os reservistas abaixo a com

parecerem com urgência aquela
repartição, a (fim de tratarem de
assuntos de seus' interesses, ou

escreverem a mesma dando os seus

enderêços eompletosi-
Agel'lor Pereira dos Santos, AI

berto "'Portella, Alfredo Farias,
. Altavir Machado de Miranda,
Anaurelino de Lima Munhoz, An
tonio Lemos, . Antonio Massaueiro,
Arlindo Carlos Waldemiro Ian
koski. Arlindo Fredolino Fix,
Atavil Gonçalves, Augusto Castro,
Basilio Dobrechlnski, Benedito An
tonio de Miranda Lima, Carlos de
Souza Caldas. Clotardo Stratmanu,
Custodio Ribeiro, Eleuterio Dran
ca, Eliceu Lacava, Ervino Becker,
Eugenio Endler, Eelipé Dambros
ki, João Lourenço Fragoso, João
Maria Neves, João Maria Rumpf,
João binicil Cornelsen, João Os
trosvki, João Sernbaliata," João
Vidal Alves, Jorge Pscheidt, José
Fagundes dos Reis, José Fernan
des, Julio Marcondes, Leopoldo
Duííeck, Luiz Leandro de Souza,
Manoel Alves de Lima, Marcus
Wat�ko, Miroslau Oratz, Michel
Seleme; Miguel Doracy Lata Ca

margo; Milintino Drzevieski: Nil
ton Vieira; Orlando Schitk; Os
waldo Pereira; Pedro Balão; Pedro
Steimach; Pedro Zapp: Raymundo
Dambroskí; Rufino Oliskovisk:
Salim de Albuquerque Ferreira;
Sebastião de Oliveira: Terencio
Corrêa d o Prado; Theodorico
Walter; Vicente Rogalski; Victor;

• Kauva; Victor Pereira; Victor Ka
rachinski: Waldemar Stein; Walde
miro Zierbut; Waldir A I fr e d o

Dolny; Wigando Schumacker; Za
.carias Fernandes da Cruz; Sebas-
tião de Lima.

Os que deixarem lle, cumprir o

presente aviso, ficarão sujeitos as

'sanções da Lei do Serviço Militar.
Flávio Batis'ta Pereira •• 1. Ten,
Chefe de EI. Ass. 2. Btl. Fer.

Mata
formigas, mata moscas mata

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

Rural de Canoinhas.
''''''N'

'<,

QUARTEL

Pror:rogada por. mais
v�lidade dos atuais Tituios
RIO, 29 (V.A.) Em sua

sessão extraordinária noturna,
de ontem, a Câmara dos Depu
tados aprovou o projeto de re

forma da Lei Eleitoral. Em um

dos artigos o projeto aprovado
que é longo .e deverá �er publi
cado amanhã pelo "Diário Ofi
cial" (o de nr. 10), prorroga por

ômeses
de Eleitor ,I

mais seis meses, até junho de

1958, a validade dos atuais ti-
tulos de eleitor. Outro artigo, o
de nr. 1 I, abre um crédito es

pecial de trezentos milhões de
cruzeiros para as despesas com

o .novo alístamento, que hora

já se processa.

EOITAL
O Sr. Sub-Tenente Adernar Go

mes, Delegado Especial de Polícia
do Município de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, no uso

de suaa atribuições, etc.

Faz saber aos habitantes dêste
Muniéípio e .aos senhores proprie
ta-rios de automoveis de aluguel,
que a partir desta data fica or-

-

ganizado o ponto dos mesmos à

Praça Lauro Müller com estacio
namento ao lado da mesma e na

rua Get.ulio Vargas de àcô�do com

o artigo 8.° do Código Nacional
de Transito, combinàndo com' o

artigo 177- do regulamento geral.

Ficando portanto terminantemente
proibido o estacionamento dQs, di
tos veículos em outros locais, o

,

que só' será feito mediante auto

rização escrita da autoridade de
transito local.

Para que os senhores proprie
tários dos veículos acima especi
ficados não alegarem ignorancia,
pa ssei o presente edital.

Delegacia Auxiliar de Polícia
em Cancinhas, 9 de' novembro de
1957.

Ademar Gomes
SU,b·Tenente Delegado Esp. de

.

Policia,
.

DESAMPARADO
O Trtticultor Brasileiro
Teme-se no sul uma reacao de corrseqtrencras

"'"" . .,..

rrnprevrsrvers

A

J- CORTE
Ru� Vida!' Ramos, 701, - Caixa Postal, 76

CANOINHAS -:- Santa Catarina

tem parà pronta entrega motores elétricos ARNO,'
motores a gazoli_na de 5 e 9 HP Bugra,

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

Dínamos de 6 e 12 volts.

Melhores preços, maiores garantias. 3

RIO, 21 (Rádio Press) - "Vol
to pesserr.ista e receioso, por
sentir a formação de nuvens ne

gras para as bandas dos pampas,
onde possivelmente haverá por
parte de cem mil triticultores
reação de consequencias impre
visíveis pela falta de objetivida
de com que está sendo encarado

pelo governo, o problema do

trigo nacional", declarou à re

portagem o general Manuel Dias, '

vice-presidente da Comissão de

Trigo, negando-se a divulgar
quais as consequencias imprevi
siveis a que se referiu. Segundo
c general Manoel Dias, uma sé
ria ameaça está pesando sôbre
a lavoura de trigo gaucha, ma
nietada em plena safra pela es

cassez de transportes e proteção
do governo que permite uma

intervenção considerada brutal,
dos moinhos. O triticultor bra
sileiro não recebe e nem nunca

recebeu subvenção pelo trigo

vendido. O que acontece, acres
centou o general, é que o gover-·
no por ocasião da safra procura
desfazer a injustiça da dispari-,
dade de tratamento econômico.
e financeiro: o lucro que lhe
proporciona o trigo importado,
pela venda mais cara que faz
ao moinho, é aplicado no nacio
nal, para evitar o encarecimento
do pão e nada mais.

s. Tereza Especial
,o seu café

O INSTRUMENTO da oida
dânia é o teu título eleitoral.

A 'democracia e o teu Partido

precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
serví-los.
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Recordação!
c. W.M. S.

,

Tudo se perde: a fé... a esperança ...
A ilusão quesida.: sonhos.: quimera!
Perde-se tudo.: Menos a lembrança

, De, quem na vida, a gente mais quisera!

Recordar, ter uma nuvem leve,
No coração! Ou chama a crepitar.
Lembrar... um olhar... um gesto breve
Que em nossa vida nos tê« sonhar!

. Recordar.: rever o nosso passaâo,
Quando tudo n'alma nos sorria ...
Os sonhos docemente idealizados,

. Desfeitos, acabados num só dia!

"
.

'.

Angústia infinda que não canta
Sentimento que fere a magoar!
Sei que a voz do destino nos lança
Recordar, sempre sempre recordar!...

--------..1--------

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVER.SARIAM-S};':

,HOJE: OS srs. Arno Court
Hotfmann ii Ernesto Herbst;
a srta. /ndia Morena, filha'
do sr. Adolfo /. Schramm;
as meninas Roselis Maria,
filha do sr. Romeu Tabalipa '

. e' Hieda, filha do sr, João
, Réinert,' a senhora Dna. Ade-
laide Carvalho.

AMANHÃ: OS srs. Alcides
Grosskopt; Mario Szcsygiel:
Antonio Grosskopt' e Altino
Roza; os meninos Fernando
Aroldo, filho do sr. Pedro
P. Portes; Acir Edson; filho
do sr. Calil Cador e Paulo,
filho do sr: [oâo Augusto
Brauhardt; a senhora Dna.
Carolina, esposa do sr. Eduar-
do Dias de Miranda.

'

SEGUNDA.FEIRA: O [á
vem Reinaldo Voig t; os srs.
Emílio Sobottka; Oriomar
Schaidt e Firmino de Paula
e Silva; as senhoras Dna.
Lucie Sakr Karlick, residente
em Beyruth, Rep. Libanesa
e Dna. Biluca, esposa do sr.

Benedito Terezio de Carvalho
[or.; a menina Luiza Maria,
filha do sr. Waldomiro Silva.

TERÇA:FE/RA: A menina
Ilka Rosinha, filha do 'sr,

, Hugo Brauhardt; os meninos
Sérgio Tomae, filho do sr,

Waltrido Langer e Teodoro,
filho do sr, Teodoro Schroeder;
8S senhoras Dna. Catarina,
esposa do sr. Emilio Guteroitt
e Dna. Stanislava, esposa do
S". Miguel Oliscovicz.
QUARTA-FEIRA: As se.

nhoras Dna. Ana, esposa do
sr. Teodoro Humenhuk; Dna.
Rosa, esposa do sr; Estefano
Ostroski; os srs. Bruno Dem
binski; Eraldo Spitzner; e

Reinaldo Crestani; a mentna
Maria Edilete, filha do sr.
'Antonio Karoat; a srta. Mer
cedes, 'tüha do sr. Quintino
Furtado.

QUINTA-FEIRA: OS srs.
, Samuel Medeiros; Wirgando
Fischer e Hugo Brauhardt;
a menina Terezinhu de [esus,
;fJ;lha do sr. Nivaldo G. Pa«.
·ftilha; a senhora Dna. Maria
de Lourdes, esposa do sr,
Iaroslaw Sidorak; o menino
Luiz Hamilton, filho do sr.

Julio Gonçalves' Corrêa Fo,

SEXTA.FEIRA: As me.'

ninas Neiva Clarice; filha do
sr. Leonel Barcellos e Tere»
zinha de Jesus, filha do sr.

Nivaldo G. Padilha; os srs.

Natan e Ieaac Zugmann; a

senhora Dna. Julieta, esposa

.Ó»

"--"�""""""""""""""""••""I"""""""""""""""-�

do sr. Antonino Nicolaesi; a
srta. Edini Terezinha.

Cumprimentamos a todos.

NASCIMENTOS
Acha-se em festa o lar de

Arnaldo, e Maria Machado
com o nascimenio de uma

robusta garota que receberá
o nome de Leda Maria.

- Astrid é o nome da ro

busta garota que, a 9 do cor
rente mês, veio engalanar o
lar do casal SI. Rcinhardt II

Nilsa Krieck.

'As novas canoinhenses
nossas boas-vindas.

ENLACE
Une'in.se hoje pelos lacas

sagrados do matrimônio o

sr. Doriual da Silvp com a
Srta. Maria Aparecida de
Oliveira.

Ao novo casal nossas te li",
citações.

Muito melhor
que qualquer
outra máquina

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.

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. Ix

POrcos de Raça'
A Associação Rural de Ca
noinhas tem para vender

porcos puros de pedigrêe
das seguintes raças:

Wessex (inglez) Berskire e

Hamsphire. Fornece atestados.

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

VENDE-SE
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.

Assine! Leia! DLvulgue!

Correio do Norte

E veia porque a PRIMA

é. muito melhor!

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

('

Para voca
.

PRIMA quer
dizer sempre:
higiene •••
economia •••
descansol

I

Peça uma demonstração sem compromiuo
em sua' própria residência.

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

Âno 12 - CANOINHAS, S..Catarina. 14 de Dezembro de 1957 - N. 477

•

MINISTERIO DA GUERRA,
5& R. M. e 5& D. I. 16a C. R. M. 14a D. R.

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas
16 de DEZEMBRO

DrA DO RESERVISTA

CONVITE
Convido as autoridades civís, eclesiásticas, militares, Ofi.

ciais da Reserva, aspirantes, reservistas e a população em geral,
para assistirem no "DIA DO RESERVISTA", a homenagem que
será prestada a seu patrôno OLAVO BILAC, às 10 horas, na
Sala da Junta de Alistamento Militar.

Canoinhas, 7 de dezembro de' 1957 '

Dr. Haroldo Ferreira - Presidente da J.A.M.

períodos anteriores, continuou
de contar com a -fidelídade de
seu grupo mais ou menos fixo
de LEITORES INFANTIS. No

período assinalado, as retiradas
a domicílio. exatamente contro

ladas, deram a média de 30
(trinta) empréstimos por sábado,

de Literatura Infantil. Embora
a maioria das crianças se con

tentassem com dois ou tres li·

vros em período de meses, houve
um bom grupo que se distínguíu
pela assiduidade- em seu amor

à leitura. No encerranento do
ano escolar, ontem e hoje, a

Biblioteca premiou êsses seu�

leitores, dedicando a cada um

e cada uma, como presente, um
livro novo. As crianças premia
das foram as seguintes. signifi
cando o algarismo em parênteses
o número de empréstimos a

domicílíc, de julho a novembro
deste ano.

Maria Cristina Lempke (7),
Eulália Tokarski (22), João Wal
ter Síerns l14), Miguelina LacÓ'
vicz (7), Linda Lacóvicz (10),
Bernadete Wrub!eski (12), Maria
de Lourdes Machado (10), Irene
Tokarski (23), Herrnínía Tokars
ki (18), Maria Lacóvicz (6), EgoP
João Siems (5), Liliana Mariana
Beenke (15), Neiva Clarice Ba�
celos (6), José Rezende SampaIo
(8), Ana Isphaír (5), Maria En

dler (13), Marise Helena Bora

(14), Haroldo Knop (7), Ondina
Semy Silva (9) e Maria Salete
Costa (5).
Também foram premiados, por

se distinguirem pela assiduids
de de leituras feitas no recinto
da própria Biblioteca, foram os

seguintes leitoresinhos: Miria�
d'Aquino, José Ganem, MárcIo

Conclúe na terceira página

�

Unidas Ltda.As Lojas
que, vendem tudo pelo menor preço,
estarão atendendo a partir do dia 16

até as 22 horas.

Lojas Unidas Ltda.
-,

,

No Cineminha' "São Francisco":

Amanhã, às 14,30 hs. e às 20,15 hs.

Segunda-feira, às 20,15 hs.

"O Gênio e os Fugitivos"
COMÉDIA

com Clifton WEBB, Anne FRANClS, William LUNDIGAN.

, AVISO: - O horário das matinées passou
para as 2,30 da tarde,

Biblioteca Infantil de Canoinhas
PRÊMIOS AOS LEITORES

No segundo periodo escolar
dêste .ano, nos cinco meses en

tre 1.0 de julho e 30 de novem

bro, a B I C, à semelhança dos

em seus

3 diferentes
modelos

As modernas lavaroupal PRIMA
são as mais simples, Não enguiçam,
não precisam instalações especiais.
E lavam muito mais, por bem menos •

Êstes motivos fizeram da _PRIMA a

lovaroupa mais vendido no Brosh,

, .�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




