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Com este número, o derradeiro do corrente ano, nos despedimos de uossos presados
leitores e freguêses da Impressora Ouro Verde Ltda., almejando' a todos, na ocasião

'FELIZ NATAL e VENTUROSO -ANO NOVO
,

prometendo voltarmos, no dia 4· de 'janeiro próximo. A par disso, levamos os

nossos mais sinceros agradecimentos a todos quantos nos distinguiram,' quer no- setor do jornal; quer no setor comercial de nossa im

pressora, neste ano prestes a findar. Por motivo das .festas natalinas estamos circulando hoje, dia do velhinho. Ano de 19·63, que já
vai indo, ano cheio de tropeços,' agitações, conquistas e apreensões. Que em 1964, os nossos dirigentes máximos, nos deêm, com a mira

no Criador, paz e tranquilidade, fatores primordiais para a labutá diária. Esta a nossa
-

mensagem e tambem os nossos votos. Então até

o dia' 4 próximo, quando voltaremos outra vez, sempre nesta luta árdua, porque às vezes imcompreendida, mas se�pre_ por dias melhores!

.IAroldo _CarvalhoDeputado
Dep. Arolde Carvalho que,

juntamente com sua família,
virá passar o fim de ano

em, sua terra natal, quando
.

visítará toda
.

a região norte
do Estado, envia por inter

médio destas colunas, votos
de alegria e felicidades nas

.

festas natalinas á, seus con-

terraneos de todo o . norte

e starinense.

NA TAL,.
HUMANIDADE EM FESTAS!

. O NATAL DE JESUS, hã quase .dois mil anos, é por
excet ..ncia a festa da fraternidade universal. Ê a festa do homem
irmão do homem.

No recesso dos lar{s, 'nas reuniões sociais, nos templos;
nas ruas, um- dominador sentimento de paz. de segurança, de
alegria, toma o coração 'de todos os homens, em todos os países,
em toda face da terra.

.

Mesmo no mais acêso das guerras, quando, até a véspera"
os homens se mataram ferozmente, o 25' de Dezembro é- um dia
em 'que a luta cessa, por maís encarniçada e por �ais' selvagem,
o� homens, esquecidos das armas e dos ódios, nos campos, nos

montes e nas trincheiras, entoam feliz a "Noité Feliz",. a canção- ,

esperanto, a' canção de todas as línguas, que todos os povos
entendem.

»:

E aqueles, que se trucidaram sem piedade, rejúbilam,
cantam e se saúdam, de trincheira para.itríncheíra, povoando de
alegrias 8 terra' de ninguém; de lar para lar, na troca .de
Congratulações; de templo para templo nas hosanas ao Senhor
dos Mundos. É a força' incoercivel do' Natal de Jesus, cuja
divindade se humanizou no grande Amor a todos os 'homens,
até aos eonfins da terra. O Grande Amor a tudo excede,
extravása tudo. Para ele nãô" há limites no tempo e no espaço.
Ass}rri foi há quase dois mil anos. Assim ainda é hoje. flssim
sera para sempre.

,.

.

No casebre da montanha, na casa da fazenda, nas malo
cas das favelas, nos palácios das metrópoles, a paz, a alegria, são
as donas. do mundo. Por vinte auatro horas, todas as desigual
�ades sociaiS' como que Se nivelam." corria que se igualam nos

Júbilos de Natal. O espírito de� serenidade e bemaventurança
toma conta do mundo. Há um oásis no- caminho dolorido da
Humanidade. É o Natal de Jesus, que tem o inefável poder: de
abrir os corações, insuflando-lhes a harmonia universal. Nunca
os homens; crentes e descrentes, poderão explicar essa fôrça
benfazeja do Natal. Sentem- se alegres e 'extra vazam sua alegria.
'em cânticos e festas. Porquej Só Deus O sabe. .

.
.'

,

Nós' do Correio do Norte, comungando dêsse júbilo de,
todos, tambem exultamos desejando ao Brasil, Santa Catarina e
a· Canoinhas, dias melhores, mais tranquilos, mais seguros.

BOAS FESTAS SANTA CATARINA!
BOÀS FESTAS CANOINH.1\S!

I
-

União Democrática Nacional
DIRETORIO MUNICIPAL

O Diretório da União Democrática Nacional de Canoí
uhas, por seu presidente, leva a todos os canoínhenses, os seus

vo�os ,de um feliz Natal e Um próspero e venturoso ano de
1964, na esperança e na fé, que o ano a iniciar-se, 'conduza o

nosso Brasil para seus gloriosos destinos, norteado sempre, nos

Post'ulados democráticos e cristãos. )-

Canoinhas, 24 de dezembro de 1963.

Alcidio Zaniolo Presidente da UDN
• -<.

OI

Ano '1'7 N.Jmero ,762

Gerente: IJ�ASS- SmMl
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2 FONE. 12ft

Vai Vottar a Patrulha· de Tratorês?'
Notícias da última semana estão para ser-confirmadas: O Governo do Estado

vai reinstalar em Canoínhas a Patrulha Moto Mecanizada,- que outróra havia retirado '.

áa Associação
-

Rural de C:anoinltas atendendo solicitação de Diretórios politicos a ele

ligados que tantos prejuisos 'causauram. aos lavradores.

'Oirctm��: R. R. �A �Il�� ( AlfRmO O. �AR�I��O

-

Como é de conhecimento do povo, os tratores qúe foram retirados da ASRO-

ciação Rural logo após a posse do sr. Celso Ramos no G�vêrno do Estado, foram

col.ocados �o Campo E�tímental
.

d� Trigo _em Marcilio 'Dias, ínclusíve todas as má

quinas agrícolas pertencentes e administração estadual.. Os tratores trabalharam nas

últimas eleições para o candidato e atual deputado estadual Paulo Rocha Faria, do
PSD (obteve em Canoínhas perto de 600 votos graças ao trabalho gratuito executado
em diversas localidades do município) só .tem se movimentado quando pedidos políticos
são dirigidos. 00 irmão gêmeo do deputado Faria. Outras maquinas agrícolas que ou

tróra .trabalhavam ém todas as safras quando estavam no Assocíação.r ho]e estão en

tregues à ferrugem e abandonadas
-'

.

�

Com eleições à vista, movimenta o Diretório do PSD, com certeza' a pedido
do deputado Faria, junto ao Govêrno do Estado" para a reinstalação da Patrulha Moto
Mecanizada em -Canoinhas, 'Anotem o Iato.. os lavradóres de nosso Município. Eles

-_/" ,

vêm aí novamente a cata de votos, utilizando-se de meios que provem dos próprios
meios rurais.

��---------------------------------------------------------------�

'Mensagem �e DOAS f(SlAS �o
De�uta�.o _R ( N [ A U_ C-U B IS

0_ Deputado Reneau Cubas, por. oca
.siào oa festa maxm.a da cristandade.>
saúda o bravo povo de Canoinhas,
T. Barras, Major Vieira, Papanduva,
Itaiópolis, Monte Castelo', Irineópolis
e Mafra, augurando. a seus amigos
e aqueles que o distinguíram com a

confiança dos. sufragios que o con

duziram a Assembléia Legislativa do

Estado.. çs .melhores votos �

para um

NATAL FELIZ, extensivo as suas-
-

dignas famílias ..

Outrossim, deseja que o o ano' de

1964, seja 'pleno de sucessos

.e felicidades.

Na 'oportunidade, renova o compro
misso assumido -com o povo' e o es

clarecido eleitorado da região.Norte
Catarinense de continuar na defeza

�
dos interesses da coletividade.
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Sociedade Esporti va Palmeiras
Edital de Convocação

o Presidente da S. E. Palmeíras. usando das atribuições
que lhe conferem os Estatutos da sociedade,

'

resolve;

Convocar
8) Assembléia Geral Ordinária dos Associados 8 realizar-:

se na Séde Provisória da S. E. Palmeiras, sito'Alfaiataria Maiéski
em Alto das Palmeiras, no- dia 5 de Janeiro de 1.964, às 830
horas em primeira convocação, �fim de tratar dos assuntos
constantes da seguinte;

Ordem do Dia
1 a) Alteração dos Estatutos da sociedade.'
2a) Não havendo número lpgal para 8 instalação da

assembléia em primeira convocação fica dêste já feita a

Segunda Convocação
la) Pera as' 10 horas do mesmo dia

Alcides Peruci Presidente

DISPONHA - D·A

Para os Transportes de suas cargas
.

,

Rio - São Paulo - Curitiba

24-12.1963

VENDE-SE
Vende-se por preço de

ocasião, duas bicicletas mar

ca Monark, aro 26, em es-

, tado de novas. Ver e tratar

com o sr. Osmario Davet,
rua Almeida Cardoso, bairro
do Sossêgo, ou na Delega
cia de Policia. .À Ix

Churrascaria IDE 4 L
de PAULO JÀRSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

O' ,PARAISO DOS

CAÇADORES' E PESCADORES

1
lizados em �_aça e pesca,além de artigos

para jogos, esportes, fum��tes, ferragens!
!'

cutelarias e utilidades domésticas.

11......._R_EP....RESENTAN'fES DOS }'óGOS CARAMURÚ
:

$. AZ ��G�;I;���;S S.A.
'y
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,

,
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�
,
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o R G A N I,Z A ç O E S

�

VIsite em Curitiba as lojas Az de Espa.

das, que colocam à sua disposição a

mais fabulosa linha de artigos especta-

8 maior e mais completa rêde sul brasileira de lojas especializadas.' IMONS' CELSO. 144 • 15 DE NOV.232 • RIACHUElO. 239 • REP. ARGENTINA, 2654 P. GENEROSO MARQUES 138

,
, FONE. 4� (ReDE INTERNA)' CURITl8�

...�. • . ..:!....,i:;:

Prefeiturã Municipa,1 de Canoinhas
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente mês de (dezembro) le procede nesta Tezouraria
e nas Intendência.' distritai. de Paula Pereira, Felipe Schmidt e Béla
Vieta, do Toldo; a cobrança dOI seguintes impoatos:

A - Imposto sôbre Industria é Profiesõea (4°. trimestre)
B - Imposto de Licença (continuação para Ind. e Com) �(4o.

trim.]
Oe contribuintea que seu efetuarem leUI pegamentos no prazo

acima referido, lerão extraídas OI certidões para a devida cobrança
executiva.

Canoinhas, 9 de dezembro de l.963.

Dr. João Colodel Clementino E, Pieczarka
Prefeito Municipal Tozoureiro Municipal

���������§m _
- ,

I
I

Refaça suas forças, _ tomando

CAFÉ BIG
Torr,ado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefona, 241

_ BIG é granda - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

�"""""""I""""""""""""""���

Si o seu problema é. Ó�·W L�S IProcure a seção de Ótica do Foto João, •,,, ,

t
o qual poderá fornecer-lhe todo e qualquer tipo d� �

óculos que você precisar, ,�

il

Aparelhamento. muderno e serviço feito com todo � ...

precisâô, inclusive, avia receitas. . •

�
=

�
�

T'arnbern .executa consertos,

li FOTO JOÃO -, FOTO E OTICA"
CANOINH A:-. -

;:;;
1

----------------------------...----------�-

Praça Lauro Müller, 514

Máquinas de/-Escrever, REM, 'I'NG· T(,',�'..t;,:"e Barbeadores Elétricos • -s,

Ferros - Arames - Chapas,· Tubos uMA C if Ê�'
Sementes" C AMP A N I" - Farinha, " S U R U H Y '"

Fumo "FIO DE OUR,O '
•• Movais ,"CIMv;:

Informações com

ITHASS--- SELEME

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít, Doo, I/n 844
JORNAL SEl\tlANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Cancinbaa : S. C, .

A�sinatura Anual (52 números) ,Cr$ 600,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

IAnunciol: Por vez e por ceutímetrc clt altura de colupa:
..ÚLTIMA�. PÁGINA PÁGINAS INTERNAS .

1 vez Cr$ 70.00 1 ·vez Cr$ 50,00
4 veze. c-s 50.00 4, vezel Cr$ 40,00
8 ou maia Cr$ 40,00 8 011 moi. Cr$ 25,00

Pâgina inteira Cr$ 12.000.00 -Pâaina inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia pâgina Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Oríginais de artigo. enviados 8 Hedeção, publicado, ou

não, permanecerá em podder 8 mesma.

A Redação não endoesa conceito. emitidos em ertigoa alUioodol.
..............u. am� I ....

VENDE-SE
estado deUma Bicicleta Monark de senhora em

nova. ' Por preço de ocasião ver e tratar na

ALFAIATARIA POPULAB. de

OTTO HOEPFNER
Rua E,ugênio Souza de 42ft lx
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Fim da
poucos problêmas podem ter

solução tão definitiva como a

extinção da paralisia no mundo.

Alberto Sabin, médico pesqui
sador conseguiu produzir um

liquido que 8 criança toma em

duas doses (gotas) em épocas
diferentes. ou seja. com inter

valos de 6 a 10 semerra- -ntre

uma e outra. Isto é quanto
basta para livra-la

\
da poliomie

lite para o resto da vida.

Gr�ças a êsse liquido colorido
e a uma bem coordenada cam

panha promovida pelas Secre-.
tarias da Saúde e, Assistencia

Social dos Estados, o mal está

completamente erradicado em

muitos ,Estados da, Federação:
Infelizmente, persistem certas

dificuldades que ainda impedem
uma solução realmente mundíal

, do problêma e,' no caso nacional
solução Brasileira. É que o pro
duto para ser exportado e

diluido requer condições, espe
ciais que nem sempre podem
ser atendidas. O transporte
deve ser feito em embalagem
adequada para conservar-se

setenta gráus abaixo de zero,
em gelo sêco, e trinta e nove

em gêlo úmido. Para ser fra
cionado necessíta de laboratórios

Paralisia Infantil
Assistencia Social, que com a

melhor solicitude, tem atendido'
as solicitações do Centro de,
Saúde. Suas iniciativas em pró I
da saúde pública tem sido das
mais notáveis.

,

Orgulhoso vai ficar o povo
canoínhense quando' souber que
a criança brasileira, sobretudo
a criança canoínhense, não está
mais ameaçada pelo fantasma
da poliomielite.
Embora 9- assunto não diga

respeito a absstecímento 'nem

dados estatísticos gerais, nós o

trouxemos, devido o alto

significado social -que' possui a

descoberta do dr. Albert Sabin,
tão bem aplicado através do
Centro de Saúde de Canoínhas.

Nínguem tem o direito de

ficar indiferente a um problema
dêsses.

e. pessôas altamente capacitadas.

Em vista disso, muito gosta
riamos se no, nosso Estado,
principalmente governos esta

duais e municipais unissem seus

esforços a fim de que em todas
8S localidades fosse alcançado
() mesmo resultado.

Em Canoinhas, graças ao

Centro 'de Saúde muito bem
dirigido pelo médico conterra
neo 'dr. Osvaldo Segundo de

Oliveira. a paralisia Infantil vem
sendo combatida çom êxito.

Recebe o sr. Segundo assistên
cia do dr. Mário Mussi, Antonio
Selerne e Dra. Adsir Dittrich.

Deve ainda a população de
Canoínhss o combate à parali
sia infantil. muito ao dr. Fer
nando Osvaldo de Oliveira,'

I',atual Secretârío de Saúde e

Alcidio Zê,niolo e
, J

Família
Agradecem e Retribuem os Votos de

FE LIZ NATAL e próspero ANO NOVO

passou! impossível vê-lo de frente!
Somente em nossa loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da 'Willys-Overland. Um carro'

."

verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor-
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

'5S'HP
RENAULT

,.:
'

-�.� �
,-,;:

' ... ';
"",;
.. � ;

,

.'

"'._ .

1 " $:;J
UM. CARRO QUE SOBE. À CABEÇA

I; EM EXPOSiÇÃO E VENDA

Basilio

CANOINHAS

Humenhuk & Ltda.
Rua ,Vidal Itamos, 203

-:- S'AN rA CATARINA
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HOSPITJ-\L SANTA CRUZ
Ata da Reuníão da Diretoria '

Aos 9 dias do mês de setembro de 1963., em sua sede
social, pelas 14 horas, reuniu-se a Diretoria do Hospital e a Co
missão designada pela Assembléia Gera) Extraordínáría que se

realizou em 21 de Julho p. pp", comissão esta composta dos
senhores: João Selem e, Sidney Corte e Arno Court Hoffrnann,
incumbidas que foram pela Assembléia de Elaborar as alterações
em seus estatutos socíaés, atualizandó-os de acôrdo com a evolução
natural, resguardando os interêsses da sociedade para melhor
funcionamento e estabilidade do Hospital.

Aberta a sessão, foi apresentado à mesa o trabalbo exe-
, cutado pela comissão de conformidade com os poderes que l}]l�
foram conferido em Assembléia Geral" cujo, trabalho depois <te
submetido a estudos e análíze, enquadrou perfeitamente em suas

alterações o que realmente necessitava a sociedade, sendo portanto
aprovado e deliberou-se tomar todas as providencias para qu�
fosse incorporado aos atuaés estatutos, registrando-o. no Cartono
competente, publicando na imprensa para que produsa seus efeitos'
legaés, expedindo em 'seguida aos senhores .essociadee a integra
dos estatutos socíaés com as alterações ,feitaS as quaê. ficam cons
tando desta ata.

ALTERAÇÃO E ATUALIZAçAO DOS ESTATUTOS DO
HOSPITAL SANTA CRUZ, por deliberação da ASS:EMB�A GE
RAL EXTRAORDINARIA de seus associados. realizada em 21
de Julho de 1.963.

f \

São as seguint�s as alterações,
• Capitulo 1. \.

- Artigo 3.: O fim da Sociedade é socorrer
indistinfamente a todos os enfermos. socorrendo igualmente os

enfermos POBRES-INDIGENTES que comprovarem sua sítuação
de miserabilidade, em seu estabelecimento hospitalar.

Capítulo- - II - Artigo 6.: Haverá as seguintes categorias
de socíos: 1. CONTRIBUINTES os que eoncorrerem com a men
salidade de Cr$ 10000 (cem cruzeiros). 2 Remídos, os que com

expressa vontad .. de ingressarem nesta categoria, entrarem para
'os cofres sociais com a quantia de Cr$ 50.000,00 (cíncoents mil
cruzeiros) de uma só ves. 6)

_

Capitulo - IV Artigo - 13: PARAGRAFO UNICO:
Medicas residentes neste Munieipio ou fóra dele; no exercrcío de
sua profíssâo, apesar de estarem inscritos como socios, contri-,
buintes ou outra categoria, não .podem conêorrer a cargos eletivos.

Capitulo - V - Art. 22.: LETRA - D: Eleição e posse da
Diretoria. com mandato de quatro "4) anos.

"

'

FICA EXTINTA A LETRA - E deste.mesmo artigo.
Capitulo VI - Art. 29: PARAGRAFO PRIMEIRO: As ce- I

dulas com os nomes dos associados-candidatos a cargos eletivos,
antes de serem distribuidas aos associados para votação em

Assembleía Geral que se convocar para esse fim, DEVEM SER
EM FOLHA SEPARADA, na qual traz os nomes dos candidatos
com o "concordo" de cada um, ,REGISTRADOS na SECRETA
'RIA da SOCIEDADE, com antecedencia do dia da eleição de no

minimo 7 dias (sete dias�.
,

' F

Art. 33.:!: PERMITIDA A REELEIÇAO obedecendo o

que determina o Art. 29' - PARAG. - 1.

"

Capitulo - VII - Artigo 34° -. A Sociedade será, admí- '

nistrada por uma Diretoria composta de: Presidente e Vice Pre-.
sidente. 1. e 2. Secrétário, 1. e 2. Tezoureiro, 1. e 2. Mordomo,
'freis membros para compor o Conselho Fiscal ou Comissão de
Contas,

E por estar assim de conformidade, pediu o soro Presi
dente que se extraisse copias da presente ata, tantas quanto nece

sario para aS formalidades legaés, cujas copias devem ser assi
nada pela Comissão que elaborou as referidas alterações.

Nada mais havendo, declarou- se encerrada a presente
Reunião.

'

A Comissão designada pela Assembleia Geral Extraordí-"
nária de Associados, realizada dia 21 de Julho p.pp. para proce
der 8S alterações e atualisação de seus Estatutoa .

Sociais.

Sidney Cortá Arno Court Hoffmann João Selem',
Documento registrado no Cartório competente. Selos na 18 vía,

Firmas reconhecidas.

R E G 1ST R O C I V I L EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Major Vieira, Comarca de Cancinhes, Estado de
Santa Catarina. etc..

Faz sabsr que pretendem esssr: Alfredo Fernandes da
Cruz e Rosa Caetano da Silva. Ele, natural deste Estado, nas
cido em Rancho Grande, Monte 'Castelo, em 20 de janeiro de
1926, operário, solteiro, filho de Pedro Fernandes da Silva e de
d, Maria Alves da Cruz, fal., eles resieentes :

em Tamanduá n/mo ,

Ela, natural deste Estado, nascida em Tamanduá, em 22 de no-

'vembro 'de 1931, doméstica, solteira, filha de Joaquim Caetano'
da Silva e de d. Catharina Meirélles Ferreira, resídentes e do- -

,

mícílíados em Tamanduá, neste Il1unicípio.
'

Apresentaram os documentos exigidos pelo Cod. Civil.
Major Vieira, 11 de Dezembro de 1963

PEDRO VEIGA SOBR�NHO, Escrev. Juramentado,
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Com.lod.·Germano St�in 8. A.
\

'

Agradecendo 'a : preferência com que foi'

distinguida durante' o ano que finda,
,

almeja' a todos os seus amigos, treguezes
e fornecedores, úm

'.

FELIZ NATAL
e muita prosperidade DO

ANO NOVO

�������������������������������
� ,

,:'
�

�
,� �

•. � VICTOR KUMINEK�.
,� �

,��I/� Cumprimenta seus freguêzes xe �
� -..:- � am, igos, almejando-lhes um alegre �
m � �

, � Naiai .e um 1964 �
• � {cheio de. paz e felicidade. �
'� , �
,
� Rua Caetano Gosta, 52 - Fone, 264 - Gx. P. 207 �
'� \

CANOINHAS" SANTA CATARINA �
';m ,

,

, �
'�������������������������������

1···�tllIlBI_.lllmmtl�mmmmlB.mIlBmmmm·1I1
. " , �

�I JA 1 ME B UB A I'
, I CASA COMERCIAL I
I Almeja a todos seu seus clientes, I
• amigos assim como ao PO!O em

I
geral BOAS FESTAS e um I1964 Icheio de paz, saúde, e feli�idade. Im

Rua Paula Pereira, 1068 ;;
, , II

...........�Bm••m�.am�B�EBI
,

.. ,.,Ji; ",.JIJl L

..
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24-12-1963
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'

�
m Ao ensejo das festas'natalinas a Loja II
m J. CORTE �
m �
ae Deseja a todos os seus 'ámigos e freguezes um et1

� , FELIZ ,[NATAL r faz'endo votos ao Criador para, �
ce

" "

&n
ce que' o ANO NOVO seja de felicidade

, ti'J

� e páz à ,todos. "
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! Waldemar "Knüppel �
� Representante Comercial �
� Na impossibilidade· de cumprimentar pessoalmente todos �
� seus distintos freguêzes e amigos," agradecendo .: pela �

. � preferência com que foi distinguido durante o ano �

� deseja a todos um �,
� NATAL FELIZ �
� e um 1964 cheío de prosperidade! �
� �
�������������������������������

ICASA
Ao Wo Bach &IFilho Ltda.

,1

deseja a todos

Feliz Natal
ANO

um
/ :

e prôspere
NOVO. '
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MENSAGEM
00
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o,® Com o pensamento voltado para Canoinhas e para a
ii® b::® no re gente q�e a dignifica pelo trabalho e pela inteligência, envio
mil a todos os meus amigos, correligionários e patrícios em geral, os' ••

::@ Ih t d ®::I ::® me ores vo os e ®::
55� BÔQS Festas e de um próspero Ano Novo. �!i
� -
ii� Associando-se ao regozijo universal p�r motivo da Magna' �;i
::® Data do Cristianismo, sinto-me integrado nos sentimentos da @=:
�, . -
::® laboriosa população que, com inexcidivil e constante esfôrço,' ®::

m� promovem a prosperidade comum e a grandeza social e econômica �i!
m� de Canoinhas e Santa Catarina. ®::
� -
::® Canoínhas, Dezembro de 1963. €1:=
� -

�il Alfredo de Oliveira Garcindo I�Io.® I .- . ® ..
··s

� ..

::® ' Vereador
.

�ii
::® ! '€11:
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FormaturaS
1

pia 14 nos salões do Clube Canoínhense realízarern-
se as solenidades de entrega de diplomas aos novos conta

bilistas da Es'cola Técnica de Comércio de Canoínhas.

Baile
,

, Dia 14 .

por ocasião da for lnatura dos contabilistas
realízou-se um baile com animação da orquestre "MARIM
BA (MEXICANA ALMA LATINA", notei li pretença das'
srtas. Nilva Waltríck, Solange' Nader, Jnsete Z�niolo, Jusel
di Nunes, Ga:tarina Maria Seleme, Denise Pacheco de Miranda
e Odila Pacheco de Miranda. Srs. Benedito Therezio de
Carvalho iN,eto e Sra., Reinaldo Crestam e Sra, Zaiden
Seleme' e Sra, Adilssn Zaníolo e Sra. Os jovens Renato
Schsefer, Carlos Magno Seleme, Luiz César Pereira, Alfredo
de Olíveirs Carcindo filho, Sílvio ; Luiz Trevisani. Ismael
Tadeu Trevisani e Osvaldo Itogerio de Oliveira.

Tarde Dançante
Por desvelo do engarregado do salão do "Clube

Canoinhense", a tarde dançante de Domingo dia 15 realizou
se no hall de entrada e não no salão como é de costume,.
é que não haviam limpado o salão ainda. Notei 8 presença
das seguintes �rtas. Marize, Ester' Regina, Marilene, Eunice,
Tania, Rosícler. Walquiria, Neiva, Evandina e Nilva. Senta
dos numa ú ica mesa 'notei os jovens' Renato, Gilberto,
Tadeu: Silvio, Alfredo Carcindo filho, 'Edgar, Pereirinha,
Osvaldo, Rogerio e Carlos Magno.

Coquetel
O Presidente do "Club Canoínhense", Dr. Oswaldo

Segundo de Oliveira ofereceu na têrca feira, última um

Coquetel às debutantes 'e suas mães afim de ultimarem os

preparativo� para o b�ile do dia 31.

Jovem Guarda

* Muito VIP o' par Jorge Mallon-Virginia Trevisani
na tarde dançante de domingo último.
..r- •

* O jovem Renato Scheafer da, sociedade floriano

politana esta charlando pela Mate-Cap num belo Volksws
g,om pérola.

* Seguiram para Curitiba afim de expertmentarem
seus vestidos para o baile dás, debutantes as, jovens Tanía
Trevisani e Joselma Pacheco. \

* Visitando Canoinhas a srta. Naíra Naider
-

da
sociedade Riomafrense,

I ';'
.

Frase da Semana '

A iusão é uma nuvem que desaparece com uma I

aragem chamada realidade".'

'Formaturas
Praseirosamente, registramos

a formatura, dia 20 último, pela
Faculdade de� Direito da Uni
versidade do Paraná, dos jovens
canoínhenses. drs. Jnel da 'Costa
,Penter e Hilton Rítzmann. O

primeiro, frlho do saudoso Cár
los Penter e da professora Dna,

Laurícy Costa Pente r, aqui re
sidente e o segundo, nosso

.

colaborador e filho do industrial
sr. Herber .Rtztzmann e sua

exma. esposa Dna. Nidia Rodri

gues Rítzrnann. .Tambem, dia 20
Faculdade de Filosofia-de Curi

tiba', recebeu seu diploma a sra,

dna. Arlete Bueno Penter \ e

filha do casal Constante Bueno
e Dna. Valesca Müller Bueno.
Aos formandos e seus familiares
os cumprimentos deste sema

nario com votos de pleno extto
na nobre carreira que abra
çaram.

Somente em

Janeiro
votado

, ,

sera

0-

movel
BRASILIA,' 15 (Meríd.) -

Voltou às comissões o projeto
sôbre a instituição do salário
móvel. As comissões técnicas
deverão pronunciar ;ôbre a cêr

ca de 20 emendas apresentadas
em plenário. Tanto o projeto 'de
salário móvel como o que con
cede ao" funcionahsmo federal
os deneficios do 13° salário,
somente", deverão ser votados
'no próximo ano, porque a par
tir, I de terça feira \ a Câmara e

Senado paralizarão suas ativi- '

. dades até 10 de janeiro. \
.

A Câmara permanecerá con

vocada extracrdínàrtamente: nes
se "período, .tendo as lideranças
determinando o rodízio de depu
.tados em Brasília, para a even

tualidade de qualquer votação
urgente.,

hoje
, /

do qu'e on

'.�

:ba rato
I .

I
•

�

\
,

.

.

'"

tem.
Cesta do povo -: um presente da'
Titanus à fam·ília 'b�asileira \

A qualidade de todos os.' premias.
da Blg Cesta, por apenas
c-s 500,00 mensais

Dard- 1964
'

a TlTANU5
lança a

CESTA DO
POVO, pelo
preço de

\ custo, para

dar à todo
O POVO'
BRA51LErRO, a

possibilidade
de
comemorar �

\

condignamente
o Natal!

Ano 17 - IJaooiob8�: S. Catarina· 24 de Dezembro de 1963 - 'N. 76,2

A .Diretoria da
SBO avisa

EDITAL..

I - O Comando do 3° BÃ
TALHÃO de POLíCIA, MILI
TAR comunica aos interessados

que se encontram aberta por
prazo limitado as inclusões para
os que, desejarem ingressar nas
fileiras da centenária Policia
Militar do Estado de Santa Ca
tarina.

II - Para .maiores esclare

cimentos, deverão, os candidatos
dirigir-se ao Quartél do 30 BPM,
à Rua Vidal Ramos nesta ci
dade.

A Diretoria da Sociedade
Beneficente 'Operária, avisa to

dos os seus associados que a

rifa da bicicleta correrá durante
o grandioso baile de natal, dia
25 e não pela loteria federal,
como fôra anunciado.

Canoinhas, dezembro de 1963.

Pelos sagrados laços matri

moniais, uniram-se, quinta feíra,
dia 19, na vizinha cidade de Três

Barras, o jovem advogado, Dr.
Paulo Dequech, com a Senho
rita' Therezinha Uba, de tradi
cional fâmí1ia daquele municí

pio. O Casal, passará a, residir
em Curitiba. Cumprimentos a

todos os familiares, pelo evento
do "Correio de Norte".

,I Com direito a 2 prêmios certos

Compare núvamente
\

e acerte outra v�z: . ..

Também em 1964, preço, quaUdade' e prêm{os é Jilanus que dá!

'Agente Autorizado: GERALDO ROTHERT
R. Paula Pereira' 430 - Fone 305 - CAr{OINHAS - S.C.

DIRETORIA
Recebemos a comunicação do

municipio deimajor Vieira, de
nova 'entidade esportiva ali
fundada, cuja a diretoria é. a

\ seguinte: Presidente: Antonio
Maieski. Vice: Carlos Hoffrnann.
Tezoureíro: João Falkiévicz. 2°:
-Hugo Grosskopf. Secretário;
Francisco Krisan. 2°: Paulo
Malícheski. Diretor: Clemente'
Maieski. Capitão: Wilson Woj
ciekowski e Guarda Esporte:
Pedro Hoffrnann. 9ratos, pela
comunicação.

Enlàde Matrimonial

. Cine Vera Cruz
APRESENTÁ:'

AMANHÃ - à. 13,30 - �enlura livr� \

Caminho
•

J
da Esperança

com Angela Maria, Tony Aguiar, Roaolfo Valentino, e o
, menino _prodigio A ntonio Carlos :Perl:'j�a.

AMANHÃ _

a. '16,00 hora.
a. 19,30 hora.
a. 21,3C horas -, impr. até 1� ano.

)

censura livre

a Venus deSaf9,
COJ;D Kerwín Mathews � Tina Louise.

-,

. Quinta Feira - a. 20,30, hor�. - REPRISE

6a. Feira - a. 20,30 hora. -' ithpJ;óprio ate,14 anoa

Lesbos

1, Caminho da Esperança
Sábado - a. 20,30 hora. _' impróprio até 14 ano.

Peregrino da Esperança
Deborah Kerr, Robert Mitchum e Petsr Ustinov.

A Juta dramática de
t

uma mulher para manter o arpo);
de seu marido

(,J

Dia 29 - a. 13.30 .- eenauea livre .

. \

Peregrino da
Dia 29 .. a. 16, 19,30"e 21,30 horas - imp, até 14 ano.

As Aventuras do ladrão, de Bagdá
com Steve Reeves, 'Georgia Moíl t; Arturo Dominíci,

O 'larápio que desafiou um império!
As maiores Aventuras. do reioú.das lendas e da fantasia.

,
'

I '

Dia 30 - ,a8 20,30 horaa - REPRISE .

,Dia 31 - a. 15 hora. e 20 hora.

VIAGENS DE GULLIVER"
.

I
Dia l°. - à. 13,30 hora. - "enluta livre

,

,
,

VIAGENS DE GULLIVER
Dia 1°, - a. 16, 19,30 e 2L30 Qora.

VIDAS AMARGAS.
, ,

------

Dia 2 - a. 20 30 hora. - REPRlSE

Dia 3 - 'a. 20,30 horas - impróprio até_!4 ano.

O Conquistador de Corinto
Dia 4 .....:. a. �O,30 horall - impróprio até 14 ano.

INCENDIO EM JCATAGO
/
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Dr. Erwin Schwartz
A.gr�decendo a preterência com que foi

distinguido durante o ano que finda,
almeja a todos os seus amigos, treguezes
'e fornecedores, uni

FELIZ NATAL
e muita prosperidade no

ANO NOVO

,

.�������···r·��·����··��·�···��........... _ .

1LI}' �§t�
. �

�. �.
�§� Mercearia Mente Libano ���'
� v v �

• �::' I de Adib Sakr,' :�
�§�

\ \, �§�
�1I1} A.lmeja a todos seus clientes e amigos que o �tÍ�
�§I} h

I

f d d ��
anraram com sua pre erência urante o ano e' $",r,�� .

,

�� 19.63t um FELIZ NATA'L e um 1 9'6 4 (jl!�

t cheio de esperanças e Felicidades. :�
!t� '. �
�:t:t:t:t���:i:t:t:t��!l��:t��:t:t:tJt�:t.:t:t:i,.��

�������������������������������
.� .

.. ! Waldemar Ca rios Stange !
i, �I/� ,< Marmor�ria São Carlos

' .�
� Cumprimenta seus freguêzes � ,�,

.
§tj amigos, almejando-lhes um' alegre �
'� NaJal e' um /1964 �

� cheio de paz e felicidad�.
�

�
� ,<' �
���������������������������.���

\

�rrrrrrrrrrrrtrrrrrrrryrrrrrrrr
k '�.

t �\I/� ., FELIZ 'NATAL �
io� Próspero e Venturoso �

.

\� � €.�
� ANO NOVO I �
� �
�� são os votos sinceros de 'e�
� �

t Franclsco Krisan e Senhora �
� ��
�, �
������:t�����:t�������&����������

,

24-12-1963

\

�.��.��..�����.�.��������.�����
00 .... �.� .. � ... �.. ·····8.U.�0.�

�
. �

t E\Valdo Gcnchcrcwski �
: t! Cerâmica' Manilhas, ,Tijolos, etc. �

�.� ,I �
�>I� Agradecendo a cooperação recebida, �
�� almeja a todos os seus clientes e amigos, G1�
� �
io� Bôas, Festas de Natal J.

t e prosperidade no decorrer de 1964' �
������@9�����������O��Q����.��.�����������m�������������������
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Assembléia

Discurso
na Sessão

o SE"JHOR PRESIDENTE: continua livre li
palavra em EXPlicaçõelJ Peseoais. Com a palavra o Sr.
Deputado Haroldo Ferreira,

O SENHOR HAROLDO FERREIR:\� Sr. Pre.
l!dAnte, Sre Deputados, nesta rápida pa"agem pela
Tribuna do Legislativo na tarde de hoje, quero trazer
ao conhecimento da C"HIi o têor de um telegrama há
pouco recebido de Cenoinhas e que, entendo, lIe;a
oportuno se colocar frente à frente à, declareções feita.
por diverso. SrII. Deputados Com reipeito 8 latidaçõe.
peloll atendimentos, àl IU8. regiões, por parte do atual
Governante do Estado. - Nó que diz respeito ao aetor
de energia elétrica,- temos escutado - e até com certa

iDvéja porque não dizer. Srs. Deputado•. - Ouvimo.
hoje, também. o Deputado Nelson Pedrini, do Yale do
Rio do Peixe, exaltando S. Excia. o Sr. (' Governador
por iniciativas naquele' setor.

'

Não queremo! duvidar da. acertivae do Nobre
Deputado e nem queremos colocar em "quarentena',
ontras afirmaçõel que' também ouvimo". Queremo.
sim. apenas. aproveitar êsse fundo, de entuaiasmo para
dizer também da nOlla tristeza e da nO.la mâgua, de
não vermos, no. letor de energia elétrica, tratamento
'idêntico para a noasa região, a Norte ao 'Estado. Tão,
Barriga Verde -oomo ai demais regiõe•. O Sr. Deputado
Jota Gonçalves, dando êofase a um leu eloquente di••
{lUZ�(). dizia que, na Região Norte do Estado não
houve racionamento de energia elétrica dado a8 medidas
enérgica" e prontas, do atual Governo, através deJoin
vile.

Aoreditemos, Sr. Presidente. que tai. informaçf)e.
lejam procedentes. Entretanto, acabo de receber, da.
Alaoçseção Comercial e ludustrial de Canoinhas, um

telegrame que trá. em leu Mio, um pezar, um de.a.·
locêgo oedindo-noe inclusive, que convoque-o Ilultre,
Lider do Govêrno nelta Cala, Deputado Dib Cherem,
para levar o segundo apêlo de Canoinhes por" meu

,
'intermédio, ao Chefe do Poder Executivo. cujo expe\

diente está vazado no••eguintes termos:

Associação Comercial 8 Industrial da
Canoinhas

Canoioha•• 23 de novembro de 1963.

limo, Sr.
Dr. Haroldo Ferreira

MD. Deputado Estadual
Flurianópolil '

Prezado Senhor,

Para voaaa orientação e julgamento, anexo a' pre
. It}nte, estamos remetendo côpia do telegrama expedido
hoie. ao Sr. Presidente dai Centrai. Eletrical de Santa
Catarina S.A.

Certo de lermo. diatinguidoa com vO.la honrosa
II costumeira atenção; servimo-uoe da oportunidade para
expressar os protestos de n0811a elevada estima e consi
deração.

Átenciosamente

An. Francisco Wilinar Friedrich
Prelidente

Cópia do Telegrama:,
Exmo. Sr.

Presidente da Celesc

Florianópolis

Acôrdo decisões tomadas pelo Grupo de Tra
balho c{JOstituído pelo Decreto GE �05 07·61/183 VG
em reunião realizada em 9-8,961 em Florianópolis vg
Conforme protocolo firmado pelo Presidente 'grupo'
trabalho vg diretor presidente celesc vg represen
tante empresul vg Prefeitura Municipal vg A3sociação
COmercial eh representante Canoinhas Força et Luz

pt entretanto essa entidl'lde realizou sómente 10%
-ações até esta data pt por outro lado Celesc não

.. providenciou remoclelação rêde interna et linha
" transmissão et nem o envio do conjunto Diesel

"

emergência comprometida pt essa situação es:tà pro
Vocsndo completo desânimo et até r�volta face
constantes interrupções, fornecimento Luz et Ener

gia pt Somente- -mês outubro sofremos seis

interrupções mais de doze hor&s cada gv
fora outras menores pt responsabilizamos êsse órgão
pela falta de provi�ências concretas vg sem poder
prever consequencias precipitadas virem ser tomadas
o povo desesperado vg agravadji situaçijo pelo aumen

to escorcheante preço de ,Luz et energia vg aguar-
, ' ,

24.12·1963

I
I

do Estado de

Sr. Deputado
./

2 de Dezembro'
damos pronunçíamento com urgencia pt saudações,
pt

Assinado:

Francisco Wilmar Friedrich vg Presidente da
Associação Comercial Industrial vg Dr.' João Colodel

vg Prefeito Municipal vg Ney Pacheco Miranda
Lima vg Presidente Câmara Vereadores vg Walmor
A. .Fur tado vg Presidente Associação Profissional
Condutores Veículos Rodoviários Canoínhas vg
Ewaldo

'

Ziperer vg Presidente Assocíação Rural

_
Canoinhas vg Otavio Wagner vg Presidente Sindicato
Oficiais Serrarias Móveis et Madeira de' Canoinhas

vg 'João Pedrassaoi 'vs Diretor do Frigorifico Canoi
nhas S,A. vg Clemente E. Pieczarka vg Vereador
PTB vg José Stocler Pinto vg Vereador UDN vg
Pedro dos Santos Corrêa' vg Vereador PSD vg
Ewaldo Ziperer vg Vereador UDN vg José Tokars
ki vg Vereador PSD vg Benedito Terézio de Car
valho Neto Vereador UDN vg Francisco Bueno da

Siqueira Vereador PTB vg Braulío Ribas da Cruz
'_ Vereador PTB vg Nilton J. Bayestorff Vereador
PSD".

O SENHOR HAROLDO. FERREIRA: Sr. Prp.
sidente e Nobres Srs. Deputados. Ouvirem atenta
mente o teôr dêste telegrama, o brado de alerta, o

apêlo desesperado de uma região,' que unida em

um só blóco, deixa de lado as diferênças politico
partidárias. para pedir ao Poder Constituído,' Luz e

Energia, para poder trabalhar e progredir pata 8

grandezà do Estado de Santa Catarina; apôs com

promisso firmado com a Entidade Máxima da In
dustra e do Comércio, e da Prefeitura Municipal,
cujos compromissos custa sacrificios de toda ordem

que merecem atendimento, também democrático
comõ democrático o é o apêlo de todas as classes

representativas locais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados: Estejam cer

tos que o que pede Canoinhas através dos seus

mais legítimos representantes, representa um mí

nimo, em face do muito que contribui para a gran
deza de Santa Catarina.

O Sr. DIB CHEREM, (com aparte) "" Deputado
Haroldo Ferreira. Quero dizer a V. Excia. que não
faz 30 dias estive com os diretores da CELESC tra
'tando exatamente do assunto a que V. Excia. alude.
da Tribuna da Assembléia Legislativa nesta opor
tunidade, e recebi algumas -Informações dos direto
res daquela companhia quanto á provídêncías que
estavam sendo tomadas e, mesmo, recebi promessa
de que a CELESC iria .resolver o problema num

breve tempo. Devo voltar ao assunto com o diretor
da CELESC, face a comunicação que faz V, Excia.,
e mesmo porque há grande empenho do Governo
do Estado em solucionar essa situação realmente

embaraçosa para o município que V. Excía. tem a

honra de tão bem representar nesta Càsa. V. Excia.

pode ficar certo de que ainda nesta semana terei
•

tnformações oficiais das Centrais Elétricas de Santa

Catllrina, 8 respeito da solução dO',-problema energé
tico do Munitípio de Canoinhas.

, .

O Sr. HaroldO Ferreira: Sr_ Presidente e Srs.

Deputados, nada mais pr'iltende, a-minha região como

já disse, a não ser os recUrsos nfcessános ao P'i!U

progresso, porque com êle virá o bem-estar social
e econômico da sua gente laboriosa e digna de

aplausos pela sua coesão, tôda, vez que se encontra
em jôgo os superiores intprêsses da sua coletividade.
Confesso Sr. Presidente e Srs. Deputados, sinto-me
orgulhoso. -

por ter a honra de representar, embora
modestamente; tão nóbre parcela do povo Catarinense.

Entretanto, somos forçados a dizer ao Lider
d,o Govêrno, Deputado Dib Cherem, que ainda ,não
recolhemos. a confiança e a esperança que deposita
mos no Governador Celso Ramos, pois que nos

mantemos, como políticos da, região norte cat,arinen
�e, na espectatíva de solução dos problemas que á

afligem e muito especialmente o da energia elétrica,
que ingetará nas veiâs da Região novo alento, novo
entusiasmo e nova disposição para trabalhar e pro
gredir, tendo sempre em mente o lêma: "Catarinense
sempre". Pois chegado foi o momento de reanimação
anunciada pela Energia Elétrica a nova éra Canoi
nhense.

Nós que fomo� em tempos passados o mumCI

pio vanguardeiro na questão do "Contestado"
.

e, que
passamos época cruciante e escrevemos' assim mesplo
pãg\nas gloriosas que constitue o patrimônio hlstó-

Santa Catarina

Ferreira
Legislati va

ProFerido pelo
do 'Dia

Haroldo
de 1963

rico de Santa Catarina, sempre na mais rigida e

austera díciplína, 'procurando resolver os nossos

problemas dentro das nossas, próprias Itmítseõõs,
sem contudo deixar de reagir, e até mesmo hostili
zar aqueles políticos cujas atitudes sejam contrárias
aos superiores interêsses da coletividade! que repre
sentamos. Não porém, sem vislumbrar e equacionar
os' problemas que nos estão afétos e só entrando
na luta após a convicção de que existem possibilidade
de solução, e é aí que oferecemos o nosso sacrifício
as vezes extremos, para soluções de sentido digno,
elevado, prático e objetivo, que Jiberte, projete, e
coloque nossa região no seu verdadeiro lugar, rio,
conceito dos demais municípios catarínenses,

I

�I
rI

Não podemos como Canoinhenses que somos,
assistir- de braços cruzados a fuga das riquezas do nos

so sólo e sub-sólo, que por falta de providências gover
namentaís, ou pela discriminação de que somos víttmas,
ou até mesmo pela inércia dos órgãos responsáveis
'pela solução dos problemas que nos afligem .

São seis municípios Sr. Presidente e' Srs. De-
., putados que sofrem sérios prejuízos por falta, de

solução do problema energético, daí li razão de 'nos
tornarmos insistentes, porque não podemos por
muito tempo, subsistir. se a força vital de propulsão
do progresso é a energia, ,e se essa nos é negada,
ou colocada em segundo plano, e porque não dízer,
substímads pelos responsáveis. Nosso spêlo 'é dra
mático porque vivemos o drama, nos preocupamos
com o destino e o progresso de nosso Estado. Não
desejamos ver denegridas as nossas gloriosas tradi
ções de patriótas e progressistas. :-

Apelamos ao Govêrno, com nosso brado de
alerta inspirado no entusiasmo de quem ainda acre

dita na existência de um mínimo que seja de amôr
e' de respeito pelos sentimentos de uma região que
apenas pede .meíos para trabalhar e progredir para
a grandeza de S�nta Catarina e do "Brasil,

P�r isso, srs. Deputados, quando percebí que-\
S. Excia. o Sr. Deputado Dib Cherern, parecia pre
parar-se .para afastar-se do Plenário, apressei-me e

�

quase que lhe chamei, núma "linguagem fraternal,
pois sabedor que somos 'dos sufrágios que mereceu

do povo do meu município, desejo mantê-lo neste

díâlogo até convencê-lo em aceitar .a incumbência
de ser advogado, de nossa região junto ao sr. Gover
nador do Estado, da CELESC e onde mais se tornar
necessário, no sentido da mais, breve solução dos

problemas que boje, ontem e sempre ternos honra"
de debater nesta Casa. que dizem-respeito aos su-'
periores interêsses das coletividades que represen
tamos. <,

O SR. ADHEMAR GHISI. (com aparte):- No
bre Deputado Hroldo Ferreira, v. - Excia. com' suas

palavras sempre tão impressionantes, sempre .ditas
tão bem, com essa facllidades que Deus lhe deu e

ainda agora pelas circunstancias conheCIdas pE"la
Casa, que o Deputado Dib Cherem, Ilustre Líder
do Govêrno é também um representante de Canoi
nhas, eu não tenho dúvida, !la entanto tenho abso
luta certe:i.'a de que o problel!la será solucionado,
no sentido da iluminação e da imediata solução
desta angustiante falta de energia elétrica nsquf'la
região. V. Excia. 'poderá contar com todo o apôio e

solidariedade da UDN que levará a V. Excia. e aos

Canóinhenses o seu apôio para que o problema seja
resolvido dentro do menor prazo possivel.

O SR. HAROLDO FERREIRA:- Sr. Presidente
e Srs. Deputados, agradeço a manifestação de soli
dariedade e apôio do ilustre Vice Lider da Bancada .,

da UDN, Sr. Deputado Adhemar GhiS'i, outra não
era a minha espectativa, pois S. Excia. deputadõ
dos mais dinâmicos e populares desta Casa, este,ve
sempre ao lado daqueles que procUram defender os
interêsses do povo de Santa Catalina. Quero tam
bém reiterar ao Nobre Deputado Dib ,Cherem o

pedido que ora lhe fo'rmulei, em nome da Região
de Canoinhas, no sentido da mais breve solução dos
problemas de luz e energia elétrica naquela prospera
e 'desamparada região" esquecida em suas mais
sentidas necessidades, não por sua gente, que numa

verdadeira demonstração de amadurecimento político
e social, ofereceram a, esta Assembléia a prova
irrefutável do que acabamos de expôr, quando todos
os politicas e, homens de negócios 'locais, fazem
causa comum 80S 'seus interesses quando giram em

favor da coletividade a que pertencém: Éra o qQ.e
tinha 8 dizer.'

j:"
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t Mensag,em A'os Nossos· \�4ssin�!lt�!nA&Ré!!�nunciantes e ,Leitores '�
� *

t Por motivo do transcurso da data maior da cristandade, quando todos os homens se irmanam �
� . inspirados pelo mesm<;> fraterno sentim-ento de solidariedade cristã, ,ccCorreio do Norte" �
� leva a todos os seus assinantes, anunciantes e leitores, os melhores e mais sinceros votos de *

! BOAS FESTÀS e um Prospero e Feliz 1964. A todos enfim, que estiveram conosco e� todas �.
� as horas ajudando o progresso e o bem estar do povo canoinhense, o nosso muito OBRIGADO.' �
! '.

<, A D I R E ç Ã O .i: �
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-

-

V���N� Pacheto de Miranda Lima - PresWen� ���������������������������II����e

SESI - Serviço Social da Indú�tria 'II1II �

.

.
.

.

',. .

.

.:

'I
. Departamento Regional dé Santa Catarina I 'Saudação de N A TA'L I

.' .

,D��s�n��t�iaiS e industriárias caterinenses·l· da' . ·L, iga Esport,iva
.

Canoinh,ense ,_o Serviço' Social da Indústria de Santa Catarina, acres- II Icw.!ando maior júbilo e maior emoção às anteriores mensagens' II
-

�

'\
�

.ríe Natalp tem a grata satisfação, de, na presente, endereçar 8 _, NATAL, ' Festa de Con, fraternização U�iv�,rsal
'

Itodos os senhores empregados e às suas exmas famílias, os seus lIiIllII
,

cordiais e sinceros votos de BOAS FESTAS, e venturoso ANO II NATAL, F€sta da simplicidade e da harmonia;
NOVO.

_ 'II NATAL, quadra romântica � feliz do .ano, ensejo em
E assim se, expresse porque, nas suas lutas e esforços II II

'pela PAZ SOCIAL ''''::' finalidade e razão de sua existência, O _ que se renovam, nos corações e nas imagens, 'uma

-ISESI, nêste contubardo e intranquilo ano de 1963, pata realizar- !Mi felicidade que vêm desde a infância.
se contou sempre com a colaboração serena, inteligente e honesta ,II 'É

-,

-

dQ!l operáríos e patrões catarinenses, integrados do mdlhor espí- II
' um estrugir de sonhos e de esperanças,

rito de convivência hsrmôníca indepe?dente. .1,
desde a casa mais.rica até o - humilde casebre do pobre.

I.OS estímulos que' essa atitude (ie compreensão e patrío- lBlI No esporte, felizmente, o NATAL, tem sentido -
tísmo nos transmite, redobram nossas energias, como contribuição mais amplo, porque é, através dêle, que são nivelados
indispensável ao entusiasmo no atendimento das justas reivindi- II ' .

dif
. .

b d id I Icações de uns e outros, visando ao bem estar comum;
_"

_
as possI�eIs 1 erenças sociais, em �sca e um 1 ea

'

- comum, com esfôrço comum.
Q1,le o espírito cristão do Natal a todos nos reune e íns- II :I,pire, para que o (ANO NOVO nos ofereça condições de progresso II _'

-\ O NATAL, é O doce e feliz pretexto, para' o esquecimento das horas
e, desenvolvimento sempre maiores, sob bases de segurança da II más, para se cultuar o lado bom da .amízade, constante dentro do esporte, e •Paz Social.

'

II da' convivência fraternal.' •Florianópolis, NATAL de 1963.

II., Aos Amigos do e,sporte de Canoinhas, de Santa Catarina e do Brasil, 'li
- Guilherme Renaux Diretor Regional •

,

. �--_- - _
e mais particularmente, aos Dirigentes, Assocíadosa atletas e simples aficcio-

•<,
- nados dos Clubes filiados á esta Entidade, Botafogo Esporte Clube, Santa

Assembléia Geral Ordinária II 'Cr�z Esporte Clube, Socieda�e Esportiva Pa�meir�s, Canoinhas Esp�rte Clube, I
"80".-°dado de T.-ro ao Alvo C''8no.·nbas·' &I Tres Baz:ras Spott Club, SocIedade RecreatIva Sao Bernardo, SocIedade Re- !III.

\I ti U I E creativa e Esportiva Bela Vista E�po�te <:lu�e e So�iedade Esportiv� �ariana, , 1111EDITA� DE CONVOCAÇÃO �
.. bem como, dt>__ Clubes varzean0S e mtenoranos, os nossos votos smceros de

II
Pelo 'presente Eldital são, ·convacados todos os sÓcios, em I FELIZ NATAL e pro's'pero ANO NOVO ..

dia, afim de comparecer�m no próximo dia 5 às 14 hOfas, e, II
'

. 'íídI
em segunda convocac�o meia hora depois, �a sede da Sociedade lBlI votos êstes, extensivos ás Imprensas,- escrita e falada. •

afim de darem cumprimento ao artigo 20 dos estatutos �ociais II •
como stÕgue: ,/ 111

�

LIGA ESPQRTIVA CANOINHENSE •
1;) Exame de balanço financeiro de 1963. I. Clementz'no J4'. pz'eczarka 'Ten. Agen,ôr PioAres

' _.2;) Eleição -da diretoria para 1964,
II!IIII'

L

Alcldlo3;.:::�:;:::::md: i��:�:�::r:i:�:��::CI:�:�: L ::::'_.__IIIII�=.:..J

Ano 17 • Cauoinhas, S. Catarma . 24 de Dezembro de 1963 - N. 762

Camara Municipal�' de Canoinha�
Nêste ensejo, em que os povos cristãos comemoram

,

a .passagem dê mais. um Natal, a Câmara de Vereadores

representada pelas diversas bancadas, associando- se à

alegria da família canoinhense, nêste dia sublime e

i. miraculoso, cheio de Paz e Esperança, eleva o pensamento
a> Deus," desejando FELIZ NATAL, Paz e. Tranquilidade
.aos que aqui-labutam para o engrandecimento de nossa

terra. '-

Ney Pacheco de, Miranda Lima
Nilton José Bayestorff-
Pedro dos Santos Corrêa
José Tokarski
Braulío Ribas da .Cruz
Clementíno E. Píeczarka
Francisco Bueno Siqueira França
Benedito Terezio de Carvalho Netto
.Alfredo de Oliveira Garcindo
Guilherme Prust
Ewaldo 'Zípperer,
-\':. It>

NOTAS ESP

• x x x j

I A Tecelagem
\
Canoinhas S�A"

pionfira Da .sua especialidade
em nossa cidade, irá ampliar as
-suas .ínstalsções, graças ao es

píríto emprendendor progres
sista do jovem industrial, Sr,
Altavir Zsníolo, grande.' àmigo

, de nossa cidade..
'. r

I A iltn:l_!i�,ação do.· pinheiri�ho
da praça Lauro Müller, f'stã
toda defeituosa, !;l,em gosto e
<sem forma, tal qual o ano pas
sado. Provídêncíss;' Sr, Preft;ito,

x x :x
,

Entre a alegrta de. seus femi
ltsres, festejou Bodas de Ouro,
domingo último, o grande ínous,
trial canoinhense, Sr, Fioravante
Colodel e sua Exma espôsa
Dna. Emmy ElízabethDcra . P.
ColodeI, 'a ,�ueni, enviamos os
nossos melhores cumprimentos,

, x; x x ' .

Esteve em nossa' Cidade; a

passeio, o Sr. Osvaldo Santiago,
'competente gérente do

.
Banco

do Brasil, na cidade de Jaraguá
do Sul.., c

x�:x x

Desde sábado em Canoínhas,
hospedado na residência de-seu
genro, o médico, JJr. Osvaldo
Segundo de Oliveira, o Sr.
Benedito Th. de Carvalho Júnior
e sua Exma. espôss, afim de

passar as festas de fim de ano

em nossa cidade,

X'x x

pleito no próximo ano, para
prefeito da capital, na : fórmula
preconizada pelo diretorio me

tropolítano d_!i UDN.

x x x

, Muito animada a soírê pro
movida pelos formandos da
Escola Técnica do Comércio,
levada a efeito sábado último,
no Clube Canoinhense, falhando,
sómente, o serviço de bar,"4>
que ê de se lamentar.

."

- I

Um autêntico encontro da
nova e velha guarda: amanhã,
na SBO; para o grandioso baile
de natal, com a cadencia da

, orquestra,
.

prata de case, Ame
ricano e seu conjun 'o melódico,

x x x

x x x

Os amplos salões �tja Socieda
de Béneflcente Operária F!stão
sendo cuidadosamente decora
dos para' a grande noitada de
amanhã, num lovavel esforço
de sua diretoria.

x x x

Hoje, ainda, logo mais à noite,
os, velhinhos e os presentes,
num mixto de' contentamento

,
Rumores dizem do proximo e nostalgia .. Amanhã, 'o netel,

rompimento do PRP com o go. A todos, os nossos votos de
vêrno atual. Em consequencia,

-

saúde e felicidades. e, tembém;-
-

o novo Secretário de Segurança um venturoso 1964, eis que só
seria do PSD, na pessôa do voltaremos a circular no dia 4
Cél. Edmundo Bastos., �

, de janeiro próximo, A tê la.
.

,

O médico canoinhense, agora
radicado em Florianópolis, Dr,
Fernando Osvaldo de' Oliveira.
está sendo cogitado, como can

didato' único, para concorrer ao
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