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Ranieri zzili,
dos eput· d

;._..._

Art. 79- Substitui o Presidente, em caso de im
pedimento e sucede-lhe no de vaga, o

.

vice-presidente, da
República.

'

§ 1. \
- Em caso de impedimento ou vaga do

Presidente .e do vice-presidente 'da República," serão
sucessivamente chamados ao exercício dá. presidencia o

Presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente
do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal
Federal.

§ 2. - Vagando os cargos de presidente e

vice-presidente da República, far-sa-á eleição sessenta
dias depois

�

de aberta" a ultima vaga. Se as vagas
ocorrerem na segunda metade do período presidencial, a

eleição para ambos os cargos será feita trinta, dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na for
ma estabelecida em lei' Em qualquer dos 'casos os eleitos
deverão completar o período de seus antecessores.

Lacerda, .Adhema r

Magalhães
apontados pela imprensa argéntina
como HEROIS NACIONAIS

/

e

'A imprensa portenha após os acontecimentos do
dia 1. do corrente, dedicaram a Carlos Lacerda, Adernar
de Barros' e Magalhães Pinto. os mais calorosos aplausos
e comentários elogiosos a atitude desassombrada e patri-
\
otica dos três governadores que a muito tempo um-grupo
de elementos subversivos comandado pelo. deputado
Leonel Brizola, -travava contra o regíme democrático.
Vitoriosos no seu intento, O. ex-presidente João Goulart
seria o ditador.

, Tece ainda a mesma que a vitória das forças
democráticas apoiada pelas forças militares, trouxe o

'

Brasil novamente para o desenvolvimento economico
livre do jugo comunista. Aponta Carlos Lacerda como o

futuro Presidente da Republica dado a sua coragem mo

ral e patriótica em pról .da democracia na America La
tina - sabe o que quer e sua administração na ex-capital
do Brasil mesmo com a falta de assistencia do governo
federal, teve repercussão que o coloca, na galeria dos
heróis nacionais.

'

--- ---��----_.
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CAIXA POSTAL, 2

Oiretmes: - R. R. DA Sll�A [ AlfRm� O. �AR�I�n�
FONE, 128

�crente: IWASS' SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

A Casa DoutorMalucelli.que
,

nasceu do espírito de sacrifício
do inolvidável Juiz, da sua de
dicação 80S humildes, não
deverá continuar fechada, sem

finalidade. E indispensável que
as damas que dirigem 8 Pia
União e que o Reverendo Pa
dre Vigãrio, principal respon
�ã_vel pela entidade, empenhem ,

todos os seus esforços no sen-

E' b I dtido de que venha a receber a ste e eci os
dotação do Governo Federal,
em boa hora incluída no

Orçamento pelo Dr. Aroldo
Carvalho.

.! '-

I

A nação brasileira'que VIVIa num clima de insegu-
rança, aprensões e' incertezas, foi sacudida nas primeiras
horas de terça feira última pelo vigoroso movimento
militar. apoiado, desde o inICIO pelos Governadores,

-

Magalhães Pinto de M. Gerais, Adernar de Barros, de
São Paulo, Ney Braga, do' Paraná, Ilda Meneguetti, do
Rio Grande do Sul e Carlos Lacerda, da Guanabara, que
visava, uníca e exclusivamente, recolocar o-país no 'clima
'de ordem, paz e trabalho, que sempre foi o seu apanágio.
Movimento civico e patriotico para pôr fim á ameaça da
orla vermelha que nos ameaçava, ganhou corpo de ime
diato, com a incontinenti adesão e aplauso do resto da
nação. Em menos de 48 horas o Presidente João Goulart,
viu o seu dispositivo militar todo desmoronado e -o seu

governo todo acéfalo, razão porque. abandonou o Brasil,
estando a estas horas no Uruguai, onde solicitou asilo. C U MóP R.IN DOAssumiu. em conseqüência a, chefia da nação, o sr., _

Ranieli Mazzili, como Presidente da Camara Federal.
Segundo noticias, a estás horas, todo o Brasil está em (), SEU-
plena calma e entregue a sua vida normal, na esperança"
agora, de melhores dias. Canoinhas, nossa pacata cidade, M A N DA TO
acompanhou com vivo interesse e dentro da mais absoluta

'

ordem ri desenrolar dos acontecimentos, vibrando com o Preocupado com o problema
seu termino, que ocorreu, mercê de Deus, sem derrama- delicadíssimo do menor desam

mentó de sangue. A respeito; eis o que prescreve a parado, em Canoínhas, o nosso
, eminente conterrâneo, DeputadoConstituição Federal: Aroldo Carvalho, fez incluir no

vigente Orçamento da União,
verba de SEIS '-MILHOES E

CEM MIL CRUZEIROS em fa

vor do "Abrigo de Menores",
da Casa Doutor Rolando Lou

renço Malucelli, mantida pela
Pia União de Santo Antônio.

Vitorioso no primeiro embate,
o da aprovação da emenda que
elaborou e da inclusão da do

tação na Lei de Meios, o nosso

incansável Deputado, vai, ago
ra, empenhar-se no sentido de

conseguir a liberação da verba
e a ordem de pagamento.

O Abrigo de Menores é .uma

,necessidade gritante. Urgente.
,

Inadiável. :

O recebimento da avultada

quantia, ainda que parcialmente
atingida pelo Plano de Econo
mias de Verbas Orçamentárias,
poderá propiciar o funcio
namento do Abrigo de Menores
ainda êste ano.

Pr i fi] e i r a
-

reeepçao
o Presidente dá Repúbli

ca, sr. Ranierí Mazzili, dará,
hoje, -sua primeira recepção
'ao corpo diplomático'; no

Palácio da Alvorada.

e BrizolaJango
Líderes de

/,

Barro
João Goulart "não é mais Presidente da Republioa.

Leonel Brizola que se dizia lider de uma grande massa

operária, encontra-se foragido, tendo abandonado a lide
-

rança de um movimento que ele dizia ser das aspirações
dos humildes. Tudo isso aconteceu ontem, no passado.
'Quem esteve ao seu lado; o ouviu discursar .

e conhece
as suas companhias, hoje é um lider de barro. Se�
cunhado João Goulart, que 'no discurso do dia 31, no
Automovel Club do Rio de Janeiro, diante, dos sar

gentos procurou quebrar a hierarquia militar instigando
às praça de pré a se revoltarem contra: os seus, superrs
res, descobertas as suas tramas subversivas, conhecidas à&
suas intenções, faltou-lhe fibra para defender o que- com
tanto' entusiasmo pregava, se é que suas pregações eram
bôas abandonou os operários - fugiu para o Uruguay
levando em sua companhia, alguns elementos comunistas.
Ele e o cunhado hoje estão juntos desfrutando suas gran
des riquez-as. Ídolos e líderes de barro, em quem (>8

operários não mais confiam.

Ainda bem que foi em tempo que a consciencía
nacional despertou. O Exercito disse nm"BASTAH a tanta

demagogia prejudicial aos interesses primordiais da' nação.
Guanabara, São Paulo, Rio, Grande' Minas colocaram
as primeiras barreiras à extensão da 'ar comunista no,
Brasil. Voltando o país a normalidade, breve te muita
coisa será 'contada aos brasileiros ...

, .

rmmmos para

novos preços
erva' mate cencheeda

?-:.
A Junta Deliberativa do Ins

tituto Nacinnal do Mate, em

Reunião Ordinária, realizada
em 17 de março último consi
desando o

\

crescente aumento O preço da erva-mate csn... :
dos custos de produção nas cheada, produção dos EstactPs'5
regiões ervateiras do Estado, 8 do Paraná e Santa Catarina,

�

necessidade ,urgente de remu- safra de 1964, para venda BDIJ
nerar o trabalho nos ervais, Industriais e Exporta,dores, por,
que os preços correntes já> es- 15 quilos, coada em peneira de"
tão acima do mínimo, oficial- 1,50 v 50 mm., está fixado na

'

mente, fixado pelo I.N.M. Da seguinte' base: '1. - posto em,
última safra, que a Instrução, Curitiba _ Cr$ �OO�OO; 2. _:_ �
n. 263 -da SUMOC, vem pos- "

sibilitando melhores preços de posto em Mafra - Cr$ 900,00.;<
exportação para o mate e, afi-

Nas ,demais localidades, o .preço.

nal, que se impõe o reajusta- é fixado nas bases acima, de-;
mento dos' preços de produção, duzidas 8S despesas de trans

aprcvop resolução estabelecedo- ,portes. entre as .lo.�8"d.8des ..i/ia
ra dos novos preços mínímos I aquisição e um.dos pontos de
da 'erva-mate cancheada. referência cítados, -

-

Paraná &

Santà Catarina

?'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MADER & SELEME S/A.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL. DE CONVOCAÇÃO

. Ficam convidados OI senhoree aoionietaa da "Máder & Seleme
'i.tt'\ para le reunirem em Auembléia Geral Ordinária a realieer-se
oe dia 11 (onze) de Abril de 1964, às 10 (dez) boro" na sêde aocial
à: BUl1J Eugenio de Souza, nO. 394, em Canoinhas, Santa Catarina,
afirq de deliberarem sôbre a seguinte

,

Bar, Sorveteria e Armazém

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 7x

de Waldomiro Malev,rs
/

Bebida" Nacionais e Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmídt, 9.86

Perto da Estação Ferroviária.

ORDEM DO DIA
I - Exame, díscuesão e· deliberação sôbre o relatório da Di

reteria, Balanço Geral, conto! de Lucro. e Perdas e pare
cer do Conselho Flecel, relativo. ao ano de 1963;

II - Eleição do Consêlho Fiscal e respectivoe suplentes:
fixação de seua honorários;

III - Dividendosj
IV - Outros 9uuntol de interêsse social.

Achom••e a disposição d61 senhores acionistae OI do
cuojentoll que t�ota o art. 99, do decreto lei 2627, de 26 de setembro
de 1940. . .

.-

Cenolnhes, 25 de fevereiro de 1964.

Oandido Máder João Abrão Seleme
Diretor Presidente Diretor Comercial 2x

.�
.

Vende-seQuando fizer_ seu itinerário de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

obras. do FRIGO�JF!CO
Vende-se 4 vacas leitei

ras, -�dí? raça holandeza.

Ver é tratar com Alfredo
Pscheidt em Parado. 2

passou! impossível vê-lo de frente!
Somente em nossa loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da Willys-Overland. 'Um carro

verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

RENAUlT - �.� .

Basilio:� .Humenhuk Ltda.&
CANQlNHAS Rua Vidal Ramos, 203 - SANTA CATARINA

Atenção AssinantesSrs.
Solicitamos a nossos prezados leitores, assinantes, anun

ciantes, e:Jregue.zes, a sua atenção para a nova tabela
de preços inserta na segunda pagina dêste semanário.
Contra a vontade, tomos levados à referida majoração,
em virtude dos altos encargos desta organização,
principalmente na aquisição de papel, nossa principal
matéria 'prima, corno no atendimento do novo mínímq
.ao pessoal das oficinas. Esperamos a compreensão de
todos, bem como sua comparência nesta redação para a

regularização de suas assinaturas.

A GERENCIA

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO .JO�O II FOTO . E OTICA"
Oferece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
.

Óculos em Geral
Õculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

RegulageÍn de Óculos
Lentes. e-sArmações
Concertos
-Etc. Etc. Etc.

-,

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

Adquira Seu Oculo8 na Seção de Otica do

FOTO JOAO "Foto 9· Ótica"
Que é Especializada, Tem Moderno A.p..areJhamento e .

. Executa o �erviço Com Precisão,

Praça Lauro Müller, 514 CANQiNHAS

Assoe. Com. e Industrial - de Canoinbas
A V I S O

A Diretoria da Associação Comercial e Industrial
de Canoinhas, avisa que mantém si bibliotéca, à dispo
sição dos senhores associados, a coleção da "LEX" (urna
coletânea completa de leis desde a 1937 à 19(2). -2x

AUN*9PW t{U t *ti!!i!

'u;:m��I !!_.!...___!_�_,.
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. e/o 844
JORNAL SEl\iANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS'
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 ,:.;_ Çanoiuhaa • S. C •

. A�sinatura _Anual (52 números). Cr$ 1.000,00
A partir do número 773 (14 de março entrante)

Os atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
a anuidade, até a presente data.

TABELA- DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por Vez e por centímetro rle altura de coluna:
ÚLTIMA PÂGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez o-s 100.00 1 vez os 75,00
4 vezes Cr$ 75,00 4. vezes Cr'$ 60,00
8 ou mais Cr$ ,60,00 8- ou fflq,is Cr$ 40,00

Página inteira Cr$ 18.000,00 Página inteira Cr$ 12,000;00
Meia página Cr$ 10.000,00 Meia página Cr$ 7.000,00
OBSERVACÕES:

I
Originais de artigos enviados tl Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação não endo88a conceitol emitidos em artigos 8l111inado8.

Refaça suas forças! tomando

C A F É lG
Torrado a ar quente

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

-,

BIG é grande .. mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��ÊM=-POUCO ESPAÇO�
CL em CANOINHAS

.

É inegável a penetração do nome de

Carlos Lacerda em Canoinhas. Extravasando
as/fronteiras partidárias, o nome do Governador da Guana

bara, líder brasileiro do combate ao comunismo, defensor
da propr+edade privada, penetrou em todas as corr-entes- de .

opinião, ganhando adeptos," fazendo prosélitos para o emba-

.

te decisivo na história do Brasil. Destacadas figuras do

PSD e dq___PTB no interior do município, grandes proprie
tários rurais, fazendeiros, ervateiros e lavradores, ameaça
dos pelo comumzante decreto das desapropriações, aderiram
em massa à candidatura de LACERDA. .»:

r:

ANISTIA

Está na ordem do dia da Câmara dos Deputados,
em regime de urgencia, o projeto de lei que concede
anistia aos participantes da chamada "Rebelião de

Brasilia", de setembro de 1963. O Deputado Arolde
Carvalho, sempre atento e úgilante, sem esquecer os

problemas de seu Estado, depois de espetacular mano

bra parlamentar conseguiu apresentar emenda, já
aceita pela Comissão de Justiça. beneficiando com a

anistia' os militares da P:M. de Santa Catarina que
, tenham participado de movimentos reivindicatórios.
Desta forma, os oficiais e sargentos da nossa briosd

. Polícia.Militar, vítimas da perseguição do sr. Celso
Ramos' e punidos porque reivindicaram os seus direi.
-tos, se/a na questão da convocação dos oficiais refor
mados, seja na questão de aumento de vencimentos,
terão canceladas as punições, graças a visão do nosso

conterrâneo.

-,�RIGORiFICO )
Vão adiantadas as obras do Frigorífico Canoinhas. As

pesssoas que tiveram ,a visão de adquirir ações da Socie
dade Anônima já multiplicaram por cinco o dinheiro empre
gado, uma vez que a alta verificada nos equipamentos,
no imóvel e em todo o patrimonio da firma foi da ordem
de cinco vezes.

.

Enquanto o dinheiro depositado em bancos .rende
juros de seis a oito por cento ao ano, quem empregou suas

econpmias no Frigorífico ganhou juros supertores a. cem

por cento, .em cada seis Cmêse!i.- Segundo dados oficiais da

I Fundação Getúlio Vargas o índice de desvalorização do

dinheiro é de sete por cento em cada trinta dias. Assim, a

única maneira de proteger economias acumuladas em anos

de trabalho, contra 8 desvalorização é o EMPREGO do
dinheiro num empreendimento como o Frrgoríftco' Cancí
nhas que merece o apoio de todos os Catarinenses! v

IMPOSTOS

A administração do Prefeito João Colodel vai
aumentar, mais uma' vez, todos 0$ impo:�tos munia

pais. Muito embora seja flagrantemente inconstitucional
o aumento neste ano - não houve dutorizaçâo orça
mentária e nem lei anterior ao exercício em curso -

o nosso edil pretende o aumento "na raça", centiado
na docilidade da Câmara de Vereadores que êle diz
dominar.

.

.

"

Os contribuintes hão de reagir, impetrando man

datos de segurança, caso se verifique mesmo o

comentado aumento.
1

.Greve, Oficial
Fato só constatado no Govêrno pessedista: estão em

greve, na Capital dó Estado, os operários do DER, recla
mam o pagamento de atrazados e um aumento que foi
objeto de acôrdo em janeiro de 1963. O DER, outróra
pontuai e organizado, hoje está entregue à inépcia e à
masorca. Os déficits se acumulam, as dividas crescem de
mês para mês, s' buraqueira quase impede o trânsito em

muitas regiões do Estado. A corrupção, desenfreada, domina
todos os setores da vida do importante Departamento, Os
escândalos se sucedem e estarrecem a gente honesta do
PSD - que existe, também.

Dr. Erwin Schwarz
Clinic.a Dentária Cieral Raios X

Comunica aos seus clientes
reiniciou suas atividades,
atentendo todos os dias,
EXCLU:SIVAMENTE

com HORA MARCADA.

que

Avicultura
Brasileira

Recebemos' o 1. número de
"Avicultura Brasileira", revista
de 48 páginas, lançada no Es

tado da Guanabara sob a direção
dos jornalistas Mario Vilhena
e Lauríston von Schmidt .

"Avicultura Brasileira" des
tina- se a ser o espêlho do
extraordinário desenvolvimento

que se vem registrando na

índúsbrla avícola nacional nos

últimos .

anos. As empresas .

avícolas mais importantes de
São Paulo, Guanabara e Rio de
Janeiro apoiam a nova revista

garantindo-lhe execelente apre
sentação gráfica e matéria atua

lizada, focalizando os- aconteci
mentos avicolas de todo o país.
No seu 1. numero, "Avicultura

Brastleira" publica:
"Filiais vão fazer guerra de

matrizes"; "Poedeira especial
para o Brasil"; "Um só virus

,

causa leucose";
.

"Camossa des
cansa carregando ovos"; "Ra
ções . já tem alta eficiência",
Professor Joaquim Campos;
"H & N está no Brasil"; "Pai
xão tambem fabrica ração";
"Ao bater da máquina", Prof.

Apolonio Sales; "Oito Domes

podem decidir o futuro da avi

cultura"; '''Shaver na Fazenda
do Calçado"; "Teste na Guana
bara vai mostrar o que é pinto
bom"; "Noticiário Eaton"; "Va
riação estacíonal no preço de
ovos".
A assinatura anual de "A vi

cultura Brasileira" custa Cr$
1.500,00 e os pedidos devem :

ser enviados (cheque ou vale

postal) para a Editora Brasilei
ra de Agricultura Ltda., Rua
do Rosário, 133, 2.°, sala 200,
Rio de Janeiro. GB, ZC-OO.

Registro Civil
EDITAL

)

Sebastião Grein Costa, Eserí
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoínhas, Estado
de Santa Cstarine, etc.

Faz saber que pretendem
.
casar: Sessuavo Paulitiski e.

Genoveva Borecka. Ele, natural
deste IEstado nascido em Pula
dor neste municipio no . dia 20
de janeiro de 1929, motorista,
solteiro, filho de Vicente Pau

Iitiski, falecido e dona Veronica
Kumíneck, residentes em PtIla
dor. EIIl, natural dêste Estado,
nascida em Pulador, nêste

município, no dia 30 de março
de 1934, doméstica, solteira,
filha de João Bóreck. falecido
e de dona Tereza Bôreck,' resi
dentes em Pulador,

�

nêste

município.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil
artigo 180. Se alguem tiver co

nhecímento de existir algum,
impedimento legal, acuse-e para'
fins de direito.

Major Vieira, 2 'de / abril de
de 1964.

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Juramentado

MASSAS
para Vidreçes

CASA ESMALTE

"

} "

...

JUSTiÇA .DETERMINA
.PAGA ME NTO

de Desapropriações
Três Barras.

em

Sentença judicial determinou seja feito, imediatamente,
o pagamento de todas as desapropriações no Campo "Marechal
Hermes", de acôrdo com a última avaliação realizada. De outra

parte, o delegado da Supra, anunciou na Capital do Estado, sua

disposição de entender-se com o Procurador Geral da República,
no sentido de plena concordancía com aquela sentença. Acredi-
"tamos que mesmo agora com a posse do novo Presidente, tal
decisão seja. mantida, considerando ainda que· a sentença ":e
judicial.

, t

Vitória maiuscula do Santa Cruz
o conjunto local do Santa Cruz, pelo .estsdual de futebol

na sua terceira apresentação, obteve, domingo ultimo, no estádio
da ,baixada", maíuscula vitoria ante do aguerrido Guaraoi, de
Lages, que vinha de uma esplendida e ínesperaoé . vitoria sôb)e
o renomado esquadrão do Pery de Mafra. A torcida alví celeste
vibrou sobremaneira pelo feito dos locaís, que levou bem alto .e

bom nome do futebol cídatino, O Santa Cruz apresentando-se de
�

uma maneira razoavel foi, durante toda a porfia, mais esquadrão.
Marcando de perto e' com pontadas certas levou de vencida 8

·retaguarda adversaria consignando 4 tentos, todos de bela feitu
ra. Willo, despontou outra vez como grande artilheiro, 'retornan
do aos poucos, ao seu melhor desempenho, marcando dois pontos.
O migon Melado, com atuação destacada, foi quem abriu 'o

caminho da grande vitória. Na zaga todos saíram-se bem, sobre
saido Wallace que não deu tregua ao irriquieto atacante Chiquinho
o melhor valor dos visitantes. O miolo também esteve a conten
to Galo, voltando a sua antiga forma. Os demais agiram. dentro
de SUaS pogsíbilídades contribuindo para ° grande feito. A parte
técnica esteve a' cargo do novo 'preparador Marinho, cuja estrela
foi das melhores.

'

Quadro: Gato, Wehace, Nery, e Milton, Quirera, Galo.. e
Br�guinha, depoi� Julinho, Arno, Melado, Willo, e Coringa.

I

i

Botafogo e Olinkraft a atração
Como sempre, o atrativo dominical do canoinhense ,é o

futebol. Então Botafogo e Dlinkraft de Lages estarão brindando
amanhã o distinto público com mais uma partida pelo certame
estadual. Quem vencerá?

'

DOMINGO CHEIO
" Teremos amanhã um domingo esportivo bem movímen-

tsdo; assim sendo a partir das 9 horas da manhã realizar-se-á o

I torneio de futebol promovido pelo Caravela E.C., isto na praea
de esportes da S.E.R. Palmeiras; a partida de fundo será entre
S:E.R. Palmeiras versus São Carlos F.C. de Curitiba.

'

x x x x x x x

Os dois últimos resultados (negativos) do Botsfogo, cul
minaram com os pedidos de demissão de cargos do técn1eo
Lazita e do sr. Sadí Seleme Presidente do alvi-negro. Decisões

que achamos um tanto precípitadaa daqueles dois desportistas.
x x x x x 'x x

. ,

Foram êstes os resultados da rodada do dia 29: em Ma
fra: Operário 7, Botafogo desta 1 (surpresa); Porto União: Juventus
4, Tamandaré 1; Lages: Olinkraft 1, Internacional O; em nOS8a
cidade: Santa Cruz 4, Guarani 1.

x x x x x x x

Participam da 4a. rodada da 3a. chave os seguintes Chi
bese em Mafra, Peri x Internacional; Lages, Cuarany veraD.s
Tamandaré; Porto União, Juventus x Operário. Folga o Sarita
Cruz.

x x x x x x x

,_
Substituindo João Jacobus, está no Santa Cruz como seu

preparador, Marinho, ex-técnico do Botafogo.
Quem assumirá a árdua missão no alví-negro, em defi

nitivo? .

I'

I

x x x x x x :X.I

Tivemos no domingo que passou duas surpresas nO atual

campeonat� Barriga-Verde. Nesta cidade foi a derrota amarga
do Guarany de Lages, o mesmo Guarany que derrotou o Pery
em Mafra. A segunda surpresa foi a inesquecív.el goleada im;.
posta pelo Operário ao Botafogo: 7aI.,

x x x x x x x

Joél poderá reaparecer no comando da ofensiva botafo
guense contra o Olinkraft. Por Seu turno Ney ainda será 8

grande ausência.

Social em Esportes
/ .

Unem-se pelos sagrados laços do matrimonio em Rto'
Negro, Lauríeí Becker com o atléta botafoguenae N�y Nader;
aos nubentes. ,as felicitações desta secção.
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RELATORIO D
Senhores Acionistas:

,

Fundada em agôsto de 1963, está a nossa

Sociedade encerrando o seu primeiro Balanço Anual
e;· cumprindo o que dispõem nossos Estatutos Sociais
.",m apresentar o primeiro relatório, o primeiro
�lanço Geral e o primeiro Parecer do Conselho
JjÍscal, que cumprimos prazeirosamente, com os nos

sos cordiais cumprimentos 80S senhores Acionistas.

Apesar da vigência de nosso mandato ser

apenas de 5 meses, retroagindo a 1. de janeiro de
1963, conforme prevê nosso contrato social, tanto
relatório como nossas contas abrangem integraimente
6. ano de 1963. Como ponto de partida temos que
nos referir, primeiramente, à construção e, ínaugu
r�ção de nossas novas instalações, festivamente
comemorada a 1./5/1963, com a presença das mais

destacadas figuras do comércio e finanças locais,
como de outros centros de Santa Catarina, do Paraná,
-do Rio de Janeiro e ate da Argentina. Imediatamen-
te, lego apos 8 legalização da� Firma na MM. Junta
Gomercisl do Estado e cumpridas demais exigências
fiscais, assumimos nossos cargos de direção e puzemo
nos ativamente no exercício de nossas funções.
Apesar da situação confusa e tumultuada pela qual

.

atravessa nosso' País, social, financeira e economica

mente, os negócios da 'firma foram conduzidos em

,ritmo normal e executados satístatõrtemente, acusando
êSte primeiro exercício financeiro resultados bastante

compensadores e alviçareiros. Tôdas as extgênctas

BALANCO
•

(i E R A t 'encerrado
A T I V O

Imobilizado
Terrenos
lI:d ifícios
Máquinas e Equipamentos
Instalações

I

Móveis t" Utensílios
Veículos'

932.200,00
5.389.241,80
B7.616,10
398.601,10
649.357,10

2.579.000,00

\.

Oirculante
Matérias Primas
Materiais em Almochorifado

Realizável
\ Títulos 9 Receber
,Devedüres em contas correntes

Participações
Ágios
A,dicional Impôsto de Renda

Disponível
Gaixa
Bancos - C/ Movimento

Transitório
Impostos Antecipados
Uespes8s A?min, Antecipadas
Contas de Compensação
Ações Caucionadas

11.904,00
20.691,00

7.973.869,50
2.818.868'50

• •

I

estatutárias e legais foram' devidamente cumpridas.
A Diretoria vem se reunindo, religiàsamente, todos
os meses, quando são apreciadas tôdas as atividades
sociais e lançados os novos planos a serem executados,
sempre visando o' bem estar da firma. O Conselho
Fiscal também tem realizado diversas reumoe s

plenárias, e agora, como lhe compete, apresenta um

bem elaborado Parecer sôbre 8S contas do exercício.

A eéde da firma continúa no mesmo local à Rua

Eugenio de Souza. n. 394, nesta cidade, confortàvel
mente instalada, com escritório conveniente, armazens
amplos e modernesc com veículos próprios e também
modernos.. O capital inicial de' 20 milhões de cru

zeiros, integralmente realizado, não sofreu alteração -

alguma no seu' montante, havendo sômente pequenas
alterações de nomes das pessoas que figuravam na

instalação da firma. Terrenos, edifícios, veículos,
instalações, máquinas e equipamentos estão sendo
mantidos e conservados. Alem dos imóveis na cidade
e que

.

servem para nossas instalações, possuímos
valiosa propriedade, invejàvelmente situada no centro
urbano da cidade de 'São Mateus do Sul. no Paraná.
Mantiv:emos os mesmos agentes-vendedores na Ar

gentina, que continuam desempenhando suas funções
\ a nosso inteiro contento. Em virtude de termos

conseguido. 8 concessão, pelo I.N.M" de quota de

exportação para o Uruguai, tivemos necessidade de
nomear um agente-vendedor em Monteviçiéo, tendo
sido escolhido o sr. Juan José Solari Braga, antigo
e conceituado vendedor de mate naquela praça.

em 31/12/1963

Tendo- sido muito insignificante a quota concedida
prontamente conseguimos, por intermédio dêste veri:
dedor, colocar o total de duas safras. 1963 e 1964,
com perspectivas de novas vendas, o que faz supôr
a realização de promissoras operações para iníCio
desta nova fase de <?xportação. Também, a nosso
inteiro contento, continua desempenhando suas
funções de nossos embarcadores, a tradicional firm:1l
Carlos Hoepcke S,A., de São 'Francisco do Sul. De
vemos aqui consignar também o fato de que vimos'

,-cons'ervando e mantendo as melhores relações pos
.síveís com os estabelecimentos bancários locais, com
o coniércío em geral, com nossa concorrência, com
as áutorldades federais,. estaduais, municipais e G I

I.N.M., a autarquía federal controladora da economia
nacional do mate, A nossa exportação alcançou o

total de ·18.000 bolsas, entre il Argentina e Uruguai,
totalmente adquirida no próprio município, não
havendo necessidade -, de. recorrermos- à compre em

outro Estado. Vindo êste relatório acompanhado do
parecer do Conselho Fiscal, deixamos de comentar.
mais a fundo a parte contábil da organização, .poís
a

.

mesma está minuciosamente explicada no Balanço
Geral e no citado Parecer, anexos .

Canoinhas, 31 de dezembro de 1963.

Candido Máder

João Ab(ão Seleme
-, (

Diretor Presidente

Diretor Comercial

Demon",tração da
1/ L U C RIO S

-Conta de
& P E R D,A S II

encerrada em 31 de dezembro de '1963

,10.086.016,10
Despesas

/

Previdência Social

Despesas de Fabricação
Despesas de Administração
Despesas de Vendas '

Custo de Vendas
Erva-mate cancmeada

!

10.792.738,00
.'

25.171.000,OQ
978.6,16,70
517.500,00
25.4:)0,00

610.700,00 27.308.216,70

Amortizações
sobre Máquinas e Equipamentos
sobre Instalações Industriais
sobre Móveis e Utensílios:
sobre Veículos

32.295,00

Provo pI Deved. Duvidosos
Pela constituição à] fundo

.

Fundo de Reserva Legal,
Pela constituição dI fundo

Fundo de Reserva Especial
Pela constituição d/ fundo

Resultados Pendentes
Saldo anterior
A disposição da Assembléia

Receitas
Vendas realizadas
Dividendos recebidos
Juros e Descontos

152.295,00 •

1.632.379,70 7.784.674,10'

, \

PASSJVO
Nãó Exigível
(l8pital Registrado
Keser\va Legal
Reserva Especial
Provisões
'Para Amortizações
Para Devedores Duvidosos

20.000.000,00
476.076,40
950.000,00

'- 659.226,00
2.600.000,00

Exigível, a Curto Prazo
Fcrnecedores_
Previdência Social li Pagar
Imp, sI Vendas e Consignações
OJ'edores em C/ Correntes

Transitório
Despesas·Diversas a Pagar

Resultados Pendentes
À 'disposição da Assembléia

Contas de Compensação /

o.ução da Diretoria

3.519.454,20
67.469.00

475,.092,00
13.990.771,20

5.170.376,10

. 8.095.475,00

Canoinhas, 31 de dezembro de 1963.
Cândido Máde(
Diretor Presidente
\ .

200•nOII,00 56.203.939,9_0

p:eBITO CRÉDITO
191.863,60

2.500.403,70
9.293.991.90
20.531.241,20 32.517.500.40

38.467.948,90

17.454.90
37.348,40
64.289,30

540.133,40
..

,

( 2.600.obO,00

476060,00

950.000,00
I i

20.000,00 :

8.095.475;00 8.115.475,00

83.773.224,00
10.556,10

.
2.430,20

83.786.210,30' 83.786.210,30

Canoinhas, 31 de dezembro de 1963.

Candido Máder
Diretor Presidente24.685.302,40 ,

João Abrão Selame
Diretor Comercial

Zaiden E. Seleme
Contador - lnsc. Sec. C.R.O. tS.C.) sob N. 10.096

18.052.786,4.Q iPARECE.R DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da firma "MADER

& SELEME S. A, no exercício de suas atribuições legais e- estatutárias, tendo
examinado devidamente o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros
& Perdas referentes ao período de 1°. de janeiro _ a 31 de dezembro de 1963,

, declaram que constataram a boa ordem e perfeita exatidão dos valores ativos e

passivos e· dos resultados evidenciados pelos referidos documentos, motivos

pelos quais são de perecer que as contas da Diretoria 8 serem submetidas à
deliberação ds próxima Assembléia Geral, merecem plena aprovação dos
senhores Acionistas.

Canoinhas, 31 de janeiro de 1964.

13.265.85,,1,,10

200.000,00 56.203.939,90

João Abrão $eleme
Diretor Com'ercial

Zaide� E. Sel8me '

.

Inscr, Sec. C.R.C. (S.C.) sob N. 10.096 ..'Contador - Dr. J:obar Cassou Wiagando Fischer Wilmar Friedrich
" ;,

rs

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,

,

.Hegistro Civil'
EDIT AL

(!@}RRfiIO DO N�RTe. 4.4.1964
------------------------------------------------------------------.�------���--�--

PreFeitura
D�(reto N. 41, 24/3/64
Odilon Davét, Presidente da

Câmara Municipal de Major
Vieira, Estado -de Santa Cata
rina, em exercício no cargo de
Prefeito Municipal, do uso de
suas atribuições, resolve

EXONERAR
,

Catarina Iancoski, ocupante
do cargo de Professor, Padrão
A, do quadro único do Municí
pio, lotado na Escola da localí
dade de Rio Novo do Meio,
a contar de 15 de fevereiro de
1964, 'por ter abandonado a .

Escola.

Decreto M. 42, 24/3/64
- Odilon Dsvét, Presidente da

,Câmara Municipal de 'Major
Vieira, Estado de Santa Cata-'
rina, em exercício do Cargo de
Prefeito Municipal, no uso de
suas atrlbuíções resolve

EXONERAR
Maria Rosa de Almeida Car

doso; ocupante -do cargo ae
Professor,' Padrão A, do quadro
único do Município, lotado na'
Escola da localidade de Rio .

d'Areia (Entre Rios), nêste mu

nicípio, a contar de ) 0. de
março de 1964-, por ter

Mun. de .. Major Vieira
abandonado a Escola.

Prefeitura Municipal' de Ma
jor Vieira, em 24 de março de
1964.

EXONERAR A PEDIDO
José Romão Wigineski, ocu

pante do cargo de Professor,
Padrão D, do quadro único do

Município; lotado na Escola da
localidade de Rio Claro, neste

Município, a contar de 1°. de '

março de 1964, por ter sido
nomeado para outro cargo,
público.
Prefeitura Municipal de Ma

jor Vieíra, em 24 de março de
1964.

Odilon Davét
Prefeito em exercício

Jair Dirschnabel - Secretário

Odilon Davét
Prefeito em exercício

�

Jair Oirschnabel - Secretário

Decreto N. 43, 24-�-64
Odilon Davét, Presidente da

Câmara Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Cata
rina, em exercício do Cargo de
Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuições resolve

de
Baterias, completas

nova remessa

C�sa ri it a
WiW4WH?Wp t_ 4 ti 'ifk+#iM§A 4 .AM

E:.sta afamada máquina. dà costura nos seus mooêlos pará diversas
.finalidades;' nos móveis à sua escolha,' encontra-se disponível na

C A S, A V E R D ,E
de JOAO ABRÃO�SELEME'

Rua Eugenio de Souza, 498' CANOINHAS

Revendedora Exclusiva

Edital de Citação de
, Herdeiro ausente, com
o prazo máximo de

15 (quinze) dias
o Doutor Vilson Vidal Antu

HeI, Juiz de Direito da Comarca
de Canoinha •• , Estado de Santa
Catarina; Da Forma da Lei, Etc.
FAZ SABER aO,1 que o pre

sente edital virem ou dêle conhe
cimento tiverem, expedido nos

eutos n.2.268, de Arrolamento
procedido por falecimento de'
Francisca Zanlorenzi e Pe
dro Zanlorenzi, no qual figura
como Inventariante Timóteo
Pinto de Almeida, que -se

proceasa nêste Juizo e Cartório,
que atendendo ao que lhe foi
requerido por Timóteo Pinto
de ,Almeida, que afirmou estar
o citado em lugar incerto e não
sabido, pelo presente edital, que
será fixado na séde dêste Juizo,
no lugar de costume 'e, por cópia
publicado no' prazo máximo de
.15 (quinze' nias), a contar desta,
uma vez" DO órgão Oficial' do
EM tado e no Jornal -local delta,
"Correio do Norte", cita João
Maria "Zanlorenzi, brasiléiro,
maior, em lugar incerto e não
sabido, para no prazo- de cinco
(5) dia. que. correrá da data da
primeira publícacão do presente,'
fazer-se representar na causa por
advogado legalmente habilitado,
alegando o que se lhe oferecer
em defesa de seus direitos, sob
pene de decorrer o prazo mar

cado, a6" considerar perfeita' a ci
tação na form'ã da: Lei. E para
que chegue'ao conhecimento do
iutereesado e pinguem pOÍll'l8 slegar
-ignorância, mandou expedi. o

presente edital, na forma d"" Lei.
,

Dado e passado nesta. cidade de
Canoinhes, 801 dezenove dias do
mês de março de mil novecentos
e seaaenta e quatro.

Eu Zaiden E. Seleme, E.,
crivão, Õ subscrevi

Vilson Vidal Antunes
Juiz de Direito

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regís
tro Civil de Major Vieira, Co;;'
marca de' Canoinhas, Estado
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: .Osvaldo Gonçalves Pe
reina e Tereza- Belinski. Ele
natural dêste Estado: nascido
em Rio Claro, neste município,
no dia 9 de dezembro de 194'3,
lavrador, solteiro, filho de Joa-.

-

quim Gonçalves Pereira e de
dona Julia Albertí, residentes
em Paíól Velho, neste munící

pio. tEla, natural deste Estado,
nascida em Três Barras', no .día
20 de Fevereiro de 1947, do
méstica, solteira, filha de Bà�ilio
Belínskí e de dona Catsrfne
Belinskí, residentes em Paiôl
Velho, nêste , município.
, Apresentarem os documentos
exigidos pelo Código Civil

artigo 180. Se alguem tiver
conhecimento de existir algum

� Impedimento legal, acuse-o para.
fins de direito.'

Major Vieire, 19 de .março
de 1964.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

_,

2x

Fica terminantemente proibi-
da a entrada de caçadores e

pescadores. nas invernadas,
situadas em Major Vieira. de

propriedade dos Srs. Simâo
Maron Sacil e Pedro Paulo
Fernandels.

Aos infratores deste avise,
os proprietários não se respon
sabilizam pelo que venha e

acontecer.:
.

2 x

Major Vieira, março de 1964.

AVISO

Máquina
Rua Duque ;l,de Ce xras,
CANOINHAS

de Arroz São José
s/o - Caixa Postal, 202 - Fon-. 27'2

SANTA CATARrNA

Máquinas -de E"screver
e Barbeadores Elétrico-s 'REMINGTON
Ferros - Arames - Chapas - Tubos uMA CI F E"
Sementes" C AMPA N I" - farinha" S U R U H V·'
Fumo "FIO DE OURO "

- Móveis "CIMO"

Informações com

ITHA�S SELEME

Churrascaria IDEAL V I O R O'5
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a Plano, Martelado é Granito

qualquer hora. 'Casa Es'malteRua Paula Pereira, 477

_.�

rIRA fERIDU,
E C Z E MAS,
INFUMAÇÕES,
C o C E I R A S,
F ft I E I R A S.
ESPIRHAS, ElC.NUNCA EXISTIU 16UAt
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IpEUJS I.A�ES NOTASe./fc O �" ��!:II <D � l...fIe. Animado e concorrido o ul-

� \I;. :aal timo baile de Pascôa na Socie-
dade Beneficente Operária,

DA SEMANA relembrando as mesmas noitadas
na séde antiga.

, j

ANIVERSARIANTES
i

ANIVERSAINAM-SE

Hoie: as sras. donas: Pau
la esp. do sr. Bruno Schroe-
der e Jacomina esp. do sr.

Pirmino de Paula e Silva';
ti srta. Marlene Brauhardt;
os srs.: Afonso ·Koch 'e [osé
Meister,' o senhor Antonio
(jliskovicz.

.

I. '

Amanhã: exma. uua, sra.
Chams Seleme Sakr; as sras.

donas: Berta esp. do sr.Toa
quim Gomes, Irene esp.. do
$1'. Manoel [ungles, Nair esp.
do sr. Cirilo (lranemann
_(Josta e Hilda esp. do sr,

Maximiliano Wateko; garota
Irene filha do sr. Francisco
Tchaika; os srs. Dr. Saulo
Carvalho, Francisco Kõhler
e Valdemiro Keller, u' meni
nO Francisco filho do

'

sr:
Carlos Bockor.

Dto 6: às sras. donas:
Joana; esp, do sr, J?:ódolfo
Bayerl e Ema esp. do sr.

Luiz E. Tack; as srtas.: Ire
ne Wolkan e Ma, ize Bôra,
os srs.: Tuffi Kali! Sohair,
Sesetredo Voigt e Djalma
Benkendort residente em Rio
Negro.
Dia 7: a sra. dona Esteta,

"ia esp. do sr. [oão Poloma-
ni; a srta. Marly Maron Be
eil res. em Maior Vieira; os'
srs.: Carlos Dolla, Rufino
Grosskopt e Silvio Arantes;
os jovens: Amadeu Poloniski
e Cezar Luiz 7ulio; o meni
no Rol! filho do sr. !oâo
P. Siems.

Dia 8: as sras. donas:
Lucia esp. do sr. Eurides

Tremi; Cristina esp.: do sr.

Miguel Erhardt 6 Oenooeua
esp. do sr. Clotardo Strat»
mann res. em

I

Curitiba; a

srta. llse Elfrida Kock; Re».
Padre Frei EdésioSchelbauer;
os srs.: Henrique Prelwitz e

[acob Drzeuieski res. em.

Campo do Mourão; os meni
nos: Lauro filho do sr. La
dislau Dambroski e Milton
filho do sr. Antonio de Luca.

Dia 27 ultimo foi enrique
cido o lar do cosal Maria de
Lourdes-Rachid Seleme, com
o nascimento de um robusto
garoto, que tomou o nome de
PEDRO ADRIANO.

Ao'. Pimpolho e seus ,pais,
nossas congratulações.

\

'1 ,

... ,

Cine

"Qs Monstros
Esta é

da

Dia g: exma. viúva -sra.

dona Maria Greschechen,
teso em fartura; a srta. E

. teluma Tereza dos Santos; os
jovens: Arthur Greschechen e

Tadeu Medeiros; 0-; menino
Adilson filho do S1. Altamiro
Léskil

Dia 10: as sras. donas:
Maria esp. 'do sr. Jacob Se
leme e Hilda esp. do senhor
Affonso Grosskopf; as meni
nas: Wanda filha do sr. José
Wardenski, Sonja Maria fi.
lha do sr. Eraldo Spitzner
e Rosema"i {ilha do sr. Ero
tides Protes; o sr. Antonio
Koller; os [ooens: Armim
Schumacher, Francisco EloVI'
Sabutke e Waldo Miguel
Simm.

Nossos cumprimentos.

NASCIMENTO

Morgue Sinistro

Pequeno ,Vagabundo_
com Buddy Hart,Wendy§ltuart e o famoso cachorro Fleecie.

A história de um garoto e seu cachorro;

o

','

" DOMINGO - á. 13,30 hora. - cen.ura livre
,

O Pequeno Vagabundo-

-----

à. 16,00 hora. cenlura livre
DOMINGO a. 19,00 hora.

imp. 14 ano.
a. 21,00 hora.

�O Menino e o Delfim
com Chuck Konnors, Kathleen ,Maguire, Luke Alpim e

Flipper; o delfim quase humano - o peixe amestrado.
-----

2a. Feira - à. 20,00 hr.. • imp. _!té 14 ano. - REPRISE

Sa. e 4a. Feira - à. 20,00 hOfa. - impróprio até 148no.

MONSTRO _SUBM'ARINO
Gene Evans e -André Morell.

Uma população ameaçada por um monstro terrivel.
Cenas jamais vistas -na teola.

'

"Üm Passo
5a. e 6a. feira - à. 20,00 hora. � impr. até 14 ano.

da Eternidade
com 8urt Lanc8ster, Montgomery Clift, Deborah Kerr,

Fr8D,k Sinstra e DODDS Reed.
4
} "

1� Ma ��(,�J

x ,x x

Visitaram Canoinhas nas fes
tas dê pascôa, 8S familias dos
srs. Dr. Paulo .Peregrmo Fer

reira, Juiz de Direito na co

marca de Lages, Coletor
'Candido Freitas, industrial dr.
Francisco Fernandes Luiz e

outros.
x x' x

Grande acontecimento em

Brasília, foi o noivado do jo
vem academico George Peixoto
com a senhcríta Diva Maria,
filha do nosso conterraneo,
Dêputado Aroldo Carneiro Car
valho e sua exma. esposa Dna.
Diva Zaniolo Carvalho.

x x x

Tivemos uma revolução,
mercê de Deus, na velha base
de marchas militares e exorta
ção de civismo. Jango caiu em

24 horas' e seu cunhado agita
dor resistiu por mais' tempo
na heroica Porto Alegre, sómen
te se' entregando 80S paragua
ios quando soube que o

popular Jundiá conduzia forças
de nossa briosa policia militar
rumo ao sul.

NOIVADO
Noivaram dia 29 último

Pascoa, os iooens Ioão Syl»
vio de França, funcionar io
da rirmo Wiegando Olsen

,

S.A e Joséte Maria Bauer,
ambos residentes nesta ci-:
dade..
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Canoínhas acompanhou na

mais perfeita ordem todos os

àcontecimentos que culminaram
com li deserção do sr. João
Goulart e seu cunhado.

x x x

Os dirigentes da SBO estão
em franco preparativo para a

confecção do grande e variado
programa para os festejos do
dia primeiro de maio.

x x x

Dias 2 e �. de maio próximo
vindouro, . estarão 'retinidos os

udenístas de Santa Catarina
afim de escolherem o seu can

didato ao governo do Estado

para o pleito de 65.

x x x

Sabado proximo, grande acon

tecimento social,' na cidade de

Curitiba, com' o enlace matri
monial da senhorita Mara Ba

díng Prohmann com o jovem
academíco, Helio Hoeschl, filho

do Desembargador Arno Hoeschl
do nosso Tribunal de Justiça.

x x x

Festinha de brotinho, hoje a'

noite, no Clube Canoin;'ense,
pelos 15 anos da. graciosa me

nina moça' Virginia Maria Tre
visani, filha dó casal dna. Olga
e Virgilio Trevisani Filho, do
alto comercio desta praça.

x x X \

Está prevista para primeiro
de maio, a vinda a Canoinhas,
de uma caravana de estudantes
do Internato do Ginásio Para
naense. Aqui, os jovens visitantes
'participarão de vários torneios
esportivos.

x x x

_

O Santa Cruz E. C. está sendo
preparado. tecnicamente pelos
srs. Mario Sprot Filho, o conhe
cido Marinho e Francisco Tol
lomiotti. A parte fisica está a

cargo do Tte. Ronaldo Shmidt.

Botafogo Esporte 'Clube
Assembléia Geral' Ordi'nária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acôrdo com os estatutos sociais, ficam pelo
presente edital convocados os senhores associados, para,
no dia 12 (doze) do corrente, às 10,30 horas na sede so

A0 novo pat e seus Iamilis-
cíal à rua 12 de Setembro, 415 se reunirem em Assem-

res os nossos sinceros
cumprimentos.

.

I bléía Geral Ordinária e deliberarem sobr- a seguinte

ENLACE
Unir..seão hoje, pelos sa

grados laços' matrimoniais, o

jovem Evaldo, filho da exma.

vva. sra. dona Helena Gros
skof, nosso companheiro de
oficinas" com a srta. Rainilda
filha do casal sr. Alired?'
Kellner e Sra.

Ao Evaldo e Rainilda, nos
sos sinceros cumPrimeutos,
extpnsivos aos seus dignos
familiares.

Teatro, Vera
APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 hora. impróprio até 148no.

com June Laverick e Donald Pleasence.

uma história 'de homêns perdidos e de àlmas
perdidas.. É uma história verídica. Mais. '

estarrecedora que a ficção.

2°. Filme

'�
.

c.

ORDEM DO DIA

Aprovação das contas \ da Diretoria, relativas ao

periodo 1963/64;
2.) - Eleição da nova Diretoria para o período 1964/65;
3.) - Outros assuntos de ínterêsse do Clube.

NOTA: - Se não houver número legal para a primeira
convocação, fica feita a segunda convocação para meia.
hora .maís tarde cem'qualquer número de associados.

,
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