
COM AS BA�BAS
DE MOLHO

QU'ando a nação inteira já sabe e reconhece, �uais os

governadores de Estado que desempenharam papel de generais
civis, da revolução, é um tanto melancólica a tentativa de certos
Chefes de Executivos, em pretenderem, investir-se daquilo que
não o foram.

I

A história já foi escrita.

A sua principal página já foi virada, figurando nela a re

lação dos sutentícos. Por isso, serão inúteis, tôdas as tentativas
d,e reconsideração.

Na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
tem se percebido que a bancada situacionista vive 'a frustração
do momento. E esta frustração chega ao ponto de deixar' trans
parecer o temor que vai nas hostes governistas, face a sua

omissão no movímentõ revolucionário.
.

A afirmativa feita da tribuna, pelo deputado Waldemar
Salles, de que se estaria tramando a intervenção; no estado 'de
Santa Catarina, nada mais é do. que o retrato da conciência dos

. homens do Govêrno.
É bem possivel que os circulos palacionais estejam ad

mitindo o seu pecado, ao ponto de imaginarem para si, uma in-
tervenção.

'

A triste figura que fêz na Assembléia, o parlamentar pes
sedista reflete, de corpo. inteiro a situação do Govêrno c.atarinense.

Não queremos chegar ao extremo de colorir a figura do
Chefe do Executivo de anti-democrata ou anti-revolução. A nossa

infantibilidade não se iguala aos de seus lideres na Assembléia.
Acreditemos sim, que nisto tudo, tenha faltado assessoria política,
ao governador. E são êstes pseudos assessores que. hoje sonham
com expurgo e intervenções,

.

, .

Tranquilizem-se os temerosos.

A revolução colocou o Brasil muito acima das querelas'
partidárias.

.

'Contudo, se estão com as «barbas de môlho» é aconselhável que
assim continuem. O país entrou para um regime em ' que os po
litiqueiros, os pelegos e os corruptos não terão oportunidade. Isso
porque a revolução é do povo e o povo quer honestidade e auto-
ridade dos seus governantes. "'" .

(Lido ao microfone da radio «Santa ·Catarinu).

0.:;.

Departamento de Estradas de Rodagem
.

'

,A VISO Ponte Rio. Timbó
A chefia da 6a residência do.,Departamento de

Estrada de' Rodagem de Santa Catarina, com séde em

Canoinhas,' tendo em vista o mau estado' da ponte sôbre
o Rio Timbó, na estrada Canoínhss - Porto União, leva
ao conhecimento público que o tráfego sôbre a mesma

deverá limitar-se exclusivamente a veículos leves como

automoveis e utilitarios, devendo ficar excluidos os cami
nhões de carga.

João Alberto Nicolazzi Engenheiro Residente
<,

"Com voto Direto ou Indireto, Lacerda
Governará êste País" diz Falcão
Pôrto, Alegre (O GloQo)
-;- Em declarações. a impren

sa, o Deputado Armando Falção
disse que é falsa a afirmação
de que a revolução, esvaziou a

candidatura
.

do' Governador
Carlos Lacerda.

.

- Ele foi o' lider número
um do movimento _ acrescentou,
- Ninguem mais do que o Sr.
Carlos Lacerda se expôs, não
só na, última semana de março
como durante anos em combate
sem treguas para ver o Brasil
livre do comunismo. Pelo voto
'direto ou indireto, governará
este Pais.

Sôbre as 'suas atividades 'po
líticas, o Sr. Armando Falcão

\
declarou:

'

- Meu movimento é pela
renovação da cúpula .pessedista

Baile de 1. aniversário
o Grernío Esportivo SoCial

Primavera da cidade de Papan
duva, fará realizar hoje.inaquele
cidade. animado baile, sob o

compasso do Jaz "Cruzeiro do
Sul", de Rio Negrinho,' em co

memoração ao seu prtmeírq aní
v�rsário. Muito grato pelo'gen
til convite.

há treze anos regida por um

só homem. O Sr. Amaral. Pei

xoto desde o Governo Vargas
até o atual esteve em tôdas.
Não fôsse o apoio da cúpula,
do PSD, em

»

troca de alguns
. Ministérios, o Sr� João.Goulart
não teria encontrado condições
para ficar tanto tempo no poder,

-

Declaracão·
,

,
Declaro a bêm da verdade e

para osfíns que se destina, que
nésta data volto a pertencer ao

partido que sempre pertenci
anteriormente, que é a U�D.N da
qual sempre simpatizei.
,

Désta forma fica sem efeito
. minha

/

declaração
.

feita no

jornal "BARRIGA VERDE" 'em
.

sua edição de 28/4/64 s/N? 1.698.
I

E para que meus correligio
nários tomem conhecimento de
minha resolução, autorizo a

publicação da presente declara
ção' na

.

imprensss tanto falada
como escrita,

Papanduva, 13 de Março de
1964

Ass. Antonio Schupel.

Diretores: R. R.' DA SilVA ( AlfRfOO O. �ARCINOO
FONE, 128

Gerente: IlHASS SmMt
CIRCULl\ AOS SABADOS

Ano 17 Canoinhás. SaAta Catarina:, 16 d_e_M_ai_o_d_e�._'_9_6_4 N
__ú_lTI_e_r_o_,.,._7_8_.Q:

CAIXA POSTAL . .!.

Jubileu deOuro
de . Religiosa
,Quinta feira última, 'dia

14, foi dia' festivo no Colégio
Sagrado Coração de Jesus,
com o Jubileu de Ouro dai
Irmã Paula, Sal'. Maria Paula
Erkmann, uma das dirigentes
do referido Edu ca n d a ri o.
Tambem participou das rete
ridas, festividades o. Bispo
Coadjutor deLoges, D.Alfonso
Niebues. Na. oportunidade,
"Correio do Norte" cumpri
menta a Irmã Paula pela
feliz eiemeride.

Parque ) Infantil
"Doutel de Andrade"
'"
A respeito da nota acima,

inserida- neste jornal, no seu

último número, procurou-nos
o sr., Prefeíto Municipal

.

para
·dizer que não foi ele, o sr,

Prefeito, que deu o nome do
parlamentar Doutel de Andrade
ao aludido' parque. Adiantou-nos
ainda, Sua Senhoria, que a placa
já <f0m o nome do parlamentar
emfoco, pronta e' pintadínha,
�companhou todos os pertences
do parque, que foi doação do .

Mini�t.ério deEducação e Cultura
sector de Educação, Fisica. Dai,
então, a nossa retifícação ares;'
peito, com a nossa extranhesa,
contudo, da vaidade do senhor
Doutel de

.

Andrade e da falta
de comedimento do sr. Prefeito
Municipal.

Fe,stas
Amanhã haverá grande festa

religiosa na cidade de Major
. Vieira. Festeiros e festeiras en

carregadas na mesma tudo es

tão fazendo para que os feste
jos alc8n�em o brilho de sempre.

x x x:

Também. no prospero distrito
de Bela Vista do Toldo have
rà, amanhã, grande festa escolar
em beneficio dos alunos pobres
daquele distrito.

JORNAIS
Recebemos e agradecemos mais

um número dos jornais' FNM,
publicação da Fábrica Nacional de
Motores, que contem farto material
das atividades da grande empresa,
como tambem do Rotary Club de
_Canoinhas, contando da vida rota
riana cauoiubense.

Nussos agradecimentos.

Ag�adecimento
.

Queremos por intermédio
deste jornal agradecer a to.
dos que nos en-piaram 'suas
telicitacões por ocasião de'
nossas Bodas de Prata, bem
como a todos que nos hon
raram com sua presença na
festinha que Oferecemos. Não
tinhomos aistribuido conuites
com cartões mas todos foram
bem-oinuos.
Deixamos pois, nossos sin-'

ceros agradecimentos
AlwJn 8eulk. e Senhora

Vencido' o mais

da \ construção
.
importante .' marco

.do FrigoríFico
Ontem as 17.30 numa da� tardes mais bonitas deste mês

de maio, �m solenidade rápida 'e simples, porém, 'de suma im
portâncía, foi íneugurada a .lege do prímeíro bloco da construçio
do Frigorífico Canoínhas S.A. "Fricasa" .

o 'ato contou com a presença 'de vários acionistas, eQtre
Os quais destacamos lOS srs. Wilmar Friedrich, João Pedrassani,
Arno Hoffman, Oscar Augustinho Werka, Miguel Procopiak Es
tefano Wrublewski, Alcidio Zaniolo, João Cararo, Afonso Outsí,
Orlando Olsen, Luiz Damaso de Miranda, Gerente do Banco In
co, Erasmo Andrade, Gerente' do Banco do Brasil. Drs, Rívadavia
Ribas Corrêa e Silvio Alfredo Mayer e representantes da imprensa
falada e escrita,' nas. pessôas dos srs. lrineu Gonzaga, da Radio,
Canoinhas, Albin o Raul Budant, do Jornal Barriga Verde e Ru
bens Ribeiro da Silva, por esta folha. Na oportunidade,
foi oferecido um ligeiro aperitivo aos presentes e tambem ao.s

operérios encarregados da obra.
. ,

Assim, a parte mais' custosa da coustrução do primeiro
bloco . do importante empreendimento, já, foi vencida, ou seja•.
a construção da aludida lage, com 36 metros corridos, onde
fOJ.'8m ,consumidos: 220 sacos de cimento, 36 m3. di:! areia, 36"
m3. de pedra e 4 toneladas de ferro. Agora, então, virão a!

paredes que terão andamento rápido, estando previsto o seu
término, a primeira fase da construção com a área de 1.100 m2.
já para o fim do ano,' qusnco jé se poderá dar ao inícío 8S

atividades preliminares do empreendimento com o abate inicial
de ] 00 cabeças diárias, pondo-se em funcionamento moderna'
maquinaria já comprada e paga, inclusive cenrara fritl para 6
toneladas. Contudo. face a possíbílídade de rápido e substancial
financiamento, I já em adiantado estudo, na dependencía, apenas.
do aumento do capital da sociedade, assunto também em �sl;udos
e Imprescindível, é pensamento da diretoria em atacar $i obra
em seu todo; eorn prazo para seu término em '15 ou 18 'meses,
no -máedmó, uma vez que a construção por etapa, é considerada
antíeconomtce.

.

,.'
.,
.'

Q
,

. A par desta notícia alviçareira para toda a região, convoca
se agora, os srs. produtores, os criadores de toda região, a que,
dêem o inicío 1& operação matéria prima, criaodo mais e. melhor,
para o que contamos com a valiosíssima coopersção da, ACARESC,
a cargo do competente engenheiro agrônomo, dr. Conrado Zi-
mermann.

.

\

De parabéns, sem dúvída alguma, todo o planalto de
Canoinhas e também o sul do

.
Paraná pelo próximo funcionamento

do Frigorífico Canoinhas S.A. Frícasa;: fator, nAo tenhamos dúvi
da, da emancipação econômica de toda região, estagnada há tem

pos por motivos' diversos, mas, évida para crescer e subir.

Não podiamos encerrar estas linhas, sem antes levarmos,
de novo, os nossos cumprimentos e renovar o .nosso apoio aos

homens do Frigorífico, dirigentes e acionistas, aqueles que nunca

duyidaram do seu êxito e também de SUas responeebtlídades,'

Pedro Aleixo afirma que as reformas virão!
o parlamentar observou, ao

longo de seu discurso, que o atual

governo resultou da resiltencia
dos que não admitiam o tom de

ameaça do dilema "reforma ou

revolução", acentuando: "se com

animo forte resistimos às ameaças,
foi precisamente porque entendia.'
mos que a revoluçâo com que

I éramos. ameaÇados 'há de ser evi
tada pela realização das mais jus
tas e necessárias reformas".

_

BRASILIA, 12 - '.'Asreformas
virão tão Prontamente /'quanto
nos for permitido realizá. las e

tão Justamente que,
c

se o hísto-"
riador vier identificar o �OS80

-

movimento como uma I autentica
revolução, ele poderá afirmar que
lIe' . fez uma revolução para se

fazer a reforma" - declarou
hoje, na Cemara, o deputado Pe
dro J,\leixo (VDN de Minas) no

seu 'primeiro pronunciamento
como lider do governo.

TE'A'TRIO .'
.

o Grupo Teatral da C.E.L. de Canoínhas, tem I,
o prazer de convidar o povo em geral para assistir
a apresentação que levará I a efeito dias 23 e 24 de
maio às 20 hs. em seu salão, à rua Marechal Deodoro
n. 282 obedecendo o seguinte .Programa:
la. PARTE A CARTEIRA FATAL·

(Drama em 3 atos)

PARTE BRINCADEIRAS DIVERSAS

PARTE O NOIVADO
(Movimentadíssima comédia) 2x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"na CAPITAL DO MATE

1a: FestaNaci�haldoChimarrão
ii ,_:,' Pró Construção 'do Gjnásio, de, 'Esportes
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Grandes Atrações e
,

" "Di·vsrtimento's:' .,

'

BAILE REGIONA�ISTA,"
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"

com a, participação do
, "(entro de tFadi(ões Ji�ú(h\asit �'

�� , 1 'o."
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de ,·Lag�s�

I Uma· promoção que irá' ri�irie�o'rar as
, ,/ "

'

.! miais bonitas ítradições "da gente
i r

l
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"

i' ca.nôi"nhe,rlse."',' I'
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h
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t Máquinas de, Es�rever REMINGTON
1 e ,�arbeadores El,étricos' ','

,

"

Ferros - Arames - Chapas - Tubos "Na A CJ'F E'·'
I

. .. .
,

.
.

Sementes "CAMPANI" - Farinha "SURUHY"
FOmo "FIO DE' OURQ .. ". - M,óveis. ·"CIMO."

�, Informações com .
"

,

,I,THA;�S S EL,EME

I"

Bar, Sorveteria e .Armazem

Expedicionàrio; I, ,

(ex-Bar Português) 2v

, de : Waldomiro' Ma,levers
Bebici8� Nâci6riais � Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmidt, 986

Perto, da Estação Ferroviária. ' ;
,;' ,',' '

...-.....---.....---.--------1I!i!
.Ó,,

-, '_:' ,1\ 1,.,

- Loteamel,to
VENDE-SE
as ultimas datas em .Iotearnen- '

to aprovado 'pela Prefeitura sitas'
,em .Campo d'Agua Verde, parte
sêca. Preços ótimos. A vista e

� prazo.

Os ·Ínteressa1os poderão diri
gir-se à Rua Caetano Costa

(Armazem de, Dona MARIl\
MARCINICHEN.) 2x

.:.••L.m.,
,

I
!

< �\
"I

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis i à .sua escolha" encontra-se disponivel na

c A,I,S A V'E R D E-
dé I JOÃO 'A,'BRA�OJ SELEME

Rua Eugenio de Souza, 498 '-
:

CANOINHAS

Revendedora Exclusiva

n casPÜ [ ijUEUA Of S[US -CAHHOS USnNDn

11 .

PARE! TÔNiCO CAPILAR POR
-, [.._---'-----__----J

D IS.e O 5,
o • � ,

J

Long- PIa y
nova remessa

v (

':RCA - ODEON CBS

, ,C asa Erlita

A SEÇÃO' DE ÓTICA
DO

,

FOTO' ,JOÃO ti FOTO, E ÓTICA ,u

Oterec� seus serviços em:
,

'Aviamento de Receitas
Óculos em' Geral
Óculos Escuros
i Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros
Regulagêm de Óculos,
Lentes e' Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc. i

Executa Qualquer Serviço do Ram�.
-------* '. .-------

Adquira Seu Ocul�s ·na Setão de Ótica do
,

\

FOTO ,JOÃO' ,- ,"Foto e Ótica" I

'.:,

,

Que é, E.pecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

>,- ,_ r. Eaec'id:a o' 'Sen'iço Com Pl'eci.ão.
'

Praça Lauro �üller. 514 CANOINHAS

Maquina' de Arroz
-

São José.".
Rua Duque de Caxias, s/n - Caixa Postal, 202 - Fone, 272

CANOINHAS SÀNTA CATARINA

, "

C�mpra Seménte� de Arroz
" '<,

_ '_ ,Tem a venda todos os tipos especificados: 5x

Amarela0 - Esp,edal' - Blue Rose Anoz Comum.

Refaça suas forças, tomando

,( A F É
Torrad,o a ar quente

.Saboroso até a última gota

Rua Paula .Perelra - Telefone, 241

BiG é' grande .. mas em Canoinhas

"lBIG é o' melhor café

______' .lWJ'ITl':-�

PARA FERIDAS,
E C Z r tA Jl S,
INFUMAÇÕES,
C o t E I R Jl S,
f R I E I R A S.

NUNCA EX,ISTIU IGUAL (sPIN'nAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C®RREI@ D® Nf>R r!

R�ajusta os Vencimentos dos Funcionários do

M��. quadro único do Municipio e dá outras providencias.

,

Prefeitura
Portaria· de 7-4-64

Antonio Maron Becil, Prefei
to Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições resolve
, (

CONCEDER LICENÇA.
De acôrdo com o artigo 147

paragrafo único cio Decreto Lei
nO 700 de 28-10-1942

A Natália Pugakí Lemos, Pr"J
fessora lotada na Escola de Rio
Vermelho, por 90 (noventa) días,
a contar de 7-4.64, de confor
midade com o laudo médico de
6·4-64

Prefeitura Municipal de
jor Vieira, em 7 de abril
1964

as.) Antonio Maron Saci!
Prefeito Municipal

as.) Jair Dirschnabal
Secretário

lei N 83, de 27-4-64
Autoriza o Podar Execu

tivo Municipal a construir
uma ponte de madeira na

localidade de' Cochos.

O Presidente do Poder Le
gislativo, Vereador Odilon Da
vet, no exercício de Prefeito
�unicipal de Major Vieira, Es
tado de Santa Catarina faz sa
ber que a Câmara Munícípal
decreta e eu sanciono a seguinte

• L E I
'

Art. lu. Fica o chefe do Poder
Ex�cutivo .autortza-ío a construir
uma ponte de madeira na loca -

:

Iídade <'Ie Cochos, sôbre o arroio
da família Pereira do Vale, com
a lneói:1a de três metros de
largu- H por três metros . de com-

pr�mtD.to.
.

Art 2° - Fica o Chefe' do
Poder Executivo autorizado a

'disp ...nder da
.

importâncía de
Cr,$ 30 000,00 (trinta mil cru

zeiros) para fazer face ias des
pesas de construção da referi
da ponte, devendo a despesa ser
custeada pela verba 8.23 3. do
orçamento vigente.

A rr. 3° - Esta Lei entra em

vigor na data de sua publica
ção, rev gadas as dísposíções'
em contrárto.

Pref·.,"tura Municipal de Ma
jor Vld,r I em 28 de abril de
1964,

ss.) Odilon Oavet
Prefeito Mun. em exercícío

Registrada e publicada 8 pre
SHII,( Lei na Secrettria Muni
cípal, I;IOG 28 dias do mês de
abni de 1964, e no Jornal Cor
reio no Norte de n? 780

as.) Jair Dirschnabel
,J Secretárío

Mun. ,de Major Vieira

, N.I SITUAÇÃO A_NTIGA �N'I SITUAÇÃO NOV:A
Decrete H. 44, 23-4.6�· Clrg. Cargo ou Funções Ipadr·1 Yenclm. mensal I/cargo Cargo ou Funções Ipedr� Yenclm. mensal

.Odilon Davet, Presidente da
.

Câmara Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina
em ex-ercício do cargo de Pre
feito Municipal, no uso de suas

atribuiçães resolve
.

DESIGNAR
Frllll1celina Carvalho de Jesus

pafíl responder pelo cargo de.
professor na localidade de Rio
Vermelho, em substituição a

NatáHtl Pugaki Lemos, enquEin
to durar 9 licença da respecti
v� titular, a partir' de Iode
maio do .corrente ano.

Prefl"itura Municipal de Ma
jor Vil'ira, em 24 de abril de
1964

as.) Odilon Davet
Prefeito em exercício

as )Jair Dirschnàbel
.

Secretário

(D.M.E.R.), Padrão "A", do qua
dro único do Municipio, a CCD

tar dp. 10 de abril de 1964.

Prefeitura Municipal de Ma
jor Vieira, em 25 de 8bríl de
1964

Decreto N. 45, 25-4-64
Odilon Davet, Presidente da

Câmara Municipal de Major
Vieira, Estado de ,Santa Cata
rina, em exercício do Cargo de
Prefeito Municipal, no uso de

.

suas atribuiçõos resolve

EXONERAR A PEDIDO
Bento Bueno de Farias, ocu

pante do cargo de Fiscal do

Odilon Davet
Prefeito em ex .. rcício

Jair Oirschnabel
Secretário

LEI N. de 8-5-6484,

O Vereador Odilon Dsvet, presidente do Poder Legisla
tivo, em exercício de Prefeito Municipal de Major Vieira Esta
do de Santa Catarína, faz saber que a Càroara Municipal decre.ta
e eu sanciono a, seguinte

L E
-

I
Ficam elevados .08 vencimetos dos FUl'ilciocários Públicos
Municipais, nos têrmos da presente lei, a contar de 1.
de março de 1964.

Art. 2. - Os padrões de vencimentos passam a vigorar de acôr
do com a presente escala-padrão de vencimeotos anéxa
que fará 'parte integrante da presente lei.

Art: 1. •

Art. 3. • As despesas decorrentes com a presente lei correrá por
conta das dotações próprias do orçamento vigente, su
plementadas se necessário.

Art. 4. - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder. dentro
do possivel, uma revisão sôbre os Tributos Municipais,
excépto do imposto Territorial \ Rural e imposto de li
cença sôbre carróças de lavoura.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua' publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Muntcípal de Major Vieira, em 8 de maio de

Art. 5 .

19�4.

as.) Odilon Davet - 'Prefeito Municipal, em exercicio.

Escala Padrão de Vencimentos a Funcionários
Públicos Municipais, instituida pela

Lei N. 84, de 8-5-64

Vencimento MensalPadrão Vencimento Anual

Cr$ 32 000;00
33.000,00
34.000.00
35.000.00

• 36000.00
37.000,bo

.

38.000,00
39,000,00
40000,00
41.000,00

cr$ 384.QOO.oo
396.000,00
408.000,00

, 420.000,00
432000,00
444000,00
456000,00
468.000,00
480000,00
492.000.00

A
B
C
D
E
F
G'
H
I
J

Prefeitura Muníctpal de Major Vieira, em' 8 de maio de.
1964.

as.? Odilon Davet

Registrada e publicada a presente lei na secretaria Mu
nicipal aos oito dias do mês .de maío de 1964.

8S.� Jair Dirschnabel - Secretário

. I

Quadro isolado de provimento efetivo do quadro
único _do Município anéxo a Lei 84 de 8-5-64

. --,-- - _._---_. _._._----- .. --_

1 Secretário G 28.000,00 1 Secretár io ' I 40.000,00
1 Tesoureiro G 28.000,00 ) Tesoureiro I 40.000,00
1 Escr. do DMER. C 20.000,00 1 Escr. do OMER C 34.0lJO.00
1 Fiscal A 16100,00 1 F�scaJ A 32.000,UO

Funções gratifitadas
1 Contador - 20.000.00 1 Contador - 20.000,00
1 Inspetor Esolar - 10.000,00 1 Inspetor Escolar - 10000,00

'1964.
Prefeitura Munic_i�al de Major Vieira, em 8 de maio de

as.) Odilon Davat - Prefeito Municipal, em exercicio.

Seja um frequentador da BIC
Funciona nos seguintes horários:

I
às quartas feiras: das 19 às 21 horas.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

!..-------+-----.!'

--

16.5-1964

Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. dJ;)' Almeida

Hospital São Sebastião tem nova Diretoria
Realizou- se domingo p.p. a eleição para 8 escolha da

nova diretoria. que deverá reger os destinos ,da sociedade .no
bienio 64/65. Tendo aberta a secção pelo Sr, José Révs, que 1'z
um relato de sua administração concitando a todos colaborarem
para que seja no mais breve tempo possíve I perrnittdo o

funcionamento do nosocomío que reais serviços virá prestar 80S·
habitantes não só do DOSSO Município mas tambem. a to<ias
aqueles que dele necessitarem. Foi apresentada uma única chãpa
a qual teve a sua votação unânime e que ficou assim constituída:
Presidente de honra: Jacob Schadec: Presidente: Marcos Fischer;
vice-Presidente: João Florindo Schadeck; 1°. Tesoureiro: ESIf1e�
raldino M. de Almeida; 2°... Tesoureiro; Victor Malakovski;
Comissão de Contas: Padre Onofre Babinski, José Rauen, José
Réva; Mordomos: Jahyr Damaso" da Silveiro, Aloisio Partale e

Brasil Alves, Fagundes; Orador: Walmir Lucio Senna.

Esperamos que com a. acertada escolha da Diretoria,
venha em' breve o nosso Hospital entrar em atividade, ·para
preencher esta lacuna tão, necessária ao nosso meio social e

progressista de nosso Muníçípto.

Dez anos de atividades
Dia 6. p. paaeado, o Santa Cruz festeiou seu decênio' de a·

tividades oeportivas. para tanto 8 diretoria programou um gr8Dp!9lO
baile a realiaar-ae huié no Salão Becheí.

Eetão eonvidados todo! OI desportiatae de DORsa cidade 'pQra
maior brilho ao acontecimento aoclel-eeportivo.

Guarani. 5 - Bota fogo 2
Com êste resultado de domingo último, perde o Botefogo

mais doiI pontos na tabela de clll!i:aif.ícação pela zoua de. N. :3,
caindo por terra lua aspiraçã« de clauificQr.le P,*I'9 continuar parti
cipando do atual certame. Embora com um Iutebo mail nítidu., mãi.
correto, entrosado e com um bom preparo fíaioo em confronto cQ..m

lua. última. epreseateçõea, o alvi-negro local não conseguiu abater.
nem' siquer empatar com OI indica lugeanoe. Enquanto lua 'testa
avançada desenvolvia um-jogo bonito com paliei curtos, sua ofeuaiva.
pr�ncip8'mente o miolo, pecava fragorosamente, onde Almir e Gri
moldo se confundiam dando msrgene para que o adversário pene- -,
traeae na área sem diíiculdadee.

.

Em contrapaetide, o Guarany foi' uma equipe sólida, com
uma ofenslva rápida, na qual deetaeamos Gaúcho e Chiquinho e cg,m
uma deteea bem plantada, marcando em cima, com Dente, Z8gU�O
central, limpando tudo que por alí- surgia, E' um "senhor"
zagueiro central.

Confrontando ai atuaçõa. anteriorea do Botsfcgo com- a .de
domingo último, concluímos que aeu problema não é mais têcnico
nem físico, ma. sim peieolôgico. Seus atlêtae com exceção de um .OJl
outro entram em campo derrotadoe.

.

Santa Cruz 2 Tarnandaré O
Jogando em Porto União, tambem pelo oatarinense, Q Santa

Cruz não teve dificuldade. em abater o Tamanderê daquela cidade
pelo escore de 2xO. Meemo correndo bem a �pelota durante OI 90

minutos, com 8ual. e'tréial., nOlla equipe te viu amarrada. truncada
pelo ârbito Ferrari de Mafra e I"U' auxiliare•.

• •

Com êste resultado o Santa Cruaretorna ao 2°. posto da tabela

Pery Ferroviário 2' ,- Olinkraft ,2
Internaciqnal 5 C. A. Operáno O

Foram êltel OI doiI outros reeultados de domingo último
pela 9a. rodada da zona N. 3 .

x �. x x x X /

Para cumprir leu compromieeo da la. rodada .do. turno, o
. Botsfogc delta j"gará �rna[Jhã em' Porto 'União com o .Tamandaré.
Como eatamofl lembrados, estaI dual equipei email o Peri e Ju
ventus não realizalam seUj encontros da la, rodada. O. demais jogai
do 1". Turno encerraram.e domingo último.

Rubens' Freitas Deixa o Botafogo
o seoh"r Rubenl Freitas técnico conJtratado pelo Botllfogo. \

deixou e8ta equipe �!-'glJ[lda.ff'ira após a derrota de domingo.•eguin
do viagem para Caxia$ do Sul. Causou surpera nOI meio. de!porthtall
'de Canoioba8 a decisão daquele Ifenhor. J

x x x x x x

é o novo técnico
\

I
Jacob\lI do alvinegro à quem depolitam

inteira confiaoça haja visto ·08 feitoi meritóriólI quando preparador
Jdo Santa Cruz ..

S.E. Palmeiras X Santa Cruz
Reaparecendo à. canchal e atualmente sôbre 8 orientação'.

de Acacio Pereira, o Palmeira i ioga amanhã com o s.anta Cruz em

partida ami"tola. Bom lerá o púplico presente no Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ANIVERSARIANTES 'DA
ANIVERSARIAM,SE

Hoie: As Sntas. Re/:ina
.

Dorotheia Polomani e Sonia
Maria - Silva; Snr. Ney S.
,Machado; o menino Paulo
filho do S1;. Estetano Miretzki.
Amanhã: A Snra. Dna. Le

poldina esp. do Snr. Rodolfo
Froehner, a snta. Irma Zier
hui e Terezinha AParecida
Mardn; o snr, dr. Haroldo
Schmidt, tecnico eletrecistu
ris. em S. Paulo; o menino
Danilo filho do .snr. Sergio
'Gapski e Gilberto filho do
snr. Germano Bayerstortt;
'o menina Zelita Inês tilha
do snr. Füü!is A. Dadalt.
Dia 18:' a sra. dna. Leoca-

dia esp . .âo snr. Abel Mateus
Vieira; Snr. Pedro Merhv Se
leme, Dr. Anual'. Seleme,
Antonio Voicik; o jovem Guida
Davét; e a menina Miriam
filha do 511.1'. Francisco I(oehler
'. Dia 19: li snra, dna. Elza
esp. do snr. Altavír Zaniolo,
res. em Curitiba; os [ouens
Jayme José Rudolf, Silves
tre Kosouski, Osmar Brau
hardt; Silvio Knop; e menino
Vitorio filho do snr. Vicente
Novack.' ,

rDia 20: Snra. dna. Paula
Maria e�p. do snr, Dr.Saulo
Carvalho e Geraldo i esposa
do snr. Miroslau Dolvsni; a
srta. Bernadcte Furtado;. o
'menino Edison Luiz filho do
$hr. Arno C. Hattmann; as
garotas Ma,!.aret filha do
snr. Severo Senczuck e Ma.
riualda filha do 'Snr. Nereu
F-ontoura. '

:,Dia 21: a' snra. dna. Pearl
esp. do snr. dr. Orestes Pro»
copiak; a srta. Terezinhe de
Luca; a menina Izolde filha
do 'Snr. Alfredo GtosskoPf
os ,meninos' Gerson filho, do

SEMANA
snr. Max Wachtel ,rilho e

Luiz . Cesar filho do snr.

Altavir Zaniolo.
Dia 22: a snra. dna. Haydée

esp: do snr . dr. Oswaldo S.
de Olioeir a e Mercilda esp.
do snr, Oswaldo Werka; os

snrs. Dr. Oswaldo Segundo
de Oliveira, Francisco Alves
Pereira e Waldomiro Medei ..
ros; o menino Anibal filho
Ido snr. José Sudoski, os ga
'fotos [osé Carlos filho do
snr: Eurides Tremi e JOSé
filho do snr. Antonio da
Silva.
'Aos Aniversariantes, os

cumprimentos deste semaná
rio.

AJUSTE DE NÚPCIAS
Dia 26 de abril último, contrataram

casamento, a Srta. Juracy Paludo,
Iílha do Oasal CeUno Domingos
Palude, residentes na localidade de
Caraiba, munícípío de Seára, deste
Estado, com o jovem médico vete
rinário, dr. Agostinho Machado, filho
do

.

nosso amigo Dodany Machado. e
sua exma. esposa Dona Maria Eustá
eia Machado" residente em' Rio da

,

Areia -deste muníeípío,
Cumprimentos deste semanário.

ENLACE
Grande acontecimento so

cial se dará hoje em Canoi
nhas, com o enlace matrimo»
nial do jovem Rub-ens Stulzer,
alto funcionário do Banco do
Brasil em nossa cidade, com

a senhorita Bernadete Llletke.
O noivo é filho do sr. Altredo

.

Stulzer, [a Ialecido; e Dna.
Geny Wielse Stulzer e a noiva
é filha dó casal Afonso Lüetke .

e Dna. Ettrieae Dinner Liietke,
sendo ambas as T'milias de
granae destaque social em

nosso município. Ao jovem
par e seus familiares, os

cumprimentos do "Correio do
Norte"

CO'NVIT"E; -'BAILE <'

_ '.1 Diretoria do Santa C'1UZ Esp-orte· Clube convida
seus associados e Exmas.. rarnilias bem como associados
de clubes e Agren'iiaçóes de nossa cidade, para o grandioso
baile" que fará efetivar em sua' séde soCial lfI Salão Beckel -

H::.je dia 16, com iniCio ás 21 horas, e'1'1t comemoração ao

10° aniversário derúndação. '

Abrilhantará a noita(ia dançante o famoso iazz "A
mericano e seu q)niunto de São Mateus' do Sul".

Pelo comp�rec;imento de todos, agradece
A Oiret�ria do, Santa Cr,uz E.C.

�â. Oelc�o�ia �C Rc�rutômento - Ju�to �c ÂIi�tom�nto Militar - '�ô�oi��os, '
�.�.

E o I'TA L

OIS cidadãos pertencentes a

classe de 1945 e residentes nos

Municípios ds CANOINHAS,
TRES BARRAS MAJOR VIEI
RA, PAPANDUVA e ITAIÓPO
US, 'da jurisdição desta DR,
que foram. julgadOS in�apazes
em Insp"'ção de s�úde em ou

tq'Qro de 1963, e que ainda não

I

I,

..

requereram seus Certificados de
Isenção e' de 3a Cetegoris, de
verão com a\ possivel urgência
procurar as Juntas de Alista
mento Militar de seus Muni

cípios.
:Agenor Flôres

2° Tenente D�legado da 148
Delegacil:l de Recrutamenf6

Faleceu dia 9, em .Curutbe. o ADo 17 - Canoinbae - Sta, Catarina,16 de Maio de 1964 - N. 780
Desembargador Lauro Sodré
Lopes, que já exerceu a Pro
motoria Publica lem nossa co

marca no periodo de 1926,a 1933

x x, x

O advogado dr. Saulo Carva
'lho e o \ sr. Luiz Freitas estive

rarn em Floríanopclis, a servi

ço, em principios da semana

corrente.
_x x x

Esteve ligeiramente entre nó!'!
o advogado Orty de Magalhães
Machado. regressando domingo
á Guanabara.

x x x

Hoje, grande baile do Santa
Cruz, no Salão Bechel, em co

memoração aos seus 10 anos

de vída, oconrtdo dia 6 ultimo.

x x x

Ç> Clube de Bolão Democrata,
em: homenagem ao dia das mães
ofereceu ás suas caras metade,
lauto jantar, na noite de seba
do ultimo, fio Restauante do
Club Caooinhense. E domingo,
em sua sede campestre saborea
ram gostoso carneiro tempera
do e assado a moda Otto Fríe
drich.

x x x

Frase hístoríca do ex-Presí-'
dente Goulart, antes de aban
donar 'Brasilia, no agudo da

crise: "Si é para-o bem do povo
e a felicidade geral dà nação,
diga ao "Fico" que eu vou.". E
foi mesmo.

x ]é x

O Prefeito Colodel, em gran
de atividade, acaba de mandar

pintar o monumento da cuia,
na praça �8uro Müller.

x x x

Uma comissão especial, acaba
de ser criada, afim de dar anda-

.

mente e concluir, o novo esta-
dio municipal no alto da Rua Era rigoroso inverno, quando as árvores e arbustos, naquele
Getulio Vargas, desde hs muito país, carecem de, fêlhas e fiôres; no entanto. a .parenta, com grande
no mais completo abandono. admiração e a\egria achou es rosas. que sem demora foi levar 8 Santa.

Esteve e; Ceuoinhas na se-
Em memória deste milagroso sucesso, as religiosas agostioianas

do Convento de Cássia começaram a colher ftôres da horta do mesmo
m.8na corrente um alto, funcio-
nario do Banco Sul Brasileiro

convtnto e as colocavam diante da �rna onde descansá'l7a o corpo da
Santa. A principio distribuiam estas rosas entré as familiàs devotas

afim de tratar de um substs,n- d
..

t' 'd d d' d d'f d' I_

I f
.

t F'
"e maIOr 10 Iml a e; epOlS. quan o começou a I un Ir-se pe a

cla 'f.lnanCcla�enh' o PSsTAa fO.. rl- cidade de Cássia a fama dos prodigios relllizados por intermédio da.
gari ICO anOlD as . . rlcasa. d S' R't f

,. .

b" d dá J
.

b.
- ,�rosa8 e, anta 1 a, oram as religIOsas o figa as a - as tam em

x x x
li todo� .os que pediam e mandá· las aos países longínq�os_Na intimidade do! seu lar,

completou, terça feira ultima,
30 anos de cl:lsado, o sr. Basi-

'Caça:
. Proibição em todo o Estado

A Chefia da Agência do De

partamento de' Recursos Natu
rais Renováveis. tendo em vis
ta entendimentos entre esta
Chefia e o sr. Comandante do
5° Distrito Nrval, resolveu, pro-
.)bir termlnantementf' a caça sob
qUblquer pretexto, em tôdo o

território do Estado' de Santa
Catarina. até 'segunda ordem.'
Aos iÍ:lfratores, serão aplicadas
às E_enalidades da let· ..... _

A presente portaria _entrou
em vigor na data de sua a&si
oatura, istol é, a 30 de abril p.
plissado I

Perfumes e Pr()d�tos de Beleza;
,

· Coty e 'Elizabeth Arden
� ..

/

ESPARSAS

lia Humenhuk . e Doa. Frtds
Humenhuk.

próprios domínios. E ainda ama

nhã, para que não t-nhemos'
um domingo em branco em

nossa cidade, o Santa Cruz pre
liará em partida amistosa com
a Sociedade Esportiva Palmeí
ras, ocasião em que, ambos, os

quadros se apresentarão com to
dos seus novos valores, motivo
por isso, de gr�nde atração para
o aludido embate.

I

x x x

E'o esporte continua sendo o

principal assunto da cidade, com
muitas novidades e, fofócas. O
tecnico do Bctsfogo, sr. Rubens
Freitas, ante o insucesso do seu'

clube frente ao Guarani de La
ges, qusudo tombou surpren
dentemente pelo escore de�5 a

2, pedia e conseguiu rescisão
de. seu contrato e já seguiu Em uma sessão da nossa

para, o Rio Grande do Sul. En- Csmara Municipal, o vereador

quanto isso, o Santa Cruz,- a'
-

Therezio de, Carvalho, formulou
duras penas, porque casttgado uma pergunta ao sr. Prefeito

por um arbitro parcialissimo, Municipal, solicitando do alcaide

venceu .ern Porto União' o Ta- o motivo que o levou 8. dar o

manda�_é daquela cidade, pelo nome' de Doutel de Andrade 60

escore de 2 a O, despedindo-se Parque Infantil da praça Lauro
do turno do campeonato. E Müller.

amanhã é vêz do
_ Botafogo de" Democràticamente o nosso

enfrentar o lanterninha do cer- Prefeito negou-se a responder,
tame, o Tamandarê. em seus por motivos ignorados.

x x x

Rosas Santa' Rita dede
\ A Igreja Católica festeja a 22 de maio a data de nascimento
da

ê Milagrosa Santa Rita
/
de Cás!.ia e nêsse dia, em muitos templos/

usa-se a Benção das Hosas.
'ORIGEM

Estando Santa Rita gravemente enfêrms, poucos dias antes
de sua morte, foi visitá-la uma parenta, que no, momento da despe
dida lhe perguntou se desejava alguma .coise. "Peço. te, respondeu,
que quando venhas �utra vez a ver-me, não te. esqueças de me

trazer duas rosas que encontrarás no' jardim da casa que eu habitava
em Rocca Porena."

Daí se originou o costume de se benzerem rosas na festa de
Santa Rita e leva-las a08 doentes. à fim de os exortar á. imitação
-das virtudes da Santa, implorar sua valiosa interpes�ão, e por este si
nal sensivel de caridade receberem auxilio e conf()!'to.

Tal é a -origem e a' significação desta benção: que a Igreja
admitiu na aua liturgia, e que só a çrdem Agostiniana tem o tprevi
,légio de dar.

Modo de usa-Iás - Oração
Ao tomar estas rosas bentas e.n vossa honra, ó piedosa' con

soladora dos aflitos, Santa Rita, tenho a intenção de louvar e, agrade
cer ao Senhor que assim quis ilustrar a vossa santidade com tão in

signes prodigioso Alimen to a firme esperança de que, pelos VOSS08

méritos, escute o, Senhor minhas preces, livrando·me do mal que
agora me aflige, e ajudand9 me a cumprir a sua santissima e divina
vontade. Amém. .

Padre �osso, Ave Maria, Glória.

.Tome-se. depois. um pouco de água com pó de rosas, em

memória da extraordinária abstinência e mortificação que observou
Santa Rita nos difer-entes estados de vida que Deus quis colocá· Ia.

Em ação de graç�s, por uma devota.
Canoinhas, maIO de 1964_

Soe. ES'portiva Palmeiras
Edital de Convocação

..
! O Presidente S. E. PalmeiraS, ,'usando das atribuições que

lhe cónferem os Estatutos da sociedade, resolve,
CONVOCAR

a� Assembléia Geral Ordinária 'dos Associados a realizar
se na Séde Provisória da S.E, Palmeiras, em Aho das PalIÍleir�s,
no dia 24 de maio de 1.964, às 8,30 horas em primeira convo

cação, afim de trat8J' dos assuntos constantes da seguinte:·
ORDEM DO DIA

. 1.) Eleiçãc. da nova diretoria

'2.) Não havendo númer9 legal para a instalação da as

sembléia em primeira convocação fica' dêsdE' já feita 8

, SEGUNOA CONVOCAÇÃO
la) Para às 10 horas do mesmo dia

A,lcides _Peruci Afonso Schick
Presidente 10 Secretário 2x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




