
Discurso do
ParaninFo das Nor
malistas de 1964
Reverendíssima Madre Albertina, Superiora do Colégio,"
Reverendíssima· Irmã Anísia, Diretora do Colégio.
Reverendíssimas Irmãs e Professores.

\
.

Autoridades. (

Senhores pais das formandas.

Meus prezados conterrâneos.

Magistandas de 1964:
Grande honra a que me conferistes faz�ndo-me vosso para

ninfo. Inexcedível prazer o que me proporcionastes, trazendo-me\
à querida terra natal para êste reencontro com o passado, para
reviver como reviví na ensolarada manhã de hoje, os alegres dias
da minha infancia.

Quantas recordações seritimentais!
Quantas evocações!
Quantas lembranças afloraram em minha memôríal

Depois de um ano de lutas muito duras, de ásperas con-
tendas, de intenso trabalho,. no desempenho do mistér que me
confiou o povo, no limiar dos festejos do "Natal e de um- novo

ano.i conduzido pelas mãos carinhosas das prezadas conterrâneas,
mergulhei nas lembranças da infância e reviví o distante ano de"
1929 - lá se foram 35 anos ... ,

.
.�

{

Menino de sete anos, aprendendo as primeiras letras com

algumas das vossas mestras, nesta mesma Casa, nêste mesmo

educandário de tantas tradíções,e de tantos serviços à coletivi-
dade canoínhense.

'

,Ano 18

Reencontrei-me deixando a casa paterna nas manhãs friàs
e- tomando o caminho do Colégio Sagrado Coração de Jesus.
Passo a passo fjz novamente 8 caminhada' que se me afigurava
tão longa. Transpús a esquina da Farmácia Machado, a casa co- Vários moradores da localí

mercial de João Allage e me embrenhei na Praça Lauro Müller, dade de 'Valínhos vieram até

coberta de vegetação que aos meus olhos parecia alta e de frondo- nossa redação reclamar dos

sas imbuias de' nodosos troncos, remanescentes de antigas flores- poderes públicos uma providên
tas; olhando ã· direita observei, curioso ao providências que se cía urgente no sentido de ser

tomavam para o início das obras de construção doa primitiva sé. fechada a grande valeta ali

de do Clube Operário. E prossegui na caminhada, deixando pa- aberta' Da estrada geral, e que.
ra trás a Coletoria Federal onde pontificava Nenê Vicente; atingi está ocasionando. atrapalhes
o grande empório de João Seleme,' regorgitante de ervateíros, para transeuentes e prejuízos
onde' inúmeras carroças deixavam a sua carga de erva mate, o para motoristas. Face 'ao aban-

,
"ouro verde" da época; depois de ultrapassar a Farmácia Oli- dono do sr. Prefeito Municipal
veirs galguei a colina. da Matriz, cujas paredes começavam a sur- para essa situação, moradores

gir do solo vermelho. Entre as pilhas de tijolos, movimentavam-
\ d.o

. locar, . em última
.

ínstân

se trabalhadores n� azáfama de erguer a Casa de Deus, hoje or-, era, entulharam o-valetão com

gulho da nossa cidade. Estuguei o passo e prossegui na jornada, lixo e galhadas. Com vistas ao

passando pela pensão do velho Humenhuk, pelo moinho do Noak, sr, Prefeito para um atendí-:

donde já divisava os casarões de madeira onde funcionava o Co- mentoj-ápido para o caso.
'

-

légío, Dali foi um pulo e eis-me na sala de aulas do pavilhão
onde funcionava a classe dos meninos, Assentei-me, novamente,
no tosco banco de imbuia e ouvi O lição de Ir�i\ Modesta, de lmpôsto de Renda:
Irmã Felicitas ou de Irmã Carolina, as nossas "chuestas", que per
sistiam na tarefa quotidiana' de introduzir nas nossas cabecinhas
as primeiras letras e nos nossos corações o amor a Deus sôbre

tôdas as coisas.

O' quantas recordações .....
Q t di" d�" -

uan as agra avers recor açoes ...

Quàntas saudades...

O dia que me proporcionastes foi entrecortado de emo-

ções agradáveis.
'

,
1

A Missa que mandastes celebrar, de ação de graças pela
conclusão do curso, levou-me à Igreja da minha primeira comu-.
nhão, ao mesmo altar do meu casamentp, á pia batismal das
minhas fílhas..

Depois foi a visita ao,·C�mitério dos- mortos queridos, à
tumba de Irmã FeUcitas, uma tocante homenagem de saudade.

Agora, eis-me aqui, possuido de profunda emoção,. a di

rigir-vos a palavra de paraninfo, nesta solenidade que ficará gra
vada de maneira indelével nos VO!!SOs corações tão jovens.

.. '.'

Sim, me proporcionastes, queridas paraninfadas, um pra
zer sem igual, uma oportunidade pela qual serei grato até o fim
da' minha vida. Fizestes bem ao meu coração.

-

A missão convencional do' paraninfo, numa solenidade co;..

mo esta é proferir a palavra' de despedida, é exaltar a missão

que desempenhareis, é analiza-Ia, é sublinhar o sacrifício dos vos
sos pais que muita vez se impuseram restrições para atender ao

compromisso de educa-las, convenientemente; é' acentuar os es

forços das vossas mestras, que tudo fizeram no sentido de ins

trui-las, de forma-las, cristãmente, de prepará-las para o serviço
.

de Deus e da Pátria.
{

,

Nobilitante missão a que escolhestes, de professoras. '

Num país como o nosso, de elevado índice de analfabetis
mo, onde se verifica verdadéira explosão gemográfica, onde, a

população dobra em cada vinte e um anos causando estarrecimento
!i0 mundo; num país. como o Brasil que no ano 2.000 - daquí a

36 anos terá duzentos milhões de habitantes; num país como o

nosso, de problemas sociais tão graves, carente de escolas, a missão

(continua- em pagina inierna)
•
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Transferida sine ...die
\

as solenidades. de
formatura dos novos

sargentos.
A nova turma de .sargentos

que concluiu o seu curso no

Batalhão Januário Côrtes, aqui
sediado, deveria no próximo
dia 14 participar das solenida
des de formatura. Contudo, con
forme comunicação do Com!in-'
do daquela unidade, Major Ro
que de Oliveira Mendes, refe
ridas 'solenidades, por ordem
superior, foram transferidas

. sine-die,

A locelldede de
Valinhos, distrito de
Felipe Schmidt,

reclama

Arrecadacão em' Staó
, _

Catarina: 6•.. Iugar
. \ .'

Conforme o "Boletim'. Esta
.

tístíco" da Divisão do Imposto
.

de Renda a errecedação do Im
pôsto ,de Renda em \ Santa Ca
tarina, até o' mês de setembro,
proximo fmdo, foi de Cr$
5.083.732.000,QO (excluida a ar

recadação de "adicionais" fi'
"empréstimos compulsórios"),
superando, portantov: em Cr$
2.181.774,00 (75%) ... a arrecada
ção verificada no mesmo perío
do do ano anterior e, ainda
ultrapassando em Cr$ .

L 173.714.298,70
.

a arrecada
ção total no, ano de 1963 (a
qual foi de Cr$ 3.910.018.702,30)!
Com tão expressivo resultado,'

o Estado de Santa Catarina con

tinuou mantendo a 6a. coíoca-:
ção.

Acrescendo, ainda, os "adi
cionais" (Lucros Extraordinàrios
e Adicional Restituível e 'em-

.

préstimos compulsórios" (Em
préstimos das Leis 4.242/63 e

4066/62), até setembro p, findo'
arrecadou Santa Cat�rina. a'

exepcional soma de Cr$ ..
6.471.810.000,00 o quJ muito

exprebsivamente diz do esfôrço
dos órgãos delegados da Divi-

'; são do Imposto de Renda nêste
Estado'e da alta compreensão cí:
vica e patriótiéa do contribuinte
catarinense!

Por
.

incuria do' Prefeito'
.

Colode],
(anoinhas perde Cr$ 3.000.00,Q;00

Ministério
Cultura

I 1,! 1

Contando, ninguem acredita, mas o fato é fato de
pasmar. O sr. Prefeito Municipal foi avisado .há mais de
cinco mêses de um. convento' com o Ministério da
Educação e Cultura pelo qual o munícípío receberia à
apreciável soma de três milhões de cruzeiros destinadas
.à construção de escolinhas municipais, mediante ',a

documentação exigida. Solicitada naquela data a aludida
documentação, ratificada posteriormente por telegramas�
o nosso edil nem deu bola

. Eís a relação dos documentos
exigidos" relação corriqueira e que, com boa vontade;
num único expediente se ultima: a) prova da existência d�
'uma agencia do Banco do Brasil, na cidade; prova �li
propriedade do imóvel; planta do prédio e atestado dá
Câmara dando' conta de que o Prefeito está no pleno
exercício do cargo e pronto. Pois -bem, apenas isso le

nada. mais. Mas, mesmo assim, o sr.' Prefeito nadá
providenciou e o auxílio foi perdido. A respeito e pe!�
gravidade do assunto, a Câmara Municipal, deve
interpelar o sr. João, Colodel.

.

converuo com.

da Educaçjp
em o

e

-No'rmalistas de 1964
Colégio "Normal

'Sagrado Coração 'de Jesus
..

. / ..)� .

Como já anunciamos, teve lugar terça Iéíra.: dia '

..�
as solenidades de formatura da turma do .corrente ane
do

.

Colégio' Normal. Sagrado Coração de Jesus. O ato
constou -de missa solene, às oito horas, oficiada pelo Rvdo,
Vigário da Paróquia, na Matriz Cristo Rei e em seguida,
uma visita das formandas, mestras e paraninfo, ao tú
mulo da inolvidável Irmã Felicitas, A tarde às 17 horas,
no Salãõ nobre do Colégio, � entrega solene dos diplo
mas, a palavra da oradora oficial, senhorita, Geny Maria
Ribeiro e o discurso do Paraninfo, Deputado Aroldo Car
valho, que vai inserto noutro local desta fôlha. Tôdas as

solenidades da tarde foram irradiadas pela Rádio Canoí
nhas. Na mesma ocasião' também receberam seus diplo
mas as ginasianas do mesmo estabelecimento.,

.

São as

seguintes as novas professoras: Maris-Stela Fedalto.. Luiza
Maria Mansur, Cerise Rosa. Iris Maria Pfau, Alzirinha
S. Corrêa, Geny Maria Ribeirc, IrmãMaria Celina Coghetto,
Irmã' Maria Timótea Verling, Irmã'Maria Sales Bruxel e

Terezinha Maria Nunes Pires.

A tôdas as formandas e seus familiares, cumpri
mentos e votos de felicidades do Correio do Norte,

do

Este semanário,'· em seu número de natal"
exepcionalmente, circulará na . manhã do dia 24 e'·
assim, todos aqueles! que pretenderem anúncios de'
bôas festas deverão procurar nossa redação até sá-'
bado próximo, dia 19.

-
.

Aos nossos Anunciantes

.�.;'

Prorrogação' do prazo de recolhimento ao BNH
o Banco Nacional de Habitação comunica. que houve.

atraso na confecção dós impressos' própríos e no envio das
.nstrucões necessárias às agências do Banco do Brasil S.A. Por
essa razãp, a cont�ibuição de 1%' (um por' cento)'�obre a folha
dé pagamento do mªs de outubro

.

poderá. ser, recebida até o

próximo. tjiQ 20 (vinte) de dezembro de 1964, sem! multa; Não
poderá; porém, o contribuinte. eng'lobar o recolhiqlento de dois
meses em uma só guia, devendQ. fazê,lo separadamente.

Em 1. de dezembro de 196.4,
Sandra M. Cavalca'nti

Presidente do Banco Nacional da Habitação .
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- DISCOS' QUE AGRAD I

,

Os discos que
. Você encontra na

você dá . para' 'agradar

a maior discoteca da cidade

I
I

Aguardem dentro de breves dias I
. -

a mauguraçao

da

Sorveteria

.. Basilio Humenhuk &Cia. Ltda.

Já iniciou sua promoção de Vendas p,ara o NATAL
Bicicletas Monark • X.IS e' Caloi /
Maquinas de çostura V igorelli

• '
, Fogões a Gaz "Ultragaz' ,

'

Rádios Télespark
Radiolas Zilomag
Beinquedos Tarzarr .'

Completa Linha de Acessórios para
seu Automóvel

I � Tudo aos melhores preços
',e condições de pagamento,

Seja um fre.quentador da B IC
'.

Funcíona nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 21 horas.

'aos sábados: das 15 às 17 horas..

RJMPIÇ_M&

Biblioteca Infantil de
Canoinhas
Aos l.eitores

venaria á rua Paula Pereira

com um. tereno de 3.200

metros (4 datas).

I Informações nesta reda-

ção. '1P

., r

(

i i F 'lU

•MMiMe-MM*'

'M"'iQ&W FMi @Mp 4

Durante o mês de De-
I zembro O expediente da stc

I' ,

será normal, 'porém, não
haverá retirada de' livros.

. .' \
Insiste-se na devolução,

por . parte dos leitores, de
todos, os livros levados a

domicilio.

I ' IA Diretoria'
I ------------�----�

I V�d:�U:�:�e�l
________________� =- ww_

Sempre

.ww, ....w',

AA4f 'A;; CAii M' *'41fA44'ªi ..

Novêdades

I
arli

W@tt4MiW W#i&#!W

'"

.
,

Faça-n,os
.

uma visita sem compromisso
e certifique-se. da verdade.

E tem mais... Qualquer compra efetuada dos,
artigos acima, lhe dará .dlrelto a um belo brinde.

.

'1 \;,

, j

!
,Pref. MUD. de Canoinbas'

A v I S o
Senhores. devedores de calçamento:

A Prefeitura Municipal de Canoinhas solicita 80S Srs
devedores 'em atraso com a taxa de calçamento que liquidem
seus.débítos até 20 de dezembro corrente.

'. Após essa' data, ·será procedido um reajustamento de va-
i lores, e a cobrança será feita pelos meios Iegaís.

Canoínhas, dezembro de 1964.

João Colodei - Prefeito Municipal

'SEPROC (Serviço de Proteção dO Crédito) I
Protege o Credito

.

de quem -paga pontualmente
Casa Mayer /

Abrahão Mussi S.A.' � lnd. e Com.
Basilio Hurnenhuk & Cia. Ltda.

. ,
'

'Comercial Pedrassani Ltda.
Casa Pereira
Casa Trevisani Ltda.
Com. lnd, H. Jordan S.A.

,
-

Com. lnd. Germano Stein S.A."
Casa Fischer 9 Fischer Magazine
Irmãos Trevisani Ltda,
J. Côrte
Cara Verde

Lojas Unidas Ltda.
H. Fischer & Cia.
Alfaiataria Popular do Otto Hoepfnsr
Casa Esmalte

,

Henrique Voígt & Filho
Posto de Serviço Canoinhas Ltda.
Merhy Saleme & Cia.

Essas firmas estão ligadas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SEPROC)
da' Associação Comercial e Industrial de Canoinhas.

O cliente não poderá comprar a crédito em nenhuma loja quando deixou
de pagar em outra.. Isto porque. ao' ser solicitada informação a seu

respeito .

no SEPRÓC, o seu nome será indicado como cliente negativo
e o Crédito' será negado.

. ,Saldando pontualmente seus compromissos,
(onse:ve elevado o' nível

-

do seu Crédito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Discurso do Paraninfo das
(continuação da la. página)

da professora é das mais importantes e mais patrióticas!
Excercereis verdadeiro sacerdócio que vai exigir abnega

ção e espírito de sacrifício, comrreensão e humanidade. Sereis

as verdadeiras responsáveis pelo Brasil do futuro, porque êle se

rá tal e qual havereis de moldar os caractéres das' novas gerações.
Nada há que se possa comparar ·em sensibilidade à mente

de urna 'criança, matéria prima da 'tarefa que escolhestes. Com
a mesma

.

facilidade do c-Ieiro modelado a barro com as mãos
,hábeis e experimentadas, assim havereis de modelar os

_

caracté
-res das crianças cuja educação vos for confiada.

E saídas desta Casa, formadas por estas mestras, com' os
exemplos que recebestes aqui e nos vossos lares, estais prepara
das para o cabal desempenho da missão a que vos propusestes.

,E se houver vacilações, se duvidas surgirem sôbre o ca-
,

minha, a escolherdes nessa ou naquela contingência, quando es

tiverdes no exercício do magistério; se frequejardes alguma vez

como é da da humana condição; se vos irritardes ante a criança
que se most3e impermeável aos vossos ensinamentos, bastará que
tomeis o exemplo da vossa patrona, a nossa quertda Irmã Feli-·
citas, modêlo de virtudes cristãs e de humana rompreenção, de

abnegação e de. espírito de renúncia, de amor ao Brasil que ela
adotou corno Pátria, (e com os olhos e tôdas as fibras do cora

ção nêsse exemplo admirável, havereis de vencer o momento di- '

fictlr de superar o obstáculo, de sobrepor ao interesse próprio e

á própria conveniência, o interêsse e a conveniência do Brasil!
Havereis de aprender humilde e piedade cristãs com aquela que
foi tôda humildade e piedade cristãs

Conheceste Irmã. Felícitas tão. bem quanto eu. Porisso

sabeis, como s-t também, que sob squêle aparente rigôr, por de
trás daquelas palavras as vezes duras, havia um coração bonís
simo, Pi sust-rtdade e o rigôr nórdico de Irmã Felícitas, tiveram
aqui no Brasil o destino que teria um bloco de gêlo dos Alpes
Suiçcs, exposto ao sol <1OS trópicos. Eis Irmã F�licítas tôda doçu
ra, tôda compreensão, tôda humildade tôda renúncia.

Da última vez que a vi, pouco mais de um mês antes
de sua morte, quando aqui estlve em busca de um documento

. necessário ao processo de liberaçao de verba do MEC destinada
ao Colêgio, ela já: guardava o leito e sorrindo padecia sofrimen
tos terríveis. Infcrmada da minha presença no Colégio, deixou
a clausura e veio sorridente ao meu encontro, providençiar o pa
pel que se fazia necessário. Deu-me, então um

.

calendário que
recebera, da sua amada Suíça, com uma paisagem dos alpes es

tampada na primeira fôlha. Em primeiro plano um caminho tor
tuoso galgando a montanha. No centro,' à margem da estrada,
um crucifixo, no' fundo os picos nevados e o céu azul! E ela re

cordou então a patría distante, os parentes queridos. Subítsmente
.

corno se despertasse de um sonho, voltou a tratar comigo a res

peito da verba que haviamos incluido no orçamento e prometi
do obter" do Govêrnc Federal Pediu-me que fizesse tudo para
recebe-la, para' fazer com que chegasse a Canoinhas antes da sua
morte. Empenhei-me a fundo pera atende-la. Ela, porém' antes,
atendeu ao chamado do Senhor. Quando 'em novembro passado
tive fi alegria de comunicar à Direção do Colégio o pagamento
do auxílio federal, Irmã Felicitas não estava entre' nós para re

ceber a notícia.

Lá do céu, no reino dos bons e dos justos, no seio do

Senhor, onde se encontra, vela por nós. inspira-nos, orienta-nos,
dá- nos fôrças.

Daí o êxito excepcional que obtivemos na nossa ativida
de parlamentar, em favor de Canoinhas e de Santa Catarina
nêste ano de 1964.

I

A vossa bondade haverá de permitir-me que nêste mo

mento, quando vejo reuni 10 e que há de mais representativo na

vida canoínhense, faça, ainda que sumariamente, um breve relato
à guiza de prestação de contas dos esforços que desenvolvi no

, cumprimento do honroso mandato do pc vo de Santa Catarina,
Deste ano que está a flndar- se.

Não teria melhor ocasião que esta, quando me encontro
fece a face com os meus conterrâneos, e nem melhor lobal que

es�e, ao abrigo de uma Casa de que fui aluno, responsável pela
/mlnha formação, á qual tanto devo, não teria melhor local como
este, para a prestação dé contas que desejo fazer ao povo da
minha terra.

.

A nossa cidade vivia e vive msrgtnalizada face ás rodo-
Vias f..à ..rais, Nem síquer figuravamos no Plano Rodoviário Na
cional. Quando a Câmara dos Deputados apreciou neste ano a

proposta do Govêrno de adeção de um novo Plano, prestes a ser

co�vertido em lei. nele con eguimos incluir duas rodovias fede
flUS que passarão pela nossa cidade: .BR-280 que visa ligar São
Francisco do Sul li Porto União e Barracão e a BR-4-77 que li
gará Canoínhas a Papanduva e a Blumenau. O Ramal ferroviá-

. r�o MsrçíIio Dias.- Canoillbas, graças à nossa vigilância, agora
figura no Plano Nacional de Viação como a ligação "L-56" e te�·
rá p:-osseguimento até Monte Castelo, ligando-nos 80 Tronco

Principal Sul. Estou persuadido'
pelas repercussões dos fatos'
que esta foi a maior vitória
que obtivemos em tôda a nos
sa vida pública, em favor da
terra. natal.

. A· crise de energía elétrica
que se observa em Canomhas,
estoanghle o nosso progresso.
Tudo fiz 'para obter recursos

do Govêrno Federal que per
mitissem a 'solução do problema.
Na fase de' elaboração orça
mentária, no ano passqdo, ela
borei emenda destinando 60
milhões de cruzeiros à rede de

distribuição de energia elétrica
da cidade de Canoinhas. E' (l

íten orçamentário n. 43 da vi

gente Lei de Meios. E o Minis
tério das Minas e Energia, pelo
aviso GM/4�5, dirido ao Banco
do Brasil, já pagou à 'CELESC
- Centrais Elétricrs de Santa
Catarina SIA, emprêss sob o

contrôle adicionárro do Govêrno
do Estado, a totalidade dos
CINCOENTA MILHOES DE
CRUZEIROS que deverão ser

aplicados aqui, em favor de
\ do povo de Canoínhas, dentro
da destinação específica que
custa no Orçamento, isto é' na
construção da nova rêds de
distribuição de energia na ci
dade de Canoínhas.

Fiz incluir no Orçamento da.

Republics recursos pára a cons-
-

trução de um Ginásio Indus
trial em Canoínhss e a- direção
dó Gínasío Santa Cruz já re

cebeu CINCO MILHOES DE
CRUZEIROS que têm essa des-

. tlnação.
.

Obtive na Campanha Nacio
nal de Educandários gratuitos,
mais cinco milhões de cruzei
ros para o Ginásio Santa Cruz
reduzidos para tres e meio mi
lhões pelo Plano de Contenção
de Despezas, dos quais cêrca

de 'metade :já foram recebidos

pela direção do Ginasio, de

pendendo a liberação do Saldo

apenas da apresentação dos

comprovantes da .aplícação da

primeira parcela,
, Este estabelecimento, a Escola
Normal d9 Colegio Sagrado
Coração de Jesus. contemplado
no Orçamente da Republica
com o auxilio de tres milhões
de cruzeiros que resultou de
emenda de nossa autoria, atín

gida a verba pelo Plano de

Contenção que a reduziu em

30%, [a recebeu Cr$ 1086.00.00
na Agência local do Banco do
Brasil e receberá de dezembro
ele 1964 à abril de 65 parcelas
mensais de Cr$ 202.800,00.
Além disso, duas subvenções
de ] 40 mil cruzeiros cada uma,
totalizando Cr$ 280 000,00, fo
ram pagas ao estabelecimento.

O Abrigo de Menores da
"Casa Dr. Rolando Lourenço
Maluceili", mantido p-Ia Pia
União de Santo Antonio, bene
ficiário de auxilio de seis mi
lhões de cruzeiros que insere
vemos no Orçamen-o da Re

publica. dotação reduzida para
Cr$ 4.270.000,00, receberá, par
celadamente êsse total: hoja,
dia 9 de dezembro, o procura
dor da entidade no Rio da Ja
neiro, per'ante a segunda Psga-

, .

ormalistas de 1 64
"íllYi'P' , _MM.

1\00 t8 - Canoinhu, Sts. Catarina, U de Dezembro de 196'4" N.809

deria do Ministério da Fazenda, estã recebendo duas parcelas
de. Cr$ 850.000,00 cada

.

uma. correspondentes 80S meses de no

vembro e dezembro e totalizando Cr$ 1.700000,00, Em janeiro
e. fevereiro de 1965 serão pagas outras parcelas de Cr$ 850.000 00

e em março serão pagosCr$ 870.000,00, totalizando Cr$4 270.000,oQ
que possibilitarão ás diretoras do Abrigo equipá-lo com móveis
e utensílios,

i

O Hospital Santa Cruz,,,. Casa da 'criança, a Biblioteca
Infantil e 8 Schola Canorutn "Santa Cecília" e Coral Cancí
nhense, já receberam as dotações que figuravam no Orçamento
da República.

.' O Hospital' Santa Cruz, recebeu não IÓ ali subvenções que
'

iecluiriemos DO Orçamento, como também III dotação de. 8l2.000 cru-
.

zeiros do FUQdo Hoepitslar, do Ministêeio da Saúde.

A Cama da Criança de Canoinhas, recebeu auxilios federai.
neste 800. Biblioteca Infantil de Canoinhaa e a Schola Cantorum
Santa Cecilia e Coral Canoinheuse receberam ou estão em eminência
de receber dotações que incluimoa no Orçamento.

'

Com referência aos municípios vizinhai poaso informar que
a Prefeitura de Maior Vieira deve receber ente; de 31 de dezembro

(conclue na página seguinte)

,,. .

OS AMORES DE UMA TRAHSVI.ADA
A história nua e' crua das loucuras da Dos�a juventude,
o desejo da carne. Não percam, duas únicas exibiçõss-

Cine Teatro Vera
A P R E SE N TA:

HOJE - ã. 20,00 horas ...... impróprio até 14 anos

As Aventuras de Ferdinando
éom Peter Palmer, Leslie Parrish, Stubby Kaye

'. e Howard St. John.
O mais popular herói das historietas em quadrinhos
ganha vida (e que vida!...) nêste maravilhoso e encantador
filme! Um maravi�hoso espetáculo que você vai adorar.
Um show sensacional! Música! Dança! e muita alegria!

DOMINGO -,- à. 13,30 hOJ:,all - censura line

As FerdinandoAventuras de
I à. 16,00 horae
as 21,00 horas

censura livre
Impr. atÉ 14 ano.

DOMINGO

FUGINDO DO INFERNO
cf Steve MacQueen. James Garner e Richard Attehborough.
Clássico cinema da ação.; urna das ID!:HS humanas, e

engenhosas ações da história militar. Fugindo do Inferno

iguala e de muitas formas ultrapassa, os arruza quartei
rões como "A Ponte do Rio Kwai" e "Canhões de Na-
'vflrone". Este é um dos melhores filmes do ano. Não

,

deixe de vê-lo! Três horas de super espetáculo!
-----,._

2a. Feira. à. 20,00 hor811 - REPRISE -·Proibidp 14 ano•.

3a. e 4a. Feira - às 20,00 horda Impôprio aié 18 GOOIII .'
BARBARA VALENTIN
a bomba atômica do moderno cinema alemão em

'

I 5a. e 68. Feira - à. 20,00 horae - Imp, até 14 anos

Em Programa Duplo

PRESENTE DE GREGOS
com Yul Brynner, Mitz! Gaynor e Noel Coward.

CONGO EM FÚRIAe
com Jean Seberg e Gabriele Ferzetti.

Um drama' de intensa violência em um clima tropical.
�-- "l '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�ORREIO DO NOltTE

Concentracão
.,

Como acontece todos os anos, I Paraná e Santa Catarina, estão
os radioamadores da 5a. Região, organizando para 1965, a 10a.

de Radiomadores

Discurso do Paraninfo
das Normalistas de 1964

(conclusão)
de 1964, auxilio federal de quinze milhõee de cruaeiros para a cons

trução 'da linha de tranamiseão Canuinhas - Bela Vi.ta do Sul
- Major Vieira, incluído no Orçamento do Miuiatêrio dai Minai e

Energia atravé. de emenda que elaboramos. Monte Castelo receberá
dez milhões de cruzeiros para a inetaieção de uma usina diesel elé·
trica de emergência e Irineôpolis, ex-Valõel receberá, ainda ê.te ano

Doze Milhõe. de Cruzeiroa para a construção da rede de distribuição
da cidade, ambos 011 auxílio. resultante. de emendai que elaboramo.

A Prefeitura, de Major Vieira já recebeu auxilio de deis mi
lhões de cruzeiros que obtive para a construção de doi. prédio. el-,
colares, mediante convenio com o MEC. '.

,

A Prefeitura de Irineôpolís recebeu idêntico auxilio de doia,
milhões de cruzeiro. com a mesma finalidade.

Sei. conterrâneoa nOIllOI receberam por meu intermédio boi
Ia. de estudo de ensino médio ou superier, já integralmente pagai.

Essas, em liahaa gerais, reeultadoi prático! de um ano de
atividades, de lutas conetantea a pról das caU8S1 da coletividade da
região.

Para quem exerce a atividade pública desde 1947, há quase
vinte. anoe, provado na luta política. habituada á. eventuaís incem
preenções, à descrença de alguns, é altamente oonaolador poder no

final deite aDO, o segundo de um período legialativo em curao, com

parecer ante leUI concidadãos para a prestação de contai que tomei
a liberdade de fazer, abusando da hondosa paciência deste auditório.

Depois da manifestação de carinho e de simpatia dai preza,
da. megistrandas e da Direção ,.ao Colégio Sagrado Coração de J tllUl,
fazendo-me paraninfo dai norma listai de 1964, voltarei à atividade
parlamentar no ano que vem, com a. energia. retemperadas, pronto
a proseeguir no exaustivo trabalho atribuido aOI político. pela atual
conjuntura nacional, quando o país emerge- de uma crise Bem prece
dentes, e luta, deseeperademente, em busca de' leu I de. tinos gloriosoa.

VÓ., minhse prezadae prOfeIlOrQ'I, iniciarei. em breve á ativi
dade profissional. Experimentareie, sem dúvida, ai provações reserva

dai 8�1 que _se entregam de corpo e alma a êlle verdadeiro sacerdô
cio, entretanto, revestidae de uma couraça Como estais, preparada.
nOI VOI.Oi la rei, euucsdaa neste educandário de tanta I tradições, ten
do a guiar-voe OI pállOI o admirável exemplo da vOlla patrona, a

Inesquecivel Irmã Felicitas, com a ajuda de Deu. e OI olhos volta,
dOI para o futuro do Brasil que tanto exigirá! do VOI.O esfôrço, ha
veil de vencer. Tenho certeza.

Congratulando-me Com VOlllol paíe e mestras, felicito a tô
dai e a cada uma de per li, invocando a proteção de Deu. que hEI.
verá de ,iluminar todos o. VOIIO. paliai, como iíuminareia, com as

:

luzel do saber, 'á8 mente. dai criançal do Brasil.

E.ta 8 VOlla missão. Êlte o VOIIO destino,

A VISO
, O Clube de Bolão Democrata, comunica que por

motivos de força maior transferiu para o dia 19 de de
zembro o sorteio da geladeira Consul de Luxo, que devia
ter corrido dia 26 de setembro. Todos os portadores de
bilhetes concorrerão, mesmo que tenha havido extravio.
O sorteio será realizado as 17 horas do dia 19, e o re

sultado será transmitido pela Radio Canoinhas Ltda.

A Geladeira acha-se exposta nas Lojas de Pedro
Merhy Seleme & Cia.

A todos que cooperaram os nossos agradecimentos.
A DIRETORIA

Concentração, que será realizada
na cidade de Joinville, a

Manchester Catarínense,

Referidas concentrações, que
tem se revestido de brilho
invulgar, pois reune radioama
dores, labreanos e corujas de
todo o Brasil, inclusive. do ex

terior, desta feita promete ter
caráter extraordinário.

Joinville, pela sua posição de
relevo em nosso país, em vista
de suas grandes índustrias, se

constituindo num dos mais im

portantes parques industri.ais
da América Latina, por certo

despertará interesse exepcional
pelos radioamadores.

, Para a Presidência da Comis
são foi eleita uma radioamado
ra, Py5-XM -'- Wanda Santana,
que vem se desdobrando para dar
a Santa Catarina" a maior Con
centração de Rádio aficionados
do Brasil.

Educadores
Reunidos
Sob 'a presidência do Miniatro

Flávio S, de Lacerda mail de
cem educadoree estão participando
"em Belo Horizonte, da Reunião
Conjunta do Conselho Federal e

do. Conselho. Eetaduais de Edu
cação. A vigente Lei, de Diretr i
zes e Baees concedeu. grande
sutonomiaàe Secretarias estaduais
de Educação. para a

fixação de eurrículoe e· pro
gramas, ,bem como para a

determinação dOI mecanlsmoa de
aferição do rendimento escolar.
Dai a grande importância da
Reunião Conjunta que ora se

realiza, como' oportunidade de
frutifero intercambio de experiên
cias, através do confronto de
medidas adotadas pelo I diversoa
Estados. A articulação entre o

Conaelho Federal e os Conaelhoe
Estaduaia. ainda, propicia maior
ceerência no trato dOI problema.
educacionais, traçendo-ae 'normal
de validade geral. Dal tele. dia
cutidas reeulterão, por certo, pro
vidência. concretas ·atravé. do
Minietêrio da Educação, ohieti
vando à melhoria de nosao padrão
de ensino,

Semeadeiras de arroz, milho
e feijão de· afamada marca,
com ou sem adubadeira.

Casa Santa Terezinha
Rua Getúlio Vargas s/n

em frente amaior Herveira dolmundo

Assine! Leial Divulgue!

Correio do Norte

12-12-1964

o Santa Cruz passou pelo Atlético de (hapecó, por
3 a 1, assumindo á vice-lideranca da' chave 3 e �

, .

Sem produzir o que sabe e pode,·mórmente na primeira
'fase, o Santa Cruz DO seu último compromisso do turno, abateu,
domingo último, no Alinor V. Côrte, o Atletico de Chapecó, por 3:
a 1. O jogo foi 'monótono e sem falta de empenho. Somente na

segunda fase, já no seu final. é que o Santa Cruz tomou 'conta das
ações e definiu o marcador, com 3 tentos do Wiilo, 'que está
voltando a sua caracteristica de goleador. Com esse resultado, o

Santa Cruz passou a vice liderança das zonas 3 e 4, em consequência
da derrota do Sadia, frente ao Guarany. em Lages, Em prossegui
mento do estadual, teremos amanhã. em Josçabe, Cruzeiro e Inter_
nacional. Em Caçador o clube da casa receberá visita do Guarany e

em Concórdia, o Sadia enfrentará o Comercial de Joaçaba.

o Pery fel dobrado pelo Santa Cruz'
Aproveitando o dia santificado de terça, feira, dia 8. em

renda para o natal dos atletas alvicelestes, Santa Cruz e Pery,
apresentaram' ao público presente no municipal, um bom espetácuro,
Nessa porfia o Pery mostrou a razão de ter goleado o famoso
Curitiba. Os mafrenses estão' bem e só foram abatidos pelos locais,
face ao maior volume de jogo do Santa Cruz, senhor absoluto das
ações na primeira etapa,' quando se apresentou com sua esquadra
tida como titular. O marcador foi de 2 a 1, na primeira fase,' tentos
de Melado e Zito para os locais e Bueno para os periquitos. Na
fase derradeira, como dissemos, com -as várias substituições havidas,
o prélio perdeu todo seu brilho; com apenas algumas oontadas de'
destaque. O Santa Cruz, alinhou com Sidney, Wallace, depois Vitoca,
Gilson, Jacob, depois Jucaresiaho. Alberti e J. Prado. Rubínho,
depois Zito, Melado, depois Antoninho, Willo e Mário Costa.

O, campeonato terã seu prosseguimento
somente em janeiro

Devido as férias regulamentares e de lei, dos atletas, o cam

peonato cataeinense terá' seu andamento em janeiro próximo..Contudo,
amanhã, talve:z; tenhamos a última apresentação do Santa Cruz, no

corrente ano, frente ao Atlético de São Mateus, prélio a ser realiza
do no municipal, saldando um antigo compromisso .

com o conjunto
. paranaense.

JI
Santa Cruz E.C.
COMUNICADO

A Diretoria do Santa Cruz E. C. aviso aos

Srs. portadores de bónus que ,no próximo dia 19

somente estará concorrendo a sorteio 1 ,Bicicleta em

. primeiro lugar e um rádio portatil em 20• lugar,
ficando assim transferido para o dia 13 de Fevereiro

de 1.965 a. Geladeíra Clímax e para o dia 6 de

março de 1.965 o Automóvel Gordine,

I Adi,lson Zaniolo - Presidente

O mais alegre e útil presente de·Natal para o seu 'lar:
UMA ELETROLA DE RENOMADA QUALIDADE

Telefunken, Teleunião ou Standart Elétrica I'

E é bom você lembrar:

CASA PEREIRA lhe proporciona conforto
também prá pagar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FrigOf���2 I�!����S S.�
,

AVISO IMPORTANTE E URGENTE I'

Assembléia Geral Extraordinária
A Diretoria avisa que, de conformidade com a decisão da

Assembléia Geral Extraordinárta realizada em 10 de outubro .de

1964, os senhores acionistas tem o prazo máximo de 30
. (trinta)

dias, contados daquela Assembléia, para exercerem o direito de

preferência na subscrição de ações dt;> aumento de Capital Social,
de Cr$ 60.000.000,00 para 'Cr$300.000.000,00. Decorrido que seja
êste prazo, a subscrição -será pública por mais 60 (sessenta) dias.

I

A forma de subscrição é a seguinte:
a) - 10% (dez por cento), no ato da 'subscrição. ,

b) ....:._ 90% (noventa por cento), dividido em 24 meses

sucessivos, não podendo as chamadas serem infe-
riores a 4%, salvo para ajuste.

.

, Canoinhas, 12 de outubro de 1.964

Francisco Wilmar Friedrich � Diretor Presidente
.

,
.

)João Pedrassani - Diretor Gerente

Alcidio Zaniolo - Diretor Comercial
-

5x
- ,

.

�IIB
)

) Refaça suas fo�ças, tomando I

B I G
Torrado a ar quente

Saboroso Iaté a ultim� gota
,

Rua Paula Pereira Telefone, 241
"

BIG é. grande - mas em Canoinhas)

BIG é 'o melhor café

Aten�ão- Agricultor

. Taxa sôbre tlI IJ

'veiculos, terrestres.

-
.

Dito tribu to deve ser pago
.quando do licenciamento do

veículo, sendo condição' sine Luiz
.

Pereira'
qua non para o emplacamento 1
e o seu' não recolhimento irn- I� ,_Iplica �a jrprensão do veículo. 00!Jí!---

------�-------------'-----
_

Tais disposições vieram. subs-
tituir o art. 11 da Lei n. 2.772,
d� 21 de julho de 1961, que
formulou, o PLAMEG e que
criara 1':1 Taxa so bre Veículos
Automotores, variando dé acôr
do com 8 potência em HP do
motor dos automóveis. O men

cionado díspositivo, no entanto,
�I_,i julgado inconntitucional pelo
Supremo 'I'ribunâl Federal, re

centemente, como é o atual,
que spenas' alterou o ponto de
incidência do percentual, au

mentando-o, em' todos. os casos.
o

. \,'
E' .símplesmente absurda 8

cobrança do malsinado tributo
por írre gular e inconstitucional, I

II Resta,' pois, o recursp ao Ju-
diciário, pela via sumária, efi·
ciente e rápida do mandado de

segurança, . medida
• que só'

beneficia o impetrante, e' que
interessa 8 todos os que, pos
suindo automóveis, se encontrem
na iminência de serem coagidos
8 . contribuir mdevídamente,
com mais êste tributo, para. os
cofres públicos .

eutomotores »:

, .

A L�j Estã dual n, 3514, de 24
de se teznbro d� H!64) instituiu
a cubrança do tr ibuto que de
Domina "TaXH sôbre Veículos

Automotores", na base de 10/0
(um por cento) sobre o valor
comercíalizável do veículo,
·anualmente.

Atenção!

Agora e.m Canoinhas os

Superenxovais Blumenau
.

I .' Soli'Cite uma visita' de seu agente
pelo telelone 298, ou diretamenta .ns

CASA PEREIRA com 2x

I
FUNDADO EM 29/5/194.7 Reg. DO Cart, Tít. _/ô 448 Doc.
JORNAL'SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 1- Fone, 128 -:- Çanoinhaa � S. C.

..

Assinatura Anual. (52 números) Cr$ 1.000,00
Desde ° número 773 (14 de março último)

Os afrezados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
.

a anuidade, até. a presente data.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunoios: Por vez e por centímetro de altura de colunar,
ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS
1 vez

.

Cr$ 100,00 1 vez Cr$ .75.00
4 vezes -Cr$ 75,00 4 vezel Cr$ 60,00
8 ou mail Cr$ 60;00 8 'ou m�ill Cr$ 40,00

Pâgina inteira Cr'$ 25,000.00 .Pâaina inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$,I5.aOO;oo Meia página' c-s 10.000,00
OBSERVACÕES: \ ,

.

Originaíe de artigo. enviados a Redação, publicado. ou
1

I não, permanecerão em poder da mesma.

-,

.A Redação não eDdoll8� conceito.' emitido. em artigos állliD�do•.

. ��iI!iWIi-!i"!'" "??%��..,,"" lItrttU.• 11. _
{ ,

Mediante o pagamento de pequenas taxas de armazena

, gem e seguro, você obterá maiores 'lucres em suas safras de tri

go, arroz, milho, feijão, .etc .. 8_ não 'terá problemas com constru

ção ou reformas de' depositas ou" paióis..
,

.

Consulte-nos e certifique-se das vanta_gens que oferecemos.

Companhia "Brasileira de Armezenamento "Cibrazem"
Unidade Armazenadora. de Canoinhas

r.
em Alto das Palmeiras
I�

As taxas que cobramos são ínsignífícantes,
As garantias e vantagens que oferecemos são totais.

;

Companhfe Bra:-sileira de Armazeriamento "Cibrazem"

,/
ASSINE A

REVISTA DO SUL
a melhor e mais conceituada
Revista de Santa Cata,fina

Assinaturas em 1964: c-s 1.000,00
Assinaturas em 19,65: Cr$ 2.000,00

Representante: para o.
' \

, PLANALTO NORTE CATARINENSE
I

Jornalista Casto .1.. Pereira

\ ,Quando fizer seu itinerário de passeio,
não esq'De�a de· incluir uma visita às

obras do' FRIGORIFICO ,�

Prezados acionistas:
Se V.S. já integralizou seu capital e ainda não

recebeu seu titulo, procure-o na AllllÍociação Comercial e

Jndustrial de Canoinhall.'

.,

MER-H�.:

A 'M

�
..

II

I •r

É 'com satisfação que. anunciam o novo- modelo:

SIMCA - Transistorisado Modelo 1965

SIMCA - Tufão «1964

Concessionários 5 I tvt C A ..

( A H O I ti H A S S. C.

CARROS USAD�OS:'

Jeep-Universal
PONTI4K

Vendemos
I

. 1963
1952

- Trocâmo's Fecilitemos. \-

!,.(

&'
, 1

Rua Paula Pereira', 735
, '"

CANOINHAS - s_ C,
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ANl'VERSARIANTES
�

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a sra. dna. Eduvir"

gens ,;e"$p. do sr '. Francisco
Tchaika; o sr. Neylor Cubas.
'res. em Parnaoai, .Parand;
as srtas.. Elsnro /(ock, Maria
Viima. Kornatzki e Lourdes
Koller; ojovem Adão Tchaika
a menina Sueli filha do sr.
'Pedro Cruz Sob.

Amanhã: as sras. donas
Ellv esp: do sr. Ditrich Siems
e Ema esp. do sr. Felix Di"
mikir"ski; o sr. Waldemar
Al'?Jes Orein: as srtas. Aglai
Pacheco, <Eltrida Orosskopt,
Lia Esther Taocrowski res..
em Tres Barras é /vani Wol.. ,

,kan; u jovem. Viegando Voigt,
a 'menina Lis Mari filha do
sr; Icomuoldo Carvalho; o
menino Ped10 filho do sr.

Bruno T1lendler,

Dia 14: a sra. dna. Gentila
esp. do sr. Waldomiro Holler;
ossrs,Arno Court Hoffmamm
e Ernesto Herbst; a srta.
Hieda Reinert; as meninas'
Roselis Muria filha do sr.
Romeu Tabotipa e Benilde
Maria filha do sr. Nivaldo

.Damaso da Silveira; o jovem
Edenécio Manoel Felicio,
,

. Dia 15: à sra, dna. Caro
lina isp. do, sr, Eduardo
-Dias de Miranda, os srs: Ma"
rio Szczygiel, Alcides Üros
skopf e Antonio Grosskopt;
a menina Anna Maria filha
'do sr. Mario Petraresi; o me-

1iino Paulo filho do sr. João
Augusto Braúhardt,

Dia 16: a -sra. dna. Ger
trudes esp. do sr. Benedito
Tereiio' 'de Carvalho Junior,
�. Lucie esp. de sr, Simão'
Kárlick; os S1'S. Emilio 50-

ibottita, Oriomar Schaidt e

Firm'ino de Paula e Silva; a
srta. Luiza,.Maria Silva; o

ióvem Reinaldo Voigt, e, os
meninos Alvaro Ricardo filho
do sr. Orlando P: Souza e

x x x

O Dep. Aroldo Carvalho, que
paraniofou, quarta feira última,
8S ncrnialistas do corrente ano

.da Escola Normal Sagrado Co
ração de Jesus, já retornou à
Brasilía 'devendo passar o fim
do ano em Canoiohas e o mês
de janeiro na região de sua in-
fluência.

'

x x x

O �r. Heriberto Hülse e o

advogado dr. Dante Hipolito
Heróico-de Patta, serão os no

vos Diretores da Caixa Econô
'mica Federal em Santa Catari
na. Ao que informam, o ato
está pronto para a assinatura
do Presidente Castelo Branco.

x x x

O Rotary Clube de Canoinhas
'será o padrinho do Rotary 8

-, ser fúndado em São Mateus do
\ l/' Sul. Aliás, o RotE.ry do visinho

Operária 'município já está funcionando

provisôriamente a sua concreti�
zação depend� de carta patente.
Sabado último, ainda, os rota
rianos canoinhenses, srs. Olde
mar e João Seleme, participa-

o

ram de uma reunião naquels
cidade, com a presença do Go�
vernador 463.

. _

x- x x

Cresce dia 8
.

dla a animação
para o grandioso baile de Ns
tal da Sociedade Benefice,nte\
Operária, goitada que, à exem-

DA SEMANA
Luiz Alfredo filho do, sr.
Gustavo Maes res. em Join
oille.
Dia 17: as sras. donas

Catarina esp. do Emilio Ou
teruill, Stanislaua éSP. do sr.

Miguel Oliskovicz e Venina
esp. do sr, Waldemar Cador;
o sr, Erhard /(och: a menina
Ilka Rosinha filha do, sr.
Hugo Brauhardt; os meninos
Sérgio Thomaz filho .do sr.

Walfrido Langer e, W ilmar
José filho do sr. Romão Nie
dgelski; o jovem Teodoro
Schroeder.

;-
Dia' 18: as sras. donas

Ana Humenhnk, Rosa esp.
do /sr. Estetano Ostroskt; os
81'S. Eraldo Spitzner e Rei
naldo Crestani; as srtas.
l1ercedes furtado; Maria Edi.
lete Karuat e Leonilda Bail;
os meninos Aldo filho do sr.
Jovino Roesler, e Albino filho
do sr. João S. Perene.

'

'Aos aniuersariantes, nossos
sinceros cumprimentos.

BODAS DE OURO

I
No aconchego de seus fa

miliares, parentes e amigos,
completara hoje, Bodas de

,

Ouro, o venerando casal. sr,
Pedro Ignácio Vieira e sua

exma. esposa, Dna. Hercilia
Viera, residentes nesta cida-:
de. O referido. casal possui
10 filhos, 28 netos e 10 bis"
nê/os.

Pela .teliz etêmeride, os

cumprimentos do Correio do
Norte.

,

Semenle de Batala s'elecionada
(da. Granja COTIA)

(asa Santa Terezinha
Rua Getúlio Vargas s/n

I Sociedade BeneFicente
Convite-Baile,

.

!
A Sociedade Bl'!nefice.nte Operária tem a honra de

I
COB

vidar seus -distintos associados e excelent!ssimas famílias para o

grandioso e tradicional Baile ce Natel que fará realizar em seus

,sàlões DO tjia 25 de dez�mbro próximo.
'

Animação a cargo de Nan/dinho e seu ConjuQto Melódico
de- Lajes� (Se).

_

Inicio: 22 horas.'

I
Reserva de mesas: a partir de 15.12.64, na sede social

�om o sr. Meister 'l'X

Finalmente, foi instalado so

lenerrente, domingo último o

distrito de Marcilio Dias, fada
do a um dos futuroã mais pro
missores.

I
,

x X x

Esteve em Canoínhas por
alguns dias, O advogado dr.
Getulio Uba, procedente de
Flortanópolts,

.

x x x

Em Curitiba, em tratamento

de saúde, o nosso amigo, dr:
Milton Stramart, à quem al

mejamos uma completa e

I rá:d:e::::�:�:: cuca da cí-
dade é o Nelsínho da Telefô
nica, mas quem faz o farol e

por isso leva a fama é o Lutke.-
x . x x

Procedente de Jaraguá do

Sul" esteve em Canoínhas, a

serviço do Ginásie Santa Cruz,
o conhecido e estimado Irmão

.Geraldo Luiz, agora com dupla
missão; Construir, no alto da

colina, um juvenato e o pavi
lhão psra o Ginásio Indústrial,
dois importantes e grandes
'melhoramentos para o no�so

'

municipio .
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plo da séde antiga, deverá' reu
nir a nova e a velha guarda.

x'x x

terça feirá; aproveítando o dia
santo, prelíou e venceu o Pery,
também na baixada, num jogo
bonito e movimentado por
2 8 1.

x � X r

E o 'jovem Leonardo Brandt
pelá terceira vez consecutiva,
demonstrando uma forma exu
berante, conseguiu vencer a 38.

prova Monark, quando ganhou
mais uma bicicleta. A prova,
com grande -entusíástica assis-

,

tência, foi promovida pela Rádio

Canoinhas, na manhã de terça,
feira última .

O Clube de Bolão Democrata,
finalmente, epós 5 aDOS, conse-

'

guíu arrebatar a riquíssima Ta-.
ça, oferta da firma Irmãos

Zugmann, ao vencer 3 anos,
consecutivos o seu guapo rival,
o Fantasma, o 'popular sextão.
\

x x x

Pelo Estadual d@ fut- 601, o

Santa Cruz, num jogu dos mais
mono tonos, 9bateu no Municí
psl, o Atlético Xapecó, passan
do' a vice lider da .tabela. E

'(omunidàde Evangélica lutherana y,

de (anoinhas
Assembleia Geral' Extraordinária

EDITAL DE CONVO:';AÇAo (

Ficam convidados os �enhoref) membros desta Comunidade
8 tomarem parte na Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 1=\ de Dezembro próximo vindouro as 13,30 ho
ras no Sàlão Paroquíal para tratar, da seguinte ordem do dia: -.

a) alteração dos! Estatutos sociais
b) outros assuntos de interesse geral da comunidade

Não havendo número legal em primeira convocação a

Assembléia funcionará 30 minutos após com qualquer número
de presentes.

_ ,

.

Canoinhas,-i3 de Novembro de 1964.

Harry Schreiber Waldemar Brandes
Presitlente

,
' Secretádo

,-

1

Instituto de Aposentadoria e Pen!1iões dos Industriários

Agência de (anoinha. '�

A V I S O
TORNU PÚBLICO AOS APOSENTADOS, AUXI

LIADOS E PENSIàNISTAS DO IAPI ciue os pagamen
tos de Benefícios fIlarc�dos nesta Agência para os dias
23 e 24 serão efetuados dias 14 e 15 do corrente, (SE
GUNDA E TERÇA FEIRA) - e o pagamento em TRES
BARRAS do dia 17 serã efetuado naquela localidade dia
16 do corrente.

'

.

Novos pagamentos haverão somente a partir do
dia 11/01/65:

Moacyr José de Lemos
Age,nte

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




