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âdministracão
,

lherézio
a sua

o nosso novo edil, Benedito Therezlo de Carvalho Netto,
que ainda contínua recebendo felicitações de todos os quadrantes

''''pela sua eleição, já estã esquematizando. a sua futura gestão, afim
, ) de leva-la a bom têrmo, atendendo tôda a coletividade, conforme
pregou em sua memorável campanha.

Nesse sentido está em contato permanente com ,.0" seu
mano, em Brasília, Deputada Aroldo Carvalho, já em franca ati

"'vidade afim, de carrear auxilies de grande monta e suma' rele
vapcia, do Govêrno Federal, para o nosso município.

.

A par disso, num gesto nobre, foi procurado pelo atual
Prefeito dr. João Colodel que lhe declarou entregar a Prefeitura
sem dívida e, com grandes haveres do Govêrno do Estado e lhe
convidando, ainda, para, a partir de janeiro 'visitar sempre a Pre
feitura para inteirar-se de' todos os seus -múltiplos problemas.

I

Igualmente, The�ezinho, tem mantido contínuos contatos
com 8S nossas entidades de classe, mórmente com a Associação
Comerctal e Industrial de Canoinhas, entidade qUE! reune a maioria
dos· nossos homens de empresa, trocando ideias e colhendo sub-,'

,'�Jdios para a sua futura administração, que -espera leva-l� sempre
em consonância com os altos interesses de nossa comunidade.
'! )

. Como também já é do conhecimento de todos, Therê-

zlnho, espera amplo e merecido epôío do Govêrno Estadual, para,
em convênio, resolver de imediato o problema de luz em nossos

bairros e s completa remodelização de nossa rêde interna, ob
'��let8 e' arcaica.' .

i
'

Jrrnal, "Barriga Verde",
novo Prefeito, ao Diretor
salutar começo para êsse

A respeito, a nota' inserta no

comentando a sua eleição e a carta do

daquele semanário denotam um bom e

úl�imQ propósito.
I

.

Afim, ainda, de resolver um cruciante problema em

nosso interior, em Taunay, ou seja a falta de uma ba!sa que
ligue aquele grande centro produtor de arroz ao Paraná, The
téziÓ esteve esta semana em Curitiba quando manteve conversa

ções': com o Dep. conterrâneo, dr. Zacharias
--

Selem e, da. bancada
do 'Paraná e intimamente 'ligado ao novo governante do vizinho

Estado, dr. Paulo Pimentel.
' ,

.

Assim agindo desde já,' com esses altos propósitos, com

� seu dinamismo jovem, com a união ,e compreensão da f��ilia
c,enoinhense e com a

I ajuda de .Deus, não tenhamos dúvida,
Therêztnho fará uma administração revolucionária, acordando.

Q'a�oinhas e levando-a para seus grandiosos destinos, anseio do
nosso grande e geaeroso povo. n

1
'

Resultado
de 3

final do pleito
de Outubro

em
.

Santa Catarina
Em números 'oficiais, foi de 23 mil e, 88 votos a diferença

em Ja'vor do candidato eleito Ivo Silveira. O resultado final
oficial das eleições, foi divulgado .pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Em 3.405 secções, com 749.979 elei�ores' distribuidos
vota�am 650184 eleitoreS.

O candidato eleito Ivo SilvE:ira somou 327.749 voto,s e o

senador Antômo "arIos 304.661.

7.827 eleitores votaram em branco e 9.885 votos foram
anulados.

A divulgação feita pelo Tribunal Regional ElEitoral

apresent!i o� números, eleitorais, dos 194 municípios onde se feriu
, o pleito' no dia 3 de outubro. n
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Diretores: R. R: �A �llY� [ �lfRmO O" G�R�I�On
F�NE, 128

Gerente:' IlHASS'. S(UMl.
CIRCULA' AOS SABADpSCAIXA POSTAL, 2

Importante .projeto
Câm:arana

;'

O -Vereador Benedito The-
rézío de Carvalho Netto, obje

. tivando desde logo recurfios
que o possibilite administrar a

nossa comuna como enunciou
em sua memorável campanha
apresentou, na sessão de quarta
feira, na Câmara Municípe}, um
importante projeto de lei, acom
panhado da respectiva justifi
cação e que, pela sua relevancia,
obterá, temos certeza, integral
apôio de nossos edis. Eis o

projeto e justificação:

Câmara,Municipal de Carioinhas
Projeto de Lei N, _

que autoriza o Poder.
Executivo a contrair em.'

préstimo junto ao

Govêrno da União
O Dr. João 'Celodel, prefeito

municipal' de CANOINHAS,:
Santa Catarina, faz saber que
'e Câmara de Vereadores, decre
tou e eu -sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1 -- É autorizado o.
Poder Executivo (I contrair
empréstimo junto do govêrno
'da União, até a importância de
c-s 400.000.000 (QUATROCEN
TO Ml�HOF,S IDE CRUZEIROS)
nos termos e condiçõ'es estsbe
lectdos na lei Federal n. 4.770, <,
de 15 de setembro de 1965.

Art. 2. - A importância total I
do financiamento obtido, será:'

I
--------------------------

,

'

'j
JuracyMagalhãe$1
'no Ministério
da' Justiça'

O grande líder udenísta, Gal.
Juracy Magalhães, ex-Governa
dor e Senador da Bahia e ex

presidente da União Democrática
Nacional, prestigtosa figura do
cenário político nacional e

tambem um dos chefes do mo

vimento revolucionário de março
de ·1964, vem de ser .nomeado

para o Ministério da Justiça, na
vaga do Senador Milton Cam

pos. Iniciando; terça feira última,
suas atividades como Ministro
da Justiça, às 16 horas, quando'
recebeu do Sr. Luiz Viana Filho
a pasta, o sr. Juracy Magalhães
afirmou que o govêrno da re

volução recebeu um país pa
'ralitíco, com as ínstituíções em

quebra, corroido pela subversão
marxista, entorpecido no seu

desenvolvimento, afundado na

sua· geografia e arredado de sua

história, e o estâ transformando,
mercs de Deus, e de um esfor
ço silencioso e sobre-humano,
mas

.

despojado da iluminação
art�ficial do clamor publicitário,
@m uma sociedade dinâmica e

justa, empenhada na realização
do projeto nacional dentro dos
'marcos da legalidade democrá�'
ti'ca. n

, I ·

el
� de

'M u n ici pa I
regem a matéria. ' "

,

• "I "('!:,! :

Art. 4 -:- O Govêrnq Qlu9i
cipal poderá ,oferecer " i e:m
garantia, 'digo as garsBtias e:ll:i
gtdas pelo Ministério da F.)
zenda, inclusive as cótas federais
e, estaduais destinadas 80

Municipio.
Art. 5. -- Esta ,iei,e,nt�ar.áJ�

vigôr à data de sua p\1pliceç,o,
revogadas as dispo�içõe8 er;n
contrârío.

"

!

aplicada na solução de proble
ma de indescutivel urgência e

de relevante. interêsse econômi
co e social, qual seja a melhoria
do sistema rodoviárío municipal
ora na dependência da aquisição
de equipamento rodoviário, in

.

clusíve motoniveladora pesada
trator carregador, caminhões

"basculantes, conjuntos de brí
tagem e de fabricação de tubos

"

e, bem assim, da recuperação
das máquinas rodoviárias. do
"município, destinação específica
-. do financiamento. Sala das, sessões,' em

.

20 ,&
outubro de 1965.

. . "

:
!

! \ J .' ,'_ I ,,"" � ;�
B. Tharézio deC·_r�.ll)o N.et��

Vereador
'

D

Art. 3. � Tôdas as compras
ou serviços serão precedidas de

, concorrência, na' forma estabe
I lecida no' código de Contabíli-:
dade: pública e demais leis que'

( ("Justificacãou. .!
.

em página inter"á)·
r- ,

I'

�.)

Telefones ·m-a--.-s-c-a-r-o-s-------------"-.,---'--,-,-q
CONTEL autoriza aumento t�l�f�Â'e'�:\

\0 Conselho Nacional de Telecomuni�açõés (.CONTJ:L);,
autorizou a Cia. Telefonica Catarínense a mdJor�l'r; suál�
tarifas' locais 'a partir do dia 1. de março do .corrente,;
acrescendo os seguintes valores: .

'I

Aparelhos internos . Cr$ '745
. -Extensões residenciais Cr$ 1490 •

�

li> comerciais Cr$ 1740· .�
.» do Govêrno Cr$

','l7�O' 'I.. ) Aparelhos residenciais Cr$ 2�9u ' ,

» comerciais Cr'$ ,3�80 ."
., , '

;'

. !
»de Govêrno Cr$ 3�80

.

t
Os a:trazados serão .cobrados em seis, ,(6) " parcelas )

mensais íguas e sucessivas. ,.
i

,".'
' ,'; ,.

Determina ainda a Cotrtel 'que a eTC- cesse a ..
realízaeão dos serviços de fonogramas a :H ae' 'á��Eúiibio I.

. . tde 1965.
, •

li autorízação da CONTEL se, baseia h6. p�.çreti, �
número 52.0'2'6 de 20 de maio de 1963�. y'.

.

,

.;: fi :l!O acréscimo é sôbre as atuais' tarifas, .assim. sendo ;,1'
o menor prece para um telefone ,residen�ial é .�e. qUatrÓ �1mil e duzentos cruzeiros. Demasiado aumento que vir4 '1sem duvida alguma, privar a população de podet .cQntai
com o popular sistema de comunicações que é o telefone:

\camara de Vereadore�

Duzentos Milhões de Cruzeiros
Orçamento para, /1�),66o

estudos e aprovação .encontra-se na' Câmar'
Proposta Orçamentária para 1966: que está assi�

Para

Municipal a

dístrrbuída:
Receita Tributária Cr$ 70.800.000
Receita Patrimonial .' Cr$. , 2.200.000
Transferências Correntes

.'

,Cr$h�q;2QO.OOO
Diversas c-s' 6.600,000
Alienação de bens móveis e imóveis Cr$ 200.000

. Notou�se que a Receita Tributária do Município, consjd�
,rando o nível populacional e o ,desenvolvimento, comercial;'.
industrial, está completamente desatualizada,: hlsuficiente ate
p�ra pagamento do funcionalismo municipal.

Desenvolvimento considerado.primário diante dos sérj�f
e' inadiável!.' compromissos que o fut�ro: .Pref�ito terá q��,
enfrentar no setor administrativo, do próximo ano, que 'segundl?
prognósticos, terá que lança,r mão de recursos outros através dé,
.empréstimos' junto ao Govêrno Federal. Iniciativas nêste �entid«;l,
estão sendo tomadas através de Leis que. amparam e favÇ>recem.
os Municlpio'l, recentemente apro'vàdás p';lo.Congresso e s8':1do:
nadas pelo Marechal Castelo Branco.

.

n
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V(STE MUJ-JOR COM PREç.O MENOR ::
.. ..
- -" -
.. ..
- ..
u "
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5! Rua; Paula Pereira" 924 i:" -

ii CANOINHAS . STA. CATARINA ,ii- -- , -

:::::::::::::===-_-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::

Fogu�t�s e Traques Armas e ,Munições
, Louças e Ferragens

,A.ua Raz - O leo de Linhaça
Tintas .. Esmaltes .. PiDC�is, etc.

procure na

/CASA ,SCHREIBEJ\/

f
.

r

f
l
I

�
11======'=================!!

I TRANSPORTES' X

(', Confie o transporte' de suas mercadorias
pela,

TRANSRIO S/A
.

e terá i satisfacão de ser bem. ser�ido'
"

"
,

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

I

Refaça suas. forças, tomando

C A F É' B I G'
Torrado a �r quente

.

i

Sabo:-o�ç até a ultima goâõ
Rua Paula Pereira '� Telefone, 241.

B G é grsnde � mas cm Canoinhas

BIG é O melhor café

COR'ÓAS e

para os ,Fina'dós
Daria Chiquinha Kopetoskí

tem a venda e aceita en

comendas. Ix

Rua Paula' Pereira, 819
ao lado de Irmãos Trevisani

" I. ----------------------------

,�===S=·=='=====S�.�������. . X.
,

' .

Vende-se � Lotes.

Casa Pro Ia r
.

'

;

1··

Vidros
.

Espelhos
Molduras

, Quadros
Praça Lauro Müller, 514 (anexo ao Foto João)

)(,

Olhos· O';lvido8 • Nariz c Garganta

Dr. Anór Dittert Pinto
Médico Especialista

Consultas das 14,30 às 17 horas�'
de segunda a sexta feira

RUI Felipe Schmidt. 249 MAfRA • Sta: Cltarlna

Vende-se·
. Um terreno com 70 -al

queires margeando a estra
da 'Dna. Francíca, em São
João dos Cavalheiros, Terras
de. 'planta de la.

Aceita-se em troca cami
nhão ou automovel.

Tratar em São João' dos

,

Cavalheiros com' o Sr. Zig'-,
m undo Wojenhak. lp

VENDE-SE

v·

I .

1 �uma) casa .de �lvenana, sita a Rua Vldal ••ames, ,

com 2 quartos. 2 salas e

cozinha, além de uma sala

especial para instalação co

mercial.

Negócio urgente. Tratar
nesta redação. , v

- SATIR -

,

J,,�
Máquinas para beneficia-

mento, de madeiras
Motores a,Gasolina e Diesel

diversos tamanhos

Preços diretos de'Fábrica
Representante:

,

Waldemar Knüpp�i

!

no JARDIM E�PERANÇA,
nas proximidades do Ginásio
Santa Cruz.

À Vista e a Prestações .

-Tratar com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te-

rezinhss.

TELASX
para pinturas

Casa Prolar

,MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO I

Matriz: Curitiba

Filiais: São Paulo. Rio de Janeiro. Porto Alegre.
Canoinbas - Rio Negro • Mafra • Barra
Mansa. _

Para o seu exigente paladar
prefira sempre

P'INGUIM
- Restaurante e Sorveteria -

Diàriamente Almoço e Jantar.

Tintas .Ypiranga
í

e Esmalte

Casa Eriita
·'lJf�H[BI'!_!L __�� 31,

FUND�DO EM 29/5/1947 -"- Reg. no Cart. Tít.• in 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinh'all .. ::;. C.

Renovação da essnetura (50 números) Cr$ 2.000,
Os atrazados, ser ào cobrados à base da' época.

As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo; serão
cortadas sumàriamente a partir dê t. de junho de 65

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncice: Por vez e por centímetro de altura de colune:
ÚLTIMA PÁGINA J:'AGINAS INTERNAS

1 vez Cr$ 150 1 Vez 'Cr$ 120
Para mais vezes, desconto até 20%.

'

Pághia inteira c-s 40,000 Página inteira Cr$ 30.000
Meia página Cr$ 25.000 Meia página Cr$ 18.000

,
'

'OBSERVACÕES:
Originai. de artigo. enviados à Redação, publicado. ou .

não, permanecerão em poder da mesma,

A Redação não endossa conceito. emitido. em artigo. Bllinado•.

, p
"\ : �

Qua�do fizer seu itienrário de passeio,
: �

não esqueca de incluir uma visita às
obras do FRIGORíFICO

NUNCA EXISTIU IGUAL

PIRA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R AS,
F R I E I R A SI

\

ESP!i�HAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Não ignoram es eminentes vereadores. a deplorável situação
de todo o sisteme rodoviáeio municipal.

'

A recente campanha eleitoral, que nos levou a' todos, ao

interior. fez com que sentíssemos na própria carne as agruras e difi
culdades a que estão sujeitas as populações rurais, desseevidas de
estradas.

A situação de "Tauoay", localidade distante do centro urba
na menos de 15 quilômetros, zona que produz setenta mil sacas de
arroz por ano, sem ligação rodoviária com a cidade, completamente .

isolada à menor chuva, em cujas estradas. é impossivel o, tráfego até
de tratores ou de carroças, eiltá a indicar ao Govêrno Municipal a

adoção de prioridade absoluta para a solução do problema rodoviário.

Felipe Schmidt, séde distrital importante, Barra Mansa, Serra
das Mortes. Santa Bárbara do Rio'dos Pardos e Pinheiros, zonas de

j'grande produção agricola, Bela Vista do Toldo e Legôa do Sul, Rio
d'Areie, Colonia Ouro Verde. Paciência, Fartura e Salto d'A'gua Verde Dia 26: a srta. Leonor Czech;
como Arroios, Arroio-Fundo e Serra do Lucinda. estão a reclamar O jooem .Willi Baukat; os

ao Govêrno Municipal medidas urgentes, tendentes à obtenção de meninos Jefferson Luiz e

�onsideravel melhoria nas estradas municipais. Augusto Sergio filhos do sr.

WalrJemiro I(r awchychyn.
ToeJ,a � vida econômica do município, a produção ageicola e

ervateira, a suinocultura e A pscuâ-is, e. produção madeireira e outras Dia 27: 'o sr, Aristeu de
e;j(ãu Da depeudênci.. , .exc.usivémente, de melhoramentos a serem in- Ohveira; a srta. Zackie Seleme;
traduzidos nas precárias estradas do( município. os iouens Nelson D. da Sil-

veira, Lourival, Feâaito; ame-O atual equipamento rodoviário da Prefeitura, na sua quasi nina Ana Joaquina filha dototalidade adquirido há llJ&ltI de Jéz liDOS, ocasiona deepese de asais-
sr. Edmundo I(norek; os me"tência mecânica quasi insuportavel ao erário municipal e não tem" ninas Reinaldo filho' do sr;

condições de atender ae necessidades do Departamento Muniçipa,l de Pearo Holler e José filho doEstradas de Rodagem DMER.
"

sr. Alfredo Trapp.
Fas-ee mister providenciar a reforma completa de todo o

Parque de máquinas rodoviárias do Mnnicipio.
'

Somente B_ completa recuperação do equipamento existente. e
a aquisição de mais uma motoniveladora pesada. um trator com car

regador, de conjuntos de bitragem e de fabricação de tubos•. de 3 a

4 caminhões basculantes, permitirá ao Govêmo Municipaf �,$r inicio
,
a uma nova fase, de melhoria considerável nas estradas 'Il}unicipais e'

da existencia de rodovias perenes, dotadas ao menos de revestimento
primário. em condições de tráfego .ioclusive, nas estações

.

chuvosas.

Ora, é sabido que o orçamento municipal não comporta
tamanho investimento.

'

Resta ao Govêrno Municipal tentar obter financiamento do
Govêrno Federal, destinado 'especifiça�ente a essas despesas.

A Lei Federal n. 4:.770. receutemente votada, disciplinando
•obre a assistência financeira � Estados e Municípios. oferece a

possibilidade de obtenção de empréstimo! com o prazo de 'resgate de
dois a oito' �nos .

a uma taxa de.
'

jures realmente baixa, até sete por
cento IH> 'ano, a ·critério do Ministério da Fazenda.

Parece nos que a matéria. pela sua alta relevância, está a

reclamar regime de urgência, urgentíssima neste casa, a fim de que
convertida a proposição em lei, possa o Governo.Municipal, encetar

demarches junto ao' Exmo. Ministro da Fazenda, visando obter o

empréstimo no menor prazo possivel.
Os nobres companheiros da Câmara, melhor informados que

nós na sua experiência e conhecimento haverão de suprir as lacunas '

e de comp'ementar a nossa modesta proposição, elaborada nos moldes

exigidos pelo �inistério· da
J

Fazenda. r

"
Sala das sessões. em 20 de outubro de 1965.

Benedi�o Therézio de Carvalho Netto
Vereador

Ano ;� - C8noinha••�'Sta. Catarina, 23 de Outubro de 1965 - N.851

Projeto Leide • • •

(conclusão da la. página)

Justificaçã.o

"

Schola Cantorum Santa Cecíli�
,

Assembléia Geral
\;

CONVOCAÇÃO .

São convidados os sócios dest� Eotidade, 8 cpmparecerem
à, Ass'embléia Geral Ordinária, a realizar-st> no dia 23 de nov�m
'bro próximo, em primeira cODvocáção às 20 horas, na séde do

,

Club Canoinhense, nésta cidade, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO D�A:

1.0. Aprovação das contas refere}nte período. 1964/1965
20. Eleição da nova Diretoria para o período } 96,6/1967'
30, Diversos assuntos de interêsse da sociedade.

Não h�vendo número legal p�ra a iostalação da As.em

blé!'l em primeira convocação, fica desde já fp.ita a segunda (!oo

vocação para às 20,30 horas do mesmo dia, que funcionará váli

�amente com qualquer número.

Canoinhas, 23 de outubro de 1965.
I

Arno Court Hoifmarm - Pre�idente'

Pelos lares
e salõ�s'

Aniversariantes da' Semana
ANIVERSARIAM"SE

Dia 24: as sras. dnas,Maria
esp. do sr: Horacio Costa, res.
em Xanxere, Otilia esp. do
sr, João Grosskopt Seg.; os

srs. Alfredo de Oliveira Gor.
cindo, diretor deste semanário,
João Tokarski res. em Tim»
bôeinho, Demetrio Rudey; a

srta. Maristela Fiedler; os

jovens Antonio Ovande Davet,
Leonardo Franz.

Dia 25: as sras. dnas. exma.
tnia, Marinha Costa, Santina
-esp. ,]0 sr. Jacob Drzevieski,
res. em Campo do Mourão,
Bernadete esp. do sr. Antonio

, Nascimento; 0$ srs.. Kaissar
Sakr, Vitor. Tomaschitz, Lu
dovico Glinski; o jovem Ar
min Baukat; a menina Ma
rilti Paula, filha do sr. Arno
Court Hoffmann e o. menino
Lucio Edson filho do sr.

Paulo Neuburger,

Dia 28: os srs, 'Artur Bur
gardt, Gustavo Thiem; as

srtas. Edith Terezinha Haut
Te, Nair MÜlbauer, Roseli
Hauffe eu, jovem Jonathas
Tuporoski:

'Dia 29: a sra. dna. Lour
des esp. do sr. Francisco Kri»
san; os S1's. Fuad Seleme,
Antonio E I(ohler. João
Szczygiel, Bernardo Belinski
e o menino Otavio filho do
sr. Waldomirô Schulka.

Aos aniversariantes da se..

mana nossas felicitações.

NAS,CIMENTO
Acha-se em resta o lar do

casal Olga e Mário A. Ferra
resi. .com o nascimento, dia
'9 último, da garotinha para
Helena.'

À recém-nascida e seus pa
pais nossos parabéns.

'

v Correio do Norte

Bodas de, Praia'
Comem'�rou Bodas de Pra

ta, dia 19 último, o prósPero
COI01:ZO, residente em Salseiro,
sr Miguel, Pietchenchowski e
sua exma. ew_osa Dona Ce
cilia Leal Y?ietchenchowski.

Cumprimentos deste sema-

nário.

I

FALE'CIMENTO
faleceu na, madrugada de

quinta feira última, ém nossa
cí7iade, o benquisto cidadão,
sr, Guilherme Radke chefe
de numerosa família de Cal'
·noinhas./

Aos familiares do saudoso Iextinto os nossos pezares.
,

'.Assine! Leia! Divulgue I

SANTA CRUZ 5 COMERCIAL' 1
)'

Reabilitou o esquadrão alvi-celeste apenas no

escore, faltando-lhe ainda' padrão e conjunto
o Santa Cruz, cobrando G revez sofrido em Videira, ante

o Perdigão, goleou, domingo último, no municipal, a esquadra de

Joaçaba, que nada tinha 8 ver com' a história.

A porfia, foi pelo 'estadual de futebol, em sua segunda
rodada das semi-finais, reunindo as zonas 4 e 5. Os canoínhenses,
emboras estivessem melhor, não ostentam, ainda, a sua melhor

forma, levando em conta, principalmente, os bons valores que '

possuem. O escore avantajado deveu-se mais a fragilidade da

retaguarda joaçabense e às pontadas fulminantes de Burú, em
tarde ínspiptradíssíme e autor de 3 tentos, secundadas por Sabíâ
e os bons lançamentos de Iríneu. A nossa defesa claudica um

pouco, com Manoel, moroso e muito 'individualista. Roque, nes
Vaso e indeciso,' sempre complicando. Zêzinho e Edgard. bons.
Cordeiro com bons piques, contudo, pecando tambem pelo indi
vidual. Os outros normais, sendo que' os goleiros saíram-se bem.

Com os ensaios da semana e as novas recomendações do

preparador Amaro, que a tudo notou e observou, a 'coisas devem

melhorar, AMANHA, frente 80 Internacional. \

AMANHÃ, O clássico da rodada

Santa Cruz Internacional. na baixada
Finalmente amanhã,' em continuidade. do estadual, tEare

mos na baixada o sensacional choque reuníndo Santa' Cruz �
Internacional ãe Lajes. '

Devemos amanhã, quebrar a velha escrita e' levar de
vencida, pela vez priméira, a esquadra colorada lsgeana. Si ven-'
cermos, como, esperamos, si O' conjunto' produzir o que sabe e

pode, passaremos a liderar a tabôa da
-

classificação das zonas 4
e 5. Uma grande torcida deverá prestigiar o sensacional embate
que deverá transcorrer dentro das mais rígídes normas esportí-,
vas, afim de mantermos alto, de novo, este salutar, intercambio
esportivo entre Lajes .e Canoíuhas. v

VENDE - SE
Õtíma propríedade com 204 metros frente para a estrada

de Marcilio Dias e 260 metros fundos, próxima ao ASILO. Q,
terreno é todo cercado, contendo uma casa de residência de 12x8,
um outra em construção de 14x6 e mais. um rancho de 13x8;
água vertente em ebundâncta; pomar com enorme variedade'
de árvores frutíferas.

'

Condições e preço a tratar no local, com o propríetãrío
Sr. Alexandre Paul, ou com o Sr. Waldemar Keuneck. na :

firma Stein ou ainda com o Sr. Deodato de Lima. 3u

>{.,

Prefeitura Municipal de Can.oinhas
'e d i 't a I

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 Schmidt ,e Bela Vist.a do Toldo, a

cobrança dos. seguintes impostos:
a Imposto Territorial - (2. semestre);
b Imposto Predial·_,;- '(2. semestre);
c Taxa de Limpeza Pública - (2. semestre);
d Taxa de Assistência Social _. (2. semestre'(

Os contribuintes que não efetuarem seus paga,:,,:
mento no prazo acima mencion,ado, estarão' sujeitos 8' )'

multa' de acôrdo com a lei em vigôr.
\

Canoinhas, 11 de ,outubro / de 1965.

V ISTO

Dr. João Colodel Clementino E. ,Piee,zarka
Secretãrio MunicipalPrefeito Municipal

Elas
Não danifique as sinaUzações.
custaram seu dinheiro e foram feitas

\
". t

,para sua segurança.,
,
IColaboração Club� dos Amigos.do
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o Cometa
Uma

chocar-se-á
,

local
com

'de
sol . Regi�tro 'Civil

EDITAL
"Jap-65"

catástrofe cósmica
Reportagem especial com o Professor A. Seixas Hetto, que afirmou: . "8

cr�ação; não foi e' jamaiS será imitada pelo gênio humanu
Reportagem Especial para o "Correio do Norte"

Foi divulgado que astróuomoe jeponeses descobriram um

cometa em movimento dentro do sisteme aolar ; ailt.óoomoil de tôua
parte da Terra. desde o mês paliado, estão acompanhando, e .caíeu
laudo a marcha do cometa e agora mesmo conoluiram OI cálculos, e

todo. êles Ião unânimes em concordar que o astro se precipitará sôbre
o Sol no próximo dia 21. como fim de IIUa jornada pelai Cêus. Como
se: vê i:Jjsto um ecoat ecimeuto importante. e, ta)vel mesmo, u-na

catâatrofe que poderá prejudicar não lamente o sistema solar mal a

'ferra. bUlcamo. entrar em contacto cum o prof. A. SeíxlI' Netto'
flue em no••a Capital. faz pesqulsae astronômica. e meteorologioae" e
é por demais conhecido em leUI trabalhos pelo alto coeficiente de
segurança com que emite .euI parecerei. Atendendo à reportagem, .e
PÔ' à diepoeição para responder a uma .érie de perguntas, que a

· legoir enumeramos:

Per$lunta:
'

Prof. A. Seixal Net.to que nOI pode infc!mar
com reipeito à'ê.ue Cometa que le diz chegará contra o Súl� E ele
vi.ivel? É costumeiro ,â..es acidentei com o SolP

Resposta: No 'primeiro aemestre deste ano, astrônomos
Japonesee dedieadcs à pesquisa de corpo. celestes, localizaram um

cometa de pequeno 'porte em movimento inusitado no campo lolar;
não lhe deram, ainda, oficialmente. um nome. como é costumeiro;
'para preferência, todavia, uso, no cala e� homenagem aOI deecobeidores,
a indicação JAP-65; pode o Cometa JAP.65' ser observado a peque
DO instrumental em' latitude abaixo de 60°.• aii primeira. horas da
Diâdrugada. rumando Da direção do Sul; calculando a órbita, um

·

arco iá extenso, váriol obaervadores coocluiram que êue vetor pai
la�'á por dentro da lDaSÍla do Sol; uêue eu rso, portanto, o Cometa
JAP-65. irrevogàvelmente, chocar-se á com o.. aiiitro central, no dia 21
dó corrente. Normalmente, uma órbita cometâria tem o Sol como
f6t;o; entretanto, a inftuêccie de. outros corpos celestes, em principal
ri, planetal, pode, em muito' co.oe, deevisr o cuno cometário. atra-

. ibdo o, como o costumeiro em Jupiter e Saturno; neutros CElSOII. afal'
t'endo·o, e. por fim, deaeqniiibrando o curao do astro, 'laDça-lo sobre
O' Sol. como é o cala atual do JAP·65, O JAP 65 não estâ clessifi
cedo entre OI Cometas periódicos; portanto não pertence às famílias

.
êometâriee do noseo Sistema. Exemplo de mudança de órbita pode
"m; apreciado no Cometa Wolf I, que em 1875 passou 8 12 unidades
aitronómical de Jupiterj teve a órbita perturbada; em 11)22 foi no

v$(lJente localizado; o alto'ónomo Kamienski. de Varsóv'.ia. determinou
.1. oicihrçõel orbitai.; desde 1922 permanece percorrendo uma órbita

· qmlii perto da originak. é um astro de 18°. magnitude, Amai! imo

por tant« Iemiria cometário' é a de Jupiter; quali todl) cometa de

�queno porte que . pas.a oa8 p,roximidadel dêlilie planeta é por êlé
iiraido e fic6 lhe orbitslldo como Ião ali calOI! de Lexell,

'

Bronen,
Woif I. F8yll. Findlsy, Perrine, Whipple. Swift e 0\ltroll. Hã cometa.

que .e toruam edumado. e de.aparecem como o de Moreboule que
explodiu em 15 de outubro de 1908; o Cometa de Biela, em 1846 'Ie

partiu em doi.; depoi. tOrDaram·le 'ê��e!l 'padaços a di'lodar remI·
,tendo um grupamento de meteoral, OI biélidal que. em ce.,tali data_
"timo. cOItando 08 céu. ooturnOI como estreh.!s cadentel; também !Je

re.duziram a meteorel 08 Cometas 1862 IH� 1866 I; Ião allociadol a

gtt!�Cl!l metecric/)· oe cometa!! de Eocke, :16 Giiicübioi, Zinner, de Hal,
ley, e outro.. Ma. chocar com o Sol é um& ocorrêücia ralí.. ima.

Pergunta: Será que é 8 primeira vez que um Cometa
chqcll (I Sol� Ou terá h!1vido outrol mH!Oti�

.

Resposta: Milhões de meteorit.os le laDçam à, luperfície
do Sol 8 cada 000 e ali Ião de_truidol e ·diuociadol pelaI potentel
reaçõel fido- nuclarel! do nOllo altro' Central; ma. IJm cometa cbo:
·canoo.lle cont.ra o Solou .o(reodo a atração do Sol não é a pri.
'�ejr8 vez nem �erá 8 última. A, catáltitrofe(lj' que !ofreu a Terra no

p8;:;a:io' revelem jgtn. Há' UOI óez mil ano!! pailssd08 um "_,ometa .e

teria precipitado contra o Sol, modificando, inclusive, a mecânica m

'bitai pli!oetária; o pltmeta
.

Urano, deitado iou�it8demen'te aobre a

otbita 'ai e.tá a. revelar lemelhante ocorrência; houve tão meDlív-ei.
modificaçõel que por dual veze. neua época o Sol panaou a na'acer
a oeste e ae por a leste; cootrárÍo de que é hoie; Depois, há uns

3.000 anal pauadol•. a ertrela Ti!trye do!! 8:.tróoomOIl penal, ou

, Tifou dOi egipcios, um cometa, dtl uulável amua, foi atraido pelo.

Sol; é hoje o planeta VenUl: IDal o pr')ceno de atração provocou ca·

íástrCfe§ enormell 1)0 lIÍ1tema lolar e na Terra; até o pllÍnetd Marte
também teria Ioftido catáclillmos à época. Ainda meamo em tempo
recente, -um cometa eiraiodo àl proximidade •. do Sol. antel da extin
tio completa, fôra determioaoo como um oovo Planeta dentro da
órbita de M'ercúrio, próximo ao Sol: Era Vulc8no, como indica o

Tratado de Navegação de J.W. Nurie. edição de 1877.

Pergunta: E o JAP-65 poderá 116 tor,Dsr um novo plaoeta? Que
fenómenos provocará na Terra � Hav1lrá perigo?

Resposta: Pela órbita dellcrita, pss88ndo por de�tro do
Sol. não hliverá pOlsibilidade de o JA P 65 le tornar ph�Deta; lerá
8610rvi:tc, fatalmente pelo altro ceotral; iato poderia ocorrer le a

órbita lle�crit'li fOlie tran.gencial à periferia lolar. Cairá no Sol,
Quanto à fenómeno., ocorrerão muito. de urdem nuclear e electro.
wagnetica; e eue. fen6menos rrefletirão 3übre.8 Terra em forma de

\empeltade magoétic8s; o clima .erá perturbado o baltaote para
,)laver tsmpe.ta.:1el um tent� iocomum; outrol! perjgol não existem
Dsm· li> pode cogitar,

A. teUlpe.tade. meguética8 pr(Jvncflrão di.torçõe. e "faddiog"
Da. ondal de rádio, evideotemeotp-; prq'ilocllrãl) mudauça rápida n9

eltrutura fil.iica daa nuveol e melmo o comportamento geológico 10�
frerã alguma alteração fiei(Jquimica; êilBe!l feuómenoll Comt çarãn a ler

lientidoB UII Terrlll oito dia. 8VÓ� f' qlH'�a rl(, Gometa J \p. 65 no

SI�L E panarão até I.ue.mo de'8�e�.'ci'h',· d àa peucaQ rpenOd ,avi.adas.
Nada há que temer.

dia

proporções reduzidas
desharmonia do universo é 'a mais perfeita
semelhante mecânica paradoxal".

Maria Góss Glinski, Oficial
do Registro Civil do. distrito de

Paula Pereira, Cornarc� de

Canolnhas, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem
casar: Venceslau Schpanski e

Anatália Castilho. Ele, solteiro,
'lavrador, natural de Pspanduva,
nascido a 25 'de Agôsto de 1934,
filho de João Schpanskí e de

Angelina Schpanskí, residentes
nêste Distrito Ela, solteira" do

méstica, natural de Timbõzinho,
nascida a 24 de Outubro de
1936, filha de Pedro Castilho e

de Angelina de Oliveira CSBti

lho, residentes nêste Distrito,

Se arguem souber de existir

algum impedimento legal,
acnse-o para fins de de dírcrto.

Paula. Pereira, 11 de Outubro
de 1965.

'

Maria GÓss G!inski
Oficial do Registro Civn

/

o no 21

Pergnnta: Mal aprendemo. que o universo é hermonioso, como

poderá acontecer uma coisa dellt8.� Um cometa caindo no Solj'

Resposta: Somente quem nunca estudou a Mecânica Ce
Ieste afirmará esta harmonia, A desharmonia do Üoiverso é a maia
'perfeita creação: não foi e [amais será imitada pelo génio humano
semelhante mécvnica paradoxal. O. Universo é bem feito. A harmonia
sonhada é filosófica e não astronômica: harmonia astronómica leria
antropia e o fim de tudo. Pode o repórter 1088egar: A queda do
JAP 65 no 80.1 tem mail lmportáncia científica que humana. Nada
há que temer, há muito, porém, que estudar; pelo menos para nó.
delta época; efiual Dão' é todos o. dia. que rim cometa .e choca
com o Sol, Muito. eouheoimentos resultarão di. to. nv

.

v

Ferrarne ntas
"

a ·Venda
Vendem-se as seguintes:

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

8 H, P. - 1 motor com 10 H. P. - 1 martelete e�
mais diversas ferramentas para ferreiros.

Vêr e tratar em Agua Verde com José
dartchuck (antiga oficina KO.MOCHENA).

Aren
lx

)

IMPÔSTO DE RENDA

Es�larecimentos . sObre a
Lei dos· Crimes de Sonegação

belíães, etc., com obrigações üs- i cum�ntos físcels; b) omissão
cais para com o Impôsto ele i de informações, <':DID mcaacão
Renda, responsáveis pela reten- de fraudar _0 psgam",nto do
ção, recolhimento, pagamento e

irnpôsto, nas ''<Ü'cl;;;-Bçõeõ de
declaração do tributo, "deverão rendimentos", "gl�iP,l8 cip reco
tomar tôdas as cautelas e pro· lhirnento' etc. (e) inserção de
vidências possíveis aflm de ofe- elementos inexatos ou ii mnis.
recer às exatoria s Federeis e são de rendimentos ou ope-1. Çonforme seu artigo 11 es- D�legacia8 do Impôsto de Reada L dI

. .

60 d' rações nos ivros ou ocumen-S& el entrou em vigor Ias
os elementos mais precisos e,

'

bl'
-

"D' tos fiscais (nss "df'dsr:;:çõê� deap,os a sua pu Icaçao no la- reais, cuidandu de. fazer tô,dal.

Of" 'I" d 19 d
.

lh rendimentos", "güias de reco-rio ICla t:: e JU o, ou_ I'oform"ça-o ou declara,pão, p're-
.

.

d 7 d b
'" ... lhimento", etc.), com o propó-seja, a partir e 1 e setem ro enchimento de güia e outroa

Ifi t I"ito de eximir�se. do pagament,ouen e. documentos, con:: a maior' au. de tributo; d) alteração de/a-2. Assim, todos o.. etos nela 'tentici�a4e e mais rigorosa �u"'as ou OUt!'0S �C'r::!.E!!�nt0f! ·�e
apont�dos como crimes de SQ- exatiaão! I. operações mercantis, com ,o

negação' fiscal cometidos a par- 4, Rels.cionamoa. a sf'�uir 81- objetivo .de sooegar tributos: e)
'tir de 17 àe setembro de 1965, I güns casos de crime de sone- I O. fornecime1)to '1U er,'i.?-ssão de
deverão ser punidos com as pe- I gação: a) declaração falsa nas I documentos �radosoS, com 8

nas que especifica, dentre as I "declarações de rendimentos, no I intencão de favol'ecE:r deduções
quais 8 de detenção de 6 me- I p!!g�mento de hnp0sto i�ob!.: k�>:: .....�das; f) � d!��·:.!ç?1c:ie
ses a 2 anos! ltlirío (declarando valor inferior

I despesas, para' malar, com o

3. Nestas condições, dorl:jvllnte ,na ve�'da do irnóv�l), nas in- propósito de obter reducão do
tôdas as "Pessoas Físicas e Ju- formaçoes pr.'!stadas em do. . tributo. v

rídicas" (Firmas, Emprês8s, So-
ciedades, Instituições. Sindicatos
Aut�rquias, Rep8rticÕ�s Públicas
etc., por seus res'pomáveis"con
forme artigo 6°. da lei), contri
buintes de qU91qutl' condição,
fontes, pagadoras e rendim,entos
quaisqu€'r (de: vencimentos, sa

lários, sôldos, vâDtagens, subsí
dioR de representação, honorá
rios, comlssoes, gratificações,'
pensões, etc), contabilistas; ta-

Fiscal
Transcrevemos abaixo, os es

clarecimentos feitos pela Dele

gacia' Seccional do I Impôsto de
Renda na cidade (de JoinviHe
sôbre a Lei n. 4729, de 14 de

julho p. passado, que trata dos
crimes de sonegação fiscal:

Dr. Anor Dittert Pinto
,k,

Médico Especialista 1
e·m

Nariz e Garganta
I'

Olhos, Ouvidos,
Consultas no Hospital Santa Cruz nos

I

-10 e 11 de 'N O V E M B R O
dias

II b' d'd II
so -me I ade - roupas Renner

Fim'" de
sõme'nte- até o dia 30 DE OUTUBROm

Encomendas
,

Festas anode -

serao aceitaspara as

e, solicite \ o nosso298Telefone mostruário,para

,

CAS A,
onde o bom gôsto e'a Qualidade não custam mais '_.

P E R'E I R' A
_
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o Código de Trânsito por seu autor <I)

Preparemo-nos batalha
tempo

para a grande
e,nquanto" é

por Nicolau Tuma
(deputado federal; líder em exercício' da
UDN Nacional na 'Câmara; autor do CÓ-

, digo Nacional de 'I'elecomuntcacões e do
substitutivo aprovado do Código Nacional
de Trânsito; 'advogado, Jornalista' e ra

dialista).
AGENCIA SIB - Outubro - Especial para o Jornal
"Corréio do Norte"

A� vesperas de ser' promulgado o novo Código Nacio
nal de Trânsito, cabem algumas reflexões sôbre o tão reclamado
diploma legal.

que não a legislativa. Os Municipios e os órgãos rodoviários de
vem criar condições melhores para. o, trânsito

1/1-

,
Nossas cidades, na sua quase totalidade, não estão pre-

paradas para a era motorízada. Não dispõe dE" vias públicas
adequadas para suportarem o impacto de milhões de veículos.
Acanhadas. de traçados obsoletos, já hoje .são ínsuftcíentes para
conterem os veículos que às buscam e, no futuro, se planos di
retores pão fo'rem estabelecidos ràpídamente, o trânsito estará
ameaçado, de .parallsfa.

Ant: gamente, o problema se círcunscrevta ás Ca pítaís e

e fui grandes cidades. Hoje, entretanto, o monótono chiar do carro

de boi vai sendo substituido pelo ronco dos motores. O trator
está invadindo a zona rural. As fitas de concreto e asfalto estão
cortando todo o País.

Preparemo-nos para a grande batalha enquanto é tempo,

Várias vezes tenho alertado as autoridades municipais.
estauuaís e federais que não basta termos um novo Código. Pa ..

ralelamente, além.das responsabilidades dos Muoicipios, na criaçâo
,de novos sistemas, viários, os Estados precisam organizar ou

reorganizar seus órgãos de trânsito, Lsmentàvêlmenre, quase
todos estão muito aquém de euas obrigações e responsabilidades.
Falta-lhes tudo, desde pessoal, habilitado até os menores recur

sos mate riais para enfrentarem os infratores, para sinalizarem as

vias públicas, pata selecionarem melhor os motoristas.

Dando sequência a esta sêrie de artigos ora iniciada,
através da Agencia S.I.B - Serv.iço de, Informações Brasileiras
.- teremos oportunídsde de analisar O novo Código Nacional de
Trânsitb e as medidas que deverão ser adotadas para que haja
mais segurança e melhor circulação em nossas vias públicas:

Para o granJe público, a nova lei vai resolver todos os

problemas de trânsíto. Não nos esqueçamos, porém, que trânsito
é circulação e segurança.

Disciplinando melhor a conduta de motoristas e pedes
:tres, o novo Código pretende criar uma harmonia e um enten
'dimento entre todos quantos se utilizam da via pública, para
que seja' atenuado o grande conflito da era motorízada e para
que se evite o acidente que é -a resultante da desobediência.

" \ '

Assim, pois, nossa luta é contra o desastre, com seu cor

tejo de vítimas inocentes e com suas consequências sôbre a

economia e o bem estar social.
'

I O grande público, porém acredita que o novo Código'
vai permitir uma fluência maior do trânsito.

Não se iludam todos quantos esperam milagres. Os pro
blemas de circulação, sendo os mais sensiveis ao primeíro exame,
são os que comumente apaixonam, porque interferem co dia a

dia do cidadão. (

Entretanto, dependem êles de soluções de outra órbita

SENSACIONAL I
'......MNe

Agora, nôvo plano df. financiamento

Cr$
para tôda linha de veículos WILLYS,

(cincoenta e cinco
Sem I Entrad'a

55.000a ,partir- de
mil cruzeiros) -

•

mensais

Adquira desde já
em 2' e 4 rodas

pele

----O.f'fD'-----

o seu Jeep Universal, ... Jeep 101, 4 e 2 portas - Pi(k-up Jeep, tração
Rural Jeep, tração em 2 e 4 rodas .;. Aéro Willys 2600 ou Ciordini

Plano de Financiamento
/IAVECAII - Série BA

novo

Maiores informações com:

e,' Cia_' Lida.HumenhukBasilio í

Rua Vidal Ramos, 209

O U

(ANOINHAS
- CANO'INHAS

LTDA.ADMINISTRADORA DE VEICUlOS
Rua Coronel Albuquerque (prédio Hotel Ouro Verde)

" notícias de

Papanduva
escreveu:

Esmeraldino M.. de' Almeida

CASAMENTO
Nossa agenda social registrou

o enlace matrimonial do jovem
e distinto moço, Lucinda ,Sona
glío, com Q prendada senhorita,
Hermíma 'I'okarski, dileta filha'
do sr. Pedro Tokarskí e exms.

Sra. e ele filho do sr. João So

naglio e eXIDa Sra. O ato reli

gioso foi celebrado na Matriz
Cristo Rei na cidade de Cancí
nhas. Os convidados foram re

cepcionados no salão do sr. Fran
cisco Bechel. Pela comparência,
elevada de convidados pudemos
aquilatar o grande vinco de a

mizade .que desfrutam as femi-:!
lias Sonaglio e, Tokarski. Està'
coiuna agradece- o convite
enviado e aprovejta o ensejo
parajalmejar tôda sorte de fe-.
licidades 80 distinto par que DO:'
dia 16 do corrente recebeu DO
altar de Cristo Rei _,a sagràda.
benção metrímoníãl, e que o

Divino Mestre os proteja e fa:,
ça muito felizes, não bÓ para
alegria dos, seus Pais, mas ram
Mm, para aquêles que lhes sãó,
agradecídos .

.Grandiosa festa e cris

ma em Papanduva dia 24
Amanhã, terá lugar em nós

S8 Igreja Matriz â grandiosa
festa � crisma com a presenca
de S. Excia. Dom Daniel, Bispo
Diocesano de Lajes. E está des

pertando o mais vivo interesse

'pelo acontecimento invulgar vis
to' podermos contar com ur;n
.grande número de crianças a

serem crismadas inclusive um

número de aproximadamente
duzentas crianças que receberão
a Sagrada Comunhão pela vez

primeira. O povo de nUS�8, pa
roquia próprimente dito, os pa.;r
roquíanos estão anciosos por-re
ver a figura sempre bondosa e'

amável de Dom Daniel, nosso
virtuoso Principe da Igrfja Ca":
tólíca universal. 0" preparativos
para a grande festa estão se

processando com tojos os ne

cessários cuidados para que, seja
Da realidade uma festa que por

I certo marcará época na história
,

da vida religiosa da Paróquia
de Papanduva, tendo em frente
dos trabalhos o Rvm�. Vigário
Pe. Onofre Babinski', que tudo'
tem feito. mesmo com, sacrífí
cio, para que cada vêz mais se

gloríftque 8 fé e 8 palavra de:
Deus nos corações dos paro-,
quíanos Papanduvenses. v;

MOTORISTA! Obllene sempre 88

" leis do trânsito, Elas, são
feita!, para 111111.81 própria
lIe8Urança.

colaboração do

clube dos amigos
,

+
SEMEADE(RAS

para Arroz, Milho e Feijão,:
da melhor marca existente.

I
com ou sem adUbadeira,,'

Casa Santa Terezioba
(

-

Rua Getúlio Vargas. S/O
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Festa pró-Hospital patrocinada
pelo RotaryClube de Canoinhas

Próclamação do Sr. João Selerne
N'a "qualidade de .Presidente do HOSPITAL I?ANl.'A

CRUZ, instituição que muita honra e dignifica o nosso
Município, dirijo através desta coluna .a minha saudação 8QS
Prefeitos de Canoinhas, Major Vieira, Três Barras, Papan-

'

duva, Itaíópolis, Monte Castelo e Irineôpolis, neste Estado
e 'ao Prefeito de S. Mateus do Sul estado do Paraná,
extendendo minhas saudações 8S populações desses muni
cípios á quem o Hospital Santa Cruz sempre acolheu com

'. carinho e dedicação e de quem espera na oportunidade
uma parcela de cooperação.

.

O ROTA�Y CLUB desta cidade, por iniciativa do'
companheiro D». Geraldo S. Clemente programou uma

festa' em benefício do Hospital Santa Cruz a realizar-se no

próximo dia 21 de Novembro, data em que será, lançada a

pedra fundamental para a construção da nova MATERNIDADE.

A renda será aplicada na aquistçao de um grupo
gerador' de emergencía de grande capacidade e também'
para auxiliar na construção da. Maternidade. Além do

Rotary Club, estão 'empenhados todos 'os Canoinhenses de
bÔIl vontade nesta campanha que visa exclusivamente o

. -bem estar de· tôdos aqueles que necessitarem de assistência
, ,;;Iilospitalar.

"o príncipal motivo, de minha presença nesta coluna,
',:como Presidente deste

.

estabelecimento hospitalar, é pala
apelar a todos os senhores ·Prefeitos e principalmente as

populações dos municipios citados, para, que acolham as

caravanas que visitarão em comissão, 8 todos, angariando
doações' El,. prendas com as quais- contribuirão para a maior

.• . ,. festividade do ano, contando com a vossa cooperação e

especialmente, com a vossa indispensável presença nêsse dia.

;:Quando ·fui convocado pela Comissão para dar o meu

parecer sôbre 'f!) êxito da FESTA, não vacilei em afirmar
que' a nobre jliciativa patrocinada pelo Rotary em beneficio
do Hospital; representava uma das mais nobtes e elevadas

,atitudes, contribuindo para o maior conforto das populações,
�anpo -.tlO Hospitai Santa Cruz meios para poder atender 6

todos éi:principalmente aos pobres com mais recursos. Disse
aos integrantes da Comissão que em nosso Munícípío como

nos qem'ai� citados terão a melhor acelhida por parte dos
senhores pre'.eitos como da' população. Isso afirmei porque

, duraq:te' quase vinte anos estou presidindo êste estabelecí
!D'ent� h��pitalar e em todo êsse tempo nunca neguei
lDtev.HameQto a POBRES e INDIGENTES, dando-lhes o

máximo em assistência hospitalar e farmaceutica e aos

demais atendendo. de conformidade com a situação de
cadà,um.

.

."
Creio não ter exagerado quando afirmei à comissão que

r'8 mesma será t-em acólhida em todos os lares e que não
voltarão de mãos vaztas, <,

-1 <,

Secundado
. pelos meus companheiros' de: Diretoria,

'í!ll.lel'e�o.IJ 80 fazer esta proclamação, agradecer a todos

�"I�dis'tlDtamepte, as atenções que dispensarem às caravanas

,: promotoras da FESTA PRO-HOSPITAL SANTA CRUZ e

,
.ao mesmo i,lempo convidá-los a participarem dos festejos no

",próximo dia. 21 de Novembro, festa que, com a presença
de todos, marcará época em nossos corações.

, " Coz:}trib�am para minorai '0 sofrimento ·e 8 dôr de
BOSSO semeJh�nte e nós continuamos a cumprir com O

•.DGSSO 4�v."r d.:àndo a todos, TUpO para que a sua saúde
. :l1ão s�i pre3tlàicada pela falta de assistência hospitalar e

mbral, �ie em muitos casos financeira.
'.

;,t. \"
I

.' "Apelo a.o\ senhores INTENDENTES de FELIPE
�.' SCHMIDT, TOLDO, PAULA PEREIRA, PINHEIROS e

�,
>,: MARCILIO DIAS, para que constituam suas comrssoes,

, .� � percorrendo seus distritos,. angariando prendas e doúativos,
.

c;cooperando com as'. Comissões
Y

da Cidade. .

-,
,A TODOS E, POR TUDO, O NOSSO MUITO

'�i '�', OBRIGADO. n
, . �7",.

""''''''''':';;.,'====,=====��==="'===============.!:

Estiverem em Joinville, psrtí-'
cipando de um congresso de

rádio-amadores, o Dr. Vilson
Vidal ' Antunes e Cap,
Nelson Azeredo Coutinho.

x x :li. I

Visitou Canotnhas, acompa
nhado de sua familia, domingo
último, o sr. Seleme Izaac 'Se
leme, gerente do Banco -Inca
em Clevelândia.

"

:x x x

Um grupo industrial de Cu.
ritiba pretende adquirir a fá
brica de manilhas do "sr, Wer- (

ner Kellner.
x x x

o jovem Ruy Seleme está
dinamizando a sua administra
ção a frente do Club Canoí
nhense, com várias inovações e

melhoramentos, tudo para
maior conforto dos associados.

x x x

Uma das .metas do novo

Prefeito de Três Barras, sr.

Pedro Merhy Selerne, é a cons-

trução da ponte ligàndo o vi-'
zinho munícipio 80 Paraná, na

região da Divisa,· velho sonho
de todos os tresbarrenses e no

que será auxiliado por todos os

Prefeitos da região, também
interessados no grande empre-
endimento.

.

x x x

O sr, Moacyr Lemos, agente
do I.A.PJ, em nossa cidade;
foi o primeiro cenoinhense a

adquirir automóvel financiado

pela Caixa Economica Federal,
agencia de Ganoinhas.

x 'x x

Será inaugurada hoje,
a IV Feira de Amostras
de Santa Catarina,. na cidade
de

.

Blumensu: A feira será
sbérta C0m desfile da Banda de
Fuzileiros Navais e a Esquadri
lha da Fumaça. Duas .ímpor
tantes firmas canoínhenses,
Wiegando Olsen S.A. e Plastí-
cos Santa Cruz estarão expondo _---••---------------------8�US produtos.' . ", ,

x x x

Esteve em Florianópolis o
'

'e
·

sr. Frencisco Zaziski, que acaba
! lne

de ser promovido" passando a

chefe de exatorie, nova nome-

clatura no setor do pessoal, na

Fazenda Federal.
� x x

A nossa representação fra
cassou nos Jogos abertos em

Brusque, por motivos obvíos.
O corredor Luiz Hamilton não
foi feliz, e o ciclista Brandes,
nossa grande esperança, desis
tiu ao meio da prova, por falta
de assistência, como adiantou.

x x x

O Rothary Club de Canoiahas

est� em grande movimentação
para Q grande fésta popular
que irá patrocinar, dia 21 � de

Notas
Esparsas

Camisas
, S�ragossYJ R·I10 -

no,vidade
/

em camisas esporte

FISCHER
.

MAGA INE
:!

..•'"

Ano ]9 - Caeeinbes. Sta. Catarina. 23 de Outubro de 1965 - .N. 851

novembro, em pról da constru

çãQ de nova maternidade- e 8

compra de Um conjunto de

emergencís para o Hospital:
Santa Cruz.

x x x

O Comercial de Joaçaba que

'nada tinha a ver com o escore

de Videira, pagou o pato e foi

goleado por'fi a 1.

E amanhã, pela vez primeira,
vemos ver si quebramos a ve

lha escrita e derrotamos· o In
ternacional de Lajes. v

BAILE DA
)(

PRIMAVERA
o Coral· Canoinhense em conjunto com a

Sociedade Beneficente Operária, farão realizar na

sede social desta ultima, no dia 13 de Novembro
próximo, com início às 20,30 horas, o grànde BAILE
DA PRIMAVERA, com a epres- ntação de alguns
números de cantos pelo Coral e abrilhantado' por um

6timo conjunto musical, para cuja noite estão convidados
-todos os sócios das sociedades locais.

.

1\

HOJE, sómente HOJE, no Circo Pimentél
Z I co e Z E C A , os maiores violeiros do Brasil,

famosos artistas da Rádio Nacional de São Paulo .

NÃO PERCAM!
.

.
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��\ Olhos, Ouvidos,,' Nariz e Garganta" ,!
•• \ lia
" -

ii Esp�cialista de sse Paulo ii j
ii D R _ S' Z Y M A N S K I ii
" ==
- -

ii está atendendo em CANOINHAS ii
" "
- -

ii até o dia 30 de Outubro. :5
=: ::
-

-

ii Consultas, Operações e Receitas \ de Õculos ii .

Êi ..' no HOSPITAL SANTA CRUZ ii
"

"
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Teatro
x

·Cruz'VeJa
..:.. A. P R E S E N TA ..: ..

HOJE - a. 20,00 bora. - impr. até 14 aDO.

O CAPITAO BLOOO
com Errol' Flyn, Olivia de HaviUand, Basil Rathone

e Guy Kibee.

DOMINGO .. aa 13,30, hora. - cenlura livre

o CAPI,TÃO BLOOO

DOMINGO
ali ) 6,00 hora.
8. 19,CO hora.

- cealura line
a. 21,15 hora. - impr. até 14 aool

OS 'NOVE IRMAos
com Henry Fenda, Maureen O'Hara, James Mac Arthur

-e Donàld COXo

Outro espetáculo de espleóQor e beleza sem igual da
Werner Bros. O arrebatador romance juvenil de

dois corAções em fogo ...

2a. Feira • a. 20,00 horae - REPRISE - iD;lpr. 14 8no.

3a. Feirâ - a. 20,00 hora. '- impr. até {4 8no.

(ianga Zumba o Rei· dos Palmares
\

com Antonio Sampaio, Luiza Maranhão, Jorge Coutinho.

48. Feirf,l\ - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

NlARIA DAS ILHAS
com Belinda Lee, Alain Sa'ury, Dario Moreno e Magali Noel.
Embevecidos por seus. encantos os homens luta e morrem

5a. e 6a. feirá. ai 20,00 hort\. - jmpr� até 14 anal

Fim De Semana Complicado ":�
"

Leslie Phíllips, Shirley Eeaton, Bob Monkhouse i:
e Alfred Marks,

com

\a.ss ....""MMW*& @iÚ,...
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