
o Governador .,.

vem ai
Segundo noticias, desta vez, vem mesmo, em

visita oficial á nossa terra, 'o sr. Governador do Estado,
que deixou de faze-la, por motivos não justificaveis, por
'Ocasião dos festejos do cinquentenário do município e da,

paróquia. Os nossos votos, para due essa visita seja.
realmente profícua para os canoinhenses, já tão desen

cantados com o atual Governo. Que o cruciante problema
energetic'O, seja de todo solucionado, em praso 'relativa

mente rasoalvel, e no mais, os nossos votos de bôa e

feliz estada na terra fundada pelo seu saudoso progenitor
'O Cél Vidal Ramos, atualmente estagnada, mas com

ansia de crescer e subir, hombreando-se com as demais
comunas do nosso querido Estado.

Prefeitura

Adquire'
de Major I

Vieira
Motoniveladora

o dinâmico Prefeito do nóvel município de Major Vieira,
num esforço herculeo, vem de adquirir possante motoniveladora
afim de melhor atender as estradas' da comuna que dirige. A

compra foi efetuada na firma Exímbrás, Exportação e Importa
ção do Brasil Ltda, com. endereço á Rua Ermilino de Leão, 175,
2°. andar, em Curitiba, pelo preço de mais de dezesseis milhões
de cruzeíros.. A notícia da referida aquisição encheu de jubilo e

satisfação todos os municipes de Major Vieira, pois Major�Vieira
completamente abandonada pelo Governo Estadual, terá, 'O seu

principal problema, estrada, totalmente resolvido, graças aos es

forços da bancada udenista na Camara de Vereadores, onde se

destacaram, neste importante emprendimentos os edis srs. Odilon
Davet e Theodoro Barrankievicz e o Prefeito 'I'oníco, que apezar
de tudo e de todos, que lhe são adversos, tem levado a bom
termo o mister que o povo daquele municipio lhe outorgou. Os
nossos cumprimentos ao povo altivo" do visinho município.

/

Canoinhas já Conta Com Uma
Fábrica de Capinadeiras

Mesmo com as inumeras 'di
ficuldades que a falta de energia
elétrica proporciona, Canoinhas
luta desesperadamente para
emancipar-se industrialmente.
As indústrias locais mantém um

nível de 'produção coadjuvado
pela grande bôa vontade e o

espírito realizador dos homens
de empresa justamente pelo es

fôrço que todos fazem em sgu
dar Canoínhas a crescerem pro
gredir e' desenvolver. O grave
problema de energia elétrica que
se arrasta a longos anos sem so

lução positiva por parte dos go
vêrnos mesmo assim, diaria
mente estamos vendo pequenas
indústrias surgirem aumentando
o parque indústrial de Santa
Catarina. Esta semana visitamos

\
a indústria "mignon" de João
Trierweiler, sita à. Rua 12 de
Setembro, fabrícando carpinadeí-
"ras e arados, máquinas estas

que podem competir com as

melhores do país além destas
máquinas, foices e enxadas, pe
quenos instrumentos da lavoura,
muito procuradas pelo ótimo

I

acabamento com que são
fabricadas.

Tivesse Canoinhas energia
elétrica abundante ou pelo
menos, não sofresse raciona-

4mento, a peqúena indústria de
João Trierweiler, por exemplo,
seria uma 'das melhores do
Estado.

Que atentem para .ísso, os

nossos Governantes., A indus

trialização de uma cidade é a

única maneira de extinguir o

desemprego e melhorar o nível
econômico de uma população.

"Correio 'do Norte" almeja a

João Trierweiler e a todos os

industriais de Canoínhas, os

que com a mesma parcela de

esforço, vem empregando suas

energias em pról do desenvol
vimento industrial, os melhores
votos de crescentes prosperida
des, 'agradecendo ainda a

atenção com que recebeu a

nossa reportagem, da n d o

explicações sobre a fabricação
de carpinadeiras, arados, etc.

.
. X

À 'g r ·a d e c i 111 e n t c
A Madre Superiora e demais irmãs do Colégio Sagrado

Coração de JeIUS, ten'do sido provadas por um golpe tão
doloroso pela insondável Vontade de Deus, vêm agradecer,
comovidas. a todos que trouxeram confôrto e participaram de
qualquer modo de nossa dôr, por ocasião da morte tão inespe
rada da querida Irmã Adele.

Em especial, pedimos que Deus recompense a todos que
assistiram a Santa Missa e acompanharam o féretro ao cemité
rio, apesar da chuva persistente; ao Rvmo. Padre Vigário pela
caridosa assistência e sacrifícios; ao .Sr. Dr. Adyr Seleme pela
prontidão em acorrer: ao Côro Santa Cecília, ao prestimoso Sr.
Capitão Nelson, à Rádio Canoinhas, às cariesimas Irmãs do

Hospital e Lar Santa Inês. aos dedicados Irmãos Maris.tas. às
pessôos que tão gentilmente ofereceram seus carros e, afinal,
a todo o bom povo de Canoinhas.

Deus seja para todos o grande Remunerador!

, Canoinhas. '2 d� janeiro de 1964..

Ano 17 Canoinhas, Santa Catarina, 4 de Janeiro de 196j N ...mero 763

Oirctmcs: H. R. �A SilVA f AlfRm� O. �ARCI���
FONE, 128

bcrente: IlHAS� SHfMl
CIRCULA :AOS SABADOSéAIXA POSTAL. 2

A "SQRBONE" E OS "PARAGUAI,OS"
Todos sabem que i dentro

dêste govêrno da massorca ad
ministrativa, entre' as muitas.
alas descontentes, despontam
duas a degladíarem-se entre si.

A _ dos "intelectuais" agrupan
do o movimento mais jovem

/

Cumprimentos
Recebemos e agradecemos o,

recebimento dos seguintes car

tões de bôas festas: Lojas Unidas
Ltda; Dr. Benjamim Ferreira
Gomes, Delegado da Supra em

Sta. Catarina; Livro Técnico
S.A.; Banco Industria e< Comér
cio de Santa' Catarina, agencia
de Canoinhas, 3. Batalhão de
Policia Militar I aqui .sediado;
Retífica Canoinhas Ltda.; Cotf!P.
Melhoramentos de São Paulo,\ '

Industrias de Papel. W. Meíster
& Cia, Ltda.; Senador Juscelino
Kubischek, Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.; Rigesa Celulose,
Papel e Embalagens Ltda, de
T. Barras; Abrahão Mussi S,A.
Ind. Com.; Cia. !T. Janér Com.
e Ind.; Radio Canoínhas Ltda.;
Livraria e Papelaria Recorde
Ltda. e Livraria Agir Editora,
de Florianópolis; Buchler & Lep
per S,A" .de Joinvile; Gravatex
Clícheria Ltda.; Luiz D. de Mi
randa e familia; Antonio Sergio
Zaniolo; Diretoria e Corpo Do
cente do Cínásio Ssrita. Cruz;
Agro Industrial Bruno Heidrich
S.A., de Rio do Sul; Industrias
Brasileiras de Lapis Fritz Johan
sen S.A.; Dirley Carlos Vícen

tinini, Representante da Fun
tymod, Odival, Amalia e Rosalí

Mary Santos, de Blumenau;
Comissão Executiva Regional
do P.T B. de Santa Catarina;
Henrique Emilio Prellwitz e fa
mílía, de U. da Vitoria; .Depu
tado Paulo Mbcarini e família:
Mader & Seleme S.A., Ind. e

Com. e Exportação de Erva

Mate; Comercial Salfer Ltds.;
Cromocart Artes Graficas S.A.;
'Estefano Wrublesvski; Deputado
Osmar Dutra; Don Robuarldo;
Tte. Agenor Flores, Deputado
'Aroldo Carvalho e familia.

VISITAS
Visitaram nossa redação os

Srs. Dirceu Oliveira e o jorna
lista Waldimiro Soares; man

tendo agradavel palestra.

Aroldo Carvalho I
em sua terra natal

Desde o dia 30 ultimo, em sua terra natal, ri Dep.
\

Aroldo Carvalho, nosso ilustre representante na Camara

Federal, onde tem se destacado sobremaneira no. trato
'dos problemas' do nosso, Estado e especialmente de

Canoínhas e região norte catarinerise.'

A sua excelencia e família, os votos de bôa estada
I

em nossa cidade.

dentro do pessedismo catarí
nense.

E' o grupo "dos planejamen
tos, das estatísticas e dos sonhos
irrealizãveis.

-

São os esbanjadores.
A eles não importa o quanto,

custa, importa que se fale em

planos, reformulação de planos,
planificação, planejamento, me
tas, planos de metas, metas 90S
planos. Esta, a linguagem que
lhes' agrada. E,' é .por isso
mesmo, que a cada semana

uma nova cigla aparece nêste
govêrno das siglas.
E foi daí que nasceram coisas

assim:
O PLAMEG para substituir o

Plano de Obras e Equipamentos,
do Govêrno passado;
O !RASC para que não se

falasse mais em Diretoria de
Terras;
O DORSP substituindo a

CESPE;
'A IPESC para não se dizer

mais Montepio.
'

Atrás destas vieram outras

siglas como BDE, a CODEC e

o mais recente, FUNDESC. Em
meio a isto, vieram \ outros

monstrengos sugadores dos
cofres públicos como Secretaria
Sem Pasta, Secretaria do
Oeste, Conselho do Desenvolvi
mento e outras coisas mais,
tudo saído da fértil imaginação
dos "inteligentes".

O grupo pensante, autor das

siglas pomposas que sempre
agradam ao ouvido do gover
nador, Intitulou-se "SORBONE".
A outra ala, abriga do que o

pessedismo catarinensa tem de
mais arcálco. São os velhos
fundadores do partido. Os tra
dicionais que só conhecem a

política de clientela; a política
feita à base de inspetores de

quarteirão.
A única linguagem que en

tendem é a politicalha.
Tocados pelos, antigos siste

mas, dispõe dos postos admí
nistrativos para usar' e abusar
de expediente político, .

tudo
feito às custas' do poder e na'

base das negociatas e, quando
não barganham com dinheiro,
barganham com nomeações.
A êste grupo que abriga a

fina flôr da rapinagem política
- o outro [grupo considerado
'intelectual 'a "Sorbone" como

se intitulou - houve pC\r bem
denominar de ' "paraguaios",
numa homenagem pouco sim
pática aos seus correligionários.
Entre a "sorbone" e os

"paraguaios" vai capengando a,

adminístração Celso Ramos.

Os primeiros planejam o

irrealizável.

Os segundos aproveitam os

planos para fazer política.

Enquanto a turma da "sorbo
ne" imagina siglas e cria novos

órgãos administrativos; a

turma dos "paraguaios" apro
veita êstes novos órgãos para
entupi-los com nomeações dos
afilhados e a clientela' eleitoral.

E tudo isto acontece muito a

gosto do senhor Celso Ramos,
que conseguiu o ideal para
manter a bagunça organizada
dentro daadministração estadual,
Nisto tudo 8 história resume

se bem:
O grupo da "sorbone" laca

'a Vaca, estaqueia-a; os "para
guaíos apojam o ubre... e o

governador Celso. Ramos? O

governador bebe b leite ...

Enlac�s Matrimoniais
Grande acontecimento 'social,'

viverá hoje, a nossa cidade com
o enlace matrimonial da senho
rita Rosete Murara, filha do
casal sr, Olimpio Murara com o

sr. Niova.Jdo Alves, alto tuncio
nário do Banco Inco em nossa

cidade e filho do casal Vidal
Alves, residente em Orleães,
neste Estado. Ao feliz casal e

seus familiarés, os cumprimen
tos deste semanario.

Também em Chapecó. unir

se-ão, dia sete proximo, pelos
sagrados laços matrimoniais, a

gentil senhorita Dulce Maria

Rauen, filha do casal, o medico

conterraneo, dr. Rubens Carva
lho Dutra e sua exma. esp., com
'o sr. Edgard Dutra, filho do
Deputado Federal, dr. Osmar
Dutra.

.

Correio do Norte, pelo even

to e tendo na família Rauen,
uma das pioneiras do nosso

municipio, uma grande amiga,
leva a mesma, aos noivos e

demais familiares, cumprimen
tos com votos de perenes fe
licidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C(9RR�le De NORTE 4-1-1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Lei nO 71, 10 - 12 • 63
Altera o �rtígo 3° da lei

nO 63 de 9 de setembro
de 1.963

'

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Major Vieira, Es
tado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguin
te:

Artigo 20 - Fica o Executi
vo Municipal autorizado a dar
em garantia de pagamento do

compromisso da Lei, as seguin
tes Cótas Federais:

A) Cóta do Fundo Rodoviário
Nacional (F.R.N) que a Prefei
ra tem a receber até o exercíciç
de 1.963;

B) Cóta do Imposto de Con
sumo do exercício de 1.961/
1962 (75%);
C) Cóta do Imposta de Renda

do exercício de 1.962 - (40%)

LEI:

Artigo 10 - O artigo 30 da
Lei n? 63, de 9 de setembro de
1.963, passará a vigorar com. a

seguinte Redação:

Sociedade Esporti v a Palmeiras
Edital de Convocação

o Presidente da S. E. Palmeiras, usando das atríbuíções
que lhe conferem os Estatutos da sociedade, resolve;

Convocar
a) Assembléia Geral Ordinária dos Associados a· realizar

se na Séde Provisória da S. E. Palmeiras, sito Alfaiataria Maiéski
em Alto das Palmeiras, no' dia 5 de Janeiro de 1.964, às 8,30
horas em primeira convocação, afim de tratar dos assuntos
constantes da seguinte.

'

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

assembléia em primeira convocação fica- dêste já feita a

Segunda Convocação
1 a) Pera as 10 horas do mesmo dia

Alcides Peruci Presidente

'Refaça suas forças" tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira - Telefone, 241

/ c

BIO é grande • mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

A SEÇÃO DE ÓTICA X,
DO

FOTO JOÃO ,II FOTO E ÓTICA"
Oferece Seus Serviços em:

Aviamento de Receitas
Óculos em Geral
Óculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de Óculos
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc'.

Executa Qualquer Serviço do Ramo.
--------,-* • .---------

Adquira Seu Õculos na Seção de Ótica do

FOTO JOÃO "Foto e Ótica"
Que é E.pecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

Executa o Serviço Com Preci.ão.

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Máquinas de Escrever,
e Barbeadores Elétricos REMINGTON
Ferros - Arames .' Chapas • Tubos "M A C I F E "

Sementes" C AMP A N I" .. Farinha U S U R U HY"
Fumo "FIO DE OURO '.

- Móveis "CIMO
, "

Informações com

ITHASS SELEME

·MAJOR
Lei N. 72, 10/12/63
Anula dotações e abre

credito suplementar no mon

tante de 400.000,00

VIEIRA�
Artigo 2° - Por conta do

recurso resultante das anulações
que se refere o artigo anterior,
fica abérto o .crêdíto de Cr$
400.000,00 (Quatrocentos mil
cruzeiros) para suplementação
das seguintes dotações do .orça.
mente vigente:
0-04-3 56,000.00.
0- 20-1 22.500,00
0-20-2 7.500,00
0-40-1 24.000,00
0-44-2 50.000,00
O· 74-1 20.000,00
1-00-1 58000,00
8-21-1 100.000,00
8-83-1 50.000,00
9-91-1 - 12.000,00
Artigo 3° - Esta Lei entra

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário. _ ..

Prefeitura municipal de Major
"Conclui' na 5a. página"

Código
c-
Geral

.

Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de
Major Vieira referente ao mês de Setembro de 1963

RECEITA GERAL DO MUNICIPIO ARRECADAÇÃO
TITULO DA RECEITA Anterior I Do mês I TO T A L

--�--------�������-----��

IOrdinária
a) Impostos
Imposto Territorial Urbano
Imposto Territorial Rural
Imposto Predial
Imposto sobre transmieeão de propriedade

Imobiliária inter- vivo.
Imposto sobre Indústriaa e Profilllõê.
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogo. fi "Diversões
b) Taxas I
Taxa de Conservação de E.tradal
Taxa de A8Ii.tência Social
Taxa para finl educaoíonaie
Taxa de Eletrificação
Taxa de Expediente
Taxa. de custas judiciária. e emolumento.
Texae de Iiecalização e lerviçol diversos
Taxa Cadaetra!

'

Patrimonial
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
Receitas Diversas
Receita de Cemitério.
Quota parteimp. Fed. a/ Combustiveie e Lubrificantes
,. Quota. Parte Impôsto Federal 1/ Consumo

Extraordi ná ria
Cobrança da dívida ativa 65.780,00
Multai 22.732,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 2878.116,00

0.11.1
01111
0.12.1
0.16.1

0.17.3
0.18.3
0.27.3

D) Cóta do Imposto de Renda
do exercício de 1.963 - (50%)

E) Cóta do. Imposto de' CJn
sumo do exercício de 1.963 (in-
tegral).

•

Artigo 3° -. Esta Lei entra
em vigor na data de sua publi
cacão, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira em 11 de dezembro de
1.963.

Ass: Antonio M. SeciJ
Prefeito Municipal

Publicada P. registrada a pre
sente Lei na Secretaria Munici

. pal, aos 11 dias do mês
.

de de
zembro de 1.963" e no Jornal

, Correio do Norte de n? 763.

Ass: Jair Dirschnabel
Secretário -

1.11.2
1.15.4
1.16.4
1.19.2
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.27.1

2.01.0
2.02.0

4.12.0
.

4.13,.0
4.14.0

6.12.0
6.21.0

Antonio Maron Becíl, Prefei
to Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
'decreta e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Artigo 10 - Ficam anuladas,
nas dotações abaixo da Lei Or
çamentária vigente. as seguintes
importâncias:
3-03!2
3-30 .. 2
3-60-1
4-94-1
4· 94-2
9,00-1
9,34-1
9-94-2
9-94-3

70,000.00
10.000)00
10000,00
40.000,00
40000,00
20.000,00
180.000,00
10.000.00
20.000,00

.

Saldo provindo do exercício anterior
Em Caixa
Na Tesouraria

VERBAl
,\OTAL GERAL DO BALANCETE

-----------------------

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO
TlTULOS DA DESPESA

o
1
2
3
4
5
6
8
9

Ordinária
Admiuietreção Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e A9Iistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Induetriais
Serviços de Utilidade Pública
Encargo. Diveraos
Crédito Especial

TOTAL DA DESPESA

Residuos Passivos
Restos a Pagar
Do exercície de 1962

TUTAL GERAL DA DESPESA
"

Fundos Disponíveis
Em Caixa
Na Tesouraria

TOTAL GERAL DO BALANCETE

778.013.90
4147,393.20

ARRECADACÃO
Anterior I Do mês ITOTAL

<,

448.471,00 37.100,00 485.571,00
137.960,00 137.960,00
5.459,00 2.784,00 8,243,00

171.780,00 1.800,00 173.580,00
15.294,60 15,294,60
35.000,00 5000,00 40.000,00

960,00 960,00
1496.955.60 1088.079,10 2585,034,70
147.284,70· 8200.00 155.484,70

109.187,60 109.187,60
2459.164,90 1252.150,70 3711.315,60

24.000,00
2483.164,90 1252.150,70 24.000,00

3735.315,60

: ,

412.077,60 412,077,60
4147,393,20

42.254,00
658.226,00
30.086,00

742.521,10
126.928,00
184.040,70
7.500,00

71.898,00
7.150,20

48.534,90
35.048,50
14.665,00
22,009.00
7.780,00
6.459.00

II-
89.550,00
7.959,70

3.730,00
4.568.00
1.320,00

237.700,00
90(),oo

3.610,00

45984,00
662.79400
31.406,úo

.

980.221,10
127.828,00
187,650,70
7,500,00

1.700,00

5.028,00
505,00

'

454,50
13.728,50

635.00
2�030,00
650.00
450,00

76,926,00
7.655,20,

'48.989,40
48.777,00
15300,00
24.039,00
8430,00
6909,00

.
685.293,80

1700,00
189.280,00
685.293,80 \

17.200,00 106.750,00
7.959,70

189.280,00

5.7>17,00' 71.497,00
3757,30 26,489.40,

491.263,30 3369.379,30

Major Vieira, 30 de Setembro de 1963.

Jair Dirschnabel
Secretário

Antonio Maron Becil'
Prefeito Municipal
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(conclusão da 28. pàgína)
Vieira, em 11 de dezembro' de
1.963.

Ass; Antonio M. Bt3cil
- Prefeito Municipal

Publicada e Registrada 8 pre
sente Lei na Secretaria Munici

pal. aos 11 dias do mês de de

zembro de 1.963, e no Jornal
,

Correio do Norte de nO 763.

Ass; Jair Dirschnabel
Secretário

Lei nO 73, 10/12/63.
Anula dotação orçamen

tária e abre crédito especial
.

no montante de Cr$80.ooo.oo
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira, Es
. tado de Santa Catarina, faz sa

ber que Câmara Municipal de
creta e eu sanciono a seguinte:

LEI:
Artigo 1 ° - Fica o poder

Executivo autorizado a abrir o

o credito especial de. Cr$
80.000,00 (oitenta mil cruzeírosç
para pagamento dos vencimen
tos do Escriturário do Departa
mento Municipal de Estradas
de Rodagem (D.M.E.R.), referen-

Municipal de
te aos mêses de setembro, ou

tubro, novembro e dezembro
do corrente ano.

Municipal de Major Vieira, Es
tado de Santa Catarina, faz sa

ber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguin
te: .

LEI:

Artigo 10 - Fica aberto, por
.

conta do exésso de arrecadação
do corrente exercício, o crédito

. especial de Cr$ 25.000,00 (vinte
cinco mil cruzeiros), para paga
mento de axilío concedido

-

ao

Hospital Santa Cruz de Canoí
nhas, referente dois trimestres
t: meio.

Artigo 2°' -'- Esta Lei entra
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em' contrário.

ArtigQ 2° - O credito objeto
desta Lei correrá por conta da

anulação de igual quantia da'

dotação 1.02.1 do orçamento
vigente.

I

Artigo 3° - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 11 de dezembro de
1.963

Ass: Antonio M. Becil
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a pre
sente Lei na Secretaria Muni

cipal, aos 11 dias do mês de
dezembro de 1.963, e no Jornal
Correio do Norte de n? 763,

Ass: Jair Dirschnabel
Secretário-

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 11 de dezembro de
].963

Ass: An�onio M. Sacil
Prefeito MpniCipal

Publicada e Registrada a' pre
sente Lei na Secretaria Munici

pal, aos 11 dias do mês de de
zembro de 1 963, e no Jornal
Correio do Norte de n? 763.

Ass: Jair Dif'schnabel'
Secretário

Lei N. 74, de 10/12/63
Abre crédito especial de'

Cr$ 25.000,00 por conta dó
exésso de arrecadação.
Antonio Maron Becíl, Prefeito

* -fi M!ti4fti4 di MS-

passou! impossível vê-lo de frente!
.

Somente em nossa loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da Witlys-Overland. Um carro

verdadeiramente luxuoso, ernpolqante e despor
tivo. Conceito revolucionário dê carro compacto,

R'ENAULT
,

UM CARRO QUE SOBE A CABEÇA

Hurnenhuk &
r

eia. Ltda.
EM EXPOSIÇÃO E VENDA

·Basilio

CANOINHAS
rcua Vidal l:ta�os, 2ü3

SANTA CATARINA

Major
lei N� 75, 10/12/63
Aprova contrato firmado

entre a -Prateitura Municipal
de Major Vieira, pelo seu

Prefeito Municipal e a E
xirnbras Exportação e im
portação do Brasil LIda.,
de Curitiba, para aqutslçâc
de uma Motoniveladora
"GAlION"

Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira. Fa
ço saber que a todos os habí
tlintes deste Município que a

Câmara Municipal decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° -- Fica o aprovado o.
contrato firmado pelo Prefeito

Municipal de Major Vieira, com
a firma EXIMBRAs EXPORTA
çÃO E IMPORTAÇÃO DO
BRASIL. LTDa., sediada em

4.'·1964

Vieira )

Curitiba, à rua Ermilino Leão,
175, 2° andar em 30 de novem

bro de 1.963, para aquisição de
uma Motoniveladora "GALION:'
modêlo 503.

Artigo 20 - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, .. 00 11 de dezembro de
1.963.

Ass: Antonio M. Secil
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a pre
sente Lei na Secretaria Muni

cipal, aos 11 dias de mês de
'dezembro de 1.963, e no Jornal
Correio do Norte de N. 763.

Ass: Jair Dirschnabel
Secretário

Noções de Fisiogeografia
.

,

Econômica Sulamericana
I

Por: .SEIXAS NE\fTO
(cont. do número anteríor]

tivo d�s marginais aluvíonicas
andinas de oeste. A Fisiogeo
grafia chilena é um notável

problema geométrloo, na super
Iicie e um magnifico amontoado
de Eras Geológicas, no sub-solo,
desde o magmata primevo, do

primeiro alevantamento andíno,
até hoje. No sentido de seu

comprimento, divide-se, na

horizontal, por definidos para
lelos, em tres regiões: Atacsma,
o deserto da' Cordilheira, esté
ril, seco, brutalmente seco, 80

sopé das enormes elevações,
com um sub- solo poderoso em

metalogenetismo do cosmento
atomico de todas as convulções
geofisicas da primitiva ilha; é,
uma área especifica; definida,
estranha, paradoxal que seja;.'
'áo próprio meio geológica e

geofisico. Centro chileno: de
humos precioso; área defínida :

a uma economia agro- pastoril
intensa. E, por último, o Sul,
a pré antardida chilena, sob
neves e gelos, florestas podero
sas e, dentre o meio, pastagens
cíclícss estacionais. 'Verti-

,

calmente, o paralelogramo
chileno, definido a termo, Delas
meridianos continuados, di�ide
se em três faixas distintas di
versas. A Cordilheira andína,
ao oriente, separa-o das forma-

.

ções continentais do leste, com

poderosa mulhara, como bsluar
te; meia centena de chaminés
vulcânicas de alta perículcaídade
alerta o chileno sobre o telu
rismo ainda em atividade no

profundo magnata, indicando
.

que o Andes não cessou de

evoluir, não escapou de todo
ao fatalismo geefísíco; uma ri

queza de fontes de água-termal,
esquentada à temperaturas altas
nas convulsões reativas do sub
solo. Depois, um vale interior,
entre o Andes e a 'cadeia alu
vial costeira, baixo, cortado

- de riachos velozes .e de

pantanos extensos que evoluem
em ciclo pará lagos, segundo a

incidencia de águas e gêlos da
alta barreira andina. Na Cadeia
Costeira, aluviais que -se vão

acumulando, milhares de riachos,
regatos, rios pequenos, tributam
água ao farto Pacífíco. Terra
triclinada, (da Cordilheira andi
na para o vale central, da
Serrania Costeira para o mesmo

Vale, e para o Pacifico, no

lado oposto), suas águas em

regatos são torrentes velozes,
catastróficas; não têm a cons-

tância dos rios estáveis; têm
o inesperado que a terra-ilha
lhe dá. Ilhas, golfosfiorcos, às

centenas, pela costa meridional.

Não há rios notáveis; há alguns
extensos apenas e violentos às
descidas íngremes como °

Bíobío, o Maule, o Valuívia.
Tudo é função de coordenadas
na terra chilena, Os sistemas
são em ordensdas ou em abcís
sas. O Chile, parece-nos a parte
mais rica do Continenta que
se estrutura; metalogenese e

carbonogénese intensa, b própria
geratriz de telurismo

.

inicial ai
estão as mais riC8S e fartas
minas de Ouro, Prata, Cobre,
Chumbo', Estanho, Pedras de

preciosismo vário desde os

carbonados até os cristais mais

simples. O carvão mineral é
intenso em manífestação. O
deserto é puro nitrato de sódio,
celebre salitre chileno. A eco

nomia mineralógica bastaria ao

Continente. No Sul. as grandes.
florestas fazem subir acima da
verde coberta; férteis araucarlas

que chegam 8 uma centena de
metros de altura. Repouso e

descanso do círcunvotar das

aves de longo curso, e mesmo

reflexo das instabilidades prí- I

mitivas, há pontos ricos em'

co��r o guano de milhares

de séculos; fosfatos: adubo. na
tivo. Um povo remanescente
primitivo, talvez dos Chimus,
inda vive alí extenso em .nú
mero, no sul. nas florestas; são

os índíos Araucários. Há uma

fauna andino-chilena especifica, '

estranha, nativa a esse mundo
das Cordilheiras: Vicunha, gua
naco, lhama, alpaca, guemul e

o famoso leão andino, o pagi.
(continúa no' próximo número)
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE
Hoje: exma. vva. sra. dona

Chalbie Seleme; as sras.
donas: Angelina esp. do sr.
José Indcio dos Santos, Lina
esp. do sr. Bernardo Metzger
e Paula esp. do sr. Guilherme
Mohf; a srta. Ma, ia Geni
Nouak; as .meninas: Regina
Celi filha do, -sr. Felix da
Costa Gomes e Eva Judith
filha do sr. Vitor Burziaki.

,

Amanhã.;-"'a srta. Jane Che-
J
tem Côrte; a garota Solange
Terezinha filha do sr, Orlan
do (Iate; os srs.: Francisco
Spitsner, Alberto Greffin l
'Ildefonso Schindler res. em

Bateias de Baixo; os jovens:
Guida Schreiber e Tuffi
Isphair; o, menino Luiz
Renato filho do_sr. 'Pedro
Kotleuski.
Dia '6: a sra. dona AZmira

esp. do Sr. José Maria Fur..
tado Primo; a srta. Maristela
Colodel; as garotas: Maria
.Josê filha do, sr, José
Portinha e Terezinha filha do
sr, Alfredo :Trapp; os srs.:
DOI ci Gueber t e Pedro T0-
karski.

Dia 7: a sra. dona Adal
siza esp, do sr. Willi Priebe;
a srtat Ivete Souza.
Dia 8:' as sras. donas:

Amalia �

esp. do sr. Jorge
Stoeber 1 e Nadir esp. do sr.

Alvino Kohler; a .garota Ali
bertina filha, do sr. Darcilio
Hostin; os meninos: Ildrio
filho do Sr. Sérgio Oapzki e

Carlos Otávio filho do sr,

Carlos Schramm; o garoto
Rcgério Rubens filho do sr.
Roberto· Radke. \

Dia 9: exmas. vvas. sras.

donas: Gabriela Sabatke e

Frida Kreis; a sra. dona Ana
esp. \ do sr. Aiaide Emidio;
as srtas.: Salua Seleme,
Izolete Terezinha Souza e

Denise Rosa; as snhas.: Ma
gali Fiedler e Walderes lu-'
raci SOQ1'es; os srs.: Sadi
Seleme e,Francisco Sczczygiel.
Dia 10: exma. viúva sra.'

dona Marichem Gomes; a

sra. dona MarCiana esp. do
sr. Ladislau Dambroski; a

srta. Lisete Marilda Cubas;
os srs.: Antonio Borek, Al
fredo Scholtz e Vitor Borges
res. em Major Vieira; o me.

nino Reinaldo filho do sr.
Marcus Franz.

I

Aos aniversariantes, os

cumprimentos sinceros dêste
semanário.

Nascimento
Dia 23 de dezembro foi

enrinquecido 10 lar do feliz
casal Dioair-Ailton Ruthes
com o nascimento de um

robusto garoto que na Pia
Batismal receberá o nome de
CARLOS ALBéRTO.
Ao recem-nascido e seus

pais, nossos cumprimentos.

NOIVADOS
Noiuaram dia 25 p. p. o

jouem Celso Kohler Pereira
com a Srta. Soeli Terezinha
Becker, ambos residentes nes
ta cidade.
- Contrataram casamento

dia 31 último a Srta. Ires
filha do sr. Nelson e Elinore
Jung com o jaoem Frederico,
filho da ooa. Dona Adelina
B. Koller.
- O Viuvo Aluin Wagner,

Sr. e Sra. Arthur Eidam tem
o pràzer de participar o

noivado de seus filhos, Inge
bor«Maria Cristina e Vigand
Eidam, ocorrido no Natal de
de 1963.
Aos noivos e seus progeni

tores os cumprimentos deste
semandr io, almejando-lhes
inúmeras felicidades.

MA�SAS'i
para Vidraças

CASA ESMALTE

Convite: Missa de 300.·Ditf
\

Esposa e filhas do inesquecível

FÉRES MANSUR
(

convidam parentes e amigos para assist�rem as Misssa
de, 30.0 Dia que farão celebrar em intenção de sua

alma, terça feira (dia 7), às 7,30 horas, na Igreja
São João Batista em Ttês Barras" e quinta ,eira'
(dia 9)J às 20 horas, na Mattiz Cristo Rei de Canoinhas. '

Por mais este ato de fé e amizade antecipadamente
agradecem.

Canoinhas, janeiro de 1964. '

N'OT AS
ESP A R S A S
o tradicional e conhecido

Restaurante Guarany, tão bem
atendido pelo seu proprietário
sr. Victor Schneider; será íns- I

talado em edificio proprio, den
tro em breve, sito á rua Vidal
Ramos. No antigo local, contam,
será construido um, moderno
cinema.

x x x

Os bailes de natal e fim de
ano, do Operário e Clube Ca
noinhense, transcorreram anima
díssimos, graças aos esforços e

bom gosto de suas diretorias.
x x x

E por falar no Operario, es

te errou as suas portas, dia

primeiro, ás 21 horas, pois o

Paulinho se entregou para os

para�uaios.

Ano 17 - eanoinhal, S. Gaiarina ,; oi de Janeiro de .1964 - N. 763

x x x

E.(D I T A L
PROFISSIONaL DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
GONVOGAÇAo PARA ASSEMBLEIA GERAL

'l(
CAROINHAS

,A concesstonaría Chevrolet
,

em nossa cidade, nas mãos do
conhecido e dínamíco industrial
sr. Miguel Procopiak, já ha
muitissimos anos, será vendida,
ao que disem, para outro' grupo.

x x x

A orquestra, Amerícano e seu

conjunto, prata de casa, foi,
8brilhantar com 'destacado su

cesso, o revelíon em Palmas,
futurando mais de Cr$ 150.000\00

\

x ::& x

Já em Canoínhas, onde está
sendo muito, cumprimentado e

procurado, ,o nosso dínamíco
representante na Camara Fede-

. ral, Deputado Aroldo Carvalho
e que aqui permanecerá, visi
tando toda 8 região, até o dial5.

x x x:

Também em Canoinhas, onde
vieram passar as 'festas de natal
e fim de ano, os nossos amigos:
Oady Vilela e familia, Osvaldo
Godoy e família. Ilmo Buss e fa
mília. dr. Orty Magalhães Ma
hado Alínor Elias, oSui de nossa

infancia, Waldímíro Soares, dr.
Arno Wolter, dr. Hilton Ri
tzmann e família, dr. Nilo Rio
Bastos e senhora, Odival Rosa
e família, Rubens Seara e fa
mília e outros.

x x x

A família dr. Silvio Mayer
, rumou para a, Guanabara. onde
permanecerá uns 'oito dias.

x x x

O Vereador Braulió Ribas da
Cruz está anunciando sua ida
a Brasílía pleitear auxilios do
Governo Federal para Cano
inhas, já que o Prefeito Muni
cipal não o fez como era do
seu dever e obrigação.

x x x

Varios desastres de eutomo
vei tivemos ·no ano findo com

volantes da ter;a, todos sem

consequencias fatais, felizmente
sendo que destacamos os ocor

ridos com os srs. ,Silvino Voigt,
.
Wiln'lar Fridedrich, Nataniel
Ribas, Farid Nader e, por ul
timo, o sr. Basilio Humenhuk;
na tarde de 31.

ASSOSIACAO
De acôrdo com as determiaaçêes legais e estatutárias conve,

co a todos os Senhores Associados para a reunião da Assemb!éia
Geral especialmente destinada a resolver sôbre a seguinte ordem do dia
Tran.formação De.tA ,A••cciaçâo em Sindicato de Cla••e.

A reunião deverá ser realizada na séde social, à Rua Dr.
Malucelli s/o" no dia 25 do corrente, às 8 horas.

.

Canoinhas, 2 de janeiro de 1964:
Aloisio Pieczarka I

- Presidente,

,------------------------,

Cine .Teatro 'V-era Cruz
A P R ES EN TA:

HOJE - �. 20,30 hora. impróprio até 14, ano•.

INCENDIO DE CARTAGO
e] Anne Heywocd - José Suarez

-'-----'

DOMINGO - á. 13,50 horas - oensuea livre

INCENDIO DE CARTAGO

DOMINGO

-----

à. 16,00 hora� censure livre
aa 19,30 horaa -
a. 21,30 hora. ímp.. 14 ano.

Certa Casa de Chá em Kioto
'cf Clenn Ford - Donnal O'Connor - James Shigeta

Miiko Taka -vMíyoskí Umeki ,

20. Feira - à. 20,30 hra•• Imp, até 14 ano. - REPRISE
,

30. e 40. Feira - ã. 20,30 hora,' - impr. até 14 anal

Sombras' No Fim da Escada
"

, cf Robert Preston - Dorothy Meguire - Eve \

Raden - Angela Lansbury
Nenhum filme revela os segredos do matrímonío com

tanta audácia como êste.. Nada há a temer no fim da.
escada se temos algtiem que nos, jude a subi-Ia com

carinho e compreensão!!!

5a. e 6a. feira, -:- à. 20,30 hora. � Impr, até 14 anal

ASSASSINO N. 1
e] Werner Klemperer - Ruta Lee - Donald Buka
A vida infamante do maior criminoso da história! ,

, Violento! Cruel! Verídico A história de Adolf Eichmann
que durante a guerra exterminou, milhões de Judeus.

Dia .. 11 • à. 20,30 hora. improprio até 14 anoe

EU, O AVENTUREIRO
cf TONYí AGUILAR

Dia; 12 • à. 13,30 horaa - len.ura livre

EU, O AVENTUREIRO
----'-

Dia .. 12 .. àc 16 - 19,30 e 21,30 hora.

HELENA DE TIRÓIA
Cf RossANA' PODESTA - JACK SERNAS

.' A paixão de HELENA por PARIS gerou a
Imais sangrenta

guerra da história! O fabuloso espetáculo de seis milhões
de dólares! HELENA beijou PARIS com fúria e paixão ...
cometia um p,ecado e de seu pecado resultaria uma

glllerra' que duraria dez anos destruindo Tróia!!!

,--_..1------__------------..,

.RETALHO'S =,RE1ÀLHOS •

Cf mais RETALHOS .Jr
estão sendo vendidos com

,

nas 'Lojas Unidas
300/0 de

Lida.'
DESCONTO

Aproveitem
durante o mês, ,de Janeiro

mais esta sensa�iDal oferta �das

UNIDAS
onde· se encontram a venda' os· melhores tecidos pelos'menores preços da cidade.

,
\ J .,� ,.
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