
R,eforma dos Poderes já no Congresso
Brasilia, 4 - Enquanto chegavam,' ontem, ao

Congresso Nacional os projetos de reforma Legislativa e

·Judiciária e criando tribunais de alçada, o presidente da

República mantinha reunião durante mais de quatro ho-
.

ras com os ministros militares e com o ministro da' Jus

tiça, debatendo os problemas relacionados com o Ato Ins
titucional n.02, principalmente quanto ao confinamento de
cassados e novas suspensões de direitos políticos.

Na exposição de motivos que' acompanha. a refor-

.

ma do Judiciário, o presidente da República explica que
o aumento do número -de ministros do Supremo Tribunal

Federal de Recursos foi motivado pelo grande número de

trabalho que ambos vínham registrando últímamente.

REUNIÃC

Durante a reunião do presidente da República com

os ministros militares, o sr. Juracy Magalhães apresentou
ao chefe do govêrno exposição de motivos para envio ao

Congresso das mensagens reformistas do (<<Ato 2». Na

oportunidade, o titular da Justiça declarou-se contrário

às pressões exercidas por elementos radicais, no sentido

de negar posse aos governadores eleitos e lembrou a res

ponsabilidade. do govêrno em relação à posse, «pois foi

a revolução que presidiu todo o processo eleitoral».

1 Enquanto isso, fontes credenciadas no Pálácio do

Planalto diziam que pelo menos 50 deputados e 250 jor
nalistas estarão ínclnídos nas novas listas de cassações.
Também nos meios miiitares de Pôrto Alegre, ínforma-se

que pelo menos 17 deputados estaduais 'terão seus man

datos cassados, na lista que será elaborada no Rio Gran

de do Sul,
\

n

Departamento de' Estradas de Rodagem
6a. Residência - Canoinhas

RESOLUÇÃO N. 3
o Presidente d� Comissão do Contrôte dos Transportes do

Sul do País. DO uso das atribuições que lhe confere o Decreto Fe

deral n", 56,845. de 09 de setembro último, e tendo em vista o apro

vado em reunião de 07 do corrente, diante da exposição feita pelo
Senhor Diretor do Departamento de Estradal de Rodagem de Santa

Qatarina:

.1

RESOLVE:
10. - Limitar em 20 (vinte) toneladas, fixadas pelo Exército,

o pêso bruto dos veículos �veicul08 mais carga) que tiverem de pas

sal' pela ponte de emergência do Passo do Socorro.

20• - Determinar que, no que se refere ao tráfego de veí

culos de carga, nas rodovias dos �stado. do Rio Grande do Sul e

Santa Catarina, continuem em vigor as normas vigentes, já estebele-
. cidas pelo ONER, DAER e DER/SC. ,

30. - Esta RESOLUÇÃO entrará em execução às Zero ho

ras do Jiü ] 3 do corrente e revoga as decisões anteriores a:eferentcs
ao assunto.

I Pôrto Alegre, 7 de outubro de 1965.

General João Baptista tubino - Presidente da CCTSP

� A�or

i .
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I Médico

Olhos, Ouvidos,

Ditte.rt Pin'o

Especlallsta I
em

Nariz e Garganta
Consultas no' Hospital Santa Cruz nos dias

10 e 11 de NOVEMB'RO

/

Ano 19 CanoiRhas - Santa Catarina, 6 de Novembro .de 1965 Número 853

Diretores: R. R. DA Slln [ AlfRfDO O. GARCINOO'
CIRCULA AOS SABADOS

CAlXA POSTAL. 2 FONE, 128
I--�����------�------...----------------..--�----_.---------

Dez eanoinhenses aprovados
para o Banco do Brasil

Observando o cenário sócio-econômico e cultural de Sta.

Precisamente dez (lO) jovens Catarina, de uns tempos para cá, constata- se uma mudança para

canoinhenses foram aprovados melhor, mormente no que diz, respeito a uma tomada de posição,
no ultimo concurso do Banco relacionada aos problemas comunitários e de integração nacional.

I
do BtaiiH realizado em setembro ,

Vemos assim; em quase todo decorrer do ano, progra-
na cidade de União da Vitória, mações em que a gente barriga- verde tem a oportunidade de
Paraná. t I d f t

.

se en re açar e e, con ra ermzar.
.

Uns oitenta jovens de nossa Vão se sucedendo 8S FESTAS do Mate em Canoinhas, a
terra se inscreveram para a Festa da Uva em Videira, a Festa da MAÇã em S. Joaquim, 8

. aludida prove e entes se sub. F"J'lta do Pinhão �m Campo Alegre, s Festa do Teeído em

meterem a um curso mtensivo I Brusque, a Festa. das Flôres em Joinvillei além Ide outros festejos.
minístrado <pelo sr. Djelma de regionais e os de cunho mais oficial e de sede tr,ansitória, comp
Assis Pereira, do quadro do

o são os Jogos Abertos de St8. Catarina e as Feiras de Amostras
Banco do Brasil. agência de (FAMOSC).

-

Canoinhas.
São em suma, programações Das quais se empenha tôd�

uma cidade, que abre suas portas para receber condignamente �
com a maior das hospitalidades, os visitantes; de municipios co�
irmãos, em sua maíoría, e procedentes também de quadrante,
além de nosso Estado, até onde essas j-i repercutem.

.

Em se mostrando "como se vive, como se trabelha 'e 'ô

que se produz", emite-se laços que sem dúvida alguma conquis�'
tam a simpatia, a amizade, seja entre homens e mesmo entr�

cidades, como acima citamos por exemplo, I

Essa nova fase que se observa é qual uma aurora ruti,
lante, que faz cair barreiras que porventura existiam e por seu
turno faz surgir uma mentalidade arejada, com mesclas de u�
surto de progresso nunca dantes visto, onde se cultuá o espírit�
associativo e cooperativo, lançando em terras berríga-verdes]
raizes de confraternização e de harmonia. . !
_

São as BOAS RELAÇOES o resultado imediato q1ifj.
advem dêsses empreendimentos, Boas Relações de amizade, de _

mijão, aquela união que gera fi fôrça, a pujança que em grande
parte veremos demonstrada na IV FAMOSC que ora se desenrol••
em Blumenau, mas que _

em futuro será reator e' mais expressiv:,!
eínde, porque SANTA CATARINA apenas está despertando. 11

I
!
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II 'O . Natal chegá em Novembro
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H CASA PEREIRA! I
H "I"-

.

li Você 'ganha na certa: Em Novembro. k
� !

I! um presente em cada compra... I.=
n . .

I! E que presentes: Camisas. Gravatas, h
II C' t C téi M' D· iI

li
"; 'In os, ar eiras, elas; ISCOS • • • i

U
H

:1
li

••g.
,
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São cs seguintes os jovens
conterrsneos que lograram êxito
nas referidas provas: Wilson

Seleme, Herbert Sachweh, Luiz
Scheuer, Valério' da Sllva Filho,
Geraldo Schreiner, Amaury
Isphaír, Gerson Koehler, Gilson
Borges, Luiz. Saliba Davet, e

João Walter' Siems, a quem
cumprimentamos e seus fami
liares e ao Professor, sr, Djalma
de Assis Pereira, pelo indice da

aprovação, superior as demsís,
ao mesmo tempo em que in

centivamos aos demais para
, que prossigam em seus estudos.

eis que novos concursos virão
e a vez de todos chegará. n

.
Lions Clube de' (anoinhas, colabora \ com

.e Rotarv. em sua benemérita campanha
para aquisi.ção de um Gerador para o

Hospital Santa (ruz
No próximo dia 15, 0- Lions Club fará realizar

uma espetacular gincana automobilistica, da qual partici
.parão diversas pessoas de nossa cidade, além de todos cs

Leões e o numerário arrecadado nesta agradável brinca

deira reverterá em benefício de nosso Hcspital.

Ainda no 19 vindouro, no Cine Vera Cruz, o Lions

fará realízar uma secção cinematográfica, também em

benifíci'o de nossa casa de saúde, quando será apresen- III J
'

B 'f" lI'l C' h I
tado a espetacular fita / "PARA PESC'AR UM ESPIÃO" Il[. �SC Onl aClo e III la em a�OlUllas

.

k 'd'
I

em cínemascope e co on O. 'n Esteve' em nossa cidade, em
I

visita aos seus familiares, o sr.

José Bonifácio e Silva, indus
trial e prestigioso politico, resi
dente em Londrina, Estado do

Paraná, acompanhado de sua

exma, esposa, Dna. Evangelina
Silva. e seu filho, dr. Lincoln

I Brasil e Silva, médico da Santa
Casa daquela cidade. O ilustre
visitante já residiu em Canoi
nhas e é irmão do sr. Ubaldo
Ricardo da Silva, serventuárío

aposentado nesta cidade. n

r

Gerente: I1HA�S SUfMI

/

B ô as Relações

Do "Boletim Stein", de outubro último.

O Prefeito . B. Therézio de Carvalho Nettó'
da República,cumprimenta o Presidente

O Prefeito eleito de Canoí.

nhas. sr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, envíou o se

guinte telegrama ao Presidente

da República: "Marechal Castelo
Branco. Palácio Alvorada. Bra

sília. DF. Congratulo-me emí-

nente presidente vg pela implan
tação no país vg ato ínstítucío ..

nal numero dois, vg que vem

trazer paz e tranquilidade fa
milia brasileira pt Therezio de
Carvalho Neto, Prefeito eleito
Canoinhas - Santa Cataria.. 'n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Procurando acha! !!
Tecidos finos - Artigos Jersey Nylon

Bordados' - Rendas - Botões, etc.
I

x-
Brinquedos - Enfeites de Natal
Ferragens - Louças - Arm�s, etc.

PROCURE A

SCHREIBER,CASA
-Duas lojes para echer O que precisar

e 'terá a' satisfacão de ser 6em sentido
I.

.

, -ÓÓ,
I

.

'TRANSPORTES
f',

Confie o, transporte de suas mercadorias
,

pela
'

c,TRANSRIO
"

1.
'

, I

S/A
"1
� � .

,�:,:.,. .

' Agência, de Canoinhas
_ Bua' V�dal Ramos,' 1167 ou Rua Paula Pereira 761

"

<'

Refaça suas forças, tomando

B I G
Torrado a ar quente

, Sbboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira - Telefone, ·241

B G é grande - mas em Canoinhas
.

'i,BIG é o.rnelhor café
II!�,

\

'('asa Prolar
", v

Vidros
Espelhos

Molduras
Quadros

Praça Lauro Müller, 514 (anexo ao Foto João)
".--------------------------------------------�

'I l '

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

para sua segurança.
lube dos Amigos.,Colaboraçã.o do

x

a partir' de Cr$ 4�500
S,empre Novidades

•

SAc E R L IT
CLÍNICA E CIRURGIA

x'
Olho!, • Ouvido8 • Nariz c Garganta

Dr. Atior Dittert Pinto
Médico Especialista

Consultas das 14.30 às 17 horas
de segunda a, sexta feira

Rua Felipe Schmidl. 2.0' MAFRA • Stl. Catarina

,VENDE-SE
1 (uma) casa", de alvena

ria, sita a Rua Vidal Ramos,
com 2 quartos. 2 salas e

, cozinha, além de uma sala

especial para instalação co-

mercial.
'

Negócio urgente. Tratar
, nesta redação. v

'';.SEMEAD�IRAS
,para Arroz" Milho e Feijão,
da melhor marca existente.

-,

"com ou .sern adubadeira.

I
WaldemarKnüppel

X
111. Vende-se Lotes

no JARDIM ESPERANÇA,
'nas proximidades do Ginásio
Santa Cruz.

A Vista e a Prestações.

CasaSanta Terezioba
Rua Getúlio Var�aà. s10

)('

Esquadriasde ferro em geral
Grades - Portões

Portas de Enrolar, etc.

Representante:

.Casa Prolar

'Tratar com, Henrique
Bóra, na Casa Santa Te-

rezínha.

X
As ' melhor..s MOLDURAS

para o seu quadro
só na

MOTORISTA! Ohserve sempre as

leis do trânsito. Elas são
feitas para sua própria
segurança.

colaboração do

clube dos amigos

v

Para o seu exigente paladar
prefira se�pre

PINGUIM
... Restaurante e Sorveteria -

Diànamente Almoce e Jantar.

>LÇwn��� ,

I .!_.!.__ ___!_� ;j
FUNDADO EM 29/5iI94.7 _ Reg. no Cart. Tít. I/n 448 Doc.:
JORNAL SEMANARIO � PUBLIÇA.SE AOS SABADOSi!
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 _' Çanoinhas • 'S. C.

R�novação de', assnafura (50 números)' Cr$ 2.000 I

Os atrazades, serão cobrados' à base da época.
As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, 'serão

i cortadas sumàriamente a partir dê 1� de junho de 65'
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

"

I

Anunciol: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA ' pAGINAS INTERNAS

1 vez Cr$ 150 1 vez ',Cr$ 120 "
,

Para mail vezes, desconto até 20%. ,I.

Página inteira Cr$ 40.000 ,Página inteira , Cr$ 30.000:
Meia página Cr$ 25.000 Meia página Cr$ 18.000'

OBSERVAÇÕES:
Originais de artigo. enviedos 8 Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma.
'

A Hedação não endosse conceito. emitidos em artigos ellinados.,
,

Schola Cantor�m Santa Cecília/
Assembléia . Geral ' ,(

, CONVOCAÇÃO
São convidados os sócios desta Entidade, a comparecerem

à Assembléia Geral Ordinária, a realizar- SE' no dia 23 de novem

bro próximo, em primeira convocação às 20 horas, na séde .do
Club Canoinhense, nésta cidade, a fim de deliberarem sôbre B

seguinte
,- ,

ORDEM DO DIA:

l°. Aprovação das contas referente período 1964/1965
2°. Eleição da no';a Diretoria para o período 1966/1967

r

3°. Di�ersos assuntos de interêsse da socied'ade.
,Não havendo número legal para a Instalação da Assem

bléia em primeira convocação. fica desde já feita a segunda con

vocação para às 20,30 horas do mesmo dia, que, funcionará válí
damente com qualquer número.

Canoinhas, 23 de outubro de 1965.

Arno Court, Hoffrnann _ presidente v

,Oua�do fizer seu itieDrá�io de passeio,:
não esqueça de incluir uma visita àsl

obras ,do FRIGORíFICO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gi n
á

s l o Santa Cruz V d de
.

A Direção do Ginásio Santa Cruz avisa aos
enasUInos

interessados que, no dia 3 (três) de novembro terá início • • F,.'
'

o .Cu�so preparatório aos EXAMES DE ADMISSÃO ao na tipi icecâoGínásío. \. ,

Os Exames realízar-se-ão nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

Para os exames serão exigidos os seguintes documentos:

a) - Requerimento fornecido pela secretaria do

Ginásio; (inscrição)
.

b) - Certidão 'de nascimento, cópia ou fotocópia
autentícada em cartório;

,

I

c). Atestado de sanidade física e mental;
d) - Atestado de vacinação anti-variólica;
e) - Atestado de conclusão do curso primário.

Para o curso e os exames será cobrada, a taxa

de 10.0000 (dez mil cruzeiros).
-

Canoinhas, 27 de outubro de 1965

A DIR�ÇÃO

VENDE - SE
Õtíma

prO�iedQde
com 204 metros frente para a estrada

de Marcilio Dias e 260 metros fundos, próxima 80 ASILO. O

terreno é todo ce cado, contendo uma casa de residência de 12x8.

um outra 'em construção de 14x6 e mais um rancho de 13x8;
'água vertente em abundância; pomar com enorme variedade

de árvores frutíferas.

Condições le preço a tratar no local, com o prpprietário'
Sr. Al,exandre Paul, ou com o' Sr. Wal,demar Keunecka na

'firma' Steín ou ainda com o Sr. Deodato de Lima.
'

2xa

J.
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

Caixa Postal, 76 -

-

Fone, 125

Canoinha. .:. Sta. Catarina

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICOS

E MONOFASICOS a ÓLEO de 5 a 500 KWA G.E.

'CHAVES MAGNETICAS - DE FACAS. ESTRELA

TRIANG,ULO - QUALQUER CAPAÇIDADE
MEDIDORES MONOFASICOS E TRIFASICOS G.E.

, ,

GABOS :'i FIOS - CONDUIT • CAIXAS DE FERRO
ESTABILIZADORES - LAMPADAS

Srs. Industriais e Comerciantes:

consultem suas necessidades a J. CORTE

Melhores Preços Garantia Absoluta

S AT I R -
-

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

Filiais: São Paulo • Rio de Janeiro • Porto,Alegre •

Canoinhas - Rio Negro • Mafra • Barra

Mansa.

NOTICIÁRIO ItlTERHACIONAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados

especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter seus

leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos inter-

nacionais de vulto Leia o O JORNAL e esteja a par do que
vai pelo país e pelo mundo inteiro.

o JORNAL
I .,'

(Órgão Lídet dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO ..:.... VIDA'NACIONAL

VIDA DOS CAMPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS _

, SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONOMICO

AS�INE

I PREÇOS:1 ano'

6 mêses

Peç�, hoje mesmo, sua asai-·

natura, procurando o nosso

R8PRESENTANTE:
Cr$ 15.000
Cr$ 8.000

IR CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

r:;;;r�
--

,_.,

be�tf:....·�
.

1F�

ANT'O N 10 SELEME

4v

A venda do suino baleada em

padrõee de porco-carne representa
a forma de comercialização mail

avançada da atualidade. A.sim

procedem todos o. paÍlel adian

tadoe onde tem expresaão eco

nómica. \
O porco-cerne representa a exi

gência principal do conaumídor,
A gordura porcina, embora com

, preçoI atrativoI, deve lAr defini
tivamente afastada dai preocupa
çõel dOI indultriail porque em

qualquer momento pode sofrer
forte depreseão de preço forçada
pela entrada dOI óleo. vegetais no
mercado. A carne, por outro lado
é um alimento de demanda cres

ceuts, preço estavel e grande
procura no mercado internacional.

Vale mencionar que a 'carne
é a única matéria.prima cujo
preço no mercado internacional
está em' asceneão. �Toda. ai de
mail tem baixado. COmo O suce

daneo da Carne é a pr6pria carne

infere- _e, preliminarmenta, ler boa
nclítiea ampliar e estimular a

produção dê carne, formulação'
valida também para OI suinoe

porque qualquer programa rela
clonado com a carne bovina - ,8

de maior procura e valor no'
mercado internacional - há de
referír-se' à carne de porco pela
rapidez e caracterí.tica. com que
é produzida.

7

,A adoção pelã induetrla 10101-

cola de normas de tlpíficacão do

perco-carne para pagamento da

produção primÍlria representa,
pois, um extraordináriO pailo no

sentidn do� iiielhoramento qualita
tivo do rebanho porcino brali.
leiro.

O porco-carne é o melhor por.

que atende ál exigência. do eon

sumidor, aumenta o rendímento Ü
�i

da criação; é abatido mei. novo, ,'�
come menoe, transforma melhor »

OI alimentos, é mail econômico. :�
Para a industria, é .nelhor porque

,fi

proporciona cortei carneol. de «
maior valor, uniformiza os cortes :;'
e a produção proporciona matéria- ii
pnma de qualidade luperior." ii

I

o porco-carne é animal prepa
rado . sob adiantada técnica, abati.
do com' a idade de 5 a 8 melei

e pelando de 80 a 110 quilos.
Para tanto, precísa ler de raça
melhorada email do que iup,
pertencer a Uma linhagem produ
tora de maie carne porque, entre
exemplares da mesma raça en

contram-ae animai. de tipo. to

talmente distinto•• influindo como

condições hereditáriaI e linhagem
a que perteneem e como condição
de ambiente p manejo a que Ião

submetidos OI animais, O porco

carne é produzido à•. expensaa de

raçõel balanceada. e' maneio
.racioual.

É um animal BEM TERMI.

NAQO, isto é, .com IUal manai

musculares bem deeenvolvidss,
comprido, largo' e profundo.' É,
ante. de tudo. animal precoce. O.
quartol po.teriorel .ão cheioll,
roliçol, largol, comprido•. profun.
dOI, edelcidol até OI jarretel. li
regJao dono ,Iombal é ampla,
larga' e comprida, com PWlluLicia.
do raio de curvatura em lua

leção. Costilhar profundo paletal
levei e boa cobertura' de carne

na. cruzei, papada lev'e e cabeça
t.ambém leve ie rielicada. Movi.

mentol livrei e de.envoltos. Fir

Ole ao toque e Bvre de eXC81101

de terminação externa, particu.
larmente 80 longo da linha lupe

rior. papllda,' barriga e pr6ximo
ao iarrete.

deve
do

Não é Magro
o porco-carne difere do porco,

magro porque envolve um conceito
de precocidade e alto rendimento
nOI cortei oameoe. O porco magro
porém, é via de regra um animal

adulto, com leu deseuvolvirâento
anatômico concluido, É geralmente
um animal que por qualquer ra

zão perdeu ou não formou o leu

paniculo de gordura. Boa parte
dOI porooe magroa vai para o

frigorífico por razõe. de ordem
lanitária ,ou porque faltou ali

.

mento e o criador precisou ven-

dêlos.

Em: qualquer hipôtese, o porco

magro é sempre ne qualidade!
inferior: O' simplea fato' de ler

magro Iieíologicemente lignifhla
defíciencia. A matêtia-prima para
a' industria fornecida por um

suino magro é de baixa qualidade.
Não le deve confundir porco-
'carne com porco magro O porco
carne é a mais alta expreseão da

produção suiua e o porco magro

representa nma lituação de iníe
riorioridade. .

Atualmente há uma pequena

percentagem de porco-carne no

'paí•. 'O pagamento diferencial,
.dando grande enfale a elle tipo,
vai eltímular a lua produção.

Tipificação
A tipificação é a, operação

pela qual a carcaça, logo apóI a

matança, é enquadrada num de
terminado tipo 00 padrão atravé.
'da apreciação vilual em compa

ração com padrãd previamente
eetabelecido,

Tomando por base da realidade
e especialmente OI dados obtido.

"
.

ter' base
porco-cerne

no 1. Block Telt de Porcino. do

Brasil. sugerimoa . OI seguintea
padrõee para o porco carne Ia.,
isto é, aquele que vai receber: o
maior preço:

.

1 _ Idade máxima 9 me.�.
(centos e caninos permanente.
apenai apontados.].

2 - Pelo vivo na chegada ao

frigorífico - 70 a 110 kg.

3 _ Comprimento de carcaça

(Iinfiile pubiana à primeira cOlteli.'D
_ mail de 75 cm .

4 _, Elpellura,. de 'toucinho
(média de trê. poritol),';_ mimo.,
de 3,5 cm.

' '

'\ \, j

Pagam�nto diferencial.

1. - o perco-carne la. terá o

maior pagamento correspondente
a 100 (no caio atual, DODca me..

nOI do que Cr$ 600). 2a. - De

60 a 69 kg '_ 5 a 6 mele. e 111

a 130, máximo 11 mele. � 95.
3a •

.:... Suínos de 70 a 110 kg,
fora da idade e ou da. eapecifi
caçõe. e 0& ítenl 3 e 4 de tipifi
cação, 90. 4a. - Mail da 131! a
150 kg, 85. 58. � Mail de 150

kg e menos de 60 kg. 80. 68.
- Cacbaço. cBltrado. e porca.
velhae, 70. 7a, - Porco velho e

mal terminado, 50.
I

Para cálculo do preço, m{Jlti
plice-se o índice do tipo respee

tivo pelo preço do dia
�

do porco"
carne la. Exemplo, le Ô de 18.

I
\

.

vale Cr$ 650 kg, um porco co�
10 melei e 115 kg valerá 95
(índice) x 650 - Cr$ 61'7/k�. -
LUIZ CARLOS PINHEIRO
MACHADO - preaidente �a
Allocíação Brasileíre de Criadb-
rei de Suíno I. DY

.
'

'Outra vez, o Perdigão de Videira,
voluntarioso e muita garra,

.

venceu

:: Cruz, 3 a 1, o marcador

bastante
o Santa

.i' 'Ninguém esperava pelo novo revez e

"ditavam numa ampla reabilitação de nossas

porém, não aconteceu.

todos acre';"

côres. Tal;'

O Perdigão, bastante voluntarioso' e 'muita garra,

superou a nossa esquadra, aqui em casa mesmo, pelo
marcador de 3 a 1.

U Santa Cruz não esteve bem. Manuel, outra vez,

moroso e Zêzinho contundido e o meio de campo" 'por

isso, pertenceu aos v'sitantes. Mesmo assim, o Santa

Cruz pressionou mais e os tentos adversários foram

frutos de falhas clamorosas de nossa retaguarda, regis
trando-se, que os golas foram todos marcados de cabeça,
dois dêles através' de escanteios bem batidos.

Os alvi-celestes, inferiorizados no marcador, foram

par..a frente e encurralaram os colorados, sem, contudb,
conseguirem êxitq, dado a garra desmedida do trio final
dos mesmos e à soberba atuação de seu guapo arqueiro;

Com êsses revez, as nossas possibilidades' de'

classificação são bem. remotas. Necessitamos" agora,

normalmente, de duas vitórias fora e mais um tropeço'
do Internaciom'll ou mesm� do próprio Perdigão, o quP é

difícil, convenhamos. Contudo, futebol é futebol e o

$anta Cruz tem se apresentado melhor em gramados
estranhos. Aguardemos, portanto. Já amanhã, estaremos

em Joaçaba, onde sempre fomos bem, '<na primeIra
tentativa dessa possibilidade. ' �

, ,� "i'
"

l .,.":

,.

,;
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ANIVERSARIANTES DA

Amanhã: os sr S. Eduardo
Klodzinski, secretária da Pre
teitura de Major Itieira, Mar
tin Franz; o jovem Adão
Wardenski e o menino Luiz
Cesar filho do sr. Kaissar
Sakr.

.

Dia 8: a exma.. troa. sra.
dna. Ana Auerbach: os srs.
Vicente Novak, DUo Emilio
Waither; as srtas. Marli Rara
Izolde Zierhut, Edilcéia Te
resinha Webber; o jovem
Rosélio Modesto Fedalto; as
meninas Derli Aparecida fi.

·Teatro Vela
-:- A P R E S E N TA· -:-

HOJE - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

DOMJNGO • a. 13,30 hor".. cen.ura livre

TRIUNFO

SEMANA

.. p
Cruz·

DE MACISTE
•• 16,00 hOral
a. 19,00 hora.

II!" á. 21,15 hora.DOMINGO

L. E Ã O
impr. até J4 ano.

com '�iIliam Holden, capucini
Em cinemascope e Technicolor

-2a. Feira � a. 20,00 - impr. até Í4 ano. � REPRISE

3a. e 4a. Peira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

o REI' DO TWIST
cf Chuby Checker, Gene Chandler, Vic Dana e Linda Scott

5a. e 6a. Feira :__ a. 20,00 hOfa. - impr. até \4 ano.

SUPLICIOS DO DESTINO
com Zuzane Pleshette, Ty Hardin e D�roth� Provine

�.--._---------------------,

nordino Fedalto, Helma esp.
do sr. Wiegando Wiese, o sr.

Carlos Mülbauer; a srta, Ar. '

lete filha do sr. Pedro Gros-
. kopt; os jovens André Schai»
'1..-0, Amilton Tomboroski, r?d.
son Michel e o menino Nor»
berto filho do sr, Edmundo
Tadeus Knorek.

Dia 12: a sra. dna. Ecilda
esp. do sr. Edmundo T. Kno
rek; os jovens Haroldo Mohr,
Anuar Cador; as' meninas
Raseli Claudete filha do sr,

Orlando. Nascimento, hrgi
nia filha do sr. Waldomiro
B. Silva e o menino Edgard
filho do sr. Edgar d Mayer.
Aos aniversariantes nossos

melhores votos de felicidades.

Canoinhas
Força e Luz S. A.

Nota
Tendo a Csnoínhas Força e

Luz S.A., por seus atuais Dire
tores; entrado em contato com

os Senhores consumidores em

atraso, pare que os mesmos

procurassem . regularizar seus

débitos junto a mesma, e, como
não recebeu a coleboração que
se fazia necessárío, vem comu

nicar que aos consumidores
com contas em atraso de dois
mêses ou mais, que não liqui
darem os seus débitos até o dia
TRINTA DE NOVEMBRO DE
1965, terão suspenso o forneci
mento de energía elétrica. .

O fornecimento só será res

tabelecido após a regularização
das mencionadas contas, com

as despesas que se fizerem mistér
para. a sua normalização,

Canoinhas, 6 de Novembro
de 1965.

,A DIRETORIA,

INOTAS
.
O Coral Canoinhense, uma

das Bôas coisas de Canoinhas,
estacá se apresentando sábado

. próximo a noite na Sociedade
Beneficente Operária, num show
baile � día 8f'gUi!:!tf', domingo,
em Três Barras.

x x x

O Campo de Instrução Mare
chal Hermes, por seu Diretor,
Coronél Ouviàio Souto da Silva,
homenageou o Prefeito eleito de
Três Barras, sr. Pedro Merhy
Seleme, ocasião em que êste
último falando ,e agradecendo

\ .

a homenagem, prometeu, cate-

górico, de conseguir recursos e

meios' para a construção· da
ponte ligando T. Barras ao Pa-

Indústria
�===' A V I S '0

Fischer &Comércio

Artur Bauer Filho
João Dubiela
José Santana
Neri Antonio F. Lima
Nelson José dos Santos
Paulo Trogel
Padro Soares
Pedro Cqlaço
Olivio F. Pavarim
Odete Silva.. '

Salomé de Souza
Sebas'tião Ribeiro
Vidio Santana
José de Souza
Aristides Pereira Rocha
AntonioCruzdosSantos
Artur Olsen
Amilton Pereira
Carlos Soares

B:medito Lima Soares
Francisco Lobse
Euclides Corteia
Dimas Pazda
Eriberto Correia
Maria Bueno
Maria Araújo
Iza,bel larentchuk
Ivo Dolar
Joanim Gomes Santos
Juvenil de Paula
Joaquim Bueno
Pedl'o Martins
Antônio Machado
AntonioSimõesFerreira
Pedro Moreira
Laura Linco!!ki

. Agenor Padilba
João do Prado

José Claudino de Lima
Afonso Becbel
Clemente Liocoski
Antonio de Lima
Jaime Bauer
Erotildes Rybey
Hilda Soares
Antonio Martins
Otilia Vieira
Sebastião Cordeiro
Francisco de Caistro
Osório Ferreira Martins
AlvinoMendesComargo
Luiza Cornelsen
Maria do Carmo Rocha
Pedro Alves dos Santos
Jacó Cbicoski
Doraci Cochinski
Sebastião' Calisto

Romeu Correia
Darcy Claudi�ode Lim�
Vitor Bento de Oliveira

. Anselmo Anacleto
Antonio Okuliki
Ewaldo Stuber
Darci Lima'
Maria Novack
Laudelino dos Santos
Carlos Gonçalves
AlfredoRodrigues Faria·
Haroldo p, de Oliveira
João Maria Ferreira
Pedro . Pereira
Maria de Lima
Odivete Oliveira
Rosalia Silva Moreira
Ercilio Mec;leiros

, ,
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A Personalidade'
Todos desejam ter uma personalidade realmente

.

notada.
Poucos. entretanto, sabem o verdadeiro significado da palavra per-
sonalidade.

.

I Considerando os diferentes fatores' que influem para uma
personalidade perfeita. como por exemplo, o 'temperamento, o caráter
e o espírito. chegaremos á conclusão de que deverá haver, antes de
mais nada, coordenação entre 8R partes .integrantes mencionadas e

outras que poderão surgir.
A personalidade pada mais é do que a reprodução daquilo

que sentimos e fazemos. E nos pensamentos e átitudes de uma pessoa
que lhe conheeemos a personalidade.

.

Cada pessoa tem uma tendência inclinada em maior escala
para .

este ou aquele setor de vida. Compete- n08, portanto. inicial
mente, descobrir -para em que direção mais se acentuam os impulsos
e desejos de nosso coração.

Ter personalidade é, pois, ter �niciativa. ter caráter, que le

revela na coerência de suas atitudes, o ter hombridade, que notamos
na humilde simplicidade ao colher o louro da vitória e .na calma viril
ao sofrer o pêso da derrota.

A personalidade se ressalta quando fazemos alguma coisa,
com' sinceridade. com amor, com o desejo de dar nossa colaboração
no progresso de qualquer iniciativa.

A formação moral, intelectual, coadjuvadas pela necessidade
de um padrão ecenêmico à altura do que pretendemos fazer em pr91
da melhoria social e econômica, deve ser o' objetivo de todos. Pois,
conforme já. dissemos. quem quer produzir e rE:alizar alguma coisa,
deve antes de tudo, saber buscar os meios necessários para tanto.
Sem a educação. tanto moral, como intelectual, nenhum cidadão hon
rado desempenhará fielmente as suas funções, os seus encargos, aoa
destinos da. sociedade e da Pátria.

E, nestas argumentações, concluímos que para haver perso-·
nalidade deve haver a formaéão devida, deve haver senso de respon
sabilidade e caráter de honrabilidade a tôda prova. r

D. A. P.

x

Boeng e senhora, Dna. Janete
Humenhuk Boeng.

x x x

Esteve em nossa .cídade, do
mingo último, o novo prefeito
do municipio de Caçador, o oa

noinhense, sr. Jucy Varella.

ANiVERSARiAM-SE lha do sr. Landualdo Voigt
Hoje: as sras. ânas. Esteta- Arine Gorethi filha do sr.

nia Schaidt, Oeny ida esp, Manoel Felicio e o menino
do sr. João Siloeira, Diva -Iosé Yvan filho do .sr. João
esp. do sr. Vitor Luiz Esma-' Silveira.

nhott:o; ás' srs. Carlos Jan- ma o. à sra. ·dna. luZia
{?-o�kz, Leonel Barcellos, r»- I esp, do sr. Walter Witt; os
tuliano Leandro, Zetredo Mül· srs. Pedro Massaneiro, file.
ler, Lauro NepomucenoPinto; to Herbst Pedro Vischineus
a srta. Elvira Pscheidt; a ki Wald:mar Simm Lucia
menina Silvana Maria filha Bialeski res. em Ba,,� Mansa
do sr. Dia/ma Tabalipa e o as srta�. Roseli Terezinha
menino Edmundo filho do sr. Frantz e Maria Rosa Müller;
Ernesto Herbst. a garota Terezinha filha do

sr. Waldomiro Schulka; o

menino Heron 'filho do sr,

Hugo Peixoto.

Dia 10: as sras. dnas. ir
mengard esp. do sr. Hugo
Peixoto, Anita esp. do sr. Al
fredo Paulo; O· sr, Miguel
Procopiak; a srta. Eunice
Maria Zaziski, os jovens Da
niel Wardenski, Algacir Bóra
Lauro HauO;e e a menina Jo.
zane Irene filha do sr. João
Szczyg(el.
Dia u: as sras. dnas. Ma

ria Iracema esp. do sr. Ber-

TRIUNFO DE '-MACISTE
com Mark Forest, José Greci, Gíulíano Genna
A fôrça e a coragem de Maciste colocam o povo

oprimido a seu lado.

Cia., pede às pessoas abaixo
•

. relacionadas, a comparecerem em seus escritórios, à Rua Eugênio de
. Souza 530, afim de acerta'tiem seus débitos em atrazo de suas contas do

crediário de FISCHER MAGAZINE e CASA FISCHER.

O Grêmio XV de Julho, sem
alarde, esté concluindo a sua
cancha de esportes nos fundos
da Sociedade Beóeficente Ope
rária, em cuja obra já aplicou
mais de dois milhões e meio
de cruzeiros.

.

x x x

Foi inaugurada com um gran- O sr. Luiz Fernando F'reitas,
de torneio, a 'nova cancha de que ontem foi eleito presidente
bolão da Sociedade Beneficente do Clube de Boião Fantasma,
Operária, uma das melhores do partiu na manhã de hoje, acom-

I panhado de sua exms. esposasu.

x x x
.

p8re Florianópolis, devendo an-

tes escalar em Joinvile afim deNo referido torneio, na mc�

dalidade de braço de aço, 88-
tratar qe assuntos referentes 8

. construção do novo Cine Vera
graram-se campeões, no setor
masculino (> sr.' Willy Voigt e ..

Cruz, e em Blumenau para um�
no feminino, a sra. pna. Doia- rápida visita à Feira àe Amos-

tras de Santa Catarina.
.

res Kocl;l Meister.-
x x x

.

Reuniu-se a Diretoria do
CEPEC, com .a professora Leo
nor Lezan, dia 2 de novembro
quando �Dtão foram tratados
assuntos dI'! real ,interêsse para

. as atividades do mesmo, no

ano de 1966.
x x x

Contra a espeçtativ8 , de todos
caiu o Santa Cruz, em seus

,

próprios dominios, ante um Per
digão lutador e voluntarioso e

nada mais. v

x x x

E ainda numa derradeira

ranâ, reivindicação antiguissime
de tõda 9 região.

x x x

O Dep. conterraneo, dr. A
roldo Carvalho, passou o dia de

< finadcs szn Florianópolis, tendo

regressado .no dia de ontem

pera Brsstlta,
x x x

Estiverem em Blumensu,
domingo último, em. visita a

IV Feita de Amostras de Santa

Catarina, os srs. Dep. Reneau
Cubas,. dr. Silvio Mayer, Edgar
Mayer, Darcy Wiese e Fernando

Freiberger.
x x x

�

x x x
.,

es

perança, estQremos amanhã em

Joaçaba; onde sempre fomos
bem, ante o Comercial local.
para uma possivel reabilitação,

x x x

A dupla João Seleme e Pe
drinho Allage, tida como cam

peã em jogo de truque, está
desafiando qualquer outra para
uma disputa. Esclarecemos que
a mesma nos jogos de truque
aplica outro truque para suas

vitórias.
x x x

A Associação dos Estudantes
Secundários de Canoinha8, alem
do animado baile que. promo
veu na noite de sábado último
no Clube Ganoinhense, quando
elegeu sua nova Rainha, a gra
ciosa srta. Cinthia Bastos, pro
moveu também uma interessante

gincana na tarde de domingo,
venci�a pelo casal, sr., Rafael
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