
o último p,lei o
e onOSSQ eleitorado]

Outra caisa observada e que já vem de váríos

pleitos, é o sério, problema da residência do eleitor, nor- \

mente os da Paciência e Rio d'Areia.
".

.A,nálise do pleito em Santa Catar'ina
FLORIANÚPOLIS, 8, - A

UDN de Santa Catarina deverá
reunir-se ainda êste mês, a fim
de examinar as causas da der
rota no pleito do dia 3. Segundo
se informa, do encontro parti
ciparão deputados federais e

estaduais, dirigentes locais, os

39 prefeitos eleitospela legenda
partiriárta e o senador Konder
Reis. Também serão convidados
para a reunião, os srs. Carlos
Lacerda, Magalhães Pinto, Paulo
Pimentel e Ernaní" Satiro, pre-'
sidente nacional da UDN. n

Ainda não. foi estabelecido o

local da reunião, podendo ser em

Florianópolis ou em Joinville.

LEI DE USURA
o Supremo Tribunal Federal

decidiu que está em pleno vigor
a Lei de Usura e, portanto,
ninguém poderá cobrar mais de'

1 por cento de juro a título de

empréstimo. Os que já paga
ram podem requerer a devolu

ção em juizo. n
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Consequências da falia de Energia Elétrica I
j

WiegandoOlsen S.A.
instala us�na

Continuando, ainda, nossas obseréações sobre o

último pleito, quando a União Democrática Cristã Pro

gressista e dissidência do Partido Trabalhista Brasileiro
do nosso municipio, colheram expressivo triunfo, mercê
da uníãó e traballib· de todos os dirigentes' partidários,
sob o comando do Deputado Aroldo Carvalho, falaremos

agora, do eleitorado de Canoinhas e da região.
Todos que percorreram o' nosso interior, nessa

memorável caminhada cívica, perceberam, por certo,
.

o

grande número de pessoas, homens e mulheres, alfabeti
zados, que não requereram seus titulas. Umas, por per
derem. o prazo, outras pelo preço da fotografia e outras

aida, por falta de melhores esclarecimentos, conforme Para não cessar suas atíví-
dades industriais devido a ia-

afirmaram. sufícíencía de energia elétrica,
O que é verdade,

.

espantosa e meridiana, contudo a tradicional firma Wiegando
Olsea S.A. sediada no Distrito

é que o nosso colégio eleitoral é pequeno mesmo, infimo, de Marcilio Dias, está montando
até, comparando com outros municipios, menores. uma usina que terá a capaci

dade de 150 KVA. Uma loco-
O visinho município de Mafra [á nos ultrapassou móvel de fabricação inglesa de

e deixamos de ser, por cnlpa nossa, o maior eleitorado 253 Hp movimentará a usina.

da região, nós que pretendemos, por motivos vários e A instalação, está orçada em

Justos, ostentar o titulo de capital cívica do norte. quarenta milhões de cruzeiros.
Esta elevada soma que poderia

Mesmo na cidade, muita gente bôa, ainda não ser aplicada na ampliação in-

�ossue O seu titulo. I dustrial se a energia elétrira
fosse suficiente para atender o

Urge, então, que acordemos parâ o fato. Uma desenvolvimente do nosso par

grande campanha, pela imprensa, Rãdio, Clero, Inspe- que industrial, Wiegando Olsen

tores de Quarteirão e Professores do interior, com foto- S.A. além de melhor aperfeiçoar
, a técnica, ampliaria a mâo de

grafias pagas aos sem recursos, com auxilio da Prefe'tura obra.
.

.

nos levará, a curto prazo, à liderança, novamente, do Energia e fôrça elétrica ca-

eleitorado da região, ainda mais agora que pelo novo rissima, se a CELESC apesar

Código Eleitoral, todas as mulheres maiores de 18 anos, de tudo tivesse incluido Csnoí

mesmo sem profissão lucrativa, são obrigadas a se íns- nhas no sistema do. atendimento

creverem eleitoras. rápido, haveria compensaçao
mesmo pelo alto preço. que
paga a nossa industria.

Wil'gando Olsen S. A. paga
o pesado tributo da incapacida
de dos setores governamentais
estaduais Na eminencia de pa
ralizar sua indústria devido a

insuficiência de energia elétrica,
o recurso foi a instalação de
uma usina, de emergência.

Õra, temos' várias povoações denominadas Paciên
cia e Rio d'Areia, todas nos vales dos rios Paciência e

Areia, mas todas com denominações especificadas, con

tudo, como Rio d'Areia de Baixo, região de Valinhos,
Rio d'Areia do Meio, região do sr. Willy Ostertag e 'Rio

d'Areia de Gima, o chamado' Rio d'Areia do Bertula.
,

Com Paciência, o mesmo episódio, como Paciência

do Rufino, Paciencia dos Neves e' Paciencia do Mamed,
a Estação Paciencia. v Telegrama à (arlos�L�(erda

Então, a anomalia. Eleitores da Paciência Neves e Ao governador da Guanabara

Rufino, ,os primeiros mais próximos da urna de Fartura sr. Carlos Lacerda, os jornalistas
e os' outros . de Rio dos Poços, inscritos para votar em Ruy Mesquita e Flávio GaIvão

enviaram telegrama redigido nos

Paciência Mamed, Estação Paciência, bem mais distante. seguintes têrmos:' .

I

Muitos eleitores -resídentes em Rio d'Areia, de Baixo "'Caro Carlost-

e do Meio, próximo de Valinhos e Pinheiros, inscritos Saúde e paz de espírito. Saúde
em Rio d'Areia de Cima, t

hã mais de ,30 quilômetros de Deus lhe darâ que Ele ama o

suas residências.
.

Brasil e os brasileiros. Paz de

,; t espírito você já deve ter encon-

O fato vem se repetindo amiude, mesmo comi trado DO exame da sua cons

eleitores da cidade que votam no interior e outro� do ciência. O resto é a vida com

êd todas as injustiças que ela
interior longínquo. que votam na se e. '

, contém. A' democracia, como

A Justiça Eleitoral, é obvio, distribui os eleitores dizia Churchill, é o pior de

de conformidade com a resídêncía fixada nó titulo. I todos os regimes, fora todos os

'demais. Ele tambem teve, como

A ssim, todos então, devem procurar .

o Cartório prêmio por ter salvo a huma-
,

' nidade da barbarie nazista, a

Eleitoral afim de corrigirem este estado de COIsas e esse
derrota eleitoral frente a um

corre corre de tôdas as eleições. ,
n adversário tão mediocre quanto

Atlee. Os próprios nazistas fo
ram levados ao poder pela
maioria esmagadora dos votos

do mais culto dos povos oci

dentais. Os itàlianos deliravam

-com Mussolini e os norte, ame

ricanos preferiram duas vezes

Eisenhower a Adlai Stevenson.

Afinal não fôra Barrabás, Jesus
Cristo não poderia ter redimido
a Humanidade, O favor da

m�ioria não é critério de [ul-
· gamento. Se fôsse, a democraçía
seria a única criação perfeita
do homem. Receba nosso abra

ço solidário, cheio d.e fé e de
·

esperança num Brasil que nem

a maioria dos que não sabem o

'que estão fá'zendo
-

conseguirá
· desviar do seu grande destino".

Que estímulo terão outros

industriais se o problema ainda
se arrastará por mais 5 anos?

Projeto
Cassados e a

E$tados, no

,dos"Estatuto
Intervencão nos

�

C.ongresso
�

.

o Presidente Castelo Branco enviou dia 1'3 ao

Congresso, um projeto de emenda a Constituição insti
tuindo o E/statuto dos Cassados e a emenda que trata 4.
intervenção federal nos Estados.

A remessa das mensagens foi precedida de intensa

movimentação nos bastidores, com os líderes do Govêrno
na Câmara e no. Senado entregues a tarefa de consultas
aos diversos partidos e blocos parlamentares. Considera
-se nos meios políticos tranquila a aprovação das mesmas.

Pontos' Principais
O Presidenté da Câmara Federai, deputado Bílac .

Pinto que durante o dia 13 conferenciou com o Presí
dente Castelo Branco, confirmou os 'pontos principais dos

projetos do Gcvêrno tendentes a revigorar a ação revo-'
lucíónáría. O Executivo Federal poderá intervir nos Esta-:- �

. dos para prevenir e reprimir ameaça ou eclosão de sub
'Versão interna. Fica estabelecido o caso. de intervenção
nos Estados para assegurar o cumprimento das leis fede

rais, mediante prévio pronunciamento do Supremo Tríbu
nal Federal. Exclui-se da apreciação [udíeíal todo �

qualquer ato ou decisão emanadas das autoridades revo
lucíonárías, com base nas prerrogativas do ato Institucional.

. Eis a síntese de um dos Projétos encaminhados
ao Congresso. Publicaremos na próxima semana i�·t��ra
do . projéto do

.

Estatuto dos Cassados e outros itens do
da Intervenção nos Estados. 11

15 de

DO

-

DIA
Outubro

PROFESSO:R
-

Para homenagear o nobre.benemérito e abnegado Professora
do Canoinhense, pelo transcurso do "DIA DO PROFESSOR":.

O PROfESSO�. '�
o Professor é um profeta. êle prepara os aliCerc�s de

amanbã.
.

<

O Professor é um artista· êle amolda o gêsso precioso
do desenvolver da personalidade.

,
I

O Professor é um amigo • seu coração ccrresponde à
fé· de seus alunos. i

-' O Professor é um cidadão • �!e é escolhido e autorizado
para melborar a sociedade.

· ,1

O Professor é um intérprete - êle procura guiar a juven- '1.·

tude pelo exemplo de sua vida. 1'. r

n Professor é um criador - êle lida com 08 mais alto.
valores da civilização.

O Professor é um repositório de cultura « êle descortina
o camin�o para apuração ao gôsto, atitudes' sãS, �n�ra de
manejra� e' desenvolvimento da ieteligêncie.

'

.' ,

O Professor é um idealizador· para êle as. jovensl vida.
a seu .cargo fazem parte de seu sistema, que se

.

'fo�titicará à
luz. da verdade.

' , " ,

\ '

O Professor é um pioneiro - está sempre tentando o

impoesivel e vencendo.

O, Professor é um reformador - procura, reBpQv.r os

obstáculos que enfraquecem e destroem a v�da.

O Professor é um crente - tem uma fé inabalável, na
·

melhorie da humanidade.

Curvemo-nos respeitosamente diante dêste vulto vene

rando, embora
..
muitas vêzes ignorado. que se chama mestre ou

educador. .i

Deu; asaocia- se ao seu poder, deixa cair sôbre êle o

revérbero de sua majestade infinita, dá-lhes os dons necelsários
para formar o espírito das crianças, transformando- o de' um

lampejo numa aurora radiante.
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Foguetes e Traques
I'

Armas e Munições
\

Louças e Ferragens
-

Agua Raz - Li leo de. Linhaça
Tintas ._ Esmaltes .. ,Pincéis, . etc. \,

.

procure ..
na

'CA'SA. SCHEIBEJ\
"

# COROAS ,�'
para os' Finados
Dona Chiquinha Kopetoski

tem a venda e aceita en

comendas,
\ 2x

,)

Rua Paula Pereira, 819
ao lado de Irmãos Trevisani

Um Caminhão Ford 1950'
em perfeito estado;

I
Um Fuck 1961..'

I Preço e condições com o

I proprietário Sr. landualdo
I V'Olgt, no bairro da Agua
Verde. Iv

'VENDE-SE

SAII AvioAntA n�I�'Ht�r
I �

,� I i

prefira sempre
.
i

PI N G'lJI M'
- Restaurante e Sorveteria -

" i

'. Diàriarnente Almoço e Jantar.
,

.

,)(
'.'-

novidades -sempre

ErlitCasa
\

--��..,-����I."....,_.::!-.._,�---.;..,.,...�
. ,

X
I

I' 1 \ (uma) casa de alvena-I I
S Â T I R - 'ria, sita a Rua Vidal Ramos, iIIÍIÍ IIIIiIII!!I__!!!iI

com 2 quartos. 2 salas e •__MIÍI:iI �
I
cozinha, 'além de Urna sala

,

, especial para Instalação co,:,
.

mercíal,
I

'

,

I : Negócio' urgente. Tratar
,

.

nesta redação. '.' v

I
Preço. diretos de Fá�rica

RepreseDtaDte:
.

I WaJ�emõr Knüppel'i .
.

"
'

J

II V�nde-si tote�
BIG I'é O melhor café

I
no JARDIM ESPERANÇA,'

..
. I nas proximidades do Ginãsio·

'I'a .§�§§§§�§§�§§§§§êB II r Santa ICr,uz., /
,

'

__........_,__

r ,
.

'

I
A Vista e 'a Presta?ões:

� Tratar com Henrique
,

Bóra, na Casa; Santa' Te-

._

MELfiüR SERYl"O A. PREÇO ,JUSTO
Majr!z: Curitihll

FiUais: São Paulo • Rio de 1aneiro • r'orto Alegre •

\ >

Canoinhas - Rio }tegro • Mafra • Barra'
-Mansa.

.

II m�·���������ê. B
� li

,

R�faça 'SUdS iotçes, tomando
,

;81 G
:11-0'

: A F E
\

To�rado a ar quente
§abo!"osc ::!é a UU!roê gota

.Rua Paula . Perei:ra' -- Telefone, 241

ã;tir:! ,.;. crand ""' _,."" ... ""'m """"no' lnnas";"11 v .., �� • �,- , •• (01-'" .:g
' •• ...."u g

Casa Prolar
Vidres

,

Fsoalhos
..

,

,. Moldura's
"

, ,

.

,t,::"" ,) Quadros
.:

"

Praça Lauro Müller, 514 (anexo ao Foto' João)
.' j

.

VIDROS, de 1a. qualicia'd�
,

e terá i s'atisfa�ão de'ser bem ser�idQ #

.ao preço de vidro comum
,

, Agência de Canoinhas
I

só na .. 1 .

Ru� 'lidaI ��!ncs,' 1167 ou' Rua Pal!le Pe�eíra ?�!'

, ,y'
Mãquinas ,para benefiCia

mento de madeiras
:--

_,- \' ,,,-!

'Motores a Gasolina e Diesel
diversos tamanhos

. FUNDADO EM 29/S/1947 -..- Reg. 00 Carl. Tít� iio 448 Duc.
JORNAL SElVlANARIO - PÚBLICA�SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Çauoinha•• S. C.

.

,.

�enovação de" assnetura (5,0 números) c-s ,2.000
Os a.trazados, serão cobrados à base da época.

As assinaturas com' ano ou mais de atrazo, seráo
éortad0s 'sl!màriamente a partir cdê: 1. de junho de 65

,TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE·
Anuncios: Por vez e por 'centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA l-'AGINAS INTERNAS

�

1 vez (:r$ 150 'f"'\ .1 vez. Cr$ 120

t
Püia mai. �ezeí. d"iiúuot;u etê 20%.

IPágina \ini,eif8 Cr$ 40.000, , Página inteira Cr$ 3,0.0.CO
.

11 ... • ,. ,,, � "�"""'I) ....., '. " $ '" 0"0

�.I.�;E��:�OES·;r.,
"'.) uu" .V.ll;:ii! pa",w&

.

,-,r 10"

IOrígioa'ja de artigos enviados ii Redeçâo, pubíieadoe ou

�ã��:rç�:�:;:��:m;:w:�::;c�:;O�:�:idO. em �rtigo. allioadol..

rezinha. v

TRANSPORTES X
:_

,Confie O transporte de sues mercedortas
.

..

, I

I pela .1

. TRA·NSRIO' S'A'"
.
. . "

�ão danifique as sinalizações.
Elas custaram' seu dinheiro e foram feitas

para sua segurança.
Colaboração do Clube dos Amigos.

Casa

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

PARA fERIDAS,
E C Z E M n S,
INFLft'MãCOES,
c o C E I R A S,
F R'I E I R A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ElC. PARE! (. TÔNICO CAPILAR POR EXÇELtNCIA
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(

Cassado -

agora nao

lugares

. .,

Ira

a "certos
_o sr. Luiz Viana Filho declarou ontem, na sua

'exposição de motivos ao projeto de lei que regula a

situação dos cassados, que não poderia ser omitida tal
medida p�rque o Govêrno não' pode cruzar os braços
diante de quantos desafiam a ação moralizadora e

corretiva da' Revolução de 31 de março. Afirmou o

IMinistro Interino da "Justíça que a nova lei proibirá os
cassados de qualquer manifestação pública de natureza

política, além de terem a liberdade vigiada e impedida
'a frequência em determinados l:ugar�s. n

a uxi'l iará
.d e sem preg.a,dos

I

RIO, 12 - o presídente" Castelo Branco enviou ao

Congresso mensagem, propondo a' instituição' dp um plano de
a8sito;t�nci9 aos desempregados, por meio de. um fundo pelo' qual
correrão todas as despesas relativas ao plano. A mensagem
Incluí, ainda, a criação de um cadastro permanente das admissões'

,� dispensas de empregados, nas empresas abrangidas pelo sistema
da Consolidação das Leis do Trabalho.

, .,

O documento 'foi enviado após a audiência que o mare

chal' Castelo Branco concedeu ao ministro Arnaldo Sussekínd,
ocasião em que aprovou il exposíção ide motivos, referentes à

criação do plano de assistência e
.

do cadastro de admissões e

dispensas.
'.

PLANO
; __

"

O plano cüja instituição foi soltcltada 80 Congresso
benefícíarâ 80S trabalhadores que, "após 120 dias consecutivos de

servíços 'ne meHHII.8 empresa, se encontrem desempregados ou

venham a se desempregar por dispensa sem causa justa ou por
fechamento total ou parcial da empresa".

A assistência prevista na mensagem "será prestada atra
vés do sistema da previdência sociel e consistirá num .auxílio em

dinheiro não escendente de RO% do) salário minimo local,
devido até o prezÜ' máximo de Seis mêses, a. partir do

mês seguinte� àquele, a que corresponder o numero de

mêses computados no, cálculo da indenização pega na forma da

legiglêlção tnbalhista, obse,rv�das as bases que forem estabelecidas
no regulamento, dentro das possibilidades do fundo de que trata

,

o artigo 6°."

O fundo' citado será integralizado:
J

a) pela contribuição
das empresas, correspondente a 1% ..ôbre a base prevista no

parágrafo 30. do àrtigo 2°. da lei N. 4.357, de 1:6 de julho de

1964, fjcando reduzida para �fo a porce_otagem ali estabelecida
Ipara o Fundo de IQdenizaçõ�s Trabalhistas; b) por 2/3 da conta

""Empr@go:) e, Salário", li que alude 8 artigo 18 da lei N. 4.859, de
11 de dezembro de 1964". v

'BAILE ,"DA
..}

PRIMAVERA
o Coral Canoinhense em conjunto com' a

Sodedade Beneficente Operária, farão realizar Da

sede social desta' ultima, no' dia 13. de Novembro
próximo, com início às 20,30 horas" o grande BAILE
DA PRIMAVERA, com a aprese ntação de alguns ,

números' de ca'ntos pelo Coral e abrilhantado por um· .

6timo conjunto music�i, para cuja noite estão 'convidados
todos os sócios das sociedades locdls.

I ' Dittert Pinto
�

Dr.
Médico Especialista I

em

Nariz
\

Consultas
10

e 'Garganta
/

no Hospital Santa Cruz nos dias

e 11 de N O 'ti E M B R O

Olhos, Ouvidos,

\=�-

lJElOS LA�rf§
e (()�e§ �

ANiVERSARIANTES DA SEMANA
me ,. A. de Souza e o meni
no asma, Jucelino

.

filho do
do sr. Antonio Rodrigues.
Dia 17: as sras. dnas. Mel.

quinha esp. do sr, Simão 'Se
leme, Benoinda esp, do S1".

Mario Teodorouice, Odilza
esp. do sr. Syloio Mayer; os

SI'S. Narciso Bartnick, Ro-

ANIVERSARIAJII-SE

Hoje: a S1'o. dna. Ana esp.
do sr. Afonso Engel; os srs.

Eualdo Brand, Max Wachtel
Filho, Ad C. Pereira, Vitor
Burziaki, Alfredo Sorg; os

jovens José Lourival Dolla
Celso Glinski; a menina Iêo»
.sangela filha do sr, Guilher-

Pajeto não
pequenos
" ,

salvou
partidos

Brasília, 14 (Transpress - O Estado) _:_ A Câ
mara dos Deputados aprovou o projeto que altera a'

redação da lei orgânica dos partidos políticos,. principal
mente. na parte relativa às eleições para os diretórios
municipais.' Foi rejeitada a emenda que tentava salvar
os pequenos partidos, assegurando-lhes existência até as

eleições de 66, 'independentemente do preenchimento
dos requisitos. da nova legislação sôbre

/

os partidos
políticos. ' n

,__------�..----------I--..'
f"

CruzCine Teatro Vela
-:- À P R E S E N T A -:

HOJE - a. 20,00 horaa - Impr, até 14 a.nolS

o Fantástico Super Homem
com Fred Mac Murray • Mancy Olson -' Keenan Wynn -

Totnmy Kirk.

.
Eis' a história que �faz todos ficarem fora de orbita. Umà
neve fórmula de Walt Disney que rompe, a barreira do

'

ríso. � preciso ver para crer e,� preciso ver para rir.

. DOMINGO • as 13,30 hora. - cen.ura livre
_·1 .,

Fantástico Super Homem
\

o

DOMINGO
, ,.. J 6.00 hor�� .

a. 19,CO hora.
_ ', ceaàura line \

8. 21,15 horas impr. até 14 8noa

VIVER, AMAR E SOFRER
com Michael CaUan - Cliff Robertson - James lVlac

Arthur " H5ya Hafaret e Ane Heln.

Eq:t cinemascope e tecnicolor.

28. Feira. as 20,00 hora. - REPRISE - inipr.• 14 ano.

3&. e 4a. Feira -,s. 20,00 hora. - impr. até \4 ano.

Sete Mulheres \no Inferno
,

cdm Patricia Owens· D�nise Dorcel - Margia Deam
Cezar Romero· e John Kp.rr.

5a. Feir� - a. 20,00 horaa - impr. até 14 Bno.

Nos'Domínios do Terror
com SebastiaQ Cabot - Brett Halsey - Beneley Garland

e Richard Demming.

6a. feira· '"' a. 20,00 hora. - impr. até '14 ano.
�

,

RICO RI A TOA
'\ I

Em benefício das Santas Missões.
I '

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

'\

Quando fi,z'er .seu itienrário de passeio, /
não esqueça de incluir uma visita às

obras do FRIGORíFICO
Prezados acionistas:

Se V .s� já integralizou seu capital e ainda não
'recebeu .eu titulo, procure·o \ na -AIIBociação, Comercial e

, ,Indudrial de COlloiDha��.

berto Brandes; os' jovens Max
Ferdinando Wachiel, Irineu
Bedritchuk; a menina Izolete
Lourdes filha do sr. édmundo
Webber e. O menino Henrique
filho do sr, Ladislau Knorek.
'Dia 18: os srs: Walfrido

Langer, D,. [oão , Alberto
Nicolazzi, eng. res DER; as

srtas. Stela Marilú, Nader, Si
rene Walkan e o menino João:
Seleme Neto filho do sr. Anuar
Seleme.

I

Dia 19: a sra. dna. Laura
esp. do sr. Vicente Perciak;
o sr. Orlando Buba, res. foz
do Iguacti; o .jove"! Adem�1

,

A: Pereira; as meninas Dons
das Doresfilha do, sr, Anto»
nio Maron Becil, Maria Ber
nadete )ilha do sr, Clotardo

,

Stratmann e o menino Wil
mar Audye filho do sr. OS
waldo Cidrál.

NASCIMENTO
Engalanou-se dia 11 p. p•.

o lar. do ca s a I Marilda t -'

Walfrido Simm; com o nas
cimento de uma robusta ga.
rotinha e que na !pia batismal
receberá o nome de SANDRA
MARA.·

, ,

A recém.nasdda,.,' e ,seus

papais' nossos pàrf.lJéns�
J

Dia 20: as sras. dnas. Di:
raseli Maria esp, do sr. Levy
Damaso da Silveira, Joana

esp. do sr. Zenâo MazuT�evicz;
o sr. Alex Michel; os jouens
Jac6 Wardenski, .Julio o-.
gec iski e a menina lngrid
Beatriz filha do sr. Altredo
Sorg,

.

\

Dia 21: a srd. dna. Ilâe
mira esp'. do sr. Wa,lfrido
Schramm; o sr. Paulo Bockor,
as srtas. (Ieenine Varella de
CaçadorI Maria . Bockon ps
jovens Amir Seleme, Ma�io

.

Edson Froehner e o menino

Rogério .Marcos filho do .sr.
Feiix !2Bm'ikoski.
Dia 22: a sra. dna. Helena

esp. do sr. Epaminondas Si
mões; os srs. Carlos Dreher,

. Antonio, Vailate; r as srtas.
Leonide Lourdes da Costa
Gomes, Eneida Michel; o 10-,
vem Renato Silveira; a me.

nina [anice Aparecida filIJ.a
do sr. Ary Wiese; os meninos
Carlos Valdi» filho do SI'. -

Carlos Dolla e lonas filho
do sr. Otavio Possomai.

'

Dia 23: as s" as. dnas. Iria
esp. do sr, Edmundo Pscheidt
Palmira esp.' d'Ó sr. Manoe:
Felicio; as srtas. Regina Fer
reira, Marly Michel' e /0 me-

I nino asma,' filho do sr. An•.
gelo Alberti.

'/

Aos anive,sariantes nossos
. melhores votos de felicidade:

Vende-se
Um terreno com 7 Ó ,al

queires margeando ,a estra�
da Dna. Francica

.

em São
João dos Ca'valheiros, Terras
de planta de la.

Aceita"'se .em troca 'cami
nhão ou &.utomovel.

Tra tar em São João. dos

Cavalheiros com o .sr. Zigc
mund.o W()jenh�k. 2P

MOTORISTA! Ob3erve'8�mpll'tJ 88:
leis do trânsito; Elall' '00'
feitas p.ara' sua 'própria

I segurança.
I cólaboração do

clube dos amigqs
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CORREIO DO NQ}{TE
----------------------�-----------------------------------------------

16�10-1965

Esmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas
Ses, Vereadores _

,

,

REQUERIMENTO - Assunto:

Voto de louvor à professôra de ballet,
srta. Roseli Ma,idl e suas alunas

,
'Confesso, que não encontro têrmcs que traduzam ple

namente, a nossa. admiração e julgamento pela dedicação, alto,
de abnegação, carinho, competência e despreendimento atôres
êsses que bem se harmonizam .com a formação moral, intelectual'
e ,profissionsl que honrosamente é portadora a Srta. R,óselí
Maidl, <:00;10 professôra 'de Ballet, principalmente no "CLASSICO"
e o "ESPANHOL". Ela conseguiu arrancar os maiores aplausos,

.

com a sua atuação pessoal e de suas alunas, com os variados
e diftceis números da arte do Ballet, por ela ministrados com

sacrifício, ness!, profissão, sem dúvida, trabalhosa .e ingrata mas,
sublime e .heróíca, como é o sacerdócio do magistério na, arte

c,lás,sica da dança. No 4°., Festival de Ballet "Clássico e, Espanhol",
apresentado nesta cidade no Clube Canoíuhense; dias 24 e 25
de Setembro de 1965, o êxito aleançado pelas alunas' .ds '

Srta.
Roselí Maidl, foi surpreendente Tendo que alguns' eutendidos
na ,Arte, que se achavam presentes, foram unânímes em elogiar
o ritmo, a graç'a, a

, perfeição dos movimentos das' bstlarínas -

'alunas, fruto do, .esfôrço, 'competência e dcdícscão da gentil
professôra Srta. RoseU MaidJ, uma .conssgrads ar tista, 'na arté

,

do .Ballet, .Como ,profissional e ,como prcfessôra, já tem sua,
_

Recebemos e agrade.eme. O
.

reputação� firmada,como u'_D? .da� �elhores. bail?ri�8s pr?fissi?n�l I ségtrinfe Ofício:I' ,i
. e professora,.que .os MUDIC.1plOS deste. Estado Já 'f pOSSUlr8m� EIs

t

"pois e Srta. RoseU, Maidl, dign� .dos maiores louvores, que por <irêmio XV de ,Julho
:iotermédio 'desta. Egrégia Casa, aqui expresso, tendo fi mais
absoíuts certeza, que os meus ilustres pares são unânimes na Caaolnhas (SC�, 13 de outu-

aprovação de tão justo louvor, a quem foi 8 pioneira da-"NOBRE bro de 1965.
_

ARrE DO BALLET CLAsSICO E EspANHOL": na' Capital, Da Diret;ria Adrnínístratíva
Mundial do Mate" e c�jó êxito é do conhecímento da melhor Para o Jornal "Correio doNorte"
Sociedade local, ' t:

NESTA
1

, A Srta. Hoself Maidl - aceite além 'd� nossos votos de '

louvor., os nossos puabens, almejando, que pros'líga sempre pro
fessando sua -I'[lobre ,e difícil arte, em pról de: nOSSa mocidade.
'No r61 de pais dé alunas, estou eu, autor da presellte preposição
- e �omo tal sin,to-me orgulhoso e posso de sã consciência,
avali�� e aquilar, a satisfação, a alegria e o reconhecimento que
fulgur� no coração de todos os pais, de alUDOS, A srta, RoseU
'Maidl, a gratidãD sincera d�stà Egrégia Casa, e da culta Socie
dade de Caoóinhas, que a tem como valioso patrimôni? '

,
O presente louvor é extensivo às alun'8s: Tâóia Allsge,

,Elizabeth Koch, Lúcia Helena Schoize, Virgínia" Cordeiro, Rosa'ne
Scllolze Pe!xoto, Jeanine Michel, Arlene Maria de Miranda,
Silv�oa Souto, da Silva, Márcia Allege, I Doris 'Raquel B. de

Carvalho, Fabiana' Borba, Sandra Maria Allage, Vera Lúcia
, Côrte, Ceres Rosilane TremI, Mariângela Damaso da SiJveira,-

, Regina Celi Zaguirii, Míriam, Roseli Dameso da Silveira, ,Marilei
Lm:nb;;,:-di, Maria de Fátimli. Cubss, Sônia Lés Pieczarka, ElisQe
Flôres, Ana Maria Ritzmanp, Màia Helenal Scholze, Stela Pascôa
Pieczªtk8, Miéna D, Seleme, EJi'zete T. Pereira, Liliem D. Sel�me,
Janç; Cherem Côrte, Lúcia Nazira Mussi, Tânia Flôres e Sônia
Lilzi9 Dalabarba, por t"'rI'Jm demonstrado acendraQo 8môr li Arte
aproveitamento e,xcepcional, assiduÍ'dade às, aula!! o que' rp.sultou

,

as, duas 'Últimas brilhantes apresentações pelas referidas alunas,
que elevaram e dignificarem a nobre Arte do Ballet em CaDoirihas.

Repercute
, '

Câmara Municipal
beleza

nossa

de arte e

no Clcbe Canoinh'ense
nas noites de 24 e 25 últirnos :

Voto de 10,ovor proposto pelo sr. Clementinó Pieàaika

ii

levada e

em

noite

efeito

14 de
_'Sal!i das, SessÕes 'àa Câmara Municipal de Canôinhás,
Outubro de 1965.

, Clementino
,i

,

VereadorE. Pi�CZ�Jk�
------------------�--------

Festa�, re:li,g'iosa,t1/fI

inicia ,Sem'ana

,

aerea

da :' A,sal
,

' ..
' ,

S. PAULO, 14 (rranspress 'o Estado) - Uma soleniàade
religipsa, entre as �'Uvens marcar.á o ioiciô das comemorações dá
Serrfana da Asa em SantoR.' Aviõe� civis e militQrE�8 'segtürão um

\ vagão "voador na are& de SI111t08. No'graóde avião será transpo'r:.
tada 'g imagem de Nos6jÕ SEnhnra sie Loreto, protetora dos avia
dores e a 3.000 meJros de altura será !!elebrada missa pôr alma
de todos os aviadores mortos. '

PR°TrECAO
'Será iniciada s-ábado 8 semana da Asa edro uma cerimô

nia àe abert,ura da Urna que contem, embalsaIDajo, o coração
de Santos Dum'ont. O ato terá lugar no saguão do aeroporto
Santos Dumont,onde t8mbém funcionará uma exposição sobre pro-
teção aQ vôo.'

'

I
"

\ .

j -

A Blf estará aberta para visitas, 3 vezes

\ por semana: segundas, q:iartas e sextas-feiras, das
19,30 às 21,UO horas.' v

II

Infantil de CanoinbasBiblioteca

,Apraz-nos comu!1icar a V.Sa
que, em reunião levada a efeito
,em 30 de setembro do corrente

ano, de conformidade com <>

que regem os ' nossos estatutos
soci,áis, foram e!eito's' os senho
res Wilson Seleme e Herbert
Sachweh, para Presidente e

'Vice-Presidente, respectivamen-,
te, ,sendo por êstes designados
os diretores dos diversos de

partamentos, como seguem:
I Secretaria: -, Arlindo 'Ricardo

Bornschein eEdirKammradt
Econômico: - Haroldo "Hedler

e Odit, Rl:lchid Nader
Proto�olo: - Gabriel Seleme e

Mário'Wiese
Recreativo e Social -- Antônio

, Simões Filho e Guido Fuck
Esportivo: - Gilbertó Zaziski

e Gastão .IDias'
Relações Públicas: - Nery A.

'Nader e Frederico Kohler 3 - Na certela de continuar merecendo o franco e valiolo
Assistência, Social: - Jair Bach apôio ,com que V. Sa. te.n diltinguido nO"8' Entidadê. mui cordi-

e Amaury Isphair " almente apresentamol.lhe nOSlli81

Publicidade: - Márcio Rodei
,

gues e Oelson S. Gomes
Estudo e Planejamento: - Alírio

Dias, Eogar, Nunes e

Teodoro Sachweh
Imprensa: - Edison 'Hipólito

da Silva Junior, Moacir
de Paula e Silva e Ru
bens Stulzer

Diversão e Aniinação: - Mário
Marchinichem e Gerhardt
'W. Faügatier

Certos de' podermos contar

sempre com êste conc�ituado

órgão 'de imprensa, ant-�cipamos
agradecimentos e finDamo-nos

em

v

,
I

O, Santa Cruz foi goleado em Videira'
Como anunciamos teve inicio domingo último as, semi

'finais do campeonato cater inense de 'futebol, referentes ás zonas

4 e 5, reunindo Santa Cruz e Perdigão em Videira e Internacional
e Comercial, em Joaçaba. Surprendendó a tudo e e todos, o Santa
Cruz foi impiedosamente goleado em Vide.ira, pelo marcador aca
chspante de 6 a O. Ninguém acreditou nas primeiras notrcrse do
elevado escore,' pois os alvi-celestes, mesmo com uma esquadra
mais fraca, jamais tinha sido batido por tal contagem, enfren

" tando até adversários .mais ce tegorizadcs dó que o Perdigão. Con
Por outro lado o sr. Carlos La- tudo, o escore foi confirmado e a surprêsa foi geral, deeepcío-'

cerda; em carta dirigida ao pre- nando « tôda a nossa torcida. A embaixada canomhense, devido'
sidente da Assembléia Legislativa o mau tempo, antecipou li sua partida" seguindo de Canoíhhas
pediu que o Secretario de Finan- na noite }ie sábado. Após uma viagem cheia .de tropeços' chegou
ças seja convocado para prestar a Ceçador pela madrugade de domingo, as

'

3 horas. 'onde per
em 'plenário, 'esclerecimento sôbre 'noitou, segutndo domingo para Videira. Num gramado todo en

.aa conta" do seu Govêrno. Reu- lameado, qu,asi que impraticável" deu, combate ao Perdigão. O
nido Com o seu secretariado o nosso' conjunto não se acertou em nenhum momento da porfia
governador carioca afirmou que ao passo que para os locais tudo dava certo, dai o escore acres

pretende�'levar para diante o, seu cido stnde -da fragilidade de nossa r�t8guarda que atuava em

plano" de obras. até 5 de deeem- tarde infeliz. Em Josçaba, em, p,rélio equilíbrado, registrou-se um

bro, quande expira-o seu ma,nda2 er:np,llte .de 1 a 1" entre Comercíal e Internacional.
'

to, afirmando que os interesses
' \

do Estado estão aeime dos .aci
dentes' eleitoraia..

Lacerda, vai exp,licar renúncia
o Gove�nador Carlos Lacerda,

em carta enviaria à noite passa
da ao deputado Emani �Átiro,
presidente do Diretório da União
Democratica Nacional, devolveu
ao Partido a sua candidatura à
presidência da República, e soli
citou 8 convocação da' Convenção

.

Nacional da VON, ante a qual
explicará os'motivos' da sua de-
cisão.

Após esta deliberação, CI gover- ,

nador da Guanabara estêve reu

nido durante uma hora com sr,

Megalbães Pinto, chefe do exe

cutivo mineiro.

Senhor Diretor.

(colaboração de Francisco Krisaa) I

cordiahnente _

Grêmio XV qe Julho

Wilson Seleme
'! Presidente

Arli'ndo R. Bornschein
'Secretário '

Majorvieirense!
Prestigie a Sociedade
"28 de Junho' compa

I recendo na sede social.

_'>;
-

Amanhã, ;8 epsrada rehabilitacão da
,

,
esquadra alvi-celeste

'

,

Na 'segunda' rodada de)' turno, teremes':;.a.manhâ, em, nossa
cidade, Santa Cruz e Comercial de Joaçiibal a.em Lages, Interna
cional e, o lider, Perdigão d� ;Vide'ira. Esperà·'se' para amanhá
uma completa rehsbilíteção do Santa 'Cruz . .o conjunto fói devi
damente preparado durante tôda 8 semsoa e, o têcnico Amaro
deverá introduzir várias modlficaçôes, em nosso conjunto, Reine
em tôda a cidade'''graride espectetivá pura' o prêlío de &:rtlanhã
para 9' qual se espera um grande público, ávido' para incentivar
e spladdír � esperada rehsbtlítação do futebol canoíehense. CoJm-
'pareça você também levando seus famílíares, amanhã, nOI muni

_ cipal, para assistir e aplaudir' o sensacional encontro de Santa
'�Cruz, x Comercial de Josçeba.

" '

Recebemos' e /agra_decemQ's o seQ�int� Ofic'io:

Grê",io' (ànoinhense'
,

Curitiba.,27 de letembro de 1965

1 - Com prazer..!_lev8mol 80' conhecimento' de V. Sa. que�
aOIl 19 dial do mê. de leté!Íabro de 1965. ,foi empol.ada a Dova Di
retoria eleita para dirigir o "Grêmio CaooinheDl!e de Curitiba",

, 2 - De conformidade com o estabelepido pelai Elitatutol e

com o' apôio ,da' vontade loberana da A:••embléia Geral Ordhlári!!,
convocada e' reunida para' tal fim, foram votadol e eleitoI (lI mem.

�ro, seguinte.:
'

PreDidente: Nereu KczeziDilki
Vice Prelideote: OlVoldo R(Jgédo de Oliveira
Secretário Gera'!: Olimpio Antonio Schivinllki'
la' Secrelária: C"tsrãoll Maria Selem.e
,Te,loureiro Geral: Waldir Selem'e
lo, Teloureiro: Alv8cir,Alberto Fedalto
Orador: Alfredo de Oliveira Garcindo Filho

SaudeçQea Ca,noinhens611
,Nereu Kozesinskl

Secretário
-

Guido Schreiber
Prelidente

,

,Oficio nO. 56/65
Exmo., Sr.
Diretor do Jor;nal� Correio do Norte
Canoinhal: SC.

, ,

Milton Campos
Demissionário

i não exiitindo qua)quer "outra ra.
zão para tal geato.
Dirig�ntel parlamentarel !lian

tiveram lucenivas reuniõel no

Rio Com vil ta. à intenção do Go
vêroó de remeter próximamente
80 Congreno umà ;érie de ante

projetol.lpaca cODlolidar OI ideai.
da revoiqção' d'e 81 de, marçô e

dar 80 govêrno federal meio! mail
eficiêntel de ,atuar na área elta

dual, quandc exigirem os intereg'-
, lIeli da legurança Nacional. nv

Fonte do Palácio Laranjeira.
dille que o Prelidente Ciutelo
:Braoco Dão de.pachou ainda a

carta do Miniltro MHtoQ Campo.
.olicitand,o exoneração daI Palta
da Justiça. Ali confirmar a exil',
:tência; do documento, o 'porta voz

revelou que o alsuõto lomente
lerá decidido com a chegada ao

Rio de Embaixador JuracÍ Ma.
gelhãel. Acrelcentou ainda que o

MiQi�tio da Julltiça solicitou, a
exoneração por motivo de laúdê.
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CORREIO DO NORTE

NoCongresso novos códigos civis e deis obrigações
aRASILIA, 12 - o presidente Castelo Branco encamí-

nhou, hoje 80 Congresso os anteprojetos dos Códigos Civil e das
. Obrigaçõ,es elaborados pelos juristas Orozímbo Nonato, Orlando
Gomes, Caio Mário da Silva, Pereira, Silvio de Azeredo Santos,
süvío Marcondes e Nehemíás Gueiros.

CODIGO DE OBRIGACOE,S
Com 1.501 artigos, o ante

projeto dó Código de Obriga
ções está dívidrdo em 3 partes.
Na primeira articula-se a noção

COISAS . fundamental do negócio juridico
, gerador da relação obrigacional,

,
A propriedade recebeu tratamento correspondente à sua

seguida dos princípios queevolução .conceítual: Duas disposições centralizam e definem a
compõem uma tt�Ori8 geral da

reforma, segundo explica a, comissão: na primeira, prescreve-se
o.b.Igsçãó: 'a segunda parte ê

-Rue 9 propriedade, principalmente quando exercida sob a. forma,
!:te empresa, deve conformar-se às exigências de bens comun� e integrada pelos, títúlos de crê-

�uj!litar.se às disposições legais que 'limitam
,
seu conteúdo, dito; a- -te,rceira cu'ida dos pm-

� presáríos e das sociedades.
Impõem obrigações e lhe reprimem os sbusos: na segunda!
declara-se que Il propriedade não pode ser exercida em desa- Ao justificar o trabalho, aflr
cordo com seu fim econômico e socíal, Estabelecem-se, dêsse ma a Comissão «;!e juristas que
'�odo, limitaçõ�s gerais graças às quais se incorpora ao direito -"o momento nacional ê propicio
de propriedade seu significado contemporâneo acentua a comissão. à sua aprov-ação"pois que agora

No campo' dos direitos reais limitados, forQ� abolidas es-
realizamos a maior revolução
de nossa história polítíco-Iegís-

pecíes anacrônicas ou ínconveníentes, julgadas inúteis ou antíeco- letiva. O Poder Legtslanvo,nômícas, como a enfiteuse, o uso, a habitsção' e 3 anticrase;. Aos
inspirado dos melhores e mais

eforamentos existentes e respeitados pelo anteprojeto do govêrno, élE;vados propósitos e imbuido
'deu-se disciplina que reduz vantagens atualmente. reconhecidas, do mais puro patriotismo, vem
visando a estimular a sua extinção. Nesse sentido, fica proi.bido ..

opérando a imensa obra de
8 cobrança 'oe laudemio sôbre o valor das contribuições ou plan-

• reforma de nosso sistema legal".tações, e se permite o resgate de todos os aforamE!ntos mediante
'Comenta ainda que "êste será

o pagamento de quantia correspondente a 4 por cento do valor
um código moderno. Sem velei

(io imóvel.
.

•
'

dades de impor uma reforma

Ainda nesse campo, o ento:!projeto considera direito real radical ao nosso direito positivo,
limitado o derivado de' promessa irretratável de venda submetendo- ou de esgota.r todo o direito

(, 8 regime especial, com vistas à' consolidação da prática. At,en- privado; abrigóu as inovações
ção especial também é dedicada ao condomínio nos edifícios de que parecem boas e se mostram

apartamentos.' úteis. Convertido em lei, pode
considerar-se apto a unificar o

«A proliferação da propriedade horizcmtal nos centros direito das Obrigações, abolindo
urbanos - frisa a comissão - suscita conflitqs de· interêsses que a dicotomia injustificável que
reclamam solução legal precisa e completa». O dO,cumento dá tra- ainda os biparte em civis e

tamento sistemático ao usufruto de direitos e ao penhor de cré-

\.
mercantis, embora st>m ra'zão

ditos e, outros valores patrirI\oÍliais, d'ó'ntífica".
o

v

De acôdo com as normas especiais recentemente aprova
das pelo Congresso, as mensagens presidenciais terão ali· tramí
tacão específica,' não estando sujeitas, portanto, aos prazos �o
Ato Institucíonel.

'

CÚDIGO CIVIL

,

Baseado fundamentalmente' no trabalho do professor
Orlando Gomes, da Universidade' 9a Bahia, o anteprojeto do
Código

.

CivH. com 865 e!'t.lgos, está dístrlbuído era 4 livros:
Pessoas; Familia, Coisas E' Sucessões.

Na apresentação dos documentos seus autores assinalam
que o propósito de modernízar o Código Civil objetivou, antes
de mais nada, proporcionar condições mais propícias ao progresso
,do País, revítalízar a confiança no primado do Direito como

instrumento de paz social e fortalecer os valores que distinguem
.a civilização ocidental. \

. As principais alterações no -lívro das Pessoas, abrangem
8S disposições sôbre a capacidade civil, .os 'direitos da personali
dade, 8 organização das pessoa'! jurídicas; DO livro do Direito de
Família compreendem 8 posição jurídica e á adoção;' no 'livro do
Direito das Coisas, a conceituação da propriedade, a disciplina do'
condomínio nos edifícios de' apartamentos, a ordenação da pro
messa irretratável de' venda e a incidência de direitos reais em

outros direitos; 'e, no livro do Direito das Sucessões, o direito
hereditário de conjuge, o tratamento dispensado ao fideicomisso

. 'e 8 concessão de direitos à companheira.
'\...

PESSOAS

O anteproJeto. do govêrno estabelece novos Iímítes à
incapacidade: fixa em '18 anos ;a maioridade, que era de

I
21

ans fazendo cessar aos 14 anos' a .incapacídade absoluta e aos 16
a incapacidade relativa.

Incluindo a disciplina dos Direitos" da Personalidade, o

trabalho dedica atenção especial à regência das pessoas jurídicas,
que se constituí sob a forma de a,ssociação., \

FAMILIA
/

I , A principal inovação no livro da Familia .relacíona-se
com a posição dos conjuges na sociedade matrímoníal, que
passa 8 ser �e paridade.

1

"Nos dias correntes - justifica a cormssao - não per
sisjtem as causas que determinaram a 'desigualdade e impuseram
à mulher posição inferior na união conjugal. Para ser consequente,
eubstttuímos o regime de comunhão universal de bens pelo da
comunicação de aquestos, facultando, todavia, íl adoção do
regime de fomunhão universal independentemente de pacto
antenupctal, permitindo a opção no têrmo de casamento",

O documento e�caminhado ao Congresso. introduz o

instituto de legitimação adotiva, e fim de proporcionar completa
integração do adotado na família do adotante, precettuando o

corte dos laços do legitimado com e família de origem.

SUCESSOES
O anteprojeto consagra «relevante inovação» ao ilflcluir OI

conjuge entre os herdeiros pecessários. reservando-lhe metade da
. hE:1C" ';., ;;t ..,.:0::0 existirem descendenteti ou ascendentes. Segundo

, ,
,I

A substituição Iideicomissaria
foi círcunscrita à hipótese em

que' se apresentava como () ú
nico .

recurso técnico hábil, ao
aténdimento do desejo do tes

tador de ínstituir herdeiro ain-'
da' não existente' ao tempo' da
abertura da sucessão.

DEMAIS �LTERAÇOES

.

.

'

Assine! Leia! Divulgue I
.... ,

,Correio do Norte'

16-10-1965 (

Universo, Ciência, MUos, ) .

"Discos

incógnita d'uma
V d ",

oa ores
" ,

humanidade
í '. � .'

.

� II'

documentário de A. SEIXAS NETTO"
J .'. .

' ,

a estrutura, o' mecànismo celeste
da Terra e deetruindo grande par

te, e tudo :dgumál vezes, do que
nela habitevs. Mal 81 meemas

lenda! (que Ião .documentoa eerí••

simoe, todavia, mal interpretados)
falam de naves 'estranhai proviu
dai do imenso e.paco do Uni
verso. em formas 'vária!!, descende
à Terra, participando mesmo com'
OI humanos. Não é .

novo, nem

particular à Humanidade presente
ai apariçõee de (lbjeto!!l aêreo•.
Não é sem outro contacto 'lua el

legendas do, maia' vário! povos'
regiatraram conhecer fi I' vôo 'dos'
.êrel humanos; al-alcénçõeBi aéreai '

expo.ta� sob formal diíereates. A
Ciência, principalmente Q 'Ailttn
nomia e â Arqueologia' estâ, )' 'há
dezenas de anoe, farta em. saber
da existência de vôós. oeIu' Uni
verso. -, Estão ambae 'ei �e!Dal!l do
cumeutadas a respeito aú ecolo

gismo humano em divereae et8pil.�
Todavia, não 55 alegsm sai teo-·

rizações maia avençados 'que o.

próprios câlculoe e
,.

documental.
De contrário, porém, O! imagi-:
nadores, OI romancistae, oi; mís
ticol de intensão vâria, Sp;:611�sm�
se a concluir conforme o seu co

mércio ou contextura de lUa!! nar-
. ratival. de diversão. DV

-+

Municipal .de Canoinhas
'e d i :t a '1

De Ordem do' Exmo. sr.
/

Prefeito Municipal�:
torno público que durante o corrente mês de outubro, .se
procede nesta Tesouraria e 'nas Intendências Distritais de
Paula Pereira, Felipe Scbmidt e Bela I Vista do Toldo, á
cobrança dos seguintes impostos:

.

a Imposto Territorial (2. semestre);
b . Imposto Predial - (2. semestre);
c Taxa de Limpeza Pública - -(2. semestrej;
d Taxa de Assistênc-ia Soéíal v-e- (2. semestre);

Os contribuintes que não efetuarem seus paga
menta no prazo acima mencionado" estarão sujeitos _

a
multa de acôrdo com .a lei em vigôr.

.Canoínhas, 11 de outubro de 1965.

VIS '1,'0
Dr. João Colodel
Prefeito Municipal

, ,

Clementino E. Pieczarka;
. I

Secretário Munícípal :
.

JIDIl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••_ __mif �it•••�.CI••••••••••• III �.............. I

•• '
-

I •

- a .-::. '7� ==

ii Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta" r:
.. ..

:: ==
:: Especialista de São Paulo =;
- "
" -

ii D R _ S Z'Y M A N 5' K I· ii
i5 ) / '5\
ii atenderá em CANOINHAS i
.. ..

� do dia 21 à 30 de' butbbro. 5i
- =
.. ' ..

u
. u

:! Consultas, Operações e Receitas de Óculos' .

5i
55 no HOSPITAL SANTA CRUZ 55
II :I
- ,

' "

1I.tiII
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• III••••••••••••_•••�_••• I;•••••••••••�•••••••••:-8Bi1 D :BfE

/

Ferramentas
\,

a
, .�

-,Vend�
Vendem-se as seguintes:

1 tôrno de bancada - 1 bigorna - 1 'motor com

8 H,P. - 1 motor·com lO 'H.P. - 1 martelete,'e
! mais. dfversas ferramentas para ferreiros.'

,

, Vêr e tratar em Agua Verde com José, c Á rep-
dartchuck (antiga oficin� KOMOCH�NA)., . 2'j[ .

�'

•
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K'O'NDER RE IS
no

Ã

novo Ministério
�
Nas cogitações presidenciais para escolha do tlOVO

Ministério hã um nome certo: o do senador Antônio
Carlos Konder Reis. O senador esteve longo tempo com

,

o presidente Castelo Branco, com quem analisou diferentes.
problemas tanto. políticos como econômicos. Nas esferas
habitualmente' bem informadas

.

corria que o presidente
Castelo Branco está decidido a convidar o senador
catarinense para substituir o ministro Daniel Faraco, na

pasta de Indústria e Comércio. n

Esteve' em visita a Canoinhas
-o sr. A lgemiro Manique Barreto.
Governador do Distrito L�lO

de Santa Catarina
o Lions Clube de Canoínhas deu suas bôas vindas, e ho

menageou no. dia de ontem ao Companheiro Leão Algemiro
-I Menique Barreto,' governador do Distrito L-lO, do Líons Interna
cional, que abrange os ,41 Lions Clube do Estado de Santa Cata
rina. O ilustre e destacado visitante, acompanhado. de sua exma,
esposa, recebeu Inúmeras homenagens em nossa cidade, tendo,

..participado de um coquetel pelas 5 horas e jantar festivo, no
Restaurante Pinguim, quando compareceram todos os leões canoi

nhénses, suas respectivas domadoras e tôdas as' autoridades locais.
". , .

. O sr, Algémíro Manique Barreto retornou hoje, tendo
antes visitado várias entidades religiosas de nossa cidade, sempre
acompanhado pelo Presidente do Líons local, sr. Rimon Seleme /

e outros leões 'canoinhenses.

,O CL ALGEMIRO MANIQUE BARRETO é destacado

comef�iante atacadista do ramo de casemíras e aviamentos, na

cidade de Criciuma, sendo ainda Diretor de várias firmas na ..

quela cidade.' <'

êidadão do maior prestígio em sua comunidade, sempre
esteve à frente de tôdas as atividades de caráter social, filantró
pico, cultural e esportivo.

Presentemente é Presidente re-eleito do Comerciário Es
porte Clube ao qual 'ímprtmíu vida nova e graças à sua profícua
admínístração, está sendo ultimado um dos melhores estádios de

,�tlntt 2,atarina.
E' Presidente da Casa da Criança, entidade que mantem

Jardim de Infância, Cursos. Pnê-Prtmárto, Prímárto, ginasial fe
minino, .esccla normal e de alfabetização de adultos, este último,
,-em convênio com o Lions Clube,
'I

"

','
.,

É Vice- Presidente
-

da Ass�ciação de Pais e Mestres do

·;Ginásio Marista de CriselL!ma é :vice-.Presidente da' Guarda Ur";
papa Mupicipal da mesma cidade.
.,

'�.' NO LEONISMO - é só�io fundador do ILions Clube de
,t!fiéiums, ondé vem mantend6 frequenci'a. 100%. Integrou todas

Ias ditetorias;· tendo sido Presidente PO período 1962/1963: quando
I ltor�m. re�:�izada!l. a.s maiores campanhas feit!is pelo Clube.

IE ; E' detentor de Medalha "Chave de Afiliação", por apa
'liIdnhamento de novos SÓcios e da Medalha de "Extensão", como

lfuÍldador- do Lions Clube de Imbituba. '

(1-: :

:;: .

Na Administração do Distrito, foi Presidente de Divisão;
.Yice-çrôvernador e hoje Governadbr .

. ;-.' , .�

r' Perticipou das Convenções Distritais de Ponta Grossa,
,'lorianópolís e Joinville. Da Convenção Nacional do 'Rio de Ja
:tl�iro e da Internacion,al de Lo!! Angeles.
( '.

. .

:;, , N,ásceh' o governador AIgemiro Maniq'ue Barreto �m São

:Beilto\ Baixo,' municipio de Nova Veneza, sendo casado com Dna,
�tlJma Naspolini Barreto, e seus filhos são: Zulmar, Zulnei,
�\lrene e AIgemiro (Mirinho), respectivamente ,de 11, 9, 6 e 4

:,�rios de idade.
'

'.'
.

I,
o Governador Distrito L-lO, CL ALGEMIRO MANIQUE

BARRETO visitou o Lipns Clube de Canoinhas, no dia 15 às 16

;hor�s� O, propósito de. tal visita é o de orientar e 9ssistir o Pre
sidente' Rimon Seleme, e o Secretàrio Luiz Fern�ndo(Freitas, bem
;Como os demais Diretores ,e s�cips do Clube em geral, sôble as

:suntos pertinentes a administração leonística e' ao vasto ,progra
!ma 'de serviços humanitários do Leonismo. O Lions Club recep
;ciol1oi. ,festiva e solenemente:) ilustre visitante e sua domadcra,
em reunião em que participaram todos os sóéios, domadoras,"au
toridades, Leões visit8ntes e convidados especiais.

,
O Leão Algemiro Manique Barreto é' um dos 430 Gover- '

hàdores de Distrito que supervisionam 19435 Lions Clube. n'

N o.t a 5

E spa r s'als
Depois de �m curto. período

dedicado todo a ultima cam

panha eleitoral, aquí de novo

com a nossa costumeira coluna.
x x x

·Já em nossa cidade, para a

retificação do Arroio Monjolo;
uma possante escavadeira Drag
liner, ouV',a conquista do Dep.

. Aroldo Carvalho, junto ao

D. N. o. s..
"

x x -x

Canoinhas está comemorando
condignamente a Semana, da

Criança, que se findará amanhã.
Vitrines de nossas principais
essas comercias devidamente
decoradas' 8 respeito, deram
um 'colorido .díferente

.. para a

semana do nosso mundo infantil.
Tivemos ainda sessões cinema

tográficas gratuitas para a

petizada, em
.

Marcílio Dias, no
Salão Metzger e no Grupo
Escolar Dr. João Jo�é de Souza
Cabral, no bairro do Sossêgo.
Agora e sempre é tempo para
fazer. sortir uma criancinha.

x x x

,O Teatro de / Amadores de
nossa Igreja Evangelica Luthe
rana, .. mesmo com o mau tempo
exibiu-se sábado último, no

vizinhomunicípto de Porto tinião.
x x X

Esteve por alguns dias em

nossa cidade, o advogado 'con

terrâneo, dr. Adalberto Nunes

Allage,. agora residindo em

Curitiba.
x x x

O sr. Welner Kellner, sem

muito alarde, está ultimando
dentro 'da melhor técnica e

bom gosto, a nova cancha de
bolão da SBO, prevendo-se a

inauguração da mesma já para
o mês de novembro, com um

grande torneio ..
\x X x

Estão tendo grande exito em

Canoinhas as várias cooperativas
de automóveis e outros artigos.
Ainda na última reunião da

Cooperátiva da Volkswagem,
nada menos de 14 veículos
foram entregues.

x x x

Retomou a Florianópolis, a

companhado de sua exma. esp.
o sr. Benedito Therézio de
Carvalho Junior, após -psssar
varias semanas em nossa cidade.

x :x: x

Esteve ontem em visita a

nossa cidade o Governador do
Lions em Santa Catarina sr.

Algemiro Manique Barreto,
quando foi bastante home-'
nageado.

D.N.O'.S.
do'

transfere barragem
CELE�CGarcia

"Santa Catarina saberá ser

grata 80 D.N.O.S., pois a sua

participação nos empreendimen
tos que favorecem o seu
desenvolvimento, .são atestados
da eficiência dos seus serviços",
disse o r», Wilm&r DBllanhol,
Diretor Financeiro da CELESC,
na solenidade realizada no De

partamento Nacional de Obras
e Saneamento quando foi ,feita
a transferência oftcía] das obras
civis da barragem do Garcia no

municipío de Angelina, onde
está localizada a usina hídroelé
tríca do mesmo nome, inau�u-

,

a
rada pela CELESC em fins do
ano passado, acrescentando: "O
Govêrno do Estado,. elaborando

.

um plano de . obras para o setor
de energia elétrica que aten
desse ao mercado, • piíuci-.
palmente nas regiões onde o

racionamento provocava proble
mas de tôda ordem, incluiu 8

usina hidrcelétrtca' do Garcia
como um dos seus empreendi�'
mentes prioritários. E nau rósse
o dinâmico trabalho do D.N.O.S.,
certamente não teríamos podido
concretizá-la.

Porísso, finalizou, ao tornar
mas público o nosso reconhecr->
mento . ao Govêrno Federal,
registramos na pessoa de V.
.Excte., Sr. Diretor, e dos demais
funcionários dêsse Departamento
o empenho com que colaborou

para eficiência das nossas'
Iealizações".

A O B R A

Lido. pelo Sr. Carlos Farras,
Se�retárlo do'Departamento, o
têrmo da transferência daS:
cláusulas rotineiras, fazia um

retrospecto daI obra que. entre'
outras características tem a'

capacidade de represar 6,45 mi
lhões m3. de.' água, foi cons

truída 'de concreto tipo gravi
dade com a altura de 17 metros
e 85 metros de desenvolvimento
na crista e tomada d'agus
comunicando-se com uma tubu
lação i adutora de' concreto de
2,20 metros de diâmetro que.
desenvolve' um percurso de
2;500 metros até' 8 chaminé de

equilíbrio que por sua vez pos
sui uma altura de 27,30 metros.
e um diâmetro de 13,70..
"Tenho certeza", disse o Dr.

.Jos·é Bessa, Diretor do' D.N 9.S
e.� Santa Catarína, de que •

. transferência dessa obra para o .

.

Govêrno do Estado, representa
um esfôrço da União compen
sado pelo que alí se realizou na

geração de mais 9.600 kW e c

govêrno Federal, com êsse ato

ajuda o nosso Estado li con

quietar o desenvolvimento. '

. Congratulo-me coma CELESG
e transmito 80 Sr. Governador
Celso Ramos as congratulações,
dêste Departamento.

PRESENTES

Alémdo representante do Go
vêrno do Estado, estavam pre
sentes o Engo. José Bessa, Di
retor do DNOS, Herrnelíno Lar
gura. e Wilmar Dallanhol, Di
retores da CELESC, funcioná':'
rios, técnicos e rtopresentantE:s
das classes produtoras.
bbs.: É do mesmo Departa-

mento, D.N.O.S que .recebemos
I .• I
a escavadeira para dragágem
do Rio Monjolo.

.

v

ARTIGOS

Jucy' IVarela eleito

preFei·to de Caçador
"O canoinhense, sr. Juct-Varela,

filho do saudoso jornalísta,
Guilherme Varela, que 'militou
por muitos anos nêste semanário,
vem de ser.' eleito por uma

diferença de 330 ,sufrágios, Pre
feito do Importante"município
deCaçador.O jovem conterrâneo,
radicado naquêle municipio há
uns dez.' anos, disputou o pleito
pela legenda da União Demo
crática Nacional.
'Na oportunidade, enviamos

- ao novo edil caçadorense, os

melhores' votos de um govêrno
fecundo e realizador. n

E 'falau'do'< �� I Lions de Ca-
"

ncinhas. .o mesmo irá encetar
uma vigorosa campanha, fendo
� frente: o ssu '. dinâmico Pre-'
sídente, Sr. Rimon Selerne, em,

pról do nat!il, da cr�ança_ pobre:
x x 'x

O Grêmio XV d'�: Julho têm
.

nova diretoria sob 0$ comando do
jovem Wilson Seleme,

x

As Professoras tiveram a �ua
data, quinta feira última, dia 14.
e foram homenageadas pelo Club
do Sigilo. com um . jantar. dêle
participando todos os Diretores e

Diretoras de nossos estabeleci
mentos de ensino.

x x x

O Santa Cruz, mrça maxune
do nosso futebol, foi impiedo
semente goleado em seu primeiro
compromisso das semi-finais do
estadual de futebol, domingo
último, em Videira, ante o

. Per
digão local. São coisas de futebol.

x x x

E amanhit, no municipal, todos
esperam e sguardam a completa
reabilitação dos nossos, frente -ao

forte conjunto
.

do Comercial de
Joaçaba, quando um bom público
deverá prestigiar o senlt8cional

.

choque.

PARA

CASA F'ISCHER
- de móveis -
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