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seus colabora

dores, o apoio que deram' neste e no� anos passados, desejando-lhes
UM ANO NOVO REPLETO DE VENTURAS E FELIDIDADES.
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firmas
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entidades, bem
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todas
como a

o Presidente da Cooperativa Triticola
(anoinhas Lt�a., toma providências
sôbre o' resultado da nossa saFra_'de trigo

Abaixo transcrevemos cópia do oficio dirigido ao Diretor

da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do BANCO DO

BRA3IL S. A., pelo Dr. Érwin Schwarz, Presidente da C00pe
rativa 'I'ritícola Canoinhas Ltda.:

Exmo. Sr.

.
Dr. ABILON:DE SOUZA NAVES

MD. DIRETOR.DA CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA
DO BANCO DO BRASIL S. A.

Rua 1.0 de Março, 66 4.° andar
Rio de Janeiro (DF)

Senhor' Diretor,
ASSUNTO: PRODUÇÃO DE TRIGO NACIONAL NO

\

CENTRO NORTE C'ATARIN:::!.:NSE

Pedimos sua' especial e proverbial atenção para o

, assunto que nos propomos expôr, ou seja, o futuro do Trigo
Nacionalem nossa região, cujo futuro consideramos em jôgo.

Êste município de Canoinhas; e os limítrofes, formam
uma região triticola das mais importantes de Santa Catarina,
porém, o insucesso presente, por' certo contribuirá, desas
trosamente, no ânimo do nosso lavrador, a ponto de temer
se mesmo a completa extinção dessa lavoura desta nossa

região, com grandes prejuízos à economia local e um pe-
sado ônus ao Brasil.

-,
-

Verificou-se, nesta região, que a produção do trigo
não alcançou a média estimativa 'normal de 650/750 kg.
por ha., mas sim a insignificante base de 150/350 kg. por
essa área padrão.

'

.
Essa quebra de safra descomunal foi provocada pela

grande incidência de chuvas nos mêses de junho/setembro
dêste ano, fenômeno muito comentado pela imprensa falada
e escrita.

,A precipitação pluviométrica atingiu aos níveis nunca

vistos de: junho ... 182 mm; julho 277,5 mm; agôsto ... 221 mm;
setembro ... 296 mm e outubro 122 mm. '

Em condições normais para o n/ clima e região, a época
aproximada, aconselhável para o plantio do trigo, é o pe
ríodo que vai de 15 de maio a 15 de junho.

.

Todavia, em virtude das chuvas, somente foi possível
o plantio em' nossa região, de um modo geral, com início
em meados de julho.'

Ocorreu, entretanto, o seguinte:
- Os 'agricultores que conseguiram providenciar o

plantio do Trigo na época apropriadà, tiveram suas lavouras

grandemente prejudicadas pelo excesso de chuvas, pois a

precipitação pluviométrica ultrapassou de muito .os limites
máximos de tolerância dêsse cereal, no período do primeiro
(ciclo vegetativo, compreendido entre o plantio e a germi
nação.

- Igualmente prejudicadas foram as lavouras for
madas tardiamente, e em mais de 50% da sua produção,
visto que pela pequena permeabilidade do nosso sub-solo,
recebendo coêficientes muito elevados de precipitações plu
viais, ficou muito saturado.

Novo prejuízo sofreram as lavouras" de. modo geral,
no seu segundo ciclo vegetativo que. vai da, germinação ao

perfilhamento. O sub-solo já saturado, mais a incidência de
novas chuvas, fêz com que novamente fossem ultrapassados
os limites, máximos das exigências hídricas do cereal, que
é o da ordem de 80 a 90 mm por mês neste período.

Contamos, felizmente, com a posterior normalização do
Volume das chuvas, pois caso contrário estaríamos assistindo
ao espetáculo doloroso do completo desastre dos nossos trigais.

Mas, o prejuizo é enorme para a economia do lavrador,
desiquilibrando mesmo a sua base, e ainda mais pelo se

guinte:
No curso de 'novembro as lavouras em pé apresen

tavam alguma produção, e mesmo 'assim novos fatores ne

gativos vieram contribuir para o desânimo do lavrador.
Chuvas pesadas no início dêste mês provocaram o acama

mento completo em muitas lavouras e portanto seu prejuizo
total. Qutras lavouras, aparentemente, em condições regu
lares, ao serem colhidas verificou-se grande quantidade de
falhas nos cachos ocasionadas, também' por chuvas durante
a floração, reduzindo grandemente o rendimento por hectare
e provocando também grande quebra no pêso específico do

Trigo.
,

O triste quadro que se nos apresenta nesta fase, época
de plena colheita do Trigo é a seguinte: ,
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CONCURSO "CANOINHAS
PRINCEZA DO PLANALro-

Foi realizado dia 16 do 'corrente no salão da Prefeitura,
o concurso Canoinhas, Princeza do Planalto, patrocinado pelo jor
nal "Barriga Verde", de composições de escolares e diversos. '

A Comissão julgadora foi - constituida das seguintes pes
sôas:- professoras srtas. Yolanda Trevisani - Saloméa Bojarski -

Ildegard .Thiern -:- Dr. Ciro Ehlke - Ney Pacheco de Miranda Lima
e Agenor Côrte. '

\

Apresentaram trabalhos e foram vencedores os seguintes
alunos: 1. lugar .:_ Newton Waltrick, 4. ano U do Grupo Escolar
"Almirante Barroso"; 2. lugar - Lucília Maria Stoeberl, 2a. série
do Ginásio S. C. de Jesus; 3. lugar - Emilia Maria Müller Para
guaçú, 3a. série do Ginásio S. C. de Jesus; 4. lugar - GiIma
d'Aguino Fonseca, la. série do Ginásio S. C. de Jesus; ,5. lugar
- Edla Maria Fleíth, 2a. série do Ginásio S. C. de Jesus; 6. lu
gar - Marlene Olga Mück, 3a. série do Ginásio S. C. de Jesus.

Menção honrosa - Anita Corrêa Ristow, la. série ginasial;
Sebastiana Cordeiro' da Silva, 2a. série ginasial; Maria Cecilia Pa
checo Miranda Lima, 4.0 ano Escola Municipal de Serrito, Cara
guatá; Anita Novak, 2a. .série ginasial; Maria Bernardete de Mi-
"randa Lima, 4.0 ano primário/Escola Isolada de Serrito, Caraguatá;
Neiva Clarice Barcelos, 3.0 ano primário do Grupo Escolar S" C:
de Jesus.
-,

«Correio do Norte» foi especialmente convidado, não com

parecendo' dado a ;ausência do seu Diretor.
,

'I
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Pm�rictari�: t C. LA���l�O
CAIXA POSTAL, 2

Cap. Jorge da Cunha

OCampo Moré
Em virtude dehaver sido clas

sificado no comando da 48 Cia.
Isolada sediada em Xapecó, para
onde acaba de ser designado pelo
Exmo. Sr, CeI. Comandante da'
Polida Militar do Estado, deixou
o comando da 38 Cia Isoladadesta
cidade, o Capitão Jorge da Cunha
Ocampo Maré: Oficial briôso, duo
rante 9 tempo que permaneceu a

frente daquela corporação. nunca

faltou ao trato de seus deveres.
Deixa o Capitão Moré, um vasto
circulo' de amizades na nossa ci
dade,

Correio do :Norte almeja-lhe
feliz exito na nova missão que
vae assumir.

anos de trabalho e dedicação
Completarão dia 1. de janeiro, quarta-feira, 25 anos

de trabalho ininterruptos na firma Indústria e Comércio H.' Jor
dan S. A. filial desta praça, os nossos presados amigos Max'LRank

e Wiegando Wiese, dois elemen
tos a quem a firma H. Jordan
muito deve do seu desenvolvi
mente econômico atravez da ex

pansão dos negócios em nosso

município. Conceituados entre
toda freguesia d a firma, Max
Rank e Wiegando Wiese consti
tuem atualmente dois sólidos
alicerces do prestigio comercial
mais antigo de Canoinhas.

,

- Uma produção insignificante de 3/5 sacos por ha.
além de um pêso específico muito baixo.

,Tte. Edgard K. Pereira
Assumiu o comando dá 3& Cia.

Isolada sediada nesta cidade, o

jovem oficial da nossa bem ergani
sada Policia Militar do Estado, o

Ten. Edgard Kampecke Pereira.
O Ten. Edgar que outras veses

assumira interinamente o co

mando da Cia., é oficial com exce
lente folha de serviços prestados
ao Miiitarismo catarinense, motivo•

b ' '3& C' 'dporque rece era a ' .ra. uran-

te sua administração e comando,
uma nova' diretriz.

..

E' um problema de caráter geral, sem qualquer exceção,
A produção de um modo geral não 'proporcionará rendi
menta equivalente a 50% das despesas.

Queremos, aqui, tratar especificamente do assunto que
nos traz a sua presença para pleitearmos sua valiosa e

decisiva colaboração.
'

A Agência do Banco do Brasil S. A. em Canoinhas,
pretendendo através de sua atual administração estin. uIar

por todos os meios a economia rural do nosso município,
• desevolveu magnífica assistência a um número elevado de
triticultores dá região.

Estes, por fatores absolutamente alheios a sua von

tade, não poderão, normalmente, cumprir seus compromissos,
mesmo q!1e sacrifiquem a totalidade de sua produção e boa

parte de seus pequenos recursos que acaso possam possuir.
Pai o nosso pedido de ser enviada a essa agência uma

instrução de benevolência para o Trigo, a título de estímulo
da futura produção, qual seja o de prorrogação de todos os

financiamentos' que não puderem ser liquidados sem sacri
fícios do colono. ,Outras medidas,· visando a harmonização
desta crise e que V. Excia. julgar por bem ministrar, tam
bém seriam vistas como mais uma prova de grande espírito
de patriotismo que norteiam todos os atos de V. Excia.

Tudo por um Brasil melhor e mais tranquilidade para
Ç> já infeliz homem do campo, o qual tem contra si as

intempéries, mas é possuido de um invulgar amor à terra.

Certo de sua atenção para o presente caso, aproveito
" a oportunidade para apresentar a V. Excia., meus protestos
de alta estima e consideração.

ERWIN SCHW ARZ

Presidente, da Cooperativa Tritícola Canoinhas Ltda.

--,

Em homenagem à data, a

Gerência no dia em que ambos
completarão 25 anos de ativida
des, oferecer-Ihes-á valiosos brin
des e consignará na folha de ser

viços; uma ata de louvor.

,«Correio do 'Norte» que não
poderia deixar de destacar tão
importante aniversário, con

gratula-se com Max Rank e

Wiegando Wiese, pelo grande
exemplo de persistência e de
dicação.

FOlhinhas
Recebemos e agradecemos das

seguintes firmas:

Adib Sakr; Walfrido Langer;
Transportadora Wolfram Ltdar:
-Antonio Dias; Carvalho & O}1;.
veira; Comp. Melhoramentos de
São Paulo; e Empreza de Trans
portes "F'renzel" S/A, de Jara
guá do Sul,I

=
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facilite - betonol, etc., etc..
fundos, e massas' Sherwin-Williams

martelos, torquezas, alí
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen
da, chaves dê boca, li
mas, grozas, brocas, es-
meris, pedras de afiar

Foices, 'Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

FOGÕES ECONÔMICOS

.;
...Ferramentas

":

;'
·t:

. �-======�================================�

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

,Relâmpago'.

!

Completa assistência piu�
b· . I t do pequeno concerto

sua ICle e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
"-

Vendas à. vista. e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício' próprio

I
CASA DE FRIOS

� Ema Berta Adelaide Maerschner
II Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas Noz e s

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado

Bolachas finas Massa de PiZZà

I
Conservas e frios em geral

II ,�o
Todos os temperos para sua cosinha

Iii Estoque Permanente

li
Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Seleme

1,-

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

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

Sementes de arroz, agulha e amarelão, procedencia Rgs.
'Rama de aipim - dos melhores produtores.
Vacina contra bouba :..... (pipoca) dos pintos, doença que

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

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

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

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

animais.

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

do) sito em, Agua Verde,
torna à avisar que é expres
-samente proibida a p�ssageqI
nesse terreno.

Não se responsabiliza pe
lo que possa acontecer aos

transgressores do presente
aviso.

Canoinhas, Novembro de
lQ57. Ix

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
'os seus correligionários e sim

patizantes para se iuscreverem
eleitores.

VENDE-SE
Uma máquina de costura

"Pfaff" grande, para 'alfaia
.te, em perfeito estado.

Vêr e tratar na

Tinturaria Roeder Ix

Rua Paula Pereira, 1.157

Tintas Ypiranga
Casa Erliía-

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.

s. já experimentou café
Experimente uma vez e

será seu preferido!

RODOLFO TAVAR·ES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANl'F,IC,ADORA
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.

�:I::::::=I::::::::::::::::::::::I::::=::::::::::::::HC::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::;:::=:
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·ii Dr_ ,Aristides Diener ii
ii CIRURGIÃO DENTISTA ii
" "
" h
" .

ii Raios X - Pontes Moveis ·e Fixas
� .

!� Dentaduras AnatomiciJs
..

:: Rua Vida I Ramos.
i! CANOINHAS Santa Catarina ..
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::uii

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 "S L C",
Schneider, Logerrrarm & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassado-res de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
-estão em exposição nas dependencias da Assoe: Rural, 7

Representante RO DO L FO K RO LO'W
Rua Major Vieira 479 .... Canoinhas, se.

Café Schmitt
Çafé1 Só Marly V.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

,�reço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

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

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

Utensílios
domésticos

eatta, �..titet

'i

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos. ,-,.

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de 6uilllSrme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

ScHmitt?
então

Praçà Lauro Müller, 751

Fone 125

Canoinhas .; S. Catarina

",

oferece' aos seus fregueses os afamados artigos
eletro domésticos ARNO e WALI TA.

Liquidificadores, batedeiras, enceradeiras, aspiradores
da pó e ventiladores de AR DIRiGIDO.

Sem compromisso visite a loja J. Côrte.

Um caminhão Chevrolet, reformado, ano de fabri

cação 1936, motor Standard ano 19,38, em perfeito estado
de conservação, por prêço de ocasião.

Pertences para montar Oficina de

,CrolT!agem 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; um contador trifásico;
uma pistóla elétrica; uma transmissão com os' polidores;
uma forja; demais ferramentas.

'

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & qia.,

,VENDE-SE Porcos de Raça
A Associação Rural de,'Ca�
noinhas tem para vender

porcos puros de pedígrês
,das seguintes raças:

Wessex (inglez) Berskire e

Hamsphire. Fornece atestados.

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Advogado -

Ausente até o -día 10 de .Íeneiro.

No Cineminha "São
\

Francisço

Amanhã, às 14,30 e às 20,15 hs,

Segunda-feira, às 20,15 hs.

,"MAL�AS
- POLICIAL -

com Jack WEBB e Ann ROBINSON.

Para janeiro:

,

o Castelo do pavor; A um passo da g19ria
(Nacional); O Sargento York e Duelo na Selva.

Fábrica de Esquadrias
e beneficiamento de madeiras

,< de JORGE lHOMA
deseja a seus amigos e fregueses Boas Festas e

um ,próspero feliz Ano Novo.

'i_"'Em,mm"�MM.,�I""�Q,,,,�iA..!gl•••!.""�L&mm2.i.!i...=mI5......;.mi�

Cine CruzTeatro Vera
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas· Impróprio até 14 ano.

Corsário de Tripoli
em Technicolor - com Paul Henreid e Patricia Medina

"Um sensacional filme de aventuras e pirataria".
.Contínuação 90 Seriado - Lutas sem tr�guils
ObMINGO - ás 14' horas - Proibido para menores de 5 anos

Corsário de Tripoli
/ em Technicolor

Continuação do Seriado - Lutas sem ti'égu�$
-----

ás 17 horas
'

Proibido até 5 anos
DOMINGO � ás 20,15 hrs,

-

Proibido até 14 anos

PAPAI FANFARAo
Um filme Nacional - com Oscarito, Cyll Farney, Mirian

Tereza, Margot Louro e Afonso Stuart.

(Uma gargalhada cada minuto) uma comédia de abafar.
-----

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

3a. FEIRA � ás 20,15 horas • Proibido até 14 anos

ÚNICA EXIBIÇÃO

IOrquideas para minha esposa
com Marga Lopez e Jorge Mistral - A alma de todas

as esposas atravez de uma mulher enamorada.
'-----

4a. FEIRA • dia 1. de Janeiro de 1958.
Em três sensacionais sessões

1\ A's -14 e 17 horas -:- proibido até 5 anos.

A's 20,15 horas - proibido até 14 anos.

O INOIO HERÓiCO
em Technicolor - CINEMASCOPE

com Bale Robertson, Mary Murphy e J. Carrol Naish
"O público vibrará com a maestria de suas cenas,

projetadas na tela do cinemaScope".
--�--

5a. e 6a. FE'RA - às 20,15 horas • Proibido até 14 anos

O amôr chegou com a primavera
com Betty Hutton, Danna Andrews e Hean Hagen,

j'E\e a apertava em seus braços., Era a sua última chance
d� ser amada ... de viver a vida .•. de finalmente ser f.eliz."

Aguardem: TRAPÉZIO - Á -UL'fIMA CAÇADA,
EU CHORAa,El AMANHÃ, �tc.\......

CaFé? mas

,

café

•

45 anos
patrocinando as bóas
causas e trabalhando

pelo progresso
No dia 25 de novembro de

1912. surgia n� cidade de ViamãQ,
Estado do Rio Grande do Sul, o.
primeiro número do "Correio Hu
ral" iob a ' direção do jornalista
Ak�billdes A�er�do dos Santos.
Era, no entanto naquela época,
uma iniciativa arrojada. pois havia
dificuldades e tropêços de todos
os quilates. Hoje quando recebe
mos o seu 450 número, edição espe
cial. 10 folhas. otimos editatoriais
com nítidas ilustracões. ficamos
melhor conhecendo a fibra do con

frade Alcebiades e de seus segui
dores Milciades e Adonis Santos.
Estava o "Correio Rural" com

pletando 45 anos de existeucia
dando ao pôvo viamonense, uma

prova de persistencia e dedicação.
"Correio Rural" pode-se dizer,

nasceu. viveu e progrediu com a

cidade de Viamão.

Nossos efusivos parabens.

Dia 22 do corrente, a Asso

ciaçao Comercial distribuiu en

tre os atingidos pela ultima en

chente do Campo d'Agua Ver
de e Xarqueada, a

I importância
que lhe foi enviada pelo Gover
no do Estado de Cr$ 50.000,00.

A distribuição foi feita equi
tativamente e causou grande
satisfação entre os prejudicados
da ultima enchente.

Congratulamo-nos
-

com o

Exmo. Sr. Governador· do Esta
do lJorge Lacerda e com a As

sociação Comercial e Industrial
de Canoinhas, pelo belo gesto
que tiveram minorando o sofri
mento dos mais necessitados,
dando provas de que estão sem

pre atentos aos reclamos' dos

que são atingidos pela calami
dade pública.'

Recebem os morado
res da Xardueada
auxílio. do governo'

do Estado

Cartões de

BOAS FESTAS-
Recebemos e retribuimos os

votos de Boas Festas e Feliz
Ano Novo das seguintes pessoas
e, firmas:

Dr. Haroldo Ferreira, Pre

feito Municipal de Canoinhas;
Dr. Arolde Carneiro de Car

valho, Secretário de Viação e

Obras Públicas - Florianópolis;
Banco Indústria e Comércio de

Santa Catarina, Transportadora
Wolfram Ltda., J. Côrte, Irmãos
Zugman, de Canoínhas: Banco
Nacional do Comércio S.A., de

Porto Alegre; Comp. Melhora
mentos de São Paulo, Manig
Manufatura Industrial Gráfica

SIA, Cromocart S,A" de São

Paulo; Gravatex Clicheria Lider

Ltda., Emiliano Seleme Ltda,
Cia; T. Janér, de Curitiba; Im
pressora Ipiranga Ltda., de Join

vílle; Merhy Seleme & Filhos,
de Três Barras e Agro Industrial
Bruno Heidrich S. A., de Rio
do Sul.

Experiment�
CaFé MARLY
O MELHOR

Ano 12 - C,�NOINHAS - S. Catarina. 28 de Dezembro de 1957 . N, riS

Em vias de conclusão o novo edifício
do' Banco Nacional do Comércio
Canoínhas terá dentro de mais

alguns meses, o magestoso e

imponente prédio de proprieda-.
de do Banco Nacional do Co
mércio S. A. onde será instala
da a agência de Canoinhas. Cons
truido inteiramente de alvena
ria, localisado numa das esqui
nas da Praça Lauro Müller, após
concluído, será um dos mais
importantes da cidade. Dotado

de amplas acomodações, o pré
dio terá ainda residência para o

Gerente e outros apartamentos.
. Parabens a Direção Geral do

Banco Nacional do Comércio e
ao seu Gerente nesta praça, Sr.
Carlos Nunes Pires, a quem de
vemos especialmente, a cons

trução desse notável estabele
cimento de crédito.

-Feliz

Balanço da

2a ..Exposicão
Dado o acumulo-de serviços na

contabilidade da Associação Rural,
comunica-nos o Presidente daque
la entidade que conforme havia
mos anunciado, não é possivel a

publicação neste número da RE
CEITA E DA DESPESA. havidas
com a realização da 28 Exposição
Agro-Avicola Industrial realizada
nos dias 23-24 e 25 de novembro
p, findo. Possivelmente no próxi
mo número" nos primeiros diasde
janeiro dec 1958, poderão publicar
o aludido balanço.

VOLKER VOLRATH E SENHORa
cumprimentam seus paren
tes e amigos, desejando um
feliz e próspero' Ano Novo.

o Café Expresso
por intermédio de seu proprie
tário, agradece a preferência
que lhe foi dispensada no decor
rer do ano de 1957, augurando
aos seus distintos freguêses,
um venturoso Ano Novo.

.

FELICITAÇÕES
A Dlretoría e Professores do

Ginásio Santa Cruz, cumprirnen
tam os pais dos seus alunos,
assim como os amigos e benfei
tores do mesmo, almejando-lhes
um Feliz e próspero Ano Novo.

AVISO
J. CORTE tem o prazer de

comunicar aos seus amigos e

fregueses que mudou- suas ins
talações para a Praça Lauro
Müller, 751 (ao lado do Banco
Inco), "cnde está a disposição
de todos.

Agência· de Estatística
Linovale Massaneiro Moreira,

Chefe da 'Agência de Estatística,
agradece a todos os seus infor
mantes e colaboradores (Auto
ridades, Comerciantes, Indus
triais, Professores, Colonos, Fun
cionários e Empregados em ge
ral, Imprensa falada e escrita,
etc,) com sinceros votos de '

"Feliz Ano Novo".

Canoinhas, dezembro de 1957.

ERNST REIMER E SENHORA
cumprimentam seus clientes
e amigos, desejando ·um fe
liz e próspero A�Q Novo.

lHO. DE MAO. CADOft LIDA.
deseja a seus frêgueses e

amigos um próspero e feliz
Ano Novo.

MICHEL SELEME '

Deseja a seus freguêses. e
amigos um próspero e feliz
ano de 1958.

Dr. Erwin Sch-warz
cumprimenta seus amigos e clientes" desejando um

feliz Natal e próspero Ano Novo.
' '.

Nota: - Estará ausente durante o mês de Janeiro.

João Seleme
Agradece e, retribue felicitações de Feliz Natal.

e Próspero Ano Novo a seus amigos e fregueses.

Rua Paula Pereira, 793 -'- Canoínhas

Agradece sensibilizada a preferência dada em
1957 e deseja aos seus estimados fregueses 'e anü�os

A 7\.T '��.

.

no lVO�VO

CASA LANGER

bom! ASTRO .,r

e o preferido!
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Com. Ind. B. JORDAN 8� 4.
Filial: CANOINHAS

RUA GÉTULIO VARGAS N°. 562

eumprimenta seus [cegiiéses e amigos
desejando um próspero e venturoso

9='1. ..N O ..N O O O

Barbearia REAL
,

de 5eonardo Gapski
Agradecendo a preferência que 'lhe foi dispensada, deseja
a'

;

seus amigos e freguêses um FELIZ A N O N O V O .

"

Junta de Alistamento Militar de Cunoinbas
Edital

1_

de Convocação
Turno

ADIB SAKR
deseja a seus fregêses e

amigos um próspero e feliz
Ano Novo.

ANTONIO SELEME
deseja a seus amigos e fre

guêses um Ano Novo cheio,
de venturas e prosperidade.

LOURENÇO BUBA
Formula a seus amigos e

freguêses um Ano Novo prós:"
pero e cheio de venturas.

ANTONIO DIAS
cumprimenta seus freguê

ses e amigos, augurando-lhes
um próspero ano de 1958.

KAISSAR SAKR
Ecônomo do Elite 'Tenís

Clube, deseja a seus paren
tes, amigos e freguêses um

próspero e feliz ano de 1958.

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,
serví-Ios.

;
.

,

�PEUJS !lJ�JRES
(! JaJ D,<D�ce§ . 4

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE:

HOJE: As senhoras Dnu.
Edith, esposa do sr. Osmario
Davét; e Dita. [ulia Kuhn;
o

--

menino Valmor, filho do
sr. Francisco Alves Pereira;
a menina Tomazia Atiàrecida,
filha do sr. Quinlino Furtado;
o sr. [nlio B. Wendt.

AMANHÃ: Os srs. Dr. Re::
neau Cubas; Ananias Petrin»
tchuk: e' Aleixo CZ(l1 nik; o

menino Osmar. Ney, filho do
sr. Rodolfo Jablonski; as se

nhoras Dna. Anita, esposa
do sr. Leo Freund; Dna.
Marta, esposa do sr, [oâo
Wisnieski; Dna. Thomdzia,
esposa do sr, Frederico Wer
dan e Dna. Francisca, es-posa
do sr, Eraldo Sbitzner, os

gêmeosAroldo e Arilda, filhos
do sr [osé Inacio dtns Santos;
o iôoem Adhemar Benken-

.

·dorT.

SEGUMDA-FEIRA: A se

nhora Vva. Dna. T e r e z a

Watzko: osmeninos Fernando
Celso, filho do sr. Bernardino
Crestani e Luiz Alberto, filho
do sr. Ladislau Knorek; as

meninas Anita, filha do sr.

Afonso Knop e Rita de Cassia,
filha. do sr. Carlos Schramm.

I - Os conscritos abaixo,' deverão comparecer na Junta de
Alistamento Militar, auêxa a Prefeitura Municipal, afim de serem

n'otificados a Unidade onde irão servir e data de apresentação.
II - Os convocados que deixarem de se apresentar nas datas

abaixo declaradas, ficarão considerados INSUBMISSOS.

Unidade designada: • Batalhão de Guardas -- Rio
Ponto de Reunião: - Prefeitura Municipal de Canoinhaa.
Data de apresentação - 2 de janeiro de 1957. às 7 horas e

30 minutos (da manhã).

, Agacir Jenzura. filho de João Jenzu�a; Arquelino Alves
do Prado f de Rosa Alves do Prado; Heniz Heese f de Gustavo Heése;
João Maria Pereira f de Leouicio Pereira; José Desiderio Stulzer f
de Alidio Stulzer; Moacyr Granemann Costa f de Cerilo Granemann
Costa; Orestes Golanovski f de Martin Golanov-ki: Orlando Muller

: f de Matias Muller; Leandro Olsen f de Paulo Olsen: Paulo Gesser f
de Gabriel Gesser: Waldemiro Melchert f de Paulo Melchert.

Unidade designada: - 2. Batalhão Ferroviário, Rio Negro PR.
Ponto de Reunião: - Prefeitura Municipal de Canoinhas
Data de apresentação: - 7 de janeiro de 1958, às 7 horas e

30 minutos (da manhã).

Aoir Maiorki f. de Quirino Maiorki; Adir Francisco Veiga f
de Miguel Veiga; Alcides Grosskopf f de Antonio Groeskopf: Alfredo
Prestes f de Rufino Prestes; Amauri Trindade de Oliveira f de Juão
Alves de Oliveira; Anatar Bialeski f de Felicio Biaieski; Antonio
Lindacir Dedeski f de Jorge Dedeski; Antonio. Pereira Coutinho f de
Eloy Pereira Coutinho; Arilto André Linzmeyer f de' André Linzmeyer;
Amoldo Liberio dos Santos f de Antonio Liberio dos Santos; Artur
Schoroeder f de Frede�ico Schoroeder:

.

Casto J08é Pereira f de .João
Josê Pereira; Davi Charnberg f de Izidora Cbemberg: Davino Hoque
Gonçalves de Lima f Walfrido Gonçalves de Lima; Etvaldo Cubas f
de José Dolores Cubas; Getu.io Miranda do Prado f de Antonio
Miranda do Prado; Guido Natalino Turcato f de Julio Vitoria Ernesto
Turcato: João Alfredo de Irara f de João Ribeiro de Lara: João
Betista de Alexandrina f de Francisco Domingos de Alexandrina; João
da Silveira f- de Sebastião Soares da Silveira; João Maria Dias f de
Ramiro de Souza Dias; João Pereira' do Vale f de José Pereira do
Vale; José de Jesus Damaso f de Luiz Damaso Sobrinho; Nildo
Szabileski f de Lidio Szebileski: Leopoldo Ostrosvki f de Tomaz
Ostrovski: Oswaldo' Fabere Pedroso f de José Pedroso; Paulo Adão
Franck f de Rodolfo Frank; Rodolfo Rank f de Luiz Rank; Valdemiro
Polomanei f de João Polomanei; Virgili�j dos Anjos f de Joaquim dos

Anjos; Ziegrnundo Maier f de Estanislau Maier: Zolderir Estevão
Cubas f de Silvino Cubas; Nereu Leal da Cunba f de Leonides da
Cunha. Fina Imente ·para

Unidade desi�nada: 2° Batalhão Ferroviário· Rio Negro - PR
OS dias, 5, 6 e 7Ponto de Reunião: Prefeitura Municipa'l de Caooinhas

Data de apreséntllção: 7 de janeiro de 1958, às 14 horas. de janeiro o sens�-
Alceu Artner filho de João Aftnef: ,-\lvino TremI f de João

TremI; Dourival Sabatke f de João Sabatke; Eloy Pape f de Arnaldo cional lançamentO'
Pape; Henrique Ernesto DransfeId f de Conra�o Dransfeld; José de
Jesus Sonete f de Alvino Bonete; Orvandi Antonio de Quadros f de do filme NascimentoLeonardo Antonio de Quadros; Reôato Voigt f de Sezefredo Voigt; ,

e
'Vitor José dos Santos f de Damasio José dos Santos.

no CI"ne Vera Cruz' loccy de Fátima é o n�tn7TRAPEZIO dà robusta garota que dta
IJunta de Alistamento Militar .de Canoinhas, 16 de dezembro de 1957 p. p. engalanou o lar do casa,

Dr. Haroldo Ferreira - Presidente da JAM. O filme que.omundo inteiro vem aclamando João..,... Fran.cisca Co rnelsen.

Ludomila Bojarskj _:_ Secretária da JAM. Almejamos felicidades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------

t::INI!MA5cor>t· CÕR Df WXE

_ DE 'CijlOlREm" !IM fDlE�.w&NIlAIImffl,�J
PROOIl. UVRE �'::"-���:
1IIJtf!I. (OW\. iii"," • �,. IOO�

.r�RÇA-FEIRA: A menina
Sinira, t}lhq do sr.. lahyrD
..
da Silveira; o sr. PaUlo

W lese; as senhoras Dna, Mira
esposa do sr. Leonel Barcello;
é Dna. Irene, esposa do SI
Lourenço Bubo: o menin�
Luiz Cesar, filho do sr. João
Reinert.

QUARTA-FEIRA, dia 1
de Janelro de 1958: Os srs'
Pastor George J:-}regger; !oã�
Seleme e Antonio da Silva'
os meninos Egon, filho d�
do sr. Dielrich Siems e Mar.
cello Antonio, filho do sr,
Adib Sakr, as meninas Ione,
Regina, filha do S1'. !osl
Secrygiel e Beatriz, filha da
Vva. Dna. Lucila Klock; o

jóvem Siluino
,

Salomon.

QUINTA-FEIRA: A sri«
Ürieta, filha do sr, Hercilio
D. da Silveira; os meninos
Carlos Alberto, filho -do sr,

[nlio Rikeiro do Vale; Olde·
mar Mussi [or., filho do sr,
Üldemar Mussi e [osé Raul,
filho do sr. Claudio Loureu«
de Lima; o sr: laroslaw 'si,
dorak.

SEXTA-fEIRA: Os me,

ninos Ademar, filho do sr,

Max Schumachrr; Waldemar
lrineu, filho do sr. Wuldemos
Carlos Stange e Vilson, filho
do sr. Estetana Miretzki; as

senhoras Dna. ZOIaide, es·

posa do sr. rrancisco la,
siski e Dna Elisabet, esposa
do sr. Gabriel Nieasielski; os

srs. Artur Bauer; [oão Rui·

queoicz e Afonso Curvalho
/(ohler.
Cumprimentamos os ani,

ocrsariantes, desejando. lhes
um Feliz Ano Novo.

Enlace metrirnonial
ILnen ..se hoje pelos laços

sagrados do matrimonio O

sr. José, filho "do sr. Salim e

Dna. Salime Za tta r , com a

Srta. Lindamir Ana Pin'
kiewicz.

Ao jóvem par nossos votos
de perenes felicidades.

.

I

Ajustes de Núpcias
Contrataram núpcias di�

24 do corrente mês o sr. Od�
lon Pdzda, filho do sr. Otav�O
Pazda, com a Srta. LtdlG
,Adur, filha do sr. Abrão Adur.

- Tornaram::se noivos día.24
do corrente mês a 5,'rtll Frld�,
filha da exma. Vva Ma!la
'Müller, com o Sr. lean 'pler·
rard.

Cumprimentamos os noivOS
destjando:<lhés felicidades.

PA R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,

F R I E 1 R A 5,

E'5PINHAS, ETC. ,

CONTRa CUrA,
QUEDA DOS CA-

e

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CABElUDO.

NUNC� EXISTIU IGUf=lL

•
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I'

o proprietário da
I·

Casa

UM FELIZ

Gado
RAÇAS:
Novilhos

Gir,
da

Cherolez
raça -Gir,

e

3
Caracú
anos

ANO NOVO.

Venda

I nformações na

Fazenda Bútiá
com PEDRO ALLAGE FILHO

ou na

.

Major Vieira Canoinhas

Associação Rural

F A.
Transcorreu a 13 de' Outubro

próximo passado o 40.0 aniversário
do grande milagre de Fátima.

As aparições de Nossa Senhora
Da Cova da Iria constituem o fato
mais importante de nossa época.
E, no entanto, são poucos os que
conhecem e avaliam sua impor
tância.

o historiador W. T. Wal"h, no

seu livro "Nossa Senhora de Fá
tima", diz a .êsse respeito:
"Voltei de Portugal convicto,

lie que nada é. mais importante
do que propagar o que a Mãe de
Deus pediu nessas aparições de
1917 e que, por motivos diversos,
foram tão descuidados, tão detur
pados e tão incompreendidos".

A própria Mãe do Céu desceu
de seu trono glorioso para trans

mitir uma mensagem ao mundo,
Mensagem que (talvez) traz uma

ameaça terrível e uma promessa
radiosa.

Para comprovar a importância
e a voracidade das aparições, a

SSma. Virgem realizou um mi
lagre espetacular. No dia da úl
tima aparição (13jX/17), 50 mil -

pessoas viram o
.

sol descrever
Uma dança desconcerteute, pre·
cipítar se para a terra, despedir
chispas e raios de fogo. Milagre
,assustador, como o é o 'castigo
que virá se o mundo não se eon

Verter. Milagre brilhante e belo,
como 08 dias 'prometidos do triun
fo dó Coração de Maria ..

Já 40 anos são passados e os

males crescem ainda mais. Au

mentI! a corrupção, multiplicam-se
os crimes, os êrros e o ódio à

Igreja. Se em 1917 o, mundo es

teve prestes a ser fulminado por
Deus, que dirá hoje �

,

.

Na verdade êle já está sendo
Punido. As profecias de Fátima
estão em plena realização. Em
1917. Nossa Senhora profetizou
que, se os homens não se con

vertessem, a Rússia espalharia
seus êrros pelo mundo, provocando
guerras e perseguição à Igreja:
os bons seriam martirizados, o

Santo Padre teria ..
muito que

sofrer, várias nações seriam ani
q'uiladas. 'Por fim. o Imaculado
Coração de Maria triunfará.

I·

TIM A
Que nos mostra o cenário po-I lítico internacional. senão a efe

tivação de grande parte dessa

profecia, feita quando a Rússia
nada era?
Pràticamente falta apenas o

clímax da perseguição à Igreja e

o trinnfo de Maria. E é êsse
triunfo que todos os homens de
.boa vontade desejam, rogando aos

Corações de Jesus e de Maria
.que tenham piedade da humani
dale.. (ANBI)

Panelas e lóuçes
Casa Erlita

[Muito melhor
I que qt»a��uet' .

outrc máquina

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas

.

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

Rural de Canoinhas.
N

'Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

VENDE-SE
Uma limousine Chevrolet

38, completamente reforma
da. Estuda-se troca por ca

mionete.

Tratar uo escritório
União Madeireira Ltda.

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

qualificação da cidade.

Vende-se
Uma otima propriedade, ;r

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

residente em
. Alto das Pal

meiras, lx p
"

Pro priedade
Vende-se no Bairro Tri

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

Ver e' tratar com o pro
príetário à 'rua Anita Ga
ribaldi. Informações nesta

redação. 2x

f veja porque a PRIM.�

é muito melhor!

• mecanismo de grande simplicidade!
6 não tem quaisquer per;as quebráveis!

!=CONÔMICA

Para você
PRIMA quer
dizer sempre:
higiene ...
economia •••
descanso I

Sociedade de Tiro ao Alvo Canoinhas
CONVITE

A diretoria desta sociedade convida todos os seus SOCIOS

para tomarem parte do TIRO ao REI que' fará realizar em o dia
11 de janeiro de 1958, partindo a caravana para receber o atual
REI da séde social "Salão Bechel" às 14 horas, guiada por ótima
Banda musical.

Outrossim convida para o já tradicional BAILE de Rei,
a realísar-se no mesmo dia com início às 20 horas.

A DIRETORIA

Peça sua assinatura ao Agente local

Hercilio Damaso da Silveira Darcy Wiese
SANTA CAT,ARINA

ENDEREÇO

ESTADO. .. _. __

'

,
__ . __ . __ .. .. CIDADE ... _ ... __ ... .... ._. ._._. ...

CANOINHAS

Desejo assinar

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

Assinaturas: Anual
'

Cr$ 600,00
Semestral 300,00

consequente-

NO M E . .. _

/

RECORTE e envie ao endereço acima,

SaisMinerais "Provitni"
Proteirras - Vitaminas - Minerais

Cinco pontos básicos dos Suplementos "PROVIM I":
1.0 Aumenta a produção' do leite;
2.0 Traz maior fôrça de resistência,

mente mais saúde ao gado;
3.0 Produz maior rendimento à alimentação;
4.0 Crescimento rápido e completo do bezerro.

Estas'vantagens se oferecem ao fazendeiro e criador
de gado, usando O "PROVIMI".

Depositários: Com. e Ind. H. Jordan S.A·
Rua Getulio Vargás 562 - Canoinhas.

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura.

DESEJA A, TODOS

da
2x

em seus

3 diferentes
�

modelos
As modern::ls lavarcupas PRIMA
são as moi s simples' Não enguiçam,
não precisam instoloçôes especibls.
� lavam muito mais, por bem menos •

Estes motivos fizeram da PRIMA q

lavaroupa mais vendida no Brasil.

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

Peça uma demonstração' sem compromiuo
em sua própria residência.

Exames
-

finais

Praça LauroMüller, 203

Conclusão

examinadoras.' não houve per
seguição, não houve má vontade,
o que houve, e que constitue
fàto irrefutável, foi a faltá de

conhecimento, falta de estudo
das diversas matérias, da parte
dos alunos, e, a prova disto es

tá em que aqueles que sabiam
(bem poucos) obtiveram boas
notas,

Jovens ginasianos Cancmhen
ses, aproximam-se as festas de
Natal e Ano Novo, nesta opor
tunidade será' esta a modesta e

amiga mensagem que vos dirijo,
como Inspetor do Ensino ou

corno Chefe ':le família e res-

-, ponsável por dois jovens que em

1958 tornarão assento no Ginásio
Santa Cruz. "Façais um firme
propósito, não uma promessa
frouxa que possa Ser facilmente
esquecida, mas um firme. pro
pósito de no próximo ano. Vos

empenhardes mais a fundo nos

estudos para c vosso próprio
bem. Sou contrário a 'velha fra
se "Para alegria dos vossos

país". A alegria dos pais é um

ponto importante, mas não es

sencial." Si estudardes, si fordes
competentes o - benefício slerá
vosso porque o vosso futuro es

tará garantido, será grande a

alegria dos vossos e vivereis de
.
cabeça erguida não só na socie
dade como também no lar que
vierdes a constituir".

'

,

I
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apontado como

incen'dio da Loja

"o desenvolvimento do espí
rito, como todos os outros de

senvolvimentos, é um progresso
do indefinido para o definido,'

Da mesma maneira que o resto
do organismo, o cérebro não

atinge a perfeição da sua estru
tura senão na madureza; e quan
to menos perfeita é a sua cons

trução, menos precisão têm as

sua,s funções. Daquí provém que
as primeiras percepções, as pri
meiras ideias são vagas como

os primeiros ensaios de lingua
gem, como os primeiros movi
mentos, Da mesma forma que
dum ôlho rudimentar,' distin
guindo-se sõrnente a luz das

trevas, o progresso está para um

õlho que distingue as modifica
cões e detalhes de forma com

urna grande exatidão; assim a

Inteligência, considerada no seu

todo ou em cada uma das suas

faculdades, começa pelas distin-

autor do roubo e

das Novidades

ções mais grosseiras entre os

objetos e as ações, para acabar

pelas distinções duma finura e

nitidez crescentes. Os nossos

cursos de estudo e os nossos

métodos de educação devem con

formar- se com esta lei geral.
Não' é possível, li:' não é para
desejar, embora fôsse possivel.
fazer conceber idéias precisas a

um espírito não des_envolvido,
Podemos, na verdade, transmitir /

rr..uito cedo à criança as formas
verbais em que estas idéias estão

envoltas; e, quando os mestres
o conseguiram persuadem-se de
ordinário que lhes transmitiram

(Conclúe na 3a pag.)

Material 'elétrico
CASAERLITA

s. Tereza Especial
o seu café

Amanhã às 14,30 hs. e

às 20,15 hs.

Segunda-feira às 20,15 hs.

o CASTELO DO PAVOR
Com Richard GREENE, Boris KARLOFF, Paula CORDAY

e Lon CHANEY.

" .
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Numero 479

Preso JaimeMaciel

Foi preso dia 2 do' corrente pela Policia de Monte Castelo

município de Papanduva JAIME MACIEL, apontado como autor

do roubo e incendio ocorrido no mez de abril p. findo na Loja
das Novidades, cujo inc.endio destruiu também ó prédia do Sr.

Carlos Spies pondo err, polvorosa todo o quarteirão da rua Paula

Pereira. ,

O Sub-Tenente Adernar Gomes, Delegado Especial de

policia desde a muito que vem investigando o aludido roubo tendo

finalmente descoberto que as suspeitas recairn sobre Jaime Maciel,
ex-locutor da Radio Canoinhas Ltda., animador do programa in

fantil, p i� o mesmo diariamente aparecia vendendo roupas feitas

a baíxô custo e estava sempre solicitando da direção da Radio

Canoinhàs, permissão para viajar para os municípios visinhos,
sob a alegação de que iria receber nas visinhas cidades de

POI:to União e Mafra, mercadorias adquiridas em São Paulo e Rio.

Dai surgiram as primeiras pistas para. a descoberta do roubo, da
do o preço baixo que as roupas eram vendidas e serem as mes

mas peças distribuidas nesta praça pela Loja das Novidades. Preso

-C0l1l0 suspeito Jaime Maciel conduzido a cadeia publica antes do

Natst, para interrogatorio. Como ainda não havia sido confirmada

naqueles dias a sua culpabilidade, aproveitou-se disso e solicitou
da Policia, permissão para passar o Natal com sua família o que
foi-lhe .concedida. Vendo-se solto fugiu, deixando uma carta para
as autoridades que segundo consta, nela confessou o roubo. Foi,
então, que a Policia de Canoinhas atravéz do Delegado Adernar

Gomes, tomou todas as providencias a fim de ser capturado o ladrão
e incendiário JAIME MACIEL. Foram finalmente as diligencias
coroadas de exito, pois estando todas as delegacias de posse da
ficha de conduta e das caracteristicas pessoais de Jaime Maciel,
facil foi a sua identificação.

.

'Após ser completamente elucidado o roubo e incendio, Jai
me Maciel será julgado em juri singular. Daremos na próxima
edição, o resultado do interrogatorio, a que será submetido o ho
mem apontado como autor do maior crime de 1957} de Canoinhas.
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. Ten. BONEVAL PEREIRA ·DA SILVA

BOLETIM
D A A C I (�
Circulou internamente entre

o s associados d a Associação
Comercial e Industrial de Canoi
nhas, o primeiro número do
Boletim informativo, com 8 pa
ginas e muito bem dirigido. Im
presso na Tipografia A r t e s

Graficas, o primeiro número de
Boletim agradou em cheio os

comerciantes e industriais de
Canoinhas.

"Correio do Norte" almeja ao

novo confrade, votos de cres

cente exito.

o POVO
d'Agua Verde e Xar
queada agradece ao'
Governo do Estado o

auxílio recebido
A fim de agradecer ao Gover

no do Estado e à Associação
Comercial de Canoinhas, estive
ram na nossa redação os seguin
tes moradôres do Campo d'Agua
Verde e Xarqueada: Sras. Emília
de Paula Jacinto, Antonia Deller,
Avair Ribas Padilha, Isolina Fer
reira Cardoso, Maria Vicente de \

Lima, os Srs. Luiz de Paula
Padilha, José Carlos de Castro
e Joaquim Sá Ribas.

Todas as pessoas acima relacio
nadas receberam auxilio em di

nheiro, pelos prejuizos sofridos
com a ultima enchente.

A marchã do indefinido
I

para o definido na aprendizagem
Colaboração de Linovale M. Moreira

Transcrição da .Revista Escola
Secundaria - "CADES" N.o 1.,
que transcreveu de "Educação
Intelectual, Mora' e Física" pp.
84-85. Autoria de Herbert
Spencer.

No Cineminha �'São Francisco"

Jucy Varela
De passagem por Canoinhas,

visitou-nos o nosso prezado
amigo e assinante Jucy Varella,
funcionário do Instituto Nacional
do Pinho e Encarregado do
Posto de Caçador. Jucy Varella
foi um dos heróis da 2.a .Ex

posição Agro Avícola Industrial
realizada em novembro p. pas
sado, chefe e orientador dos

serviços de decoração, e tam
bém jornalista tendo já oportu
nidade de demonstrar sua capa
cidade na difícil e espinhosa
-profissão de escrever jornal.

Nossos cumprimentos e gratos
pela visita.

Por ter 'sido promovido ao

posto de primeiro tenente, foi
transferido para a 1.8" Cia., do

5° G.A.C.M., Forte Marechal LUZi
em São Francisco.do Sul, o ten.

Boneval Pereira da Silva que,
\

durante dois anos dirigiu a Jun
ta de Alistamento Militar em

nossa cidade. Homem: devotado
ao serviço participando sempre
com a melhor boa vontade no

serviço de expedição de certifi

cados, Ten. Boneval reorganísou

Dr. Aroldo de CarvalhoCarneiro
Esteve em Canoinhas em visita aos seus amigos e familiares,

o Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho atual .Secretárío 'de Viação e

Obras Públicas e Secretário interino
do Interior e Justiça.
Ocupando duas importantes Pastas

do Estado. tem empregado tôda li

inteligência e dinamismo em bene
fício do progresso de Santa Catarina
e da sua terra natal, A prova disso
está na demonstração de interesse
que acaba de dar, pois mesmo repou
sando de suas múltiplas atividades,
em Canoinhas, aproveitou a ocasião
para visitar as obras' em andamento
sob a administração do DER de Ca
noínhas que funciona sob a sua

orientação.
Feliz estada em nossa terra, são os votos do "Correio do Norte".

Dep. Benedito T. Carvalho Jr. Muita
em pouco espaço

•

COlsa •..
Acompanhado de sua exma.

família, encontra-se em Ca-·
noinhas desde o dia 15 de de
zembro .0 deputado eleito pela
legenda da UDN, Benedito Te
rezio de Carvalho Junior, ex

Prefeito de Canoinhas. Eleito
deputado; na Assembléia Legis
lativa tem sido um incansável
batalhador das justas aspirações
do povo canoinhense.

"Correio do Norte" almeja ao

ilustre homem público, verda
deiro amigo dos seus 'amigos,
feliz permanência em nossa

, terra.

"Cacíque" esteve ausente em
.

alguns números por motivo de
doença, mas sendo transportado
para o Hospital a fim de ser

submetido a um tratamento,
quase morreu durante o per
curso de, sua residência até

�

aquela casa de caridade devido
a solavancos, trancos e etc. que
sofreu por causa das pessimas
ruas que estão abandonadas des
de que a UDN deixou o governo ...

- ColodeI, Orty e outros pro
ceres aliancistas estão na terra
usando a mesma demagogia de
sempre em busca de votos para
se elegerem. Colodel gostou da
"mamata" e quer ser reeleito,
porem, notando que em Canoi
nhas está com menos prestigio
que o "Fiépe" bandeou-se para
o município de Papanduva, agar
rou-se com o Prefeito de lá e

com aquela pose que lhe é pe
culiar usando gravata de mil
cruzeiros e terno de dez mil,
apresentou-se novamente como

amigo dos lavradôres. Consta
que, quando ele se despedia, gar
galhadas e mais gargalhadas
eram ouvidas de muite longe.
Mas também pudera, na eleição
passada recebeu os votos dos
papanduvenses e nem um pa
cote de sementes conseguiu
para os seus eleitores.

Bata noutra freguesia, Colodéí,
Canoinhas e Papanduva te qúe
rem ver longe, muito longe ...
- Uma praça em miniatura,

está sendo construida na entrada
da cidade. Iniciaram os traba
lhos em janeiro" 'e 1957 e pa
rece que quem viii te.rminar é
o governo da UDN em 1960 .....
Parece mesmo obra de um Pre-'
feito que já foi alcunhado de
«Relampago. ...

t, - Continuam insistindo Os,
.

'

canoinhenses para saberem on-

de é que o "Prefeito Relâm
pago" gastou o dinheiro da
arrecadação de. 1957, porque 'a.,s
estradas estão" abandonadas e

(Conclúe na 48 página)

FERIDO O SR.'

Miguel Procopiak
Dia 31 de dezembro ao vi

sitar a sua propriedade sita em

São João dos Cavalheiros neste

município, foi o Sr. Miguel Pro
copiak ferido a bala por um

dos seus operários que atacado
de loucura, atirava à esmo, des
conhecendo até pessoas de sua

família. Felizmente o treslou
cado gesto do infeliz operário
não teve consequências funestas,
pois o Sr. Miguel Procopiak e

a outra vítima que é a própria
sogra do operário, estão fora de

peI:igo.
A Polícia abriu inquérito para

apurar o grave incidente.

"Correio do Norte" almeja
breve restabelecimento ao in
dustrial Sr. Miguel Procopiak e

às demais vítimas da lamentável
ocorrência.

totalmente Junta de Alistamento
de CanoiÍllia�. Deixa um lacu":
na que dificilmente poderá "ser

, preenchida.
Nós do "Correio, do, Norte"

que sempre o tivemos no rol
de nossos melhores amigos, a

presentamos-lhe efusivos para
béns p e 1 a justa promoção. e

desejamos pleno exito na nova

unidade onde vai servir e con

tinuar trabalhando pela grande ..

za do Brasil.
"
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