
NOSSO
cO M E N T A R I O

Depois do aparecimento da CODEC - o Conselho de
Desenvolvimento da Capital, tomando o lugar da Prefeitura
Municipal, esta já ineficiente, tornou-se, quase nula.

'

I

Nota-se a existência da Prefeitura Mdnicipal de Florianó-
polis, unicamente na arrecadação dos impostos, taxas e demais
tributos. "

Florianópolis, abandonada 'pelos poderes públicos, caiu' no
mais completo esqueçimento.

A CQDEC, anunciada para resolver um por um os pro
blemas Florianópolitanqs não foi alem do viaduto de acesso á

ponte Hercílío Luz e as obras da avenida beira mar.

No caso do' viaduto,' a demagogia governista f�i ás raias
do ridiculo e do descrédito. Um placa de grande dimensões, foi
colocada junto á obra com os dizeres: Esta obra será concluída
no dia 6 de setembro - referendava a a�irmativa o governador
Celso Ramos.

Não somos intransigentes, de já no dia 19 de setembro,
passado apenas 13 dias do prazo,' querer cobrar a promessa,
quando tantas outras foram feitas no inicio da administração, e

lá já se vão três anos, sem que o povo tenha se apressado em

cobra-la.
\: Apenas, chamamos a atenção, para uma promessa, dada:
,por escrito, e em lugar público; afixada durante cem dias para
'que todo' aquele transeunte

-

ao entrar n� Capital Catarinense
tivesse conhecimento pleno do que o Governo prometia.

Como todo o povo, também nós chegamos a acreditar na
promessa das obras do viaduto, pelo modo com que fôra feito.

..t\,contece, que não foi cumprida e disto apenas uma

conclusão: o Govêrno Celso Ramos passou por: mentiroso e

demagogo perante os Catarinenses.

Mas, como o assunt-o é CODEC;
deixemos a promessa.

'Diztamos que depois da CODEC

e Prefeitura Municipal,

a prefeitura ficou nula.
,

,

E�ta nossa afirm�tiva encontra veracidade 'no lixo que' se
acumula ao longo das calçadas, noslburacos das 'ruas, no abando
no em que se encontram as nossas praças e logradouros, nos

buracos dos passeios públicos-e em tudo mais que se -encontra
coditianamente.

'

.

A Prefeitura Municipal' de Floríanopolís, entendeu de

explorar o turismo. Nos hoteis da, Capital, quer seja turista ou

não, o hospede paga os dez por cento, da taxa que a prefeitura
arrecada. Até hoje, o turista que aqui vem não volta mais, por
que não encontra condições de conforto para o seu lazer;

A CODEC, surgiu, também, com
.

a finalidade de
incrementar o turismo. Para tanto, encomendou a sua grafic8
Uma série de cartazes em litegravura, de propaganda de

Florianópolís, Porem até hoje a CODEC não tem feito nada em

favor de melhorar as condições pgra o turista 'que nos visitar.

Âssim o abandono da Capital cata'rinense vai se tornando
histórico, com os podêres públicos explorando ,a cobrança de

impostos e daixando de administrar, de realizar ou de .fazer algo
-

que realmente, venha em beneficio da população.
"\

Tratores e Impostos",
-

CON,SEQU EN'(�[AS -DA
NO�SA INICIATIVA

Causou verdadeiro pânico entre os' defensores do Gover
nador Celso Ramos, a ínicíatíva que tomamos sobre ,a cobrança
do ímpôsto de emplacamento de tratores agrícolas" feita através
da Câmara de Vereadores pelo vereador Alfredo de Oliveira
Garcindo. É tristeza, para orientação normal de danoinhas, os

fatos apresentados pelo confráde "Barriga Verde". Julgados e,

interpretados da maneira. mais variada. O lavrador proprietário
de trator agrícola, agora depois que içamos a bandeira da liber
dade, ficou conhecendo a lei que isenta o imposto de

-

emplaca-'
meato de sua máquina. Mas esse .lavrador sofreu, passou por
decepções, foi angustíado e ameaçado pelo Delegado de Polícia.
Sabia disso o nosso Confráde; sem que uma vez siquer procu
rasse esclarecer e publicar a Lei. Agora em pânico com a reper
cussão que teve a iniciativa na nossa zona rural, quer· se- apre
sentar como o "salvador da pátria". Entre tudo que houve, alem
dos lavradores, o povo está sabendo quem são os "verdugos" da
democracia. Serão responsabilizados por tudo que fizeram e estão
fazendo, Ninguem levantará muralhas, onde existem muros fáceis
de serem' pulados. Nas próximas eleições receberão o julgamento
que merecem. E não está muito longe.

Náo há uma só Instituição governamental, lamentàvelmente,
qu� não esteja perigando de tombar em escombros. A inici�tiva
tomada em pról do lavrador de um direito SeU, será transfor
mada .em trincheira para a tomada da liberdade que 'dei�ou de
existir desde a posse do sr. Celso Ramos no governo de Santa
Catarina.,

.

\ Coopere com

Campa,nha upró
o LIONS, aderindo à
Nutrição Criança Pobre" !
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GREM,IO,

.(
,

de Curitiba tural, social � pelas diversões e

esportes sadios.

6) Batalhar pelas atividades
beneficentes de tôda e qualquer
natureza.

7) Não estabelecer discrimi
nação de ordem política, social,
e religiosa.

8) Dar apoio- a tôda ínícíatív«

, ,

A.cionistas do Frigorífico te'm Assembléia
De conformidade/ com edital publicado na imprensa

local; deverão os acionistas do Frigorífico Canoinhas S.A.
reunirem-se, amanhã, às 10 horas, na séde da Associação
Comercial' e Industrial, no pavimento. superior do edifício
da Força, e

.

Luz, afim de aprovarem o último balanço da
sociedade, bem como elegerem os novos membros do
conselho fiscal 'e respectivos suplentes, 'Por findo os seus,
mandatos.' É imprescendível, então o comparecimento em

2) Dar assistência aos cidadãos d
'

conterrâneos que se dirijam à
massa de to, os os acionistas, numa demonstração elo-

,

Curitiba, fornecendo-lhes dados quente de prestígio. à novel indústria, fator, não tenhamos
sobre a mesma de todos os dúvidas, da emancipação econômica de tôda a nossa
setores. região" como já m�itas vêzes afirmamos. Sim, o Frigorífico

.

3) Orientar, dar condições e' Canoinhas S. A_; obra herculea de um punhado de idea
estimular a juventude, os estu-' I listas representará pára o planalto de' Canoinbas 'o pre
dantes e demais interessados "nuncio de melhores dias, mormente para o homem do
de Canoinhas que desejam am- .

te
.

I dú t
. - xt tí

.:

d
'

pliar �eus conhecimento e gsl-
In flor. n us na nao ex ra rva e por isso

.

e . carater J
garem de graus superiores do permanente, distribuirá riqueza p�ra grandes e pequenos., Isaber.

'

Vamos, todos, criar uma nova mentalidade nó nosso

4) Lutar em' pról da mais interior. Adotemos e propaguemos em todos oS'quadrantes '

estreita união e entrosamento da região que criar suínos, com métodos modernos e
dos, canoinhenses em Curitiba. técnicos, é um negócio altamente lucrativo, eis que o

5) Pugnar pela extensão cul- Frigorífico lhes assegura, e sempre o mercado. Vamos
------------.-/, criar e plantar, mais e melhor. Vamos criar, principal

mente, o porco tipo carne, porque o .seu preço é superior
aos demais. E o Frlgorífico, adquirindo unia bôa matéria
prima, produzira, em consequencía, um ,produto de alta
qualidade, podendo, concorrer com seus congeneres,' em
todos os' mercados consumidores. Con:vocamos, assim,
todos os acionistas do FRICASA, para que compareçam
em sua totalidade, amanha, na, referida' reunião, presti
giando, como dissemos, essa notável indústria, pioneira

". na região e responsável pelo consumo, a preços cornpen
sadores e estáveis, de toda a produção. de. suinos do
planalto de Canoinhas.

Reuniram-se � 16 de agosto
do corrente ano, um grupo de

jovens com a finalidade precí
pua de maior união, maior en

trosamento e de propagar tanto
quanto, possível o progress�
econômico, social e cultural de
Canoinhas. Fundou- se o "Grê- ,

mio Canoinhense".·

Objetivamente propoem-se a

entidade.aos seguintes príncípaís,
intuitos: , :

.

1) Usar de todos os meios' os

quais dispoem para tornar nossa
cidade mais conhecida, propalar
os produtos .naturaís oriundos
da região; incentivar .o interésse

.

e lutar pelo progresso de
Canoinhas.,

F'randsco 'Carlos nao

vi�á a Canoinhas
Registramos esta com pesar,

pois o Grêmio XV de Julho em
.tôdas as promoções sociais Que

organizou sempre alcançou e,
inegàvelmente o Baile de 2°.
aniversário de "O .Jornalzínho"
com a presença do cantor Fran
cisco Carlos seria um dos gran-.

'

des acontecimentos sociais da

presente ' temporada,
O jovem Casto :?ereira de-

clarou à nossa reportagem, que
de nada lhe valeu o contrato
firmado com a firma RAMON
DINI PUBLICIDADE LTD�.,
de Londrina, empresária de es-:

petáculo e que foram envão !>s
seus esforços no sentido de
conseguir outra orquestra. Por
especial atenção dos radio-ama
dotes Sr. Nelson e Sra. Ema
Coutinho, o diretor. social do
Grêmio XV de Julho entrou em

contáto direto com a, firma
RAMONDINI de Loddrína, prin
cipal responsável pelo cancela
mento dessa grande festa, sem

contudo conseguir -qualquer. re-
/ sultado positiv�.. ,

A firma empresária, se fôr
idonea reembolsará' A.O Grêmio
as despesas que o mesmo teve

na confecção dos convites. e da

pulicidade e por certo pagará
a multa de recisão do contrato.

Lamentando sinceramente a

desagradável ocorrência, êste
Jornal, formulava votos pata
que o Grêmio XV de Julho
continue a nos proporcionar as

melhorés festas s.�cia(s da
cidade.

CANOINHENSE
que venha.�, trazer beneficios!a nossa regrao. ]9) Comeinorar datas impor
tantes de Canoinhas, bem co

mo nacionais.'

São estes em poucos 'traços
as finalidades do "Grêmio .Ca
noínhense" e que serão real-

, .' (conclue, na última página)

Previsão Orçamentária
'\

-Estado: 12, Bilhões
300 MilhõesMunicípio:

Para este ano, a previsão da arrecadação estadual atin
girá aproximadamente onze bilhões de cruzeiros. o' Município de,
Canoínhas arrecadará trezentos. milhões de cruzeiros. Conforme
já havíámos divulgado é comentado. o Estado de Santa Catarina
dado a sua superfrcíe e .população,' é o que mais arrecade. A
administração Celso Ramos dispondo de enormes recursos fínan
ceiros, fracassou em todos os s,etoresi de atividade porque, nada
de palpável pode Ser lobrigedo em todo o território catarinense
- trinta mêses de govêrno é prazo sufíctente para um planeja-
mento tota!.,' .

A falta de Informes governamentais através de obras
construtivas, dá-nos o direito de criticar a administração Celso
.Ramos com todo o vigor. Uma arrecadação nunca igualada em

governo nenhum do .psssado, tambem pode-se afirmar que ne

nhuma" realização que justifique imparcialmente o emprego do
dinheiro público, na história política-administrativa do Estado,
não se, observou. Nenhum mérito merece o sr, Celso Ramos,
como governador, "nem como administrador. Comparando a

arrecadação, não mencionando outros setores administrativos que
estão 'relegados ao esquecimento, citemos a agricultura' catarinen
se que no ano passado, recebeu da arrecadação de' Ü bilhões
apenas a percentagem de �,4' -' importância 'esta que só �
funcionalismo consome. Plano de Metas tão' propalado, só' tem

recaI?bia�o para os cofres públicos estaduais, cedà ano que p,s
sa, dinheiro do povo sem que resultados positivos justifique a

I arrecadação de 12 bilhões.
'
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C �fÉ
-

B I G
, '( .

J;: Ji
.

� .Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota.
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Rua. Paula Pereira Telefone,
.
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I BIG 'é grande":. mas em Canoinhas

BIG é .o.melhor café

,'.

DOIS·PONHA' DA

'Para os transportes de suas cargas

'Rio.�·São··Pa,ul() - Curitiba

Precisa de Óculos?
o "FO'PO JOÃO" instalou junto ao seu

foto,
.

uma bem instalada Óptica, com apare
lhamentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquira seu óculo no "Foto João"
Foto e Óptica e estará bem servido, .

\
.

,

.. FOTO' JOÂO FOTO E ÓPTICA"
o Melhor I em Fotografia e, Óptica'

.1

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS
I .'

Máquinas de, 'Escrever .

#

REM'
.

'IN,G"TO'Ne Barbeadores Elétricos
Fe'rros - A'ramas .'Cha'pas,. Tubos "MACIFE"
Sementesl"CAMP'ANI"'- Farinha "SURUHY"
Fumo. ",FI,Q DE OURO': - Móveis "CIMO"

. Informações com r

\,

.,'1'HA··SS SELEME

Aten�ão; ',Sen.horas e Senhoritas!
-r-, ...."

Acha-se aberta a Matrícula'
';

'. para aulas. de,

CORTE E' COSTURA
As,· interessadas deverão dirigir-se a.

Dna, MARIA PEREIRA, no Hotel Ouro' Verde

28·9.1963

\7 ende-se
Bom sitio' com a area de 40

alqueires de criador, herval,
madeiras de ,lei lenheiros todo,
cercado, com \3 fontes proprías,
com arroio maior na divisa. boa
case de moradia'. paíois, 'gali
nheiros, barbsquâ, estsbulos
suínos, estabulos para doze va

cas leiteiras, apr, 30 cabeças
de gado, .ovelhes etc.

I

Mais 16 alqueires de terras
'de 'cultura, .araveis unídas., a
mesma.

Distant� 13, km desta cidad�
de Canoínhas S, C.

Melhores toformacões com

o proprietario Waldemar,
Carlos Stange,' ou na

MARMORARIA SÃO CARLOS
LTDA, nesta, cidade. 2x

Frigorífico
" "

Assembléia Geral

Canoinhas s. A.

Pre'. Municipal Canoinhas
Contributn,tes em Atràzo
Ó Ir. Prefeito Municipal con�ida
oí IIrs� . Contribuinte. em atraso

. com imposto•. tua. e calçamento.;
'a' comparecerem à Tesouraria Mu�
nicipal até o' dia -30 do corrente

, mês, 'afim\ de saldarem' leUI cOD\
promiseos; '

Outroseim, após a data. acima,
a

. divida
.
será cobrada judicial

, �tJ�ei estando a êxe��ção '�. res-
pectíva ,a cargo do Dr. Promotor
Publico: da Comarca.

'_ Canoinhas, 9 setembro de 1963
. .Joàc Colodel, Pref. Mpdicipal

Ordinària � Convocação
\

São convocados, pelo presente edital, os senhores acionis
tas desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, q realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de setembro próximo.
as 9 (nove' horas, em Primeira -Convocação, na séde social pro-

. vísôría situada \à rua Vidal Ramos, 736 (prédio da Canoínhaa
Fôrça e Luz S.A. l°. andar), afim de deliberarem sôbre a seguin
te ordem do, dia:

... 1.-' Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o ba-
lanço Igeral� Relatório. da Díretoría Administrativa e

parecer do Conselho Fiscal. .

,

2.- E!�içã� de novos membro� do Conselho ]fiscal e seus

suplentes.
. \

3�- Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

Não havendo número legal para instalação da' Assembléia
em primeira convocoção, fica desde já, feita a segunda ooovocâ
ção, para as 10 (déz) horas do mesmo dia.

Se ainda desta vez não houver número' legal. fica feita 8

Terceira e Última Convocação, para 8s'10,::l0 (déz e trinta) ho
ras da mesma data, com qualquer número de presentes.

Canoinhas (Se), 26 de agôsto de 1963.

Perdeu-se'
UMA CADERNETA DE

, DEPOSITOS POPULARES
D. 67.949 - la Série, da Caixa
Eoonomica Federal de Sa,nta Çe
tarina • Agência de Canoinha•. ·

Pede-se a quem a encontrar, o

; obséquio de entregar na Agêócia.

/ .

Feancleco Wilmar Friedrich
Diretor - Presidente

V I D R �O S
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

.

, '

.

\

A maior Aventura romântica ate h,oje,vl'vida ... "

é agora a maior Aventura ate' hOJe .fIlmada! .

���-
. MARLONBRANDO

TREVOR HOWARD
RICHARD'�HARRIS

lohn M,LI.

NA PRoDuçÃo
AARBN ROSENBERC

'o GRANDE
'MOTIM

Churrascaria I D\B A L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.,
.

Rua Paula .Pereíra, 477 �

,
.

.

'Co.f!iàt...t0r040 'l', I

RUe" CRlffIlII RIGIIARIlIfAYDN �'TARITA·IUCYum
. '.\

�de
.

�ôe O�_lode MÓCkode D
·

CHARIIS lIDOO UWIS MIlfS1DNI .":::"- 8IIOII1SU1J IWU ]a,;"";"uu'''': TECHNICO'LOR'; �rolbldo-.le 10 ....
._..........

,
• �(Omp. COIIpI.· lIo<IoatI

29/9
'
rÓ,

\

ás I

.

20 horas
no' 'Cine' 'Teatro Vera. Cruz

,' .

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg, no Cart. Tít. Doe, 8/0 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Cauoinhal - S. C.

Assinatura Anual' (52 números)
.

c-s ;! soo.ee
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDAI}E

Anuncies! Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA ' PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50,00
.4. vezes, Cr$ 50,00 4 vezes Cr$ 40,00.

8 ou ma i, Cr$ 40,00
I

8 .ou mail Cr$ 25,00
Página inteira .Cr$·12 000,00 Página inteira Cr$ 8.000.\00
Meià página: :Cr$ 7000,00 Meia página Cr$ �,OOO,oo
OBSERVAÇÕES:
'. Originais ele artigos enviados 8' Re iação Pd.blicadotl ou

. não, permanecerá em podder 'a mesma,
.' I _

.

.

A Redação não eudoesa conceitos emitidoa em artigos 88s,nadol.

, '

A;cn�rA f �UfOn Df SfUS CABflOS u�n�oo

I
<II

PARE! [ TÔNICO ..C,APILAR POR EXCELÊNCIA

paRA ·fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfUMaç�ES,
c o C E I R A S,
f R I EI R A s,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC •

.
'
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Noções de

EçOnÔIIJica
Continuação

II

Admitimos que na Era post
estelar ou post-novae, a -Terra
so fôsse tornando sólida: nessa

solidificação implicariam, não
- •• I

sÓmentp. a exeustão reativa In-

terna mas também, e poderosa
mente, a situação astronómica
em relação ao Sol; então; 'a me
lhor forma sólida, para o com

portamento sideral, estaria ca

racterizada pelo tetraedro de

revolução (Lothían Green), cujo
vértice representativo está no

Polo Sul atual.

Há uma imagem a seguir: No
grande ,mar do Terciário. e até
nos primórdios da 'Era Quater
nária, a Cordilheira' dos Andes

emegiu estável, fixou-se regu
larmente. Era, pois, a Ilha Andes,
de alturas enormes e alongada
distância, rodeada por derrames
basálticos em forma de ilhas
outras distantes: dentre elas, no
táveis por extensão, - planícies,
melhor dito, no revolto mar do
telurismo decrescente, - as ilhas

que chamaremos Brasil, longa
dêsde 8S faldas equatoriaís da
Serra Borborema até 8S bases
da Serra Ceral, Guianas, (Planal-

�
to Guiano). e o grupo dos Pa
reeis, em Mato Grosso, ,de hoje.
Forças vulcânicas, em derra

mes constantes, aluviais podero
sas, dobramentos secundários.
forem diminuindo as dístâ-cías
entre as ilhas, foram recuando
o mar, ordenando-o em três
grandes canais que, hoje, têm
nomes de rios ou bacia de rios:
Orenoco, Amazonas e Prata: rios

que desagúem um grande lago
central que se desfaz progressi
vamente nos pantanais moderno
centro' continental, (Mato
Crosso, Paraguai).

III

Qual a Climática primitiva', n�s
sas ilhas sugentes das evolvén
elas fisioquimicas do magma,
provocadas .pelas reações núcleo
Iísíces internas?

O Continente Sulamertcano, á
feição moderna, jamais sentiu

glaCiações que abateram sôbre
8S Ilhas primitivas, Ventos trans
versais e quentes oriundos dos
centros de vulcanismos, arrasta- ,

ram-sa contra as massas em
COntacto com o mar cósmico
g!'lado e produziram ciclos vio
lentos de opensação e precipita-

. ção, completando as aluvíonais
erosivas.

Nês�e instante, fatores iniciais

,

Fisiogeografia
,

Sulameticana
Por: A. Seixas Netto

de economia estariam evoluindo

paralelamente ao fatalismo geo-
fisico? r

Os fatores de economia eram

ou seriam, pois, tipicos biológi
cos, resultantes da astroquimica,
provindos do Paleozõco: itrtlo
bítas, espíríferes. graptólitos,
seguidos por labirintodontes, '

protofasmas e produtus, dentro
d'uma flora paupérrima com

pasta de criptógamos que se

deveriam extinguir, - (fossilizar),
-, no decorrer Mesozóico cedendo
lugar a um mais amplo fator de
economismo biológico amonitas,
belenitas e cera titas; super- bío
logismos d'onde eclodem os

répteis enormes, os agudos, as

aves como o arqueopterix, cujos
residuos modernos seriam jaca
rés e condores. Surgem as flo
restas de angiospermas, (pal
emíras)-, e coniferas, estabele
cendo as bases econômicas das
modernas florestas de pinheiros.
Prossegue já o enchimento

aluvial do tríángulo-mar entre
o Planalto Guiano, os Andes e

o Brasil, compondo, por escor

rimento, o eixo Patagónico. Re
forma-se o economísmobíológícc
no Cenozóico amerrcano, dentro
dos notáveis limites marinhos
em constante recomposição e

regressão:
.

Cerítas, numulitas
e alguns' mamíferos, como o

phsnacodus, um primitivo cava

lo. (O cavalo moderno, estágio
atual do protohippus. não exis
tiu na América do Sul). A pare
cem as gramíneas e os vegetais
típico andínos,

No Quaternário. - (moderno)
erravam, pela Ilha Brasil, os

mamíferos gigantes; os maga
térios. os mestodontes, Talvez
o homem-fossíl tivesse eclosão
nessa Ilha: Nos Andes, não.
Continua no próximo número

Vacinação' de Cães
Avisa-se aos srs. proprie

tários de cães que se en

contra nesta cidade o sr.

Jorge Soares de Aguilar que;
por iniciativa particular, es

tá vacinando cães contra a

raiva, como medida preven
tiva, prestando serviço a do
micilio.

Pedido de vacinação:
HOTEL HUMENHUK
ou pelo fone 108

Jorge Soares de Aguílar.

'Compre a preço justo
'

Uma calça de vinco permanente
UMA CALÇA DE

CAS'A PERE.IRA

•

Rua Getúlio Vargas, 8'82

Para Ciência de

Com o Prazo
Edital

O cidadão Francisco Alves
Pereira, Juiz de Paz em exer

cicio da Comarca de Canoínhas,
.
Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

a fibra Polyester Exclusiva da

SUDAMTEX

FAZ SABER aos que o pre
sente virem cu dêle conhecimen
to tiverem que, por êste edital
com o prazo viote (20) dias,
'ficam notificados todos Os tere
ceifas interessados, para a ci
ência do protesto, na Açáo de
Notificação, re querida por
José Duarte Cavalheiro,resi
dente em 'Lageado Liso",Muni
cípio de Major Vieira, contre
sua mulher Etelvina, Alves
Caval'heiro que se processa
nêste Juizo, nos têrmos e de
acôrdo com a petição e despa
cho a seguir transcritos: Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito da Co
marca. JOSÉ DUARTE CAVA
LHEIRO, brasileiro, casado. la
vrador, residente no Municipo
de Major Vieira, desta Comar
ca, por Seu procurador, infra
assinado - advogado inscrito
na Ordem, Secção dêste Esta
do, sob nO. 428 com escritório
e residência nésta cidade, Rua
CeI. Albuquerque, 520, onde
'recebe os avisos e intimações
vêm á presença de V. Excia.,
,a fim de expôr .e requerer o

seguinte: O suplicante é casado
com ETELVINA ALVES CA-
VALHEIRO, pelo regime de '

comunhão de bens, sendo, des
ta forma, por fôrça do artigo
233 do Códico Cívil Brasileiro,
o chefe da sociedade conjugal.
Que. hà 13 (treze) meses, PO\lCO
mais ou menos, 'sua espôsa,
sem que houvesse motivos plau
síveis, abandonou o lar. Que; a
par dêsse abandono, a Suplicada
vendeu alguns bens pertencen
tes ao 'casal e fê- lo sem consen

timento do suplicante, seu ma

rido, infringindo, desta forma,
o disposto nó item II do artigo
e Código supra citados. Que,
agora, tendo vindo ao conheci
mento do referido requerente
que sua espôsa, ora suplicada,
vem oferecendo, para venda,
várias cabeças de gado vacum,
pertecentes ao casal, bem como

outros objetos do mesmo patri
mônio e .aíuda, sem sua autorí
zacão, está praticando atos de

comércio, com evídênte desres- ,

peito ao disposto no item VII
do artigo 242 da lei substantiva
civil, que poderão importar em
alheação .dos bens do casal,
pelas obrigações que venha as

sumir, as quais poderão ocasio
nar sérios prejuízos ao reque
rente, quer, por isso, Com Fun·.
damento no artigo 720 e seguín
tes do Código de Processo Ci

vil, que seja sua espôsa, ETEL
VINA ALVES CAVALHEIRO,
brasileira, do lar, residente e

-íomcíliada no Municipio de
Major Vieira, desta Comarca,
NOTIFICADA, por' mandado,
'que se abstenha da prática de
todos os átos acima denuncia
dos, enquanto perdurar a co

munhão de bens do casal, sob
ás penas de lei e bem assim
sejam, também. por edital, os

terceiros possíveis inter essádos
nas ofertas que vem fazendo

para a venda dos bens comuns,
sob pena de se verem, oportu
namente, acionados para a

anulação dessas alienações, que
não poderão prevalecer, por
serem contrárias ao Direito.
Nêstes têrmos e dando á causa

o valor de Cr$ 2.00000. P. e E.
Deferimento Canoinhas, 30 de
Abril de 1963, (a) pp. Saulo
Carvalho. Está devidamente

Tercei ros Interessados,
de 20 dias

selada com estampilhas Esta
duais no valor de cr$ 22,00,
inclusive taxa de Saúde e

Plameg. Despacho: Notifique
se de conformidade com o Re

querido na inicial. Em 8/5/63
(8) Reynaldo Rodrigues Alves,
Juiz de Direito. E para que
chegue ao conhecimento dos

interessados e· não possam de
futuro, alegar ignorância, expedi
o presente Edital, que na forma
da lei, será afixado no lugar

de costume e puplicado uma

(1) vêz no "Diário Oficial do
Estado" e duas (2) vezes no

Jornal local "Correio do Norte" .

Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, aos quatorze dias
do mês de Setembro de mil
novecentos e sessenta e três. Eu

Zaiden E. Seleme, Escrivão,
o subscrevi.

Francisco ,Alves Pereira
Juiz de Paz em Exercício.

16a. CR • 14a. Delegacia de Recrutamento

Junta de Alisiamento Militar de Canoinhas

Inspeção . de Saúde e Seleção
ATENÇAO CLASSE DE 1945

1) Será convoceda para a preítação do SERVIÇU M ILlTAR
em 1964, a claaee de 1945.

2) Além dOI cidadão. pretencentes à clone de 194.5 lerão
ainda chamado. para o mesmo fim:

'

a� o. da classe de 1944, julgados temporâríamente
"GRUPO "C";

, b) o. convocados de cla.le. anteriores, ainda em débito com

o SERVIÇO MILITAR;
c) OI cidadãos que tendo lido submetidoe à SELEÇÃO e

deeignadoe para a incorporação em organização militar da ativa,
deixaram de apreeentar-ee no. prazo. e local afixado. (INSUBMISSOS).

I

3) A INSPEÇÃO DE SAUDE E SELEÇÃO lerão realiza-
da. nOI dias: 15 a 23 de OUTUBRO de 1963

'

PARA OS MUNICIPIOS DE CANOINHAS - TRES
BARRAS e MAJOR' VIEIRA, apresentação fica assím diatribuida:

DIAS 15, 16, 17 e 18 de OUTUBRO 1963;-. CANOINHAS
(lede), Agua Verde, Campo d'água Verde, Parado, Sereia, Matão,
Serrito, Fartura, Marcilio' Días, Taunay, Salto D'agua Verde,
Campo da. Maçai e Rio Bonito.

DIA 19 de OUTUBRO de 1963: Distritoe de Paula Pereira
'e Felipe' Schmidt.

DIA 20 de OUTUBRO de 1963: Municipíoa de Tres Bar.
rOI e Maior Vieira.

DIA 2l de OUTUBRO de 1963� Distrito de Bela Vista da
Toldo e Iocalidades de, Pinheiros, Barra Mania, Serra da. Mortee,
Timbozinho, Tamanduá e Capão do HervaI.

22 de OUTUBRO de 1963: Palmital, Salseiro, Arroios,
Barreiral, Rio dOI POÇOIl, Paciência do Rufino, Paciência. Arroio
Fundo. Gralha, Entre Hios, Imbuia, Rio Bonito, Rio dó Areia de
'Baixo, Rio de Areia de Cima, Rio de Areia do Meio e Serra do
Lucindo.

23 de OUTUBRO de 1963: Encruziliada, Tira Fogo, Santa
Emydia, Caraguatâ, e OI Faltosos das localidades acima.

4) lí\lSPEÇÃO E SELEÇÃO serão realizadaa no QUARTEL
do 30. BATALHÃO dai POLICIA MILITAR, com início ás 8 horas
da manhã, nOI dia. acima previstos,

'

Canoinhas, 8 de Setembro dê 1963

ai) AGENOR FLORES 2°. Teu. as) DR. JOÃO COLODEL
DELEGADO da 14&. DR,

.

PRESIDENTE da JAM

SERViÇO DE, EXPANSÃO RURAL
ACARESC

, Relatório 1961/62
I

O agricultor é a espinha dorsal da nação. A Extensão
Rural ajuda o agrícultor a produzir mais e melhor para elevar
seu nível de vida. A ACARESC - Serviço de Expansão Rural
em Santa Catarina - foi criada com êste objetivo e vem desen
volvendo seu ,�r8balho progressivamente desde 1957.

No' ano de 1962 A ACARESC foi financiada pelo:
Govêrno do Estado Cr$ 60.000.000,00
ABCAR, USAID, Ministérios da Agricultura,
Saúde, Educação e Cultura
Bancários e outras rendas
Prefeitura Municipal dei Orleães

Cr$ 67.360.000,00
Cr$ 185.665,80
Cr$ 28.276,50

II

O QUE FOI FEITO:

visitas às famílias rurais
reuniões técnicas com agricultores.
demonstrações de método, por meio das quais o agri
cultor aprendeu melhores técnicas de trabalho

87 excurções para observar prátícas modernas em propríe-.
dades bem administradas

.

33 demonstrações de resultado provando' 8 superioridade
da boa técnica sôbre a prática rotineira

138 projeções de filmes educativos
_
7.800 consultas atendidas no escritório

773,384 Km foram percor.ridos na execução do programa

11.351.
3.548
3.474

,

"o
.t ..

'
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Prigorifico Canoinhas 8. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: ,

Cumprindo os preceitos legais e estatutários, temos o

prazer de submeter à vossa apreciação e deliberação o nosso

balanço geral, e parecer do Conselho. Fiscal, relativos ao exercício
encerrado em 30. de junho de 1963.

Além de cumprir o dever da apresentação do' balanço, a

Diretoria deseja comentar, nesta oportunidade, as diferentes mo

dificações na conjuntura econômica e financeira do" país, que no

exercício passado, influiram, evidentemente, na condução e rítmo
.

da construção da nossa Emprêsa.
Por êste fato e outros, é que levam-nos, queremos crer,

a obrigação de prestar aos nossos acionistas e a opinião pública
os esclarecímentos, que nos parecem indispensáveis, para melhor
compreender nossa posicão e situação que, em consequencia
prestamos à comunidade.

Apesar de todas as condições econômica- financeiras pelas
quais estamos passendo. \podemos adiantar no entretanto, que as

obras de nossa Sociedade, prosseguem e estão
, desenvolvendo-se

em rítmo acelerado.
Através dos referidos documentos que evidenciam com

clareza a situação da Sociedade e o investimento no exercício
decorrido, poderão os senhores acionistas fazerem uma' análise
pessoal de nosso emprendímento, permanecendo entretanto a

Diretoria •
a disposição, para quaisquer informações ou

esclarecimentos que nos forem solicitados.

Canoínhas, 17" de julho de 1963.

Francisco Wilmar Friedrich
João Pedrassani
Diretor-Gerente

Diretor Presidente
Alcidio Zaniolo
Diretor-Comercial

Balanço Geral encerrado em �O de junho de;,1963
AT I V O

Disponível
Caixa Geral
Bancos

Realizável
Acionistas conta capital subscrito
Saldo subscrição a integralizar
Imobilizado _

.Gastos de instalação e organização
Terreno 'Invernada

. Construção depósito
Rêde de energia elétrica
Casa dE> moradia N, 1
Casa de moradia N. 2
Casa de moradia N. 3
Construção Frigorífico
Benfeitorias
Máquinas e equipamentos Frigorífico
Máquinas e equipamentos Oficina
Ferramentas Frigorífico
Veículos-Caminhão F-6o.o./63,
Móveis e. utensílios escritório
Móveis e utensílios vigia
Contas compensadas a'tiva
Bancos c/ recibo capital
Carteira de cobrança c/ recibos capital
Ações caucionadas da Diretoria

Somas do Ativo

10..00.8,70.
154.635,30. 164.644,00

23.748.200;0.0

1 .523,389,30
1.426.770.,00.
1u1.1o.1,70.
10.7CO,0.0.

282.7.'50,00.
170.0.0.0.,0.0.
170.00.0.,00.

5.725.655 50.
280.350,40

11.20.6,688,00
28.150,0.0.
10.727,70

1.790. 0.0.0.,0.0.
43�.1 fJ7 ,40.

5.496,50. 23.1'67.936,50

13.751.400.,00.
357,20.0.,00 .

650.000.,0.0 1'4.758.600,00
61.839.380,50

PASSIVO
Não Exigível
Capital Social
Capital realizado

Capital a relizar

Exigível
Contas de Movimento:
Instituto de AP. e P. dos Industriarios
Fornecedores
Obrigações a pagar
Contas compensadas passivas
Emissão de recibos capital
Caução de ações da Diretoria

Total do Passivo

;'

16.251.800.,00
23.748.200.,0.0 40.00.0..00.0,00.

98.956.30
6.821.824,20
160..00.0,0.0 7.Ó80.780,50

14.108,600.,0.0
650.00.0.,00 14.758.600,00

61.839.380,50
,

Diretoria Administrativa:

Wilma, Friedrich Diretor-Presidente
João Pedrassani Alcidio Zaniolo
Diretor-Gerente Diretor-Comercial

" inicius Marcos Altage
Técnico de Contabilidade, Reg. PR. CRC - s.e. sOQ N.

j

26/63.
Diretoria do Conselho Deliberativo:
Oscar A. Werka ,- Estetano Wrublewski - Alfr cdo Seul
tetus (Dr.) - Rivadávia R. Corrêa (Dr.) - Arno C.
Hoffmann »: Orlando Olsen - João CoZodeZ (Dr.} - Ostealdo
,5. de OZivMra (Dr.) - Mário Mussi (Dr.} - [acô Cararo.

PARECER DO CONSELHO FISCAL'
OS abaixo assinados,' membros do Conselho Fiscal do

Frigorífico Canoinhas S,A., depois de constatarem a mais perfeita
ordém e exatidão em tudo que lhes foi dado a examinar, são
de parecer que merecem ser aprovados pela Assembléia Geral
Ordinária, alem dos documentos acima mencionados, todos os

"atos praticados pela Diretoria no réferido exercício.
Canoínhas, 25 de julho de 1963.

.

'"
\

José Guimarães' R.ibas - Tobias Munhoz de Lima
. Ioão riorindo Schadeck - Walfrido Schramm - Armeiindo
Thomazei.

.
. Q

1-" .

'�
'�r, :

I'

},

REGISTRO
.Sebastião Grein Gosta. Elcri·

vão de Paz e Uficial do Registrd
'

Civil de Major .
Vieira, Comarca

de Csnoinhea, Estado de Santa
Catarina, etc;

,

Fez saber que pretendem calar:

Eduvino Hiboski
,
e Ana Maicha

cka. Ele. natural deste Eltado.
naecido em Legeado Liso, olmo
no dia 30 de março de 1929,
lavrador. solteiro, filho de Felicio
Hibovaki e de Don8 Aniêlla Ri.
bovski reeidentes em Rio Novo,
n/m, Ela, natural deste Estado,
nascida em Rio Novo. nlm no

dia 19 de junho de 1933 domês
tjca, solteira, filha de João Mai
chacki e de dona' Nathalia Mai
chacki resideutea em Rio' Novo.
neste município.

- Fáz saber que' pretendem
calar: Salvador Miranda e Maria
Steidel: Ele, natural deste E.tado
nascido em Valões, Pôrto União,
SC no dia 28 de agosto de 1924

operário, solteiro, residente em
. Rio Claro, n/m filho de João
Miranda, falecido e de dona Agui
da' Ferras de' Miranda e residentes
em Pulador, n/ro: E!a natural
deste Estado nascida em Rio
Claro. n/m no dia 17 de agosto
de 1928, doméstica, solteira, e

residente- em Rio Claro, n/ro filha
de Jolé Steidel e de dona Fran
eisca Steidel residente. em Rio
Claro, D/m.

I

._ Faz saber que pretendem
caeàr: Waldomiro Chaves e ROia
Rodrigues Ele natural deste Es-

'I Quando fizer seu itinerário de Dasselo.1
I
não esqueça de incluir uma visita às II ',obras do FRIGORIFICO

CIVIL
,.F

tado, Deicida em Eltivá, Com. de
Mafra SC. no dia 10 de outubro
de 1936 lavrador,. �olteiro, e resi
dente em Florélta Papanduva,
filho de' Salvador Ribeiro Chaves .

e de �dona Merzebará :Bartevicz,
e reeidentes em Campina Jungles
D/m de Papanduva SC. Ela, na
tural deite Estado, nascida em

Florêsta. Papanduva se no dia
31 de d-zembro de 19"2 domês
tica, solteira e residente em FIo·
réta Pepanduva se. filha de Pe
dro Hodriguee fl de dona Antonio
Martin. resideutee em Cariioa
o/m 'de Papanduva se.

- Faz saber que 'pretendem
casar: Antonio, Hodrigues e Leo
cadia Kondras. Ele, natural deite
Estado, nascido em Pspanduva
SC. no dia t-. de junbo de 1940

. lavrador, solteiro, filho de Pedro
Rodrigue e de' dona Antonio
Martins relidente I em Cariioa
Município de Papanduva. Ela,
natural 'deite Estado. nascida em

Carijo8, Papanduva, no dia 20.
de abril de 1940, domêstioe,

.

solteire, filha de Pedro Koudras
e de dona Felicia' Kondras,
residente .em Carijr», Município
de Pependuva,

.

28,9.1963

EDITA-IS'
'Faz .aber que pretendem calar:

João Karvat e Sofia Steidel.
Ele, natural deste Eetado. Dascido
em .Hio Claro, neste município,
no dia .18 de setembro de 1934,
lavrador, solteiro. filho de Antonio
Karvat e de dona, Roselia Kar.
vat, residentes em Rio Claro
ne�te' munieíoio. Elâ, natural
deste Estado, uascida

. em Rio
Claro, neste município, 00 dia
19 de Fevereiro de 1935, domél'
tica, solteira, filha de Josê Steidel
e de dona Francisca Steidel,
fe�identel em Rio Claro, Deite
município.

Aprelentaram OI! documentol
exigidos pelo Có.:!igo. Civil artigo
180.

Major Vieira, 18 de Setembro
de 1963 •

Pedro Veiga Sobrinho
Escreveute Juramentado

, f

,,.

I'

, f

DE ESPADAS 'S. A.

'o .R G A N I Z· A C O E S

Visite em. Curitiba as lojas Az de .Espa-
r

das, 'que coloca'!1 à sua disposição a

mais fabulosa linha d� artigos especia-

o R G A N', Z A c O E S

o PARAISO DOS
CAÇADORES E ,PESCÀDORES

\
lizados em caça e pesca.além de artigos

par� jogos, esportes, fumantes, ferragens,

cutelarias e utilidades domésticas.

\, ......·__R_EP-.RESENT.ANTES 005 FóGOS CARAMURÚ
:

'$.AZ
"

a maior e mais cornpteta rêde sul brasileira de lojas especializadas ,.MONS CELSO. 144' • 15 DE NOV. 232 e
'

RfACHUéLO. 239' • REP; ARGENTINA. 2654 • P. GENEROSO MARQUES 139
.

fONE, 4..0553 (R€OE INTERNA). . CURITIBA,
._-

•

I "

\
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\ 28-9-1963

Prefeitura· Municipal' de '

M'ajor Vieira
DECRETO n°. 32' de 12,8·1963 DECRETO nO. 33, de 12.8,1963 DECRETO nO. 34, de 12.8-1963

Antonio Maron Becil, Prefeito Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira, .Es- Municipal de Major Vieira, EI.
todo de Sente Catarina, 1'10 UIO tado de - Santa Catarina, 'no U80

de ,lIual ateibuições, resolve: � 'de suas atribuíções, e na confor-
midade do que estabelece o n°, IX

EXONER "R A PEDIDO: do artigo 74 da lei n", 22 de 14
Nadir Müller, ocupante do car.' de novembro' de 1947, (lei Orgâ-

go de, Secretârio da
I
Prefeitura nica dos Municipos), resolve.

Municipal de Maior Vieira, 8

contar de 1°. de agosto de 1963 NOMEAR: _'

Jair. Direchnebel, para exercer
Prefeitura Municipal de Major , 'em cara ter efetivo o cargo de

Vieira, em 12 de agoeto de 1963 Secretário da Prefeitura Munici- '

Antonio Maron Beoil, Prefeito pai de Maíor Vieira, Padrão "O"
Jair Dirschnabel, Secretário do Quadro Unico do M,unicípio,

a contar, de 10 de agaito de 1963.

.Preíeitura Municipal: de Major
Vieira, em 12\ de agosto de 196,3.
Antonio' Maron. Becil, PrefeitO
Jair Dírschnabel, Secretário

. .

PreFeitura ".Municipal de' (anoinhas
E' O I T A L

De ordem: do
.

Exmo. Sr, Prefeito 'MuniCipal, torno pú-.
blico que durante O corrente mês'

.

de (setembro), sp procede
nesta Tesouraria e nas Intendências Distritais de Paula Pereira.

Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes
I!Ilpostos: -c

.

A - Imposto, S:/ lndustria e Profissóes (30 trimestre)
B ":"'lmposto Oe Licença (Continuação para Indústria

e qoméréio) (36 trlmestre) -,..
.

Os cóntrrbuíntes que não efetuarem seus pagsmentos no

prazo ref�r�d,�' serão" extraídas 'as certidões para a d�vidai cobran-
ça executiva.:- .

'. . .

� c' .

Carioinh�.s, Ú 'de seteml;>rp de 1.963.

".
I .Clementino E. Pieczarka, Tesoureiro

(. '. ,I

Visto: 'Dr. 'João Colodel,: Prefeito Municipal.

a,

I,
10

r·

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Maior Vieira, Es
tado de Santa Catarina, 00 uso ,

de luall atribuições, resolve:
CESSAR�

A gratificação conoeuida ao Sr"
Gilberto Gochovski, para respon- ,

der pela Inepetoria Escolar Mu
nicipal, a' contar da data de 1°.
de fevereiro de 1963.

.

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, em 12 de agoato de 1963.

'

Antonio Maron B�cil; Prefeito
Jajr Dirschnebet, Secretário

l,
II
o

8

,.

li
I,

o

compre' agora os .

B R.I N Q, U E o o 5,

(,

0,
.

.

' "\'
"

.
,

Vende-se um terreno com 15 alqueires, sendo 8

de herval e 7 terra de, planta, situado 'em Salseiro, tendo
càsa' de morada, paiol e demais benfeitorias..

.

'. q, I, ,';'_ ,:

Informações' nesta regaç,ão. lx

Propriedade
/

à .Venda: e pague-os suavemente
.. sem acrésimo

/

até o Natal,
�

na

CASA· ERLlTA
Vende-se uma propriedade em S'ão João dos Ca

valheiros, com \10 - alqueires de terra de planta, tendo
casa de morada, paiól, mangueirão fechado para criação
de porcos, 100 caixas de abelha re demais benfeitorias.

, , .

Ver e trata� com' o -

propríetárío
.

sr. FREDERICO
LANGER.. Informações com JOltGE PEIXER. / 3x
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�'o'carro que sua jamilia aguardarp�!,. ';.
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Versátil ... .ssquro ... o Simca Jangada � ovetculo de classe mais adequado para os pequenos - grandes' serviços na cidade ou. no eampe.
Conheça-o de perto para julga,r suas notáveis caracterlsticas de 'desempenho, espaço e confôrto! Motor V-8 de 98 HP - Fôrça para,
tôdas as tarefas com réserv'a de potência mesmo quando o veículo viaja com. lotação completa! 3 Sincrds! - Caixa, de marchas com

1a., 2a. e 3a. slncronlzadas.. facilitando as manobras e permitindo' total aproveitamento do motor! -Espa�o para tudo! - O Jangada' leva
.

6 passageiros e ainda tem duas banquetas para mais 2. Amplo, bagageiro sôbre o teto, 4 portas laterais! e grande porta -dupla-ctraseira,' ....

Sistema anti- roubo - Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultna-durável s-cem plástico de alta .

,

qualidade, à prova de' manchas. E tôdas as demais características de excelência que fizeram, famosos .OS mddelos da linhal SIMCAI .
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ELEGANTE, VELOZ, ÊLÉ PASSA ...

'

É UM S/MCA
_t

. .

CONCESSIONARIOS EM 'CANOINHAS
V.' MERHY SELEMÊ' & FILHOS,

. Venha examiná-fo ainda hoje. Co-
, nheça nossos planos de pagamento.,
,

Assistência técnica perfeita através
de oficin�� autorizadas Simca.
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. Rua Paula Pereira, 735 - Caixa Postal 220 - End; Telegráfico \CO;lllercial

E CONTINUAMOS VEHDENDO, PELOS MELHORES PREÇOS' A VISTA OU A PRASO

.'

'DECRETO nó. 35, de 12 8-1.963
Antonio M�ron Be�i1. Prefeito

MUnicipal. -de 'Major ,Vieira, EI.
lado de Santa Catarina, no UIO

de luél etribuiçõee , resolves
I

DESIGNAR;
Nadir MÚller, para responder

pela Inspetoria Escolar Municipal,
com a. J gratificação mensal de
Cr$ 10;000.00 ,(dez .mil cruzeiroí,.
il contar de 2;de agosto de 1963.
correndo -a mencionada deepesa
por contá' -da : verba 3,60-1 do

. orçamento , vigente.
Prefeitura Municipal de M.ajor

\ Vieira, em 12. de agosto de 1963.
. Antonio Maron Becil, 'Prefeito
Jair -Dirscbnebel, Secretârie

.
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PORTARIA de 12·8·1963
.

Antonio Maron Becil. Prefeito
Municipal de Maior Vieira, E..
tado de Santa Catar;na, no UIO

de Iual atribuiçõee, resolve;
r "

•

.

� , éONCEDE� LICENÇA:
.

A Dalila Floree Veiga, ocupante
do

.

cárgo' de Profeaeor, padrão
'''D'' do Quadro, Unico do Muni·'
eípio, .Iotado na Escola Municipal
de Cochos, neste Município, li,
cença' por, um .sno, a contar'da

, data de 1. de maio de 1963, sem
vencimentoe,

,,: Prefeitura ,Municipal de Major
Vieira; em 12 de agosto de 1963.

AntonIO Marcn
"

Becil, Prefeito

Jair Dirêchnabel, Secretário

PORTARIA de 15 de 8·19�3
\ �( �

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal

.

de Maior Vieira, EII.
'tado de Saota Catarina, DO UIO

de lua. atribuiçõee, resolve:

REMOVER:

Iosê Romão Wiginelki,ocupan-
"te do cargo de Professor, padrão'
D, do Quadro Unico do Munieí
pio e .

lotado na Escole Municipal
de Toldo de Cima. para a Escole
Municipal de Rio Claro" neste
Muniçípio, à partir de setembro
de 1963.'

'

Prefeitura Muniçipel de,Maior
,Vieira, em 16 de agosto de, 1963.

Antonio Maron Becil, Prefeito
J�it Direchnabel, Secretârio

.' Propried�de
\ Vende-se uma casa de 9x14,
em t.�rreno·de 4.000 m2, deDtro
do p�rimetro urbano. <

Melhores informações COD)

ALFREDO GARCINDO! 'I
""\''J.

'Assine! Leia! Divulgue I i, >1

Correio 'do Norte,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V. MERHY SELEME & FILHOS

Concessionários •
C O N V I TE'

TEMOS A GRATA SATISFAÇÃO DE CONVIDAR AS
AUTORIDADES E povà, PARA INAUGURAÇÃO'DAS
NOVAS INSTALAÇÕES DE NossA CASA MATRI4'
,ÀS 16 HORAS DE SABADO, 5, DE OUTUBRO,
À RUA PAULA PEREIRA � 735 - CANO INHAS, SC.

"V A LSA AO LUAR"
o grandicso baile que já deixou saudade em Canoinhas

e, que será realizado novamente na "SOCIEDADE, ESPORTIVA
.e RECREATIVA ESPERANÇÀ", no dia 5 de 'Outubro próximo.

NÃO PERCAM ...

Outrossim, todas as sociedades CANOINHENSES estão
convidadas para êste baile.

MÚSICA BANDINHA CONTINENTAL
Na noite do baile será

MO N A R K nova, cólaboração
M o: N

sorteado uma B I C I C L E T A
da fábrita de bicicletas

A R K

$efe'l)iaA-�g�
CÁSSIO mDnTEVERDI

•

,
,

Ser "society" é ser "bem" e ser "bem" é "acontecer" nesta
coluna.

Festa de Aniversário de eCo jornalzinho"
* É lamentável que a firma'RAMONDlNI PUBLICIDADE Ltda,

de Londrina, tenha rescíndido o contrato para apresentação, hoje,
de Francisco Carlos e sua orquestra. Não encontrando outra orques
tra, o Gremio Xv de Julho não teve'outra alternativa senão a de
transferir por prazo indeterminado a festa de ,20. Aniversário de
'0 JORNALZINHO":

•

,Como noticiei na edição passada, a Direção Social, do "XV de
Julho" havia organizado uma publicidede que certamente teria
produzido bons resultados, convidou especialmente tôdá a imprensa.
do norte, catarinense e do Sul do Paraná e a realízação do Desfile
de Chapéus de Hothy Day teria, sido mais um" consíderavel motivo
'para Q sucesso dessa promoção.' ,

' \

.Para não passar totalmente em branco o 20. Aniversário de
"O JORNALZINHO" êle circulará na próxima semana em edição
especial' enquanto aguardamos nova data' para a realização do
"'grande" paüe,

ccMlss '6rotinho'" de Rio Negro e Mafra
,

Como acontece todos os anos, os estudantes do Colégio Comer
ciai de Rio Negro escolherão hoje em grandioso Baile na Sociedade
Vitória, a "Miss' Brotinho 1963 de, Riomafra", Rítmosf'da Medicina de
Curitiba será o conjunto responsável pela. animação dessa tradícío
nal festa da mocidade riomafrense.

Baile dos Vestidos Brancos •

Promovido pelo Club Apóio realiza-se hoje em Porto União
da Vitória o Baile das Debutantes de 1963, que será animado pela

, fabulosa Orquestra de Walter Machado. Serão, apresentadas à .so
ciedade das cidades "gêmas" as seguintes meninas-moças: Regina
Lúcia Silva, Yara Mansani,! Divoeny Julieta Cabral, Orsítína Bertollo
te, Nelfani Marques, Edílmarí Alcioni Zanoni, Gislairr:e Costa Ferreira
Mariza Mazurechen, Osminda Portella, Lilia Calomeno, Maria Deni-
se €osta e Glória Fanha. '"

'

, O Baile dos Vestidos Brancos do Club ApóIo será o acomte
cimento "top" no final do nôno mês no norte Catarinense.

Baile da Primavera � .

ma 18 de outubro em Canoinhas apresentar-se-á numa
promoção do Club Ganoinhense a Qrquestra Tropical Ritmos, sob a'
direção do Leonel, famoso trombonista da bela-cap, Durante o Baile
da Primavere, será aprentado interessante show-revísta- a cargo -de
Jafar, o mágico do filme Europa de Noite e de .Mara Silva, cantora
de renome .da paulícéía,

A la. festa da nova diretoria -do "Oanoínhense", tenho,
certeza, revístír-se-ã de sucesso ....

Gente e. Noticia '

* Muito interessante a sugestão apresentada pelo "observàdor"
'do Jornal Barriga-Verde de realizar tardes,dançantes no andar
superIor da SBO. A ideia pode ser positiva, mas o resultlido e
negativo..

* Como voltou a acontecer, amanhã, a partir das 16,30 horas,
reunião-dançante no Club Canoinhense. '

'

* Nasceu o jornal n. 7 de Canoinhas. Trata-se do "Urro na
"

Mat-Cap", editado 'pelo Lions Glub de Canoinhas, Uma grande
iniciativa e um dignificante exemplo. Parabens, '

* Domingo reuniram-se no "Canoinhense" para animado
bate'papo ao som de selecionados LPs figuras expressivas do nosso
"jovem.set". ,

* Encontra-se em franca atividade a construção da séde
campestre de Democrata Bolão (\)lube em Marcílio Dias.

" ,* Amanhã, último dO,mingo do mês. deverá reunir-se nova
mente a Sociedade Amigos de MaTcílio Dias para almoço Festivo no
Stand 'de Tiro.

A Frase .da Semana
,

"Borboletdando" passei mais uma noite vazia sem encontrar
a Rainha das Flôres. t CYRO ELHKE

Última
"Ela" continua a 'Ücupar os pensamentos 'coloridos e: nêste

momento, por ironia, talvez, ouço no meu, pequeno rádio "o que
Bera, de mim agora"...

.,

NOTAS ESPARSAS
J r •• ,

ANlvERSARIAM-SE
Hoje: as sras. dnas. Jacira

esp. ao Sr. Jorge de Oliveira,
e Maria esp. do sr. Francisco
Carvalho; exma. viúva. Sr a.

dona Olivia Ehlke, res. em.

Joinuille; a srnha. Mal'guit
Freisler; os 'srs. Jonas Wendt,
Ildefonso Knoll e Alexandre
B/osfeld.
Amanhã: ás sras donas:

Carmela esposa do sr. Aury
Ferri Pedr assani e Ieda esp.
do sr, Antonio Grein Neto;
as garotas: A� laé Lizabeti
filha do sr. Bernardo Beiins
ki, Arlete filha do sr. Rodolfo
Frantz e Janete filha do sr.

Orlando Gatz: a menina Ma.
ria de Fátima filha do sr.

Epaminondas Simões; os

.srs.: Dr. Zacharias Seleme e

Eraldo Lessak.

Dia 30: as sras. donas:
Elsa esp. do sr. Bel nardo
Mptzgér e Ana esp. do sr.

•Augusto Br?ss; a srta, Olga
Greffin; (l menina Lídia filha
do sr. Estdano LucachzJlski;
os S1'S: Nivaldo Todt, Julio
Gouçalves

\ Corrêa Filho e

Rodollo Schr?ide.

Dia 1. de Outubro: a sra.

dona Ivone esposa do senhor
Armin ""oetbe1"; aS srtas. A l1e

liaGreifln e Almidu SuiOmon;
as meninas: Salustria,na filha
do sr. TertulianO Leandro e

Sonia Maria filha do senhor
Nery" Cordei1'o; os senhores:
Nelson Schl'idemantel, Gene
roso de Almeida Prohmonn,
'Ladislau Bilmek, Horst Boll
mann e Raimundô Dambros ..

ki; o jovem Herbert Sachweh,
o' garoto é.-l./bf'rtn ftJh/i do

reador daquela comuna. A fa
mi1ia enlutada as nossas condo
lencias.

x x r

Já eleita a diretoria do Gre
mio Canoinhense, em Curitiba,
que ficou assim constituída:
Pres.: Lindolfo Zimmer. Vice:
Carlos Sachweh Sec .. geral: Odi
val Bartnik; 2. Sec. Alceu Bar
tnik. Tez. geral: Sergio A. Za-

Em Cànoinhas, em visita a

amigos, a exrna. dama, dna. Ano 17 _ t.anoinhaa S. Catarina. 28 de Setembro de 1963 - N 752
Maria Fragoso Gallottí, residente
em 'Florianópolis.

, x ,x x

'Também na cidade, onde dará
consultas até o próximo dia 3
de outubro, Dep. Reneau Cubas.

x x x

Quarta feira, dia 25 houve

inflação de aniversario na resi
dencia do industrial sr. Otto

Friedrich, com os muitos cnm

primentos ao sr. Otto, à sua

esposa, dna. Bela e tambem ao

seu filho sr. Wilma r, aos quais,
embora tardiamente, juntamos
os nessos, com votos de perenes
felicidades.

x x x

-Faleceu, quinta feira ultlma,
no vizinho munícípio de Major
Vieira, o sr. Carlos Karvat, Ve-

SERViÇO DE EXPANSÃO RURAL
ACARESC '

Relatório 1961/62.. III
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GADO LEITEIRO _- Econômicamente, é inexpressiva a

exploração de, gado leiteiro em granjas especializadas. em Santa

Catarina. O rebanho é distribuido entre as propriedades que
contam geralmente com 6 a 7 animais, mestiços, .holandez ou,

jersey, mantidos, em pequeno pas�o formado ao redor de casa.

Há muito trabalho' e pouco leite pois a média de

produção não chega 4 litros por dia por animal, quando .poderia
ser mais' de 10 litros. Racionar o trabalho, alimentar

.efícientemente o gado, melhorar os pastos e os próprios anim,ais,
foram as medidas' recomendadas pelos extencionistas e adotadas

pelos agricultores.
118 faroilias adquiriram gado de raça melhor.
109 famílias formaram capineiras.

. 191 familias melhoraram as pastagens.
234 famílias melhoraram a maneira de alimentar o gado.

x x x

O jornalista e radialísta Melo
Prates, da Radio, Santa, Cata

rina, ,esteve ,em Canoinhas,
quando visitou a nossa redaçao,
batendo um gostoso papo.

x x . X

O Dep. Arolde Carvalho em

barcou, juntamente com sua

exma. esposa dna. ,Divair Zani-
010 Carvalho e cunhada dna.
Leoni Zaniolo Ferreira. na noite

, de sexta feira, dia "20, rumo aos

'Estados Unidos em míssâo

parlamentar.
x x x

O Santa 'Cruz, merecidarnun
te, foi o vencedor do g;r8.nde
clássico de domingo ao ebate r o

Botafogo, de forma cat€'g,),"ca,
pelo escore de 2 a O, DH, 6, o

segunde embate entre as duas

aguerridas equipes.
x x x

sr. Germano Bayerstorff.
Enfim merçe Deus, chegaram

Dia 2: as senhoras donas: as chuvas em nossa região,para
lrmengardt esp. do sr. Hugo sossego e alegria de todos.
Saõatke e Ilda esposa do sr; x x x
.Antonio Cubas; as srtas :

Tereza Tyszka, Diloe Menezes, O vigoroso pronunciamento do

Yolanda Becker e Cerise Ro-> Dep. Aroldo Carvalho a respei
sa; os jovens: 'Alinor Corte to' do abate de pinheirotes re

Filho e Renato Schaffer; (J percutiu profudamente em todo

garoto Pedro Fernando filho o planalto de, Canoinhas. Todas
do sr, Pedro Alves �ieira. 8S Camaras Municipais, de Ma-

tos Costa a Rio Negrinho, es-
Dia 3: exmas vvas. sras. 'tão debatendo o assunto.

donas: Helena Buba, e Geny I

x x x
Wunderlich; a senhora dono
Tercia esp. do sr. Dr. [os« O Gremio 15 de Julho, veio de

«de Olheira; a menina Rosi cair numa fria, para o àD\�nci�·
Tereeinha filha do sr. Osmd» do baile do segundo aníversano

rio Davét; o menino Orlando do seu orgão o [ornalsmho", A

filho do sr. Rodolfo Frohner. orquestra e o cantor contrat8d�s
pão mais virão a Canoinhas, eis

Dia 4: a sra. dona Romil. que o empresario que os con

da esp. do sr: Darei Guebert: tratou, parece ser vigarista.
as srtas: Francisca, Sesco ..

netto e Eliana Pro'coPiak; os

,srS, Werner Mohr, rrancisco
Zaziski e Eltrido Grdjtn; 0/

jovem Carlos Norberto Costa;
os garotos: Francisco de
A, sis filho do sr. Hercilio
Sabatke e Cltiuaio filho do
sr f/(J1st Winter res. em Por;
to União.

Aos aniversariantes, os

sinceros cump,imentos, dêste
semanário.,

• .,', 'Ór I. t

PEl{)S !.�RE§
e .ffaJ D Q)'-"e§ �

,

,

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Gente Nova
, Oconeu' no dia 18 do cor;

rente no Hospital Santa
Cruz o nascimento do garo
tinho MAURO EDSON filho
do casal Manoel.Dona Irene

, Jungles.
/

Muitas felicidades, aoEdson
seus pais, s'ão -os nossos

sinceros votos.

niolo. 2. Tez.: Guida Schreiber..
Orador: Agenor Cordeiro. Os
demais membros serão" eleitos
posteriormente.

x x x

O Governador do Lions, sr.'

Roberto Leyndecker, residente
em Blumenau, esteve em nossa

cidade, terça feira ultima, quan
do foi. homenageado pelos leões
cá da terra.

.

x ,x x

Também o !Centro de Saúde
de Canoínhas, socorreu os nos

sos irmãos psranaenses, envian
do-lhes 1.000 doses de vacinas

, antitífica.

Grêm'io
Canoinhense

tConclusão)
D;lente colocados em prática,
Convém salipntar ainda que
está tendo grande apôio por
parte dp.' todos t<.eus elementoS
assim como de toda capital do

mate. Solicitamos no entanto
integral colaboração dos canoi-
nhenses para que o Grêmio con

siga realmente alcançar sua me

ta e concretizar seus 'ideais.

x x x

"Aumente o horizonte de pro
gresso econômico, cultural e so

cial de nossa terra, colaborando
com o Grêmio Canoinhense de

Curitiba". '

LINDOLFO·' ZIMMER
Gremista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




