
o Deputado Arobdo Carvalho em Florianópolis tornou todas as

providências necessarias junto ao Departamento Nacional de Obras e Saneamento

para o imediato início das obras de abastecimento d'água à cidade. de . Canoinhas,
com o aproveitamento dos poços artesianos aqui existentes; inclusive inicio das obras

de saneamento da baixada do rio Àgua Ver"de.

Convidou, outrossim, o Engenheiro
companhia no próximo dia 3.

para execução

chefe

/

de fevereiro e

destas grandes melhoramentos

do DNOS a visitar Canoinhas, em sua

ultimar as demarches necessanas

à Capital Mundial do Mate.

no

de 64
favo( da terra natal

,
-

Anuncia-se auspicioso para li nossa terra, sem dúvida, o

ano de 1964. E' que,
.

por obra do Deputado conterrâneo,
AROLDO CARVALHO, estãô consignadas na vigente Lei de

Meips do Govêrno da União,' publicada no Diário Oficial
de 27 XII-1963, em suplemento ao N. 247, dotações que visam o

encaminhamento e a solução dos problemas que há anos desafiam
.• argucia e a capacidade de realização dos nossos governantes.

\

E não houve setor que o Deputado � Aroldo Carvalho
deixasse descoberto, sem' pleitear do Govêrno Federal o auxilio
que nos deve. Desde a eletrífícação ao reflorestamento; do
fomento à suinocultura e ao desenvolvimento agrícola; do
saneamento à educação e cultura; da saúde e assistência social
às obras de urbanização de vasta área próxima à cidade. .

Canoi�has
li

Oreamento
.

�
r

O trabalho de AROLDO CARVALHO

.

Pera conhecimento dos nossos leitores vamos enumerar

algumas dás muitas dotações orçamentárias que resultaram de
em=ndas cio Deputado Aroldo Carvalho / e que constam do
Orçamento da República: '.

I

,I.
Ministério da Aeronáuflca - à página 98 -

pa a a construção de campos de pouso, está incluído o Município
de Canoínhas num grupo de municípios contemplados com a

dotação de trinta milhões de cruzeiros, Incluíndo-se, ainda; Três
Barras e Papanduva, tambem beneficiados pelas emendas do

deputado co�terrân�o. \

Ministério da Agricultura .. à página 147,
sob item 49 - Para fomento a

- suinocultura no Planalto de
Canoíuhe s, mediante convênio iom as muníctpalídades da região
VINTE MILHOES DE CRUZEIROS.

'A página 153, sob item 41 - Para 8 realização da III,
Exposição Agro-Pecuárte de Canoínhas, promovida pela
Assocísção Rural e ampliação do Parque CINCO MILHOES
DE CRUZEIROS.

'A página 183, sob ítem N. 110 Para instalação e

aparelhamento da usina de pasteurização de leite na cidade de

Canoinhas, diretamente ou mediante convênio com a municipali-
dade - DEZ MILHOES DE CRUZEIROS.

.

(

Ministério da E.dUcaçã.o e Cultura

Página 269' - Ao Ginásio Santa Cruz - de Canoínhas,
pela verba da Campanha Nacional de Educandários Gratuítos ;

CINCO MILHOES DE CRUZEIROS.

Página 275 - 'A Escola Normal tio Colégio Sagrado
Coração de Jesus. de Canoinhas TREs MILHOES DE
CRUZEIROS pela verba da CNEG.

Págtna 291 - Ao Ginásio Santa Cruz, de Canoinhas,
DÉZ MILHOES DE CRUZEIROS, para instalação de um Ginásio

/ Industrial, a ser' aplicada pela Diretoria do Ensino Industrial.

Continuaremos nas proximas edições divulgando 8S

emendas do nosso Deputado, Incluídas no Orçamento de 1964;
publicando. também, as relativas a Três Barras, Major Vieira,
Monte 'Castelo, Pspanduva, Itaiópolís, Mafra. Irineópolis, alem de'
outros municípios dá região que contam com o trabalho" do
deputado canoinhense.

.

Luz para Monta Castelo
Aroldo Carvalho, que lutou e conseguiu iluminação' pú

. blica e domiciliar para 'Papanduva e Major Vieira, empenha-se.
agora, na conquista de igual beneficio para Monte Castelo, um

pedaço da sua terra natal.

Sem cogitar da filiação partidário do Prefeito JovinQ
Emidio, preocupado, 'apenas, em servir, a coletividade, lutou
bravamente e conseguiu incluir no Orçamento 'de 1964, página
683. item 15, a dotação de DEZ MILHOES DE CRUZEIROS,
com a seguinte destinação: "para instalação dos serviços de

iluminação pública e domiciliar em Monte Castelo, aquisição de

equipamento e construção da sede de distribuição,' mediante
convento com a Prefeitura Municipal".

.

E o Prefeito Jovino Emidio sabe que para a liberação da
verba também contará .c�m o apôio do seu amigo e conterrâneo,
�eputado Arold� Carvallío, que já lhe fêz ciente de seu propó\
SIto de prosseguir empenhado na luta atê 'a entrega do cheque
do Ministério de Minas e Energia.

- I

em

Numero 767Ano 17
,

Canolnhas, :.,anta Catarina, 1. de Fevereiro de 1964

Diretores:
\

R. R. nA SilVA [ AlfRfOO O. �AR�I�OO ,
- I ôerente: n�ASS' SmM(

CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

\ J

(jovernador Pernoitou
na Estrada em Seu
Regresso do Oeste

'�!�m���!�eu ���!� . Ou t ra
gida, a notícia do· passamento
de Frei Roque, ocorrido em
Blumenau há dias da semana
passada. É que Frei Roque, gran
de amigo da cidade, foi nosso
vigário pór duàs vezes,. DOs'
períodos de 1932 a 1934 e

-

de
1941 a 1945, quando daqui par
tiu em de.finitivo, visitando-nos
vez por outra. Contudo, man

tinha contacto permanente co
nosco, pela' imprensa Canoí
nhense e, também, por corres

pondencia com muitos de seus

amigos. Sacerdote, dos mais

piedosos, conduziu' no ssa Paró
quia, com zêlo e dedicação"
motivo, por isso, de sua .grande
afinidade com o nosso municí

pio, que chorou o seu desapa
recimento, Na noite de segunda
feira última, na Matriz Cristo
Rei, foi celebrada Santa Missa,
com grande afluência, pela alma
do piedoso pastór. Que Deus o

tenhe no' Reino dos Céus'.

O governador Celso Ramos
nã6 tem' vocação para Amarildo

porém regressou possesso de
sua última viagem ao oeste
catarinense. O retôruo do go
vernador da cidade de Concór
dia estava. previsto para segun
da-feira, data em que realmente
deixou aquela cidade. Ocorre

que, em meio à. estrada, teve o

SPU carro «encalhado» e viu-se

obrigado a pernoitar no local.
Uma situação bastante incômo
da, principalmente em se tra
tando d'e..._um governador de
Estado. Irritado, o senhor Celso
Ramos desistiu de viajar por
terra, e tomou um avião na

cidade de Lages queo trouxe
à Capital.
Sofre o chefe do E�ecutivo,

na própria carpe, as consequên
cias da sua administração.
No oeste, como em qualquer

outro ponto do território bar

riga-verde, a situação é a mes

ma: péssimas rodovias e transito

impossível.
.

\
Assim o . governador esteve

«encalhado» e pernoítcu na

estrada.

Balsa eo em

de Ponte'vez
Parece incrivel, mas é verdade. A tão prometida. pon�

sobre o rio Negro, na divisa do Paraná, entre os municípios de
Três Barras e São Mateus do Sul, foi, convertida, por obra e

graça do 'Governador do nosso Estado, em outra balsa, cujos
primeiros madeirames para a sua construção, já se encontram
nas barrancas do mesmo rio. Ora; isso não é possível, mõrmeate
na epoca atual. � construção de uma nova balsa, protelará, por
muitos anos, a construção de uma ponte no local, o que é natu
ral e meridiano, com novos atrapalhos e prejuizos inumeros para
todos." Contam que levado o orçamento do empreendimento ao

sr. Governador, orçamento na base de mais de três milhões, o

Estado de Santa Catarina, contribuiu com 8 metade das despe
zas, selando, assim, em definilivo, a construção da tão prometida
e falada ponte, .sonho e anseio ,de muitos. Temos para nós, que
um �ovimento de envergadura, envolvendo todas as classes,
daqui, T. Barras e São Mateus, evitaria esse absurdo. Com a

Associação Industrial' e Comercial de Oanoinhas, á frente, com �-a
colaboração �.o, executivo e legislativo dos municípíos interessados
o absurdo seda obstado e uma ponte, mesmo de madeira, aten
deria a todos. Ha pouco, ha umas três semanas, o sr. Ney Braga',
Governador do Estado do Paraná, inaugurou. na estrada U. .da
Vitória a Curitiba, no rio Bariguy, nas imediações da Lapa, Uma

imponente ponte de concreto, ao lado de uma antiga, porém
mais estreita, que servia a região. Comentam em São' Mateus do
Sul, que o pensamento do governante paranaense é <) aproveita
mento desta antiga no rio Negro. Assim, os dirigente de nossa
associação, que tantos beneficios já carrearam para Canoínhas
em memoráveis campanhas, num movimento alto, com entendi
mentos imediatos com as autortdadea do nosso Estado e 1:lo
vizinho 'Paraná, conseguiam, te:mos: certeza, com a' ajuda--;e
colaboração, tambem, do nosso confrade, ú jornal "Barriga- Verde"
o objetivo comum, que é. uma ponte, unindo ainda mais, uma
grande região e dois importantes Estados, pelo desenvolvímentó
do nossoBrasil.' , '.f .

v

MudanV8) do Secretariado
Os circulos políticos ligados ao. situacionismo anunciam

como inevitável a mudança do Secretariado do Govêrno Celso
Ramos. A exemplo do que vem ocorrendo em outros Estados,.
em .que seus governantes ativam-se- na mudança do seu quadro
político-administrativo, com alguns já contando com uma nova

equipe de, auxiliares diretos, em Santa Catarina está sendo
aguardada a modificação da composição político-edmínistrativado
Govêrno, Sendo um ato de rotina política, porque consequencia
de um preceito constitucional de que se pode fazer valer o

Poder Executivo, no sistema presidencialista, uma 'restruturação
das bases políticas e administrativas do Govêrno não alcançaria
uma outra repercussão.maior se não fossem conhecidas as razões
superiores .que estariam determinando a medida política. do'

situacionismo, uma vez que circunstancías de ordem político
partidária diretamente vinculadas ao pessedísmo sé ressaltam
para 'precipitar uma atitude do próprio governador que estaria
sem condições para sustar as pressões que procedem dos setores

que integram o sistema de fôrças sôbre o qual se assenta a

candidatura do sr. Aderbal Silva ao .Govêrno do Estado.

A reforma do Secretariado, pois; tornou-se imperativo
político. visando a sustentação das bases da candidatura pesse
dista, que estaria, segundo se comenta, encontrando uma série

,

l \
�

.

(conclue na 3a. página) "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prefeit�raMunicipal de Maior Vieira
TABELA EXPLICATIVA ·DA DESPESA

ID - I TOTAIS
otaçoes -

.

.

Sub·dl,. dos Servo I Serviços
Código IGeral

r Dr'SCRIMINAÇAO

1,2-1964

o

0.0

0.00
G.OO.1

().O�
0.O�.1
0.03�
0.03,.1
0.04
0.04.1
().O{2
0.O�.3
0.21

I �

o�zó
o.2d.1
0.2Q.2

!

0.24
0.24.1
O.2�.2

0.4,;
I

lHO:
6,40.1

OA3
0.431
0.432
0.43.3

6.44
0.44.1
0.44.2
0.44.43

0;1
0.70
0.70.1

0L'l4
0.74.1

Administração Geral
Legislativo - Câmara Municipal
Pessoal Fixo
Secretário da Câmara - Padrão JM

Material Permanente
Aquisição de Móveis e Utensílios

Material de Consumo
·

Material de expediente, impressos, etc.

Despesas Diversas
Serviço postal telegráfico
Assinatura de órgão oficiais
Ajuda de custa aos Vereadores

Executivo .. Govêrno
Pessaal Fixo
Subsídio ao Prefeito
Representação ao Prefeito

Despesas Diversas
..

Despesa de transporte .do Prefeito-
Diárias ao Prefeito a serviço administrativo

Administração Superior
Pessoal Fixo
Secretário - Padrão D

Materilal de Consumo
Conservação de móveis e utensílios
Assistência técnica às máquinas
Impressos e material de expediente

!1:::"'1,

Despesas Diversas
Ser-viço postal telegráfico
Publicação do expediente
Assinatura de jornais e revistas

Serviços Técnicos e Especializados
Pessoal Fixo
Gratificação ao Contador

Despesas Diversas
Despesa de transporte a funcionários a serviço

\

0.9
.

Serviços Diversos
0.90 Pessoal Fixo
0..90.1 . Zeladora da Prefeitura

0.93,
-

8;$}3.1

1

1.0

1.00
U)Q�1
1.002

1.02
1.02.1

1.03
1.03.1

1.1

1.13
1.13.1

1.14"'
1.14.1 .

2

2.8

2:84
2.84.1

2'.9.
2.,94
2.94.1
�t:94.2
:U��.3

3 '!.

3.0 I

"

3.0�.. '

3�03·.1
3.0a.2
3.04".
3:0';1
3.0�:;2

[.
"

Material de Consumo
Para o serviço de limpeza da Prefeitura"

Total dos Serviços de Administração Geral

Exação e Fiscalização Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo

· Tesoureiro - Padrão D

Quebras ao Tesoureiro

Material Permanente
Aquisição de máquinas, móveis e utensílios

Material de Consumo
Material de expediente

r

Serviços de Arrecadação
Material de Consumo
Aquisição de talonários, livros, etc.

DeS:pesas; Divers�s ';' '. .

Percentagem para cobrança da dívida ativa I

·

' .': ' . Total dos se�viç�s de Exação e. Fis�aliza�ão Financ�ira ISegurança Publica. e .A�slstencla .�oclal ISubv/enções, contnbuícôes e Auxllios
. Despesas Diversas

. . .

Ao Estado pi manutenção do Destacamento Policial

Assistencia Social
Daspesas Diversas

.

'

. .

Aplícacão da taxa de assístencía SOCIal

Sepultamento de indigentes
Amparo à mate i mdade e à infância

.

Total dos Serviços de Sego pública e Assistência Social
'�

Ad�inistração Superior
Educação Pública
Material de Consumo
Material didático em geral
Reparo de prédios escolares

Despesas Diversas
Aluguel de prédios escolar�s
Assistência a alunos necessitados

CONTINU A

f' ,.

180.000,00
180.000,00

.50.000,00
. 50.000,00 . 460.000,00

10.000,00
60.000,00
10.000,00 430.000,00

50.000,00 290.000,00

80.000,00 382.000,00

240.000,00

10.000,00
20.000,00
80.000,00

240.000,00

12.000,00

240.000,00
12.000,00

50.000,00

80.000,00

100.00U,0020.000,00 482.000,00
482.000,00

10.000,00 10.000,00
-, /'

,

10.000,00
•

10000,00 -

30.000,00 50.000,00 60.000,00
60.000,00

-

./

10.000,00
50.000,00

12.000,00
82.000,00 I10.000,00

!

VENDE-SE
1 Trator Dexta-Díesel Hidráulico, com os seguintes

implementos:
.

Arado com 3 di.scos
Grade com ::S2 discos

Roçadeira.
1

.

Combinada Allys Chalmers.
1 Combinada Massey Harrys, com motor Visconsyn.

----10 ,. �I------

Possuimos para venda um terreno com a área de
30 alqueires todo destocado, com as seguintes. benfeitorias:
2 casas para trabalhadores; um barracão para maquinários.
Localização: Bugre - 4 Km. da estrada Dona Francisca ..

Ver e Tratar nos seguintes Endereços:
.Moinho Jap Tokarski & Cia. Ltda,

Rua Dr. Almeida Cardoso s/ri - Fone, 262

Tokarski & Cia. Ltda.
Rua Caetano' Costa, 96 - Fone, 2 i 9. Ix

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO II FOTO E / ÓTICA"
Oferece .'

Seus Serviços '�m:
Aviamento de Receitas
Óculos em 'Geral
Óculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de Óculos
Lentes é Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc.

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

Adquira Seu Oculos na Seçâo de Ótica do

FOTO JOAO "Foto e Ótica"
Que é Eepecialieeda, Tem Moderno Aparelhamento e

Executa o Serviço Com Peecisão,

Praça Lauro Müller, 514 . CANOINHAS

Refaça suas forças, tomando

B I GC A F É
Torrado a ar quente

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

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

FUNDADO EM 29/5/1947 Reg. no Cart, Tít. Doc. s/n 844
JORNAL SElV1ANARIO - PUBLICA· SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 -' Cauoinha•• S. C.

A�sinatura Anual (52 números) Cr$. 500,00
,TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncioa: 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 mais Cr$ 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Página inteira os 12.000,00 Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSÉRVACÕES:

Originais de artigo. enviados 8 Redação, publicado. ou

não, permanecerá em podder a me.ma.

A Redação Dão eodolla conceito. emitido. em artigollJ,8nioado•.
----
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I SENSACIONAL CAMPANHA 10 POR I
I

I,
I
I LOJAS UNIDAS
I Rua Caetano /Costa, 553 -, Rua Paula Pereira, 1068I .

I Aproveitem esta maravilhosa oferta. comprando realmente mais barato os melhores tecidos da cidade.

I' '. Lojas' Unida� LIda. - sempre vendendo m4is barato - sempre atendendo melhor.
1 R g••••••BBB••••••••••BB E �a
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Mudança do Secretariado
(conclusão da la. página)

de dificuldades para desenvolver-se dentro da área do
situacionismo.

A saída do Chefe da Casa Civil, cujo ocupante é pessoa
intimamente ligada ao Sr. Celso Ramos, mas "persons non

grata" ao candt-rato pessedista, teria assinalado o início de uma

profunda modificação dos quadros atuantes do Govêrno. Outro
setor visado é a Secretaria da Fazenda, cujo titular, não obstante
ser considerado um técnico em matéria fazendária, não teria
demonstrado sensibilidade política que possibilitasse um maior

. reodimento em proveito das pretensões da candidatura governista.
Fala-se, como provável substituto do sr. Doin Vieira, no

nome do sr. Ademar Garcia, figura proeminente do PSD, e

perfeitamente sintonizado com as reivindicações aderbalistas.
Ficaria, pois, a Secretaria da Fazenda, nas maos de um outro

joiov1llense, uma vez que o Sr. Celso Ramos teria manifestado o

propósito de fazer com que a Pasta da Fazenda permaneça com

Joinville, reduto eleitoral da maior significação no Estado.
.'

Por outro lado, comenta-se na vinda do deputado Pedro
Zimermann para, a Secretaria da Agricultura, o que significaria
o cumprimento de uma velha promessa do Sr. Celso Ramos ao

parlamentar pessedista, e serviria para modificar o esquema
político do oeste, onde a candidatura do sr. Atílio Fontana vem

se. fortalecendo, não obstante a presença do Sr. Serafim Bertaso
D8 Secretaria dos Negócios "do Oeste, pot indicação do Sr.
Aderbal Silva.

Outras alterações deverão ser anunciadas, não obstante o

sigilo das informações, que o pessedismo pretende manter por
mais algum tempo, a fim de não precipitar acontecimentos.

Amanhã, no Municipal, Palmeiras, desta
cidade versus São Bernardo, de U. da
Vitória, numa partida que deve agradar

Afim de não pau"rmol mail um domingo em branco, OI
mentores esmeraldioos do ,Alto dai Palmeiree, acertaram uma porfia
amistosa com o forte esquadrão do São Bernardo, União da 'Vitória,
Paranâ, O referido prélio eltá lendo aguardado com deaueado iate
rêMle dado o equilíbrio de força. dOI doi. contendores, devendo o
estâdio da baixada abrigar grande maesa popular. Na preliminar,
teremos um bom prélio entre aspirante. periquito. com a. esquadra
dô São Josê S.C. de Serra do Lucindo.

.

CORITIBA S.C. em Canoinhas
II< o. dirigente. do Santa Cruz, afim de melhor ajustar leu

elqusdrão para o estadual, estão estudendo a poaiabilidade de trazer
DÓ', dia 16 próximo, o Coritiba S.C. um dOI mail renomados
ecnjuntos do Estado do Paraná. Esperamo. que a8 demarches cheguem
a bom termo, afim de que po.�amu" aui.tir. pela primeira vez em

D�..e cidade, a exibição do fabuloso esquadrão do Alto da Glória.

Atenção -

16 alqueires e meio de terreno, sendo 10 de terra
,de planta, e 6Y2 caiva, otimo erval e banhado para
arrozeira, situado em Palmital no Mun. de Major Vieira.

Três bicicletas, uma récem reformada e duas em

perfeito estado de conservação.
.

Seis cabeças de gado, sendo duas vacas dando leite.

Negócio urgente.' Informaçõ�s' nesta Redação.

Turma de parteiras,
dr. Osvalo Segundo

de Olive,ira
Dia 5 próximo,' com Santa

Missa as 17 horas, na Capela
do Hospital Santa Cruz, deverá
receber seus certificados a pri
meira turma de parteira que
concluiu, neste sentido, um curso

intensivo, a cargo do Centro de
Saúde local. A referida turma
denominou-se Dr. Osvaldo Se,.

gundo de Oliveira, numa justa
homenagem ao médico diretor
do Centro de Saúde de nossa

cidade e supervisor do aludido
curso.

. Registro Civil
EDI'"r AL

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do

Registro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
dt'! Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: Miguel Possidonio da
Silva e Mari,a Melo. Ele, natu
ral do Estado do Paraná, nas

cido em Araucária, no dia 29
de setembro de 1906, operário,
viúvo, residente em Tamanduá,
neste municipio, filho de Tobias
da Silva Rocha e de Dona Pau
lina da Cruz Rocha, ambos
falecidos. Ela, natural deste Es-

.

tado, nascida em Curitibanos,
no dia 29 de outubro de 1922,
doméstica, solteira, residente
em Tamancwá, nêste municipio,
filha de Vergilio Pereira de
M",lo e de Dona Julia Giséla de
Melo, ambos falecidos.

"

. A presentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil, art.
180. Se alguem tiver conheci
::nento de existir algum impe
dimento legal. acuse-o

. para
fins de direito.

Major Vieira, 1°. de, Feverei
ro de 1963.

.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

Churrascaria I D E 4 t
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
I

Rua Paula Pereira, 477

ALUGA-SE
Completa instalação
para engarrafamento
de bebidas,
Tratar a Rua FELIPE

SCHMIDT, 984.

Minha Terra Tem Palmeiras
'ICanção carnavalesca, por um' homem que

lamenta o triste destino imposto a este
maravilhoso Brasil por politiqueiros
inescrupulosos

\

Minha terra tem palmeiras
Onde reina a inflação
Três oez [õ presidente
Deixe ver quem eles são

Minha terra tem palmeiras
Onde reina a intlacão
Juscelino Tez Brasilia
O "Cruzeiro" era bom

, I

Minha terra tem palmeiras.

Onde reina a intlação
[ânio Quadros mandou todos
Foi chorar no avião

Minha terra tem palmeiras
Onde reina a inftapão
João (Ioulart, o comunista
O "Cruzeiro" poz no chão

Minha terra tem palmeiras
Onde reina a inflação
Presidente três vez [ôta
O pior se chama João.

\

Orupo Escolar "João José de Sousa Cabral"
- Matrícula Escolar -

. De ordem do Sr. Diretor do Grupo Escolar "João
José de Sousa Cabra!", faço saber aos pais de aluno!
que a matricula para o ano em curso estará aberta do
dia 5 a 12 de fevereiro, no seguinte horário:

Pela manhã - das 8 às 11 horas

Pela tarde - das 14 às 17 horas

Canoinhas, 23 de janeiro de 1964
-

Martha Gura Kalempa
Respondendo pelo expediente

Prefeitura Municipal de Major Vieira
DECRETO N 39.

Antonio Maron Becil, Prefeito Municipal de Major
Vieira" no uso de suas atribuições, e de' acôrdo com o

item III do artigo 74, da Lei Orgânica dos Municipios :
DECRETÂ:
Art. 10 - A cobrança das rendas constantes

da Lei Orçamentaría para o exercicio de 1'.964, far- se-á
nas épocas previstas em Lei e de acôrdo com a Íegisla-'
ção em vigôr.

, .

Art. 2. - As tabelas explicativas da despesa fixa-
da para o exercício de 1.964, de acôrdo com a Lei n. 69
8-11-63 são as que com êste baixam.

'.

Art. 3. - Este decreto entrará em vigor no dia
1. de Janeiro de 1.964.

Prefeitura Municipa1 de Major Vieira, 8 de no-'
vembro de 1.963.

Antonio Maron Sscil - Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto n. 39 na Secretaria

Municipal, em 8 de novembro de 1963.

Jair Oirchnabel - Secretário3x

. .

O freguês compra 10 metros de tecidos ,e ganha um metro do mesmo tecido como

Algodão ZeFir Xadrezes Estamparias em Geral Brins-
bonificação.
etc. etc.

::l �",
..li:.!�ioIíi.

L TOA.

'.'
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PrefeituraMunicipal de Major Vieira
TABELA EXPLICAT'IVA DA' DESPESA

ICódigo
Geral DISCRIMINAÇÃO I TOTAIS \

Dotações
, Sub·div dos Serv I 'Serviços

3.3

3.30
3.30.1
3.30.2
3.30.3

3.31 '

3.31.1

:3.4
3.40
3.40.1

3.9

3..9.4
3.Q4.1

4'

�.8
4.84
.4.84.1

�.9

4:Q4
4.'94.1
4.94.2
4.94.3

5.

5;2

5.2).
5.2).1

(CONTINUAÇÃO)
Ensino Primário, Segundo e Complementar
Pessoal Fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas
Vencimentos de professores auxiliares
Gratificação 8 professores que regem cursos desdobrados

Pessoal Variavel
Substitutos de professores licenciados

Serviços de Inspeção
Pessoal Fixo
Inspetor Escolar - Padrão A

Serviços Diversos
Despesas Diversas
Construção de prédios escolares e aquisição dos res

pectivos terrenos

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PÚBLIÇ!A

Saúde Púbtica
Subvenções, Contribuições e Auxílios
Oespesas Diversas
Eubvenção ao Hospital S. Cruz de Canoinhas

Serviços Diversos
Despesae Diversea
Desobstrução de córregos e .rios
Drenagens de terrenos alagadiços

I Limpeza de valos, boeiros e sargetas
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

i ,,'

Fomento
(Fomento da Produção Animal
Peesoa] Vãriavel
Gratificação ao Vacinador
TOTAt DOS SERVIÇOS DE FOMENTO

6 Serviços Industriais
6.9 Serviços Diversos
6.91 Peasoal Val'iável ,", '

6.91.1 �"Operário a serviço de limpeza

6.,9.1
6:.$:[4.1

8.r3

�d:�.i!,'
'

• .11

8.2�
8.�1
&.�.1

'

8.22
.�

8.�2;.1
8.22.2

8 .2:3 o'

8 .2.3.1:;
8 :23.2
8.23.3 •

8.24
8.24,].
8.24.2,'
,

8,8.

8.83
8.83.1
8,83.2
8.83.3

8.9_4.2

do cemitério

400.000,oQ
20000,00
20.000,00

20.000,00

96.000,00

200.000,00

40.000,"00

(

460.000,00

96.000,00

40.0�0,ào

60.000;00
60.000,00
60.000,00 180.000,00 220.000,00

60.000,00

72.000,00

220.000,00

10.000,00 82.000,00 82.000,00
INDUSTRIAIS 82.000,00

-

"

193.200,00
240.000,00
193.000,00 626."00,00

Logradouros
,

300.000,00
,

Material de Consumo
?8r� o serviço de ruas, praças e jardins

1 \
'

'Construção e .Conserveção de Rodovias
P�••oal Variavel , '

; I . I ,,'I..' • " • � I

Operários a serviço de estradas e, pontes

.t: �ateria� Per�aneote:, I ;

Aquisição de' veículos

Aquisição de ferramentas

'Mat�rial de COD.UmO
Combustíveis e lubrificantes'
Custeio de / veículos t : ,.

Material para o serviço de estradas e pontes

Deepeaae Diversas

Despeza de transporte de Funcionários a serviço
Fréte de material para ° serviço de estradas e pontes

Hyminação PúbliCa(
M-àterial de Conuioio
Material para o' serviço de. iluminação pública
Ldbrtfícantes pars ° motor

' E!étro-Diesel
Custeio de motor Elétro-Diesel

Oelpe8a� Di�eua., . , . ,
Para aplicação especial em benefício de ordem rural.

consoante o disposto no art. 20, paragr. 2 da
C Constituição Federal, na construção e conser

vação de rodovias

Aplicação da taxa de conservação de estradas

TOTAL DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
;

.. ;

i �JCO N T I N Ú A )

50.000,00

500.000,00

800.000,00
50.000,00

400.000,00
4UO.000,oo
500.000,00

20.000,00
20.000,00

, 300,000,00
309.200,00
50.000,00

600.000,00
100.000,00

350.000,00

/

2.690.000,00

659.200,00.

700.000,00 5.025.600,00
5.025,600,00

N ações de. Fisiogeografia
Econômica Sularnericana

por: SEIXAS NETTO
(cont. do número anterior)

XXX

Ilha Guiana. Venezuela. Este
País, hoje delimitado numa área
de 1.200.000 .quílometros qua
drados, tem, em si, o final dos
Andes e ° inicio do Planalto
Guiana. Está, pois, situado entre
dois mundos antigos unindo-os.
O braço mais oriental do delta
andino penetra a Venezuela; é
a Sierra Nevada de Mérida. O
Orenoco, velho braço de mar,

hoje é rio, é bacia. Escorre
entre os Andes e ° Planalto
guiano, numa extensa planura,
varzea de inundação e s� liga
ao Amazonas, pelo Rio Negro,
atravez do canal Cassiquearé.
Belas florestas e campos exten
sos, nas planícies do Orenaco;
a varze tem ° 'ciclo-estabeleci
mento do antigo Mar e coórde-

I nada com ciclo do Amazonas.
Durante seis meses inunde- se
às chuvas e gelos derretidos
andinos; outro período secam,
inferteis, áridos, ficam desertos
extensos. O Orenoco teria uma

economia de rio, pois as enchen
tes trazem humus ás margens
e fertilizam-nas a ciclos. Mas o

ser está pouco fixado ainda.
Metais como Ouro. Prata, Car
bonificações, extensões de petró
leo e carvão mineral em quan
tidades inexgctaveis; sob os

aluviões e asfalto e o sal gema
são estáveis. No plano, os típi
cos do Grande Pantanal: Hevea
(borracha). madeirai:ne vário:
nas encostas andinas a baunilha,
a salsaparílha, a Chinchone. Os
povos' nativos ali são esparsos
e procedem de tribus fugitivas,
desordenadas pela destruição
dos Impérios Incas e Moysca;
e restos de remotos Caraíbas; .

selvicolas Guaraunos, .Maypuros,
Otomaques, vagueiam uns, sdap

,

tatu-se outros à evolução.
XXXI

Guianas. 'A Terceira Ilha te
Iuríca do Continente que se

forma, que se estabiliza. Sao
450.000 quilómetros quadrados
de aluviões, "pantanos de matas

impenetraveis, litoraneos, ° pla
nalto guiano, a Serrarias do

Tumuque-umac, do Acarai. Pla
nícies orenosas, savanas, jangal.
Os rios correm, do planalto
montanhoso para o norte, para
° mar dos Caraíbas, paralelos,
veloses. encachoados, abrindo
trilha no lamaçal litoraneo. O
clima é cíclico amazoníco, de

preamares e baixamares que
alagam tudo ou tudo ressecam

80 escaldante, sol equinocial
centro. Rica em madeirame é a

'

selva; assim como os Andes se

anestesia com a Coca, a Guiana
dá ao servo de suas matas °

curare, anestesia moderna, e o
balsamo de tolu. No sub-Solo
há ouro mas a metalogeriest' ré
fraca; todavia, nos pantanais em
convulsão química, se preparam
os carvões minerais do futuro
e o petroleo. A bauxita (alumi.
nío) é ali de emanações valiOsas,
Clima inospito, não se tem no.
ticias de tribus estáveis, qUer
dos Caraíbas que 'desceram as
Antilhas, quer dos procedentes
modernos da Amazonía.' Algúns
erram pelo planalto, pela ser:
rania e tendem ao nomadismo
pelas margens do Amazonas
norte equatorial. Econôuna es:
cassa; povoação escassa tem sido
campo de adaptação mongoloide
(coolíes da China ali vivem
adaptados).

Deepeaas diversa.
Para o serviço de cemitérios

i '\: ii' TOTAL DOS SERVIÇOS

g
" 'I Serviç��. de Ütflidade Pública

8.0, Administração Superior
frõ!t> i

,

'

, 'pe�';gdàl: Fi.o•

:1[.. • -� . ,.- -

_
'

8.00;1" ,- li'lsd.àI, - .Padrão A ",;

3.�P.2",il'l;qh.�fe d():D,M,E.�. -,Padrão \

8.�0.3' Operador de máquina
.

8�t, . ,çp��t,I:ução e Conservação de
� . '.

;
•.

I '.�' P-úblicos I

; .1- ••. .:,.

8.q i' I;"euoal Variavel ,

S.U.1' Óperáríos a 'serviço de �rtias 'da séde

200.000,00 838.000,00
838.000,00

60.000,00 60.000,00
�

60.000,00

,XXXII
Eis ° fatalismo geofísico fi

a Fisiogeografia eeonômíca des.
te Continente que se firma a

Ilha Brasil merecerá estudo à
parte ..

(cont. no próximo número);

PROIBiÇÃO>
Max: Watsko, proprietário

de terreno Rural, proximo
ao Frigorifico (Estrada Ro
berto Ehlke) torna publico
que doravante proíbe ter
minantemente a invasão de

seu. terreno, onde o abuso
de inescrupulosos tem lhes
dado enormes prejuisos eII\
suas plantações.
Diante do que, não se

responsabiliza pelo que ve

nha a acontecer aos trans

gressores, pois irá tomar
medidas energicas para pre
servar seus direitos.

.

Ix

PROIBIDO
Fica Proibido a caçada e

pescarias, ou qualquer tran
sito de quem quer que seja
-nos terrenos, roças e bar
reiros de minha propriedade.
Não me responsabilizando

pelo que venha aacontecer
'aos infratores deste aviso.

Waldomiro Gonchorovski
Marcilio Dias 31

Assi�e! Leial Divulgue]
Correio do Norte

PreFeit'ura Municipal de (anoinhas
E D I T A L,

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno públicO
que durante os meses de janeiro e fevereiro, se procederá nesta
Tezourarie e nas Intendências distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes impostos:

A) - Imposto de licença para veículos (caminhões, auto
móveis, motocicletas, etc.

B) - Imposto de licença, renovação e matrícula de cães.

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos nO

prazo acima mencionado, serão extraídas as certidões para a

devida cobrança, executiva.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1.964

VISTO

Dr. João Colodel
Prefeito Municipal

8.9 Diversos
,

8.94
,

8.94.1

Clementino E. Pieczarka
Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PrefeituraMunicipal deMajor Vieira
TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

1 2·1964

Código
Geral DISCRIMINAÇÃO "�I I T O T A I S

J

Dotações Sub.div. dos Servo I Serviços

9

9.0

9.00
9.00.1

9.2

9.24
9.24.1

9.3

9.30
9.30.1

9.34
9.34.1

9.4

9.44
9.44.1

I
6.4-1.2

,

9.8

9.84
9.84.1
984.2
9.84.3

9.9

9.91
9.91.1

9.94

9Y4.1
9.94.2
9.94.3
9.94.4

20.000,00

(CONTINUAÇÃO)
Encargos Diversos
Pessoal Inativo
Peseoal Filio
Aposentados

Indenisações, Reposições e Restituições
Deepesas Diversas
Restituição de impostos e taxas

Encargos Transitórios
Pessoal Filio
Para substituição de funcionários licenciados

Deapeeas Diversa.
Salário familia

Prêrnio de Seguro e Inden. por Acidentes

12.000,00 12.000,00

10.nOO,00 10.000,00

50.000,00

Despeees Diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens móveis e imóveis

Subvenções, Contribuições e Auxilio!
Deepesas Diversa.
Contribuição a institutos de aposentadoria
Pensão à Vva. João F. de Sousa
Emolumentos. Registro Civil e Juiz

120.000,00
14.400,00
20.UOO,00 154.4oó,00

I BO.OOO,oo
20.000,00 100.000,00

Diversos
Peseoal Variavel
Gratificação ao auxiliar da J.A.M. 96.000,00

Deepeeae Diversa.

Despesas emprevistas
Despesas, poltcíais e judiácirias
Aquisição de placas
Para construção da linha telefônica

Total dos serviços de encargos diversos

TOTAL GERAL D'A DESPESA

80000,00
10.000,00
10.000,00 ----.._

360.000 00 556.000,00
•

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 8 de Novembro de 1963.
I

'

Jair Dirschnabel
Secretário

Antonio Maron Secil
Prefeito Municipal

902.400.00

902.400,00
9.400.000,00

[Jgmonstrativo da Receita orçada com

no exercício de 1.963
a arrecadada

ce 'ligo T I T U L O S I Orçada' Arrecad.
G- ."�l��============================================�==========�=========
o 1
G .• - 1
O.: s.:
O 1'73
0.:"5.3
0'J.7.1

11:,4
1 ,,� 4
1 ?? 4·
20jO
�� 'o
412.
4 13.0
4. i'* O
4.15.0
4 '0 O
6 I z.u

6 � 4.1)
6 2C o
6 � LV
6.22.0
623.0

330000,00
30.000,00
140.000,00
100.000,00
80.000,00
3.000,00

120.000,00
3.000,00
18:000,00
15.000,00
40.000,00
2.000,00
3.000,00

140.000,00
600.000,00

2200.000,0'0
300.000,00
54,000,00
1.000,00
1,000,00

1800Q.oo
1.000,00
1.000.00

4200.000,00

Imposto Territorial Urbano e Rural
Irn posto Predial

Imposto si transmissão propriedade imobil. inter-vivos
Imposto sobre Indústrias e Profissões

Imposto da Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistência Social
Taxas de Custa Judiciarias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Renda Imobiliaria

•

Renda de Capitais
Receita de Cemitérios

Quota Imposto Federal sobre Comb. e Lubrificantes

Quota Imposto Federal sobre Consum�
Quota Imposto Federal sobre Renda
Quuta Prevista Art. 20 da Constituição Federal

Cobrança 'da Dívida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Diversas
Multas'
Operações de Crédito
Eventuais

i

352.835,00
39.516,(lQ
496.653,00
190.586,00
132818.00
5.692,00
71.115,00
8.681.80
33.019,50
1l.�00,00
89.010,00

1.000,00

3066.486,00

27.087,50

29.574,90
1240,000,00

,

100.000,00
5919.971.70

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 8 de Novembro de 1.963.

Jair Oirschnabel
Secretário

Antonio Maron Bacil
Prefeito Municip�l

Liga Esportiva Canoinhense
Canoínhas, 15 de Janeiro de 1964

CIRCULAR
Findo o campeonato da' cidade, esta Liga cumpre o grato

dever de justiça e homo em louvor e ao melmo tempo, agradecer
pela cooperação dali Autoridade!! Civis e Militares, inclusive OI Arb�
troa e Auxitiarea, Comércio e Indústria, Clubes participantes, Direção
e Funcionários da Rádio 'Canoinhaa Ltda., Jornais Barriga Verde,
Correio do Norte, O Jorualsinho e ° povo em geral.

. ,

II - A todo. indistintamente, apresenta leUI sineêros agra-
decimentos.

.

, III - Realmente elta Liga, muito deve a09 Clubes parfici
pantes, pela fiél observância das Leis El Hegutamemtos que regem o
nono esporte, pela disciplina, pela ordem, pela técnica apresentada,
pelo esfôrço individual dOI atlêtas, pelo espírito empreendedor, e es

portivo de cada Presidente de Clube, de cada técnico e Juiz. T8j� I'

fatôres concorreram de maneira deoisiva e irrefutavel, para 1)' grande
sucesao e brilhantismo com que le hoveram 08 Clubes participantes,

IV - O Santa Cruz E.C., levantou mui galhardamente e
invicto �o título máximo do futebol da cidade, vários Iatôree coo:'
correram para tal.

DESTACAMOS:
a) • Equipe muito coela

.
.

h) • Aquisição de alguns atlêtaa de fora, de reputação ja firmada
c) • Disciplina
d) • Pontualidade
e) . Competência técnica
f) • Compreensão, amôr a' camiaa, abnegação e esfôrço de _eui .

atlêtae
g) . Interêsse, zêto, amôr ao esporte do lor. Guilherme Prol'

digno Presidente r

h) . Valorosa equipe de auxiliarei
V - Ao- Santa Cruz E. C., nOllla8 calorosae felicitações, por

ter elevado bem alto o esporte da Capital do Mate, ficando em COD'

sequêncie, credênciado a ler um respeitável adversário para OI par·
ticipantes do Campeonato Estadual que le aproxima. Temos certeza
que o Santa Cruz E. C., com seu atual plantêl e Dirigentes será
um difícil obstáculo a ler trauspostc pelos demais participantes. São
proguôsticoa que esperamoa vê lo. concretizado. na CANCHA.

VI • Ao Botsfogo E. C., Vice·Ca!mpeão, que lutou de igual
para igual 00 árdua conquista do ambicionato título de Campeão,
epresentemos noasaa felicitações, pelo honroso segundo colocado, den
tre 011 quatro Clube. participantes. Com lua fibra tradicional, temoli

certeza que representará, como difícil adversário no Campeonato
Estsdual, possue ótimo plantêl, ótimo técnico e ótima direção na

pessôa do ncsao popular IDr •. Sadi Seleme, grande baluarte e esteio
do Botafogo E.C,. OI alvi negrólI poderão até surpreender nêue EI'
tadual.

VII - A S. E. Palmeiras. pela coragem, decisiva e despren
dimento, com que enfrentou sempre seus adversârioa, lutando até o

fim sem desânimo, E' uma equipe que muito promete. AOII Dirigentes
e atlêtae nO!lOI parabéns.

VIU· Canoiuhae E.G., embóra colocado em último plano,
DO entanto foi agraciado com o nobre título "o mail dieciplinado"
é uma equipe composta de at!étal jovens e entusiaetas, que jogam
por "amor 8 camisa" AOII Dirigentes principalmente aos Infl. E�te�
fano Wrubteski, e João Scheuer, e Attétal, noseas felicitações pela de.
cidida cooperação com a LEC.

IX - Ao Exmo. SDr. Maior Décio Iosê do Lago, DO.
Comandante do 3°. Batalhão de Policia Militar, nossos sincêroa agra
decimentox, pela eficiente e imprescíudivel cooperação, quando se

tornava neceasârio um' refôreo da Patrullha além do normal: Oficial.
de fino tr a to, educado. ponderado e justo • a .quem esta Liga tem

como um benfeitor e amigo.
.

X - Aq Esmo, Snr. Ten Lídio João Ferreira, DO. Delegá.
do de Pi.licia, cumpre nos de um dever de iustiça e gratidão pela
maneira gentil, pronta e deciaiva, com que sempre atendeu às soli
taçõea desta Liga, 00 que se. referiu no eficiente .policiameuto. o que'
ocorreu para ii êxito e brilhentismo do campeonato ora findo.

XI - A8 Imprensaa Eacrita e Falada, a LEC, renova BeUII

egradecimeutce, pois sem êsee concurso imprescíndivel e vital, iamMI
o brilhantismo do Campeoneto teria 'atingido uma fale excepcional
haja visto. difusão râpids, eficiente, com penetração num considerâ
""v,.) raio ne açã .. , proporei- .uaudu assim, que muharee de ouvintes e

Ieitores eativessem sempre em dia com ° esporte da Capital do Mate·
durante o Campeonato ora fiodo. A êue!l vitais orgãos, a gratidão
da LEC. ....

XII - A Companhia: Telefônica Gatariueuse, sob a gerê'lcia,
do dinâmico e competente Soro Nelson Moreira, também foi um do.
íatôrea preponderante para que OI irradiações dae disputss contassem

com o restrito e decisivo apoio da Companhia Telefônica, no que se

referiu á lua parte têcnice. Ad Soro Nelson Moreira e demais ele·
mentol que compõe a competente equipe de funcionârios externamoa'

aqui nOIlOI agradecimentos.
.

XIII - Frnalmente. .esta "Liga, torna em público aeus agra
decimento ao Sor Silvj., B>luer. competente Diretor do Expediente,
que não medido sacrifícios para mant.er em ordem e em dia OI com·

plexos lerviçol Ímrocrátic"s delta LEC, em todol letôrel, numa de ..

monstração de eficiente e cabal desempenho de lua miuão, tratando.l.
le de um elemento de confiaoça.
Clementino E. Pieczarkà

Prelidente
Ten. Agenôr Flôres'

Secretário Geral

NUNCA EXISTIU ,IGUAL

rARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfUMICOES,
C o C E I fi n S,
F R IE I R A S,
ESPINHAS, HC.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



L�RE§
o co

.....

e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

PELO ,S

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a sra. dona Janete

'esp. do sr. Raphael Boing;
as srtas.: Ceni Terezinha
Glinski e Terezinha War
denski; os srs.: Frederico O.
Oliveira, Antonio Rodrigues
e Aluàcyr Leão; os' 'iooens:
Aloizio Werdan e Rodolfo
l(och. ,

.

Amanhã�: as sras. donas:
;lIetwig esp. do sr. Antonio
E-". Kohler e Maria esp. do sr.

Boleslau Kitnscien; as srtae.:
Eugenia Senczuck e Domitilia
Bialeski; os srs.: Rodolfo
Auerbach e Miltrm Humenhuk;
o jovem Ino�encio Tokarski;
({J menino Geraldo filho do
sr. Altredo Trepp.
Dia 3: as sras. donas.

Rosi .esô. do sr. Luiz Per.
nanao Freitas, Amélia esp.
do ,sr. Mieccyslau»Boiai ski,
Angelina esp. do sr. Oswaldo
liengâ e Zaga la esp, do �sr.
Silvio Siquira; a snha.Toete
Mqria filha do sr. Miguel
Andruczeoece; os srs.: Severo
Senczuck, Wattrido Haensck
e Vilson Granemann Costa.

Dia 4: as sras. donas:

�l1lfrida esp. do sr, Antonio
'IIfJ,ilate e Maria esp. do sr.

José Stockler Pinto; a meni
na'Maria Marli fitha do sr.

José Greffin; a garota Elsa
Maria tilha do sr, Paulo
SO(Ú'88; os 'meninos: Nivaldo

fil�p do sr. Jovino R.oesler e

Geraldo filho do sr, Alfredo
f}r;_ôsskoPf; o garoto Gilmar
(itlJ,o do sr. Raimundo
Dambroski.

Ernestina esp. do sr. Vicente
Nooack.: Frida esp. do sr,

Jovino R.oester é Maria Ida
esp. do sr. Ziegfried .Oisen;
as srtas.: Zeny Nascimento e

Maril,sa Fagundes; os jovens:
Romualdo Schroeder, Elizio
Preisler, Amilto Froehner e

Sérgio Antonio Bannach.

Aos aniversariantes, nossos
'sinceros cumprimentos.

"-

Enlace Matrimonial
Unir-se-ão hoje. na vizinha

cidade de Porto União, pelos
sagrados laços matrimoniais,
o Jovem canoinhensé, Vinicius
A llage, filho do sr. [osé
Allage e extna. esposa Dona
Bet» Müller A llag e, com a

Senhorita Erika K, etschek,
filha do sr, [osé Kretschek e

Senhora. -

Ao jov,em par e familiares,
os melhores cumprimentos
deste semanário.

Vva. Sofia Prust
Faleceu, dia 27 último, 'no

Bairro do Campo da Agua
lrerde, onde residia, a viúva,
sra: 'dona Sofia Prust. A
saudosa extinta contava 75
anos de idade e deixa os

seguintes filhos: Edmund
Prust, residente' em São
Pascoal) município de Irineó ...

polis; Dona Selt, casada com

o sr. João Rothert, residente
nesta cidade; R.odolfo Prust,
residente em Corupd; Gui
lherme=Prust, residente no

. 'Dia 5: as sras. donas: bairro dr; Campo da Agua
Bllandira \esp .. do sr, João Verde,' Wiegando Prust,
Paulo, Dirce esp! do sr. Dr.. residente no Salto da A'gua
A1:fstides Diener e Esmeralda Verde, neste município, dona
Mepia esp. do sr. Luiz - Paula, casada com o sr. Eu,
Btf;ckmann; a garota,Maria genio Rosella, residente no

Lu,ciá filha do sr. Célio Koh- norte do Paraná; dona Anna,
ler;' os meninos: Mário filho

\

casada com o S�, Willy Voigt,
do, sr. Angelo Alberti( Ismael lesidente no Campo da A'gua
nzdeu fiLho do sr. Oswaldo - Verde e HeUnuth Prust,
'[gviúmi e Ivo filho do sr. tambem residente no Campo
wugufl And,oczevecz. da A'gua' Verde.
Dia 6: as sras: donas:

Niiifa esp. do sr'. Dr. Fer.
nando O. de Oliveita e Eva
esf>. do sr. Severo Senczuck.:
ag-"srtas.: Eunice Maria Bar
tn(ck e Ruth Scholze res. em

.

Valinhos; os srs.:
/

Moisés
Dimaso da Silveira; Marcus
Franz e José Ouebert; os

t1f(Jzinbs: Luiz Sérgio;fllho do
sr:; João Silveira e Fábio
ToUbia filho do sr. Adib S.
50k,..

'

/ Dia 1: as sras. donas:

Correio do Norte envia à
família enlutaau as mais
sentidas condolências.

Milho em Cascai
Cómpra-se

Tratar com o sr.

landualdo Voigt
AGUA VERDE

;

"I'brabão Mossi S/4' - lod. e Comércio'/',
Assembléia Geral Ordinária

'São convocados 'os senhores acionistas para a asseml?léia
g.eI'âl ordinária, 8 realizar-se no dia 25 de Fevereiro de 1964 as

t'-horas, na séde social, cita a Rua Spnador �elipe Schmidt n.

q9l na cidade de Canoinhas - SC., afim de deliberarem sôbre
" .�guinte�

,

,

10. - Discussão e aprovação ,do relatório da Diretoria,
B�I8nco Geral, D0monstração' da conta Lucros & Perdas, Parecer
do_Conselho Fisc,\l, relativos ao exercicio de 1963.

I

no. Eleição, dos membros do Conselho Fiscal e fixação
da J:�sp�ctiva remuneraç.ão, relativos 1:10 exercicio ,de 1964.

.

I
.

'

X11°. Assuntos diversos

AVISO
-Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na sede

soclal, \lUa, à Rua Senador Felipe Schmidt, 695 na cidade de
Canoinhas -- SC., os documentos a que se refere () ,art. 99, do
déêt_lI!to lei n. 2.627 de 26 de Setembro de 194(). \

Cllnoinhas, 15 de Janeiro de 1964.

Abrahão Mussi - Diretor Presidente

'",

NOTAS
o jovem Carlos AlbertdMayer,

filho do casal Dr. Silvio e Dna.'
Odilsa Mayer, foi aprovado para
a Eacola Naval e' também para
a Aeronautica. O fato é digno de
registro, pois, 'ao que sabemos, é
o primeiro Cenoiubenae a tentar'
o oficialato na Marinha de Guerra
do Brasil. O referido jovem cursou 'i

o Ginásio Santa Cruz de nossa

cidade e durante todo o ano

passado fez um curso especializado
no Rio de Jaueiro. A êle e seus

progenitores, os nossos cumprimen
tos. '

x x x

Muito animado e concorrido o

torneio de futebol de salão Dr.
João Colodel levado a efeito na

cancha do Batalhão "Januário
de Assis Côrte" aqui sediado.
Grande público ali compareceu
incentivando as suas cõres.
Participaram do mesmo os esqua-

, drões do Botafogo, Inco, Santa
Cruz, Willys B, Brasil e Marianos.
Conquistou o titulo d quadro do
Botafogo, vindo o Iuco, como vice.
,Os troféus, taças e medalhas.
foram entregues na noite de quarta
feirar aos seus respectivos ganhado.
res, em solenidade levada a efeito
nó Cassino dos. Oficiais daquela
corpc�ação.

x x .x

Impressionante 'o número de
.

canoinhenses, na presente tempo
rada, em praias do nosso litoraJ�
Dizem que Camburiú mais parece
um colônia de Canoiohas.

x :x: x

Continua frequentadíssima a

aprasivel séde campestre do Bolão
Democrata. Domingo último,
ainda, o churrasqueiro ali construi
do. com capacidade para cem

pessoas'. já se apresentava pequeno
o que provocou estudos J_)ara a

sua ampliação.
x x x

Constemou toda a cidade O

passamento. ocorrido há dias em

Blumenau. do bondoso sacerdote,
Frei Roque, Saúpp, nosso velho
conhecido e que foí Vigário de
nossa Paroquia por mais de se19

anos.

x x x

O campeonato estadual de
, futebol do corrente ano, ao que
consta, será de folego, deveodo
findar sómente em fins de' 64.
Participarão do mesmo, os c1assi.
ficados de nossa liga, Santa Cruz
e Botofogo e deveremos jogar"
turno e returno' ILages e Cha.
pec6. Tanto o Santa Cruz co-.

mo Botafogo, esperam grande
incentivo e apoio de seus torce·
dores, afim de levarem a bom ter
mo a dificil empreitada, e o bom
nome de nosso esporte. \

)
x x x

O Elite Tênis Clube, afim de
concluir a sua nova séde de cons·

truir uma piscina, ecolocu em

rifa um automóvel Gordioi 'e outros
prêmios menores.

x x x

ContinUa em febril atividade
o clube dos ranzinz·as, caçadores
e devoradores de rãn•. :Eles ata
cam ao anoitecer. Nos barreiros
pr6ximos, já não mais existe os

referidos batráquios, Kelloer.
comandallte, e os comandados,
Paulinho, Bena, Estatistica, Nelson
o gago, Drácula. Altamiro, Lolen
gue. Nhoca. Nazir, Buboiak e

Dulcidio. estão. a procura· las, nas
arroze�ras.

,x x x

Não se realizou, por falta de
número. 'a eleição ,da Liga, marcada
para terça feira última. Nóva, foi
convocada para o dia 2 pr6ximo.

x x x

Dirigentês, torcedores e; atletas
do Santa Cruz, irão se confrater
nizar hoje, a noite, no Salão,
Bechel, com um jantar e após,
um animado baile, em comemora:

ção 80 titulo de campeão da ci
dade. justa, portanto, 1.\ bomeqa-
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.

Em Canoinlías procedentes da
Guanabara, os médicos 01.'11. Gal.
Alfredo G. 'Sapucaia e Tomé Ma.
chado. O primeiro. convém lem,
I orar. foi um dos primeiros médicos
de Canoinhas, e aqui serviu na
difícil época de 1918, em plena
epidemia da conhecida febre es.

panho!a.

gem, da qual espersmos comparo
tilhar.

x x x

A diretoria do Frigorífico Ca
noinhas S A FRICASA, está'. em
estudo para promover uma gran
de campanha publicitária em tor�o
do mesmo, pelá imprensa falada

.

T b'
/

e escrrta. am em um programa
radiofônico educativo, a cargo da
ACARESC. destinado ao nosso

homen do interior, está em pauta
Isto se torna necessário, de vêz,
que ruidosa propaganda de fóra
e de duvidosa, procedencia, está
colocando em segundo plano o

nosso maior empreodimento, o,

Frigorífico, trabalho hérculeo de
'alguns em benefício .de muitos,
desde que compreendido e apoia- \

do por todo••

x x x

Rumaram hoje a Camburiú as

famiiiás dos Srs. Silvino Voígt e

Mário Ferraresi.
x x x

E terça feira próxima. como

de lei, teremos a renovsçse .{

mesa da Câmara Municipal J\21Hffi
grande atividade dos edis, princi
palmente dos da 'situação, donos
da bola .. ,

x x x x x x

Deverá ,chegar a CaÍloinhas. E, vem ai o carnaval,
novamente, segunda feira. o nosso, gelado como sempre, cá
conterraneo Dep. Arold() Carvalho I nossas bandas, até JáI..

,
-

frio; "
para til!

G E· II/AI' . B II
t

. rupo sea ar \ mirante arraso ."
.

. E-DITA-L
-

Matri'culas aberta do dia 8 'de Fevereiro às
8 horas e Inscrições para os Exames Vagos

.

e de Admissão ao Curso Normal Regional.
NOTA: O exame de, admissão será realizado

no dia 1'0 de Fevereiro ás 8 horas .

Hilda MUller - Diretora

,

---�

Cine Teatro, Vera Cruz
APRESENTA:

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

AL CAPONE.,
Com Rod Steiger, Fay Spain e James Gregory.

A história de um homem que lavou uma nação com o

sangue de SUBS vitimafil!

e MULHERES, E MILHOES
DOMINGO - á. 13,30 horas - cen.ura livre

I

MULHERES E MILHOES
, -,-----

DOMINGO
à. 16,00 hora. cen.ura livre
a. 19,30 hora. _'
a. 21,30 hora.' imp. ·14 ano.

o ANALFABETO,
com Cantinflas, L,iUa Prado, Angel Garaza e Sara Garcia

2a. Feira - à. 20,30 hn. - imp. até 14'ano. - REPRISE

3a•. e 48. Feua. - à. 20,30, hora. - impr. até' 14 8BO.

Confidência de
Com Mary Murphy -, Frank Silv�ra

Em seu coração só havia lugar, para o ódio! MaR o

remorso daqueles crimes lhe atormentou ,a existência!

5a. feira ....:. à. 20,30 hora. - impróprio até 14 ano.
"-

'

FORTUNELA
Com Alberto Sordi e Paul'Douglas

6a. Feira ã. 20,30 hora• ..:_ impr6prio . até 14 ano.

Não Se ChoraAnos'Aos
.

17
Com Barbara Frey - Mathias Fuchs

De quem � a culpa quando os jovens se entregam 80.
íf pecado?

�I--_.--------------------',
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