
'I\UXILIANDO
os Papanduvenses

Uma das maiores dificuldades da população papanduvense,
há anos, reside na falta de' assistência médica e hospitalar. Real

mente, setn hospitais, dispondo apenas de um Posto de Saúde que
sômente de raro em raro recebe a visita de médicos, os papan
duvenses Sé veêm na contigência de apelar p-ara os hospitais de

Canoinhas, Mafra ou Rio Negro,. todos muito distantes e muitas
vezes correndo riscos de vida em busca de socorros médicos.

Tradicionalmente os farmacêuticos têm atendido a popu
lação nas emergências. Depois do sr. Floriano J. M. de Paula
Xavier que tantos serviços prestou àquela coletividade, d sr.

Aloisio Partala, igualmente abnegado, têm, na medida das suas

possibilidades, atendido os casos 'mais urgentes.

Figuras destacadas da vida papanduvense, homens preo
cupados em servir à coletividade, fundaram o Hospital São

Sebastião, cujas obras se desenvolvem há anos e nos moldes
tradicionais no interior do país.

Anualmente são realizadas festividades com a ajuda e o

concurso de todos. Não há operário humilde ou colôno, mesmo.
o mais pobre; não há pequeno comerciante ou funcionário humilde;
não há industrial ou ervateíro que negue a sua ajuda, 8 sua

colaboração. E surgem as doações: uma galinha, um cabrito, um

carneiro, um boi,' todos contribuem, cada qual na medida das
suas posses. Chega o dia da Festa e 8S prendas são convertidas
em dinheiro que depois é transformado em tijolos, cimento, areia,
cal e mão de obra necessários à construção. __

Os recursos de pequena monta assim amealhados não

permitiram, ainda, a conclusão e o aparelhamento do Hospital
tão necessário.

'< '

O Deputado da região, o Dr. Aroldo Carvalho, que
considera Papanduva, integr&da na sua terra natal e que não
têm preferência por municípios, trabalhando, igualmente, por
todos aquêles que o elegeram, perfeitamente informado da

situação, sabedor de que a maior reivindicação do povo papan
duvénse reside na conclusão e aparelhamento do Hospital São

Sebastião, desenvolveu ingentes esforços visando conseguir a

ajuda do Govêrno Federal para a importante obra.

.
Viu coroados de êxito os seus esforços. Fez incluir no

vigente Orçamento dá República nada menos que OITO MILHOES
DE, CRUZEIROS destinados ao prosseguimento do Hospital e à
compra de equipamento, tendo incluido, ainda, uma subvenção
ordinária de SEISCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS e

outra extraordinária de DUZENTOS MIL CRUZEIROS.

E agora, reunidos, o Prefeito Municipal, os Diretores do

Hospital, o Padre Vigárío, os dirigentes políticos de tôdas as

correntes, vão somar os seus esforços ao do Deputado, no sentido
de conseguirem a rápida liberação da verba tão necessária a um

empreendimento do povo.

Assim funciona o regime democrático. Agem .assim

.

homens que desejam, acima de tudo, servir à coletívídadel
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•

maio
A Diretoria da SBO, com o fito de conseguir 'fundos

para o termino de seu salão, pavimento superior, forro e teto,
tal como nó ano passado, programou, para dia primeiro de maio,
mais uma grande e interessante festa popular, dentro de variado
e elastíco programa. Como não há festa sem musica, foi. contra
tada, para aquele dia, a conhecida e famosa Banda de Rio.
Negrinho que aqui deverá se apresentar com todo o seu conjunto,
A noite, grandioso baile, encerrará as festividades, quando serão

entregues os varios e diferentes premios a - seus respectivos
ganhadores, Segundo apuramos, a grande atração dos festejos
será o torneio de bolão, Ror equipes de cinco, a ser disputado
entre clubes de Canoinhas e tambem do sul do Paraná e norte

catarinense. Neste sentido ja foram remetidos convites ás Socíe-
. dades de Curitiba, Irati, Uniãó da Vitória e Rio Negro, no Paraná,
e Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiopolis e

Porto União, em Santa Catarina. Alem disso, tal, qual o ano

passado, teremos torneios de xadrez, i dominó, truque, Tiro ao

Alvo, gamon e tambem, desta feita, snooker. Completo serviço
de bar e restaurante estará funcionando o dia todo, como tam
bem churrasco de gado, galeto, ovelha, porco e cabrito. A parte
de frios, saladas, etc ficará, novamente, a cargo das senhoras dos
varias clubes de bolão da cidade e o torneio feminino será
realizado dia 2. sabado. Concita a Diretoria da SBO para que
todos os seus sócios, juntamente com seus familiares, façam
a sua refeição, dia primeiro, na sede social, dando naquele dia,
um justo e merecido descanso, às suas empregadas dcméstícas,
No próximo número publicaremos todo o programa dos festejos,
como a relação de todas as comissões escolhidas para o I maior
exito e brilho dos mesmos.
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Campanha do
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com o Rotary Clube, ederindo à sua

Agàsalho ao Escolar Pobre!
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Dna. ElmyW.Mayer
Festejará mais um aniversário

dia 14, terça feira, a renomada

professora de musica, Dna.

Elmy Wendt Mayer, virtuosa

esposa do Sr. Mário Mayer, do

alto comercio citadino. Dna.

Mimi, como é conheccida de

todos, é a autora do nosso Hino
do'Cinquentenário, peça musical
de civismo e exo-rtação de Ca
noinhas. Entre os muitos cum

primentos de felicitações que
receberá a ilustre aniversarian
te juntamos os nossos.

Manobra de JK obtém

péssima repercussão
no Exército: Confusão

para tirar benefícios
Rio, 6 (Transpress) - O sr.

Juscelino Kubitschek deu ordem

para que seus partidários de
sencadeiem uma campanha de

boatos, com o objetivo de tor
pedear a vitória das fôrças
democráticas impedindo a sua

consolidação e preparando o

-terreno para a volta ao poder
dos que acabam de ser dele

apeados por conspirarem contra
o' regime e as. instituições de
mocráticas. O senador por Go
iás teme que a vitoria das

forças democráticas acarrete �

como certamente àcarretará -

a sua liquidação política e se

dispõe a salvar-se por meio
das intrigas, das manobras e

dos cambalachos.

É o que resulta claro de
conversa radiotelefonica que o

o sr, Kubitschek manteve com

elementos seus, em Brasília.
Essa conversa foi interceptada
e gravada por autoridades esta

duais e militares. Seu teor foi
o seguinte:
� "Soltem o maior número

de boatos possível. Precisamos
evitar que Mazzili se encontre
com os três {Adehmar de Bar
ros, Carlos Lacerda e Magalhães
Pinto) ou nós estamos perdidos.
pois formarão Ministério a

gosto dos três, e, daqui a trinta

dias, vocês não elegerão o A
maral Peixoto (para Presidente
da República. Agora é preciso
intrigar. Se não fôr assirri estou

liquidado porque êles descobrem
minha ligação com o' Jango.
Não é a minha sobrevivencia;
é a de vocês também".

As manobras do sr. Juscelino
Kubitschek estão tendo a pior
repercussão possível entre a

oficialidade jovem do II Exér

cito, cuja coesão e ação foram
decisivas para a vitória militar
do movimento de restauração
democrática no Brasil. Entre
os oficiais da Força Aérea, po-

'
,

rém, a irritação ante êsses
conchavos é maior, pois a infil
tração comunista naquele ramo

de nossas Forças Armadas se

acentuou e progrediu exata ..

mente no governo do sr.

Juscelino Kubitschek, quando o

elemento todo-poderoso do Mi
nistério da Aeronáutica era o

brigadeiro Francisco Teixeirà,
um dos chefes comunistas no
nosso meio Militar.

I'f.

JlJSCELINOdeFortunas
JANGO

e

serão apuradasI
Publicam jornais da Guanabara que a coisa mais

urgente no momento, é a instauração de inquérito
policial militar para apurar os bens dos srs. Juscelino
Kubitschek e João .Goulart.

\

Não é possivel, continuam os jornais da Guanabara,
que tanta roubalheira continue afrontando a Nação,
quando dois" homens .que são e foram exclusivamente
homens públicos a vida toda, apareçam inesperadamente
como donos de fortunas fabulosas, sem

. que se possa
explicar sua origem,

�

Dizem ainda os jornais, que ísso'
não constitue nenhuma violência, naturalmente aos

correligionários dos srs. JK e JG e que êles serão es

maiores interessados em que tudo se esclareça, ia bem
da verdade.

Santa Bárbara, Rio dos.
Pinheiros reclamam' a
interêsse do PreJeito

Povo de
Pardos e

Falta d�
E' do .conhecimento público que Santa Bárbara do Rio

dos Pardos, em Rio dos Pardos é distrito há mais de dois anos.

Pinheiros, Barra Mansa'e adjacências integram localidades do
novo Distrito. O povo .Ó:que recebeu a constituição' com júbilo,
espera há dois pela boa vontade do Prefeito Colodel que ale

gando falta de verba" ainda não instalou Intendencia e demons
tra até esquecimento pela população daquele nóvel e progressista
Distrito. LIma verdadeira calamidade a falta de interesse do Edil

que outra iniciativa não tem tomado senão se queixar da faita
de dinheiro, mas anualmente os impostos são aumentados e a

arrecadação já atinge a casa dos setenta milhões.
Correm rumores em Rio dos Pardos que o povo virá

incorporado à cidade, reivindicar os direitos do Dístrrt-i com .os

Vereadores que na ocasião, se comprometeram a prestar assís
tência na constituição do Distrito.

Convenção Regional
. nos dias 2 'e

da UDN M.<

3 de' maio
o panorama político catarinense à proporção

que os dias passam, vive em· expectativa diante das

próximas eleições de outubro de 1965, quando dar-se-á
a escolha dós candidatos partidários à sucessão' do sr.

Celso Ramos.
.

A União Democrática Nacional já se arrigimenta no,
sentido de escolher candidatos que reunam em torno de
seus nomes, maiores simpatias, afim de lançá-los çfi
cialmente, ao eleitorado livre e consciente de Santa
Catarina, para isso, fará realizar sua Convenção partidá
ria nos dias 2 e .3 de maio vindouro, 0s nomes' de
Aroldo Carvalho, AÍi,tonio Carlos Konder Reis' e Nilson
Bender, disputarão as simpatias dos Convencionais. O
Diretório de Canoinhas inclusive os da Zonas Norte do
Estado, segundo estamos informados, levarão o nome do,
ex-Secretário de Viação e Obras Públicas e atual depu-\

tado Federal, nosso conterrâneo Aroldo Carneiro de
Carvalho.

'

�;,

Ani Versário de ;PÇlpandu va
!EIoje é dia de. festa e jubilo

em :Papa.nduva, ao completar o

município, seus 10 anos de
emancipação

.

administratíva.
Desmembrado que foi de Ca-.
noinhas o nosso' co-Irmão atra-

.

vessa faze de desenvolvimento
e progresso. Papaaduva, contu
do, ainda continua llgada, como
não podia deixar de ser, à, aa
noínhas, por laços índeleveís

de amizade e apreço. Com sa

'bsfação e alegria, todos os

canoinhenses acompanhan os

passos do nosso irmão de ontem
e amigo de hoje. Por esta fes
tiva data, também. grata para
nós, enviamos a todos os, mu

nícipes papanduvenses, por
intermédio do seu Prefeito
Municipal, sr. Jovino Tabalipa,
os cumprimentos deste jornal.

1";.•
'
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MADER & SELEME S/A.
r,

"
'

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE· CONVOCAÇÃO

Ficam convidado. OI lenharei acionistas da "'Máder & Selem e

S.A.", para le reunirem em Aseemblêía Geral Ordinária a realizar-se
00 dia 11 (onze) de Abril de 1964, àl 10 (dez) horas, na sêde aocial
à Rua Eugenio de Souza, nO. 394, em Canoinhas, Santa Catarina,
afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO' DIA
I - Exame, diecueaão e deliberação sôbre o relatório da D'i

reteria, Balanço Geral, contas de Lucro. e Perdas e pare
cer do Conselho Fiecal, reíativos ao ano de 1963;

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

III - Dividendosj
) V - Outros alluntol de interêsee. social.

Acham-se a disposição dOI senhores acioniatae OI do
cumentoa que trata o art. 99, do decreto lei 2627. de �6 de setembro
de 1940.

Cauoinhaa, 25 de fevereiro de 1964.

Candido Máder João Abrão Seleme
Diretor Presidente Diretor Comercial Is

Bar, Sorveteria e Armazem

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 6v

de Waldomiro Maiev,rs
Bebidas Nácionais e Estrangeiras
Rua. Senador Felipe Schrnírít, 986

Perto da Estação Ferroviária.

Vende-se 4 vacas leitei
ras, de raça holandeza.

Ver e. tratar com Alfredo
Pscheidt em Parado. , 1

r Quando fizer· seu itinerário de passeio.

USQueça de inclQir bD!8 visita às
bras do FRIGORIFICO

,

====================================�'

V en d e-se

/

l � ,,-,

pejam!

.�? (/
;'.' 1/,-

/ I

.J /;/ /i
. .h

j!}{"
1/ /(/.i -

/ I .

I .

. i1 D/ II "

//

.

I.rf / I '1'/'lf,/' / ./ '/
/'1., '/

'

�I:r �

i . s
.I> .,.-l'
i'
J'
,.'

o 1-0---9-:3 vem ...
<'

-,,-.. ....,.

!,'�J
passou! impossível tê-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.

,.,
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UM CABRO QUE SOBE A CABEÇA
',.,:. �_í'-, I IEM EXPOSiÇÃO E VENDA

Basilio & Cia .. Ltda.Humenhuk
CANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 ,_ SANTA CATARINA

.''''',

...

Atenção Srs. Assinantes
Solicitamos a nossos prezados leitores, assinantes. anun

dantes e freguezes, a sua atenção pata a nova tabela
de preços inserta: na segunda pagina dêste semanário.
Contra a vontade, fomos levados à referida majoração,
em virtude dos altos encargos desta .organização,
principalmente na aquisição de papel, nossa principal
matéria prima, como no atendimento do novo mínimo
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 JOÃO II FOTO E OTICA"
Oferece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
Óculos em Geral
Óculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

,

Troca de Aros

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

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

Adquira Seu Oculos na Seção de Otica do

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

Executa o Serviço Com Preciaão,

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Assoe. Com. 8 Industrial de Canoinbas
A V I S O

A Diretoria da Associação Comercial e Industrial
de Canoínhas, avisa que mantém si bibliotéca, à dispo
sição dos senhores associados, a coleção da "LEX" (uma
coletânea completa de leis desde a 1937 à 1962). lx

ffi

FUNDADO 'EM '�9/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. poc. a/n 844
JORNAL SElViANARIO - PUBLICA· SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 ;_ Canoinhae • S. C.,

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 1.000,00
A partir do número 773 (14 de março .antrante)

Os atrazadós, serão cobrados .à base de Cr$ 5'00,00
a anuidade, áté a presente data.

TABELA DE PREÇOS DE.,.PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez c-s 100,no 1 vez Cr$ 75.00
4 vezes Cr$ 75,.00 4 vezes Cr$ 60,00
8 ou mais Cr$ 60,00 8 ou ""'''lia Cr$ 40,00

Página' inteira Cr$ 18.000,co Página inteira Cr$ 12.000,00
Meia página Cr$ 10.000,00 Meia página Cr$ 7.000,00
OBSERVACÕES:

I
Originais de artigo. enviados II Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação não eudosea conceitos emitidos em artigoe asainados.

Refaça suas forças, tomando

C A F É B I G
Torrado a ar quente'

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira � Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é -ó melhor café

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro
Circulos políticos da Capital e do interior

emprestam grande importância ao encontro

qu,., se verificou há dias, na' praia de Cabeçudas, entre os

senhores Genésio Lins e Heriberto Hülse, presenciados pe
los autores Osvaldo Bulcão Viana e Eduardo 'Santos Lins.

A situação do udenismo foi objeto de longo e apurado eX8-

me na reunião. Novos encontros, inclusive um de lrineu e

Heriberto poderão surgir nas prxímas semanas.

Eleição
As atenções dos circulos políticos convergem, ago

ra, para as eleicões que se ueriticarão em abril na As.
sembléia Legislativa do Estado. As bancadas do PTB
e da UDN estão orientando as conversações na área
da oposição, afim de conseguir em a eleição de um Pre»
sidente realmente independente, não submisso. aos

desejos do Governador Celso Ramos, capaz de empres»
tar dignidade ao poder Legislativo O PR? e PSP,
provavelmente porticiõarão da composição, asseguran
do o esquema oposicionista.

,

Elet.rificação
O Governador Celso Ramos prometeu a Canoinhas

um motor de emergência. Decorreu o prazo e o motor não

veio. Mais uma promessa vã, enganadora. Lamentável que
o Governador além de descumprir ·a promessa e faltar à

palavra empenhada, não tivesse agido no sentido de que

permanecessm em Canoinhas e fossem utilizados aqui, em

favor do povo seis conjuntos diesel elétricos, presumivel
mente propiedade do Ministéaio da Agricultura e que per
maneceram em Canoinhas anos a fio, depositados, sem utili

zação. Realmente, estiveram em Canoínhas e daqui foram
retirados, inexplicávelmente, em janeiro de 19,64, SEIS CON
JUNTOS DIESEL ELÉTRICOS, de 75 KVA cada um, fl'l

bricação Mercedes. Benz, importados, e que se dístinavam

a conjuntos de silos cuja construcão o Presidente JK con

tratou com a firma Mayrtnk Veiga, do Rio de Janeiro. No

início dêste ano uma jamanta da firma "Terraplenagem e

Desmonte Ltda.", do grupo Mayrink Ve íga, carregou os seis.

conjuntos levando-os ninguem sabe para onde e sem ordem

de quem quer que seja, sendo certo, entretanto, que os

motores foram retirados de Canoinhas não para serem

empregados nos silos do Ministério. A fim de esclarecer o

mistério o Deputado de Canoinhas, Dr. AroIdo Carvalho
elaborou requerimento de informações dirigido ao Ministro
Osvaldo Lima Filho, da Pasta da Agricultura.

··0 Contesta.do"

Circula em Marcilio Dias, ia no seu 2.° ano, o

jornal "0 Contestado", truto do: esfôrço e de abne
gação de um grupo de touens do ilorescente Distrito.
Irineu Frena e Hercilio Moreira são os Diretores do
vibrante semanário. MtÍrio Edson Frena, Orlando Nas
cimento e Wigando Metzgu são os "dedicados colabo
radares; do bem feito semandrio.: todo \ datilografado,

.

paginado e afixado nas paredes do Salão Metzger,
para conhecimento de seus inúmeros leitores.

==��=-�-=-==-=�=====================================�

AVISO -

uma lavoura cercada de 4

(quatro) fios de arame, não
se responsabilisando pelos
disabores que estes venham
a causar. Executará con

forme a lei. Ix
ass.: Ambrósio Lefchack

AMBROSIO LEFCHÀK,
'residente em Pulador, Mu

nicípio de Major Vieira,

AVISA a todos os criadores
de suinos, que a· partir de

agosto do ano em curso, fará

Lã Pin goü in

CINTILANTE
(NOVAS CORES)

na

L

I'! � '.

________u'

'A-VISO
Fica termínantemente proibi

da a entrada de caçadores e

pescadores, nas invernadas,
situadas em Major Vieira. de
propriedade dos Srs. Simão
Maron Secil e Pedro Paulo
Fernandes.

Aos infratores deste aviso,
os proprietãrios não se respon
sebílízsm pelo que venha a

acontecer. xl
� Major Vieira, março de 1964. \a------------- .. II=_'IIii

..iI'l-_'�

\

Atividades do
Excelentíssimo' Senhor Pre

s ídente da Câmara dos Deputa
dos.

O Deputado signatário, com

apôio na constituição da Repú
blica e no Regimento Interno
de Casa, requer a Vossa Exce
lência sejam solicitadas ao soro
Ministro da Agricultura, por
intermédio da Mesa, as infor
mações seguintes:

) I· Se O Ministério da Agricul
tura, durante o período presi
dencial imediatamente anterior

I
'

realmente contratou com a e 00-

prêsa "Mairynk Veiga", do Rio
de Janeiro, a construção. de
DOZE silos metálicos em Santa
Catarina e no Estado do Rio
Grande do Sul, nos municípios
de Xaxim, Capinzal, Curitibanos,
Caçador, São Miguel do 'Oeste,
Mafr&, . Canoínhas, Chapecó,
Panambi e Livramento e Iratí

I. · �.�Oc:::�;:.:Oc=:::.:�·.,S .e

pagamentos-feitos até a presente
data;
III - Situação atual dos silos;

quais os concluidos, quais os

Prefeitura Municipal
de Major Vieira

LEio. 81, de 24.3-64.
Prorroga o prazo+para o pa

gamento do Imposto de Indus
trias, Profissões' e Licenças.

.
O Presidente do Poder Legis-

lativo, ODILON DAVET, .

no

exercício de Prefeito Municipal
de Major Vieira, Estado de Santa
Catarina, faço saber a todos os

habitantes deste Municipio que
8 Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte
L E I:

Art. 1. - Figa. prorrogado
até 30 de abril do corrente ano,
o prazo para o pagamento sem

multa do Imposto de Industrias
Profissões e Licenças, 1. Se
mestre.

Art. 2. - Finda esta prorro
gação, ficarão os contribuintes
em atrszo sujeitos a cobrança
da multa no primeiro mês em

10% e no mês subsequente em

2�%.
.

Art. 3. - Revogam-se 8S

disposições em contrário, entran
do esta Lei em vigor na data
de sua publicação.-
Prefeitura Municipal de Major

Vieira, e� 25 de março de 1964.

as) Odilon Oavet
Prefeito em exercício

Registrada e publicada 8 pre
sente Lei na Secretaria Muníct
pal, 25 de março de 1.964.

as) Jair Oirschnabel
Secretário

Chorrascaria I D E 4 L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
Rua Paula Pereirá, 477

i,
/; U.

1: .,'

•

Deputado Aroldo Carvalho
mesmo Estado (para os acam

pamentos da emprêsa Terrapla
nagem e Desmonte Ltda., do

grupo "Mairynk Veiga", ao lon

go
. ds BR-59, entre Florianópo

lis e Laguna). todas aquelas
unidades. hoje de elevado cus

to e que se destinavam aos Ili
los inconclusos, de Xaxim, C8-'
pinzal, Curitibanos, Caçador,
Pato' Branco e São Miguél do
Oeste.

VI � Que providências pre
tende o MA adotar afim de es

clarecer o assunto e apurar a

iniludivel irregularidade?
S.S. em is de março de 1964.

AROLDO CARVALHO

que estão em. construção;

IV - Se o material empregado
nos

.

silos, -inclusive conjuntos
diesel elétricos de 75 KVA
cada um, eram de propriedade
da . firma contratante ou se

foram importadas pelo Minis
tério;
V • Se o Ministério da Agri

cultura têm conhecimento que
em janeiro de 1964 a firma
contratante, sem explicação, re
tirou seis conjuntos diesel elé- .

tricos, de fabricação alemã,
marca "Mercedes Benz", de um

depósito, 'na cidade de CANOI
NHAS,· Santa Catarina, fazendo
transportar pare o litoral do

Ano 17 - I
.. :anoinhai - Bta. Caterma, 11 de Abril de 19M - N. 726

)

Atenção Dansarinos I Não percam!
Dla 25 de Abrill ·0 Maior Baile do Ano·!

o sr. Francisco Bechel, mais uma vez, tem a honra
de convidar todas as sociedades canoinhenses e distintos
familiares para o

í
""

Grande Baile de Inauguração de Reforma
o qual será cadenciado pelo afamado Jaz Band ELYTE
de Corupá. Agradecendo a boa acolhida que sempre tem

recebido, deseja a todos que comparecerem uma alegre
noitada dansante.

NOTA: Reserva de mesas no local ou pelo fone- 112.

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

Cine VeraTeatro Cruz
A P R EiS E N TA:

HOJE - á. 20,00 b�ra. impróprio até 14 ano.

AS SETE EVAS
Urna 'produção do cinema Nacional - elenco de primeira.

2°.' FILME

UM CONTO DE FADAS
Uma fascinante aventura sôbre uma menina e seu potro

de estimação: Terno e emotivo.

com Don Megowah e Molly Macgowah.

DOMINGO - áa 13,30 hoeae - eenauza livre

Um Conto de Fadas
Uma história que alegrará o coração de todos.

à. 16,00 hora.
a. 19,00 hora. -
aa. 21,00 hora.

censure livre
DOMINGO

imp. 14 alioI

Férias de . Amor
Não percam. - A história de dois jovens que se amam..

Willian Holden, Kim Novak e. Betty Field.
Em Cinemascope.

2a. Feira - à. 20,00 hrc. - imp. até 14 ano. - REPRISE

30. Feira - à. 20,00 horas - impróprio até 14 {anos
,

A Quadrilha de Scarface
Robert Stack e Nevel!i Brand.

Vícios, violência e corrupção. Têm o seu monumento
neste autentico relato da vida de AL CAPONE

.

E do agente que o destruiu,

4a. Feira - às 20,00 hor�1I - impróprio até 14 ano.

A Mulher de 15 Metros
Mil sensações num espe1áculo. Novo. diferente, empolgante.
com Ernest Borguine, Z .hra Lampert e Allan Austin.

58. e 6a. feira - à. 20,00 horas -' impr. até 14 ano.

paga ou Morre
. com Jeff Chandler, Andrew Duggan e Peter Brown..

�tinge o limite do possível. Porque fizeram? Quem
eram? Como puderam fazer?

• ..Â

....

. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11·4.1964

,

-Vitoria Surpreendente
Lutando desde o primeiro ao ultimo minuto com a garra

e fibra que lhe é peculiar, o Botsfogo local derrotou a catego
rtzada esquadra do Olínkraft de Lages. O resultado de 3 tentos
a 1 a seu favor, demonstrou o alto espírito de luta que invadia
seus atletas. Dignos de Menção Honrosa os jogadores Celestino
(QO arco) e Almir (na zaga); tiveram "sua vez" e provaram que
silo utilíssimo ao alvinegro.

x X X X X

Completaram a rodada de domingo, os seguintes encon

tr_os:- Lages: Guarani 5, Tamandaré O; P. União: Juventus 1,
Operário' O; em Mafra,' pela 2a. vez foi aparada a juba do Leão
da fronteira - Peri 2, Internacional 4.

X X X X X

Com 4. rodadas efetivadas, estão assim Classificados os

concorrentes 1°. __,. Olinkraft, Santa Cruz, GUll{ani e Juventus
todos .com 2 'p. p" 2° - Botafogo e Internacional com 3 p. p.;
3°. - Operário e Pert com 4' p. p.; e segurando a lanterna está
o Tamandaré com 6 p. p.

X X X X X

Santa Cruz e Peri no encontro de amanhã, nésta cidade
deverão atrair grance assistência; o primeiro lutará pela continui
dade no 1°. posto enquanto que o Peri empregará toda a sua

máquina para não perder mais um ou dois preciosos pontos.
Será um encontro dé gigantes com lances de sensação e emoção.

X X X y X

Complemento da 58. rodada na chave de nO. 3. Em Ma
Mafra, Operário X Guarani; em Lages, Internacional x Juventus;
em Igaras, Olinkraft f" Tamandaré.

X X X X X

Com o brilhantismo que se esperava e, com total êxito,
raelizou-se domingo último o festival do Caravela E. C., no

aprazível parque da S.E, Palmeiras'. Várias foram as equipes
participantes e os resultados finais foram êstes: Procopiak 1 x

Asp, São Carlos O; Policia Militar 1 x Asp. São Carlos! O; Mar
ceneiros O x Polícia Militar 2; Agua Verde 1 x Real Brasília O;
Bela Vista 2 x Fartura O; Asp. do Palmeiras O x Serra do
Lucindo 1; Taunay 3 x Garaguatá 1; Caraguatâ 11 x' Sao Cristó
vão O, A partida de fundo entre Caravela E.C. versus São Carlos
(de Curttíba) findou com a esmagadora vitória dos -visítantes
pelo escore de 8 a 3. A renda líquida foi de Cr$ UZ_.OOO,OO,
podemos dizer ótima

'

X X X X X
, i�'

Com a presença de todos os titulares e suplentes, o

Sainta Cruz realizou seus preparativos para o sério compromisso
de amanhã, I

<'

A, atual Diretoria dós bairristas vem de contratar três \

novos elementos wísando aprimorar seu plantél. São êles: Chi
quinho vindo do Palmeiras de Blumenau, excelente atacante que
��alDbem pode ser utilizado como volante; Pablo, já nosso conhe
cido; terá sua função como lateral e Edson, irmão de Willo,
teto excelentes qualidades como centroavante.

Eleições no Botafogo ,-

Amanhã, às 10,30 horas, em sua séde social, as eleições
pIll'a a, nova Diretoria do Botafogo E.C.; o mais cotado para a

Presídencía é o sr, Adauto Allage, desportista de méritos e

apaixonado botafoguense.
X X X X X

'[

Notícias . de Monte Castelo
Monte Castelo, o mais jovem Município do Norte Os representantes do povr,

,
, I

Catarinense, teve seus destinos entregues à administração até o presente momento,
do Sr. "Jovino Emídio", eleito Prefeito pela maioria do nem sequer comentam as
eleitorado deste próspero Município. novas perspectivas que. se

A oposição local, chefiada pelo Sr. Amantino apresentam para nosso fu
Meister, Presidente do Diretoria da U. D. N. tomou dici- turo. Sr. Prefeito e Srs. Verea_

são de tudo fazer, para facilitar a tarefa árdua do edil dores, isto não se justifica, o

povo e o comércio não pode
vitorioso, congregando esforços no sentido de esclarecer ficar ignorando o fato, não pode
a opinião pública a respeito das dificuldades administra- e não deve ficar à margem.
tivas do primeiro governante, assegurando mesmo, que o Isto não é democracia. Tomem
timoneiro, homem de idade, por tanto possuidor de vasta posição.

A

'dírizí
,

d d M
,.

b Cumpram seus compromissosesperiencia, írigírá os estinos O Iunicípio sem ar itra-
para com o povo, que a pcpu,

, riedade e paixões políticas, \

Iação está atenta e certa que'
O nosso Município, pela situação previlegiada, si- não será decepcionada por a.',

tuado à margem de duas rodovias das mais importantes aqueles em quem confiou, Neste'
momento a população local sa-do Sul do País, tem assegurado um futuro promissor. bedoura que a liberação ds verba

A população local, ha tempos pleiteia iluminação depende apenas, do "SIM" do '

pública para a cidade. Com energia, elétrica, daremos um Sr. Jovino Emidio apela a ele

.grande impulso ao progresso de nosso Município. _ e aos SISo Vereadores para que
com urgência resolvam êste

Os líderes desta região, não têm poupado esforços' cruciante problema.
junto aos poderes competentes para conseguir sanar esta Com esta divulgação, os in
lacuna. Porém, no momento podemos assegurar a tôda a teressados ficarão cientes que

população, que graças aos esforços do Deputado Federal Monte Castelo não terá luz se

seus representantes 'esqueceremArolde Carvalho foi por êste incluída no Orçamento da
que o "poder emana dó po-

República uma verba de Cr$ 10.000.000,00 (Dez Milhões vo e em nome dêle deve
de cruzeiros) para que em 'Monte Castelo seja instalado ser exercido".

'

,

,

um Conjunto. Do Correspondente.

SANTA CRUZFESTA pA

103
CONVITE

,

'. As associações religiosas têm o maximo prazer de convidar o povo em geral
para assistirem as festividades que se realizarão em honra da Santa Cruz no dia 3 de
Maio de 196�, em benefício da Matriz Cristo Rei.

\ '

PROGRAMA'
�

Dias �4 de Abril até 2 de Maio, Novenas em honra da Santa Cruz.

NOVENEIROS
Dia 24: Os Funcionários do Banco Inco. Dia 25: Os Funcionários, do Banco do Brasil. Diá 26: Os
Funcionários do Banco Nacional. Dia 27: Os Funcíonârios do Departamento dos Correios e Telé
grafos. Dia 28: Todos os Empregados das Lojas Unidas. Dia 29: As Senhoras do Bolão Ouro Ver
de. Dia 30: As Senhoras do Bolão das Milionárias. Dia 1°.: As Senhoras do Bolão Primavera. Dia
2: As Famílias - Dr. Laçance, Guido Jansch, Derby Uhlman, Ro�erto Brandes e Gilberto Ritzmann.

Dia 2 de Maio, às 19 horas, Procissão em honra da '. Santa Cruz.

Adilson Zaniolo poderá ser o Inovo presidente do Santa
Cruz, com eleições marcadas para a próxima semana. Jovem e 3 de ,Maio
benqubt� possui as qualidades que o cargo reque� �����������������.������--����������������

X X, X X X

Desportista... acompanhe a evolução de nosso esporte.
Ouça de 2a., a sábado, pela Canoínhas, Rádio Esportes RC.L. na

palavra de seu titular Rubens Antonio.

HOJE
Eno Theodoro Wanke

A Histôria humana aoanca, numa trilha
de vórtice voraz e sem demora.
A técnica ultrapassa, de hora em hora,
e tudo se resolve em maravilha!

Há um sentimento no ar. leito de aurora,
um frémito de fé nos olhos 'brilha.
R.,epousa no estaleiro a enorme quilha
da nave do futuro, feita agora!

Os rostos dirigidos para o alto,
a gente traz no espírito a ansiedade
das novas amplidões, querendo te-las...

Querendo prosseguir., tomar. de assalto
o vácuo negro, como quem 'Invade
o 'espapo sem limites das eslrêlas.

Festa Santa Cruzda

Santas Missas serão celebradas' às 6,30, 7,30 e 9, horas.
horas, Missa Festiva com cânticos a cargo do, Côro Santa
Cecília e em seguida terá início a\ festa externa no

Pavilhão São Cristóvão.
, \

"-

Haverá suculento churrasco� botequim de, bebidas,
leitão, galinhas, recheadas, doces, café, rifas," jogos,

, \

As
A's 10

assados de
etc. etc.

FESTEIROS
Milton Humenhuk, João M. Corrêa, José
Almeida Pereira, Clemente Dambroski,
Valdir R�dolf, Julio Budant Neto, Fran-

-, cisco Hugen, Jandir Dassí, Moacir Ferrei
ra Soares, José C-avalheiro, Adib Sakr,
Ary Cornelsen, Ary Wiese, José Teodo
rovitz, Tobias M. de Lima, Pedro _Nogatsch,

Acácio Pereira, Antonio Ostroski, Saul

Crestani.: Sérgio Carvalho, João Cararo,
\

Julio MarCinichen, Orlando Galoti, Galdino
Fuck, Silvino Cubas, Luiz Tack, Tte. Lídío

-, Ferreira, Vitor Metzguer, Osvaldo Voigt,
e Landualdo Voigt.

CanOinhas, Abril de 1964.'

Visto:

Frei Meinrado Vogel ofm
Vigário
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C®RREIO DO 'NO� r� -,

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

15 (quinze) dias
o Doutor Vilson Vidal Antu·

nes, Juiz de Direito da Comarca
de Canoiuhae, Estado de Santa
Catarina, na. Forma da Lei, Etc.
FAZ SABER a08 que o pre

lente edital virem ou dêle couhe
cimento tiverem, expedido nos

autos n.2.268, de Arrolamento
procedido por falecimento de

"Francisca Zanlorenzl e Pe·
dro Zanlorenzi, no qual figura
como Inventariante Timóteo
Pinto de Almeida, que ae

prccessa nêste Juizo e Cartório,
que atendendo ao

I que Ibe foi
requerido por Timóteo Pinto
de Almeida, que afirmou estar

'0 citado em lugar incerto e não
i sabido. pelo presente edital, que
lerá fixado na séde dêste Juizo,
DO lugar de costume e, por cópia

I

publicado no prazo máximo de
15 (quinze dias), a contar desta,
uma vez no órgão Oficial do
Estado e no Jornal local desta,
"Correio do Norte", cita João
Maria Zanlorenzi, braaileiro,
maior, em lugar incerto e não
sabido, para no prazo de cinco
�5) dia. que, correrá da data da
primeira publicacão do presente,'
fazer-se representar na causa por
advogado legalmente habilitado,
alegando o que le lhe oferecer
em defesa de seue direitos, sob
pena de decorrer o prazo mar

cado, .e considerar perfeita a cio
tação na forma da Lei. E para
que chegue ao conhecimento do

1l4·1964

Schwa"rz O

Raios X
ErwinDr.

Clínica Dentária Cieral

aos seus clientes

reiniciou suas atividades,
,

atentendo todos

EXC LU S I V A M' E N T E

com �ORA MARCADA.

Comunica que

2x os dias,

de Arroz São JoséMáquina
Rua Duque de Caxias, s/n - Caixa Postal, 202 - Fone, 272

CANOINHAS SANTA CATARINA

Sementes deCompra Arroz
Tem a venda todos os tipos especificados:

Amarelão. - Especial - Blue Rose - Arroz Comum.

interessado e ninguém poua alegar
ignorância. mandou expedir o

premente edital, na forma. da Lei.
Dado e passado nesta cidade de
Cenoinhas, aOI dezenove dias do
mês de março de mil novecentos
e lelllenta e quatro.
Eu Zaiden E. Selame, E.·

crivão, o subscrevi.
Vilson Vidal Antunes

Juiz de Direito

MASSAS
para Vidraças

CASA ESMALTE

Assine! Leial Divulgue l
Correio do NorteIx

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à suà escolha, encontra-se disponivel na

CASA VERDE
JOÃO ABRÃO SELEME

Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS
Revendedora Exclusiva �

PIRA FERIOU,
E C Z E MAS,
INflAMAÇÕES,
C OiC [I R A S,
F R'I fJ R A S,
ESPIIUAS. ETC.

9x

• :, � '-; .i_.

Ministro Gallotti exalta/ ';no
á Figura de Lauro Müller

o MINISTRO Luis Gallott] exaltou, no Supremo Tribunal
Federal, a figura e a obra de Lauro' Müller, ao ensejo do transourse,
de seu ceuteuár io de nascimento, recordando que o conheceu, quando \
estudante de Direito. Em seu discurso, afirmou: "Era um autêntieo
e�1.f:k(lí�l.a fiel à norma, per éle mesmo enunciada, de que' o estadista
deve combinar as tradiçôes do seu paíe com as exigência! de soa

êooce."

o Coestaduano
Disse o M inistro Luís Gallotti:
"Apôs 'participar, Da Guanabara, das comemorações do cente·

nário de nascimento de Lauro Müller, que hoje, se encerram. com -a

conferência de Diniz Junior no Clube Militar, somente agora, nesta
lenão do Tribunal Pleno,· posso prestar 80' insigne coeetaduano 8

. homenagem que lhe é devida. Filho de imigrante. alemães, nascido
em Itaiaí (Santa Catarina), mudou, se Lauro, ainda menino, para a.

então Capital Federal, onde ee empregou no comércio, como caixeiro.
Estudando à noite, pôde obter os preparatórios com que iugressaria
na Escola Militar. Participou da campanha abolicionista e do movi- ,

mente que implantou a República. Nesta, o Tenente Lauro Müller
foi o primeiro Governador do leu Estado, inicialmente nomeado'
(empossou.se Il 2 da dezemdro de 1889), depois, escolhido pela
Assembleia Constituinte -Eetadual, a 11 de abril de 1891, vindo a

cair com 8 renúncia de Deodoro. Em 1890, elegera- se Deputado-à
Auembléia Constituinte Neoional.Eíeito novamente governador, para
o quadriênio 1902.1906, foi. em 1902, nomeado, pelo Presidente
Rodrigues Alva" Ministro da Viação e passou o Govêrno a Vidal
Hemos. Realizou obra notável, contando, entre seus colaboredoree.:
Paulo de Frontim. que construiu 8 Avenida

�
Central, hoje Rio Bran

co. E ter lido nomeado Ministro pelo Presidente Hodrigues Alves,
eil o que considero, sem desmerecer nSI outras, a maior de IU8S glória.
Veiam- mail alguns exemplos: Ministro dali Helações Exteriores era
o Barão do Rio Branco, mantido pelos Presidentes seguintes e gue,
IÓ deixaria o cargo ao morrer, em 1912. Prfeito da Capital era Pe.\
reira pU.(11J (cargo que Lauro, iã convidado, ocuparia Da segunda \

. ��e�idência . �odriguel }Ivel, ae êste não houve.. !alecido. antes �e
inicia-laj.Miniatro da Fazenda era Leopoldo Bulhões, que o Preai
dente Nilo Peçanha recundusiria ao pôsto, apelar da permanente
luta que com êle� mantivera como Governador do Estado do Rio DO

tocante à arrecadação de impôsto que a União reivindicava. Conu
Brígido Tinoco, na lua biografia de Nilo Peçanha, que ê.te foi in
terpelado pela elpôla sôbre le estaria louco nomeando Ministro da
Fazenda quem não dera trégua ao Governador Iluminense naquela
luta de pouco. anoe antes. Nilo respondeu: "Escolho êsse, porque)
êlle, pela firmeza com que lutou comigo, lei como defende o Tesouro".
Bem feliz seria Nação em que se inspiraaee sempre Dum critério tio '\

alto a escolha dOI auxiliarei do Govêrno".

-,

Estadista
"Hodrigues Alvel, quando não escolhia o melhor, sabie tl

�olher quem, não o lendo, tinha eenso bastante para indicar o melhor.
E o caio de Salee Guerra, que recusou a direção da Saúde Públiea
indicando Osvaldo Cruz. Lauro Müller ainda foi Ministro dai Rela
çõe. Exteriores, sucedendo a Rio Branco. Eleito, depois, para a V8g�
dêste na Academia Brasileira de Letras, diria, ao emposear-ae: "P61a
segunda vez, cabe-me a gloriosa humilhação de suceder-Ihe le_Dl
subetitui-Io".

.

Na verdade, era um' autêntico eatedista, fiel ã' norma, por
-, êle mesmo euuciada, de que o estadista deve oonbinar a8 tradiç6ell

de lIeUI pai. com ai exigências de sua época. Foi, por �lUito tempo, '

um dOI grandes do Senado. Quando êle senador e eu estudante de
Direito, levei à éua cala um conterrâneo que .lhe nece.. itava do
amparo. Encaminhou-nos logo a 'Edmundo da Luz Pinto e allli.
vim a conhecer aquêle que se tornaria o maior dos meus amigo•.
Contava.me Edmundo que Lauro lhe confidenciara a RUa emoção,
quando Ministro dali Helações Exteriores. ao regreesar dOI Estados
Unido. numa belonave, recebido, desde a entrada na baía da Gua
nabara, com a8 maiores homenagens. Lauro recordava, então, 'a

modéstia de lua origem, ai dificuldades que transpusera no longo
caminho percorrido, o menino pobre que íôra e ai pOliçõel que
atingira. E lentia'le dominado por um pail�ageiro sentimento de
orgulho. Mal orgUlho legítimo, penRO eu, de quem luminolamente
venceu, lervindo à lua pátria com exemplar devoçãg- e superando,
por .eul mérito I, a humildade em que nascera. para ter ainda, ao
fim da vida, a lIua probidade ateltada na �ua pobreza. EntendQ que
também o· Supremo Tribunal Federal deve reverenciar-lhe 8 mem6ria
no centenál,iio do eeu nascimento.

Máquinas da Escrever
e Barbeadores Elétricos REMINGTON'
Ferros - Arames - Chapas - Tubos "MACIFE"
Sementes "CAMPANI" - Farinha "SURUHY"
Fumo "FIO DE OURO". - Móveis "CIMO·'

Informações com

ITHASS SELEME

n caspa f ijUfDn Df SfUS CfiHfl03 USflNDO

I I 'I

PARE! ,( TÔNICO CAPILAR PORNUNCA EXISTIU IGUAL

.\' ",
y

I.» ...

'\ -',

- .

,11& .);;. I 'I
•

.i_ .. _. _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



P.ELOS !.�RIE§ NOTAS, JIc lt....., �-e !':II '" � I!!I:! � Repercutiu intensamente o

UI \.U \I;.:IIa} • falecimento, ocorrido semana

passada, dos pioneiros de Ca-

ANIVERSARIANTES ·DA SEMANA noínhas, srs. -José Thomaz de

Mattos, radicado em 'I'aunay e

Narciso Ruthes,
.

de Colonia
Ruthes, de Major Vieira.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje; os S1'S: Odraclr de

Oliveira, Eroino Friedmann
e Miguel Andrucueeoecz:

.

o

jovem Francisco 'de Assis
Becker; o menino Fernando
Juarez filho do sr. Julio
(Ioncoloes Corr êa Filho.

Amanhã: as srtas.: Vitória
Seleme e Lucia Maria Me
deiros,' o sr, Modesto Zaniolo
residente em Cu r i ti b a;
o menino Adilson filho do
sr. Landualdo Voigt; o ga.
roto Helton Nacit filho do sr.

Michel N. Seleme.

Dia 14: as sras. donas:
Lidia est: do sr. Antonio
Soares, Elmy esp, do sr.

Mário Mayer e [vete esp. do
sr. Erio de Oliveira, res. em

Curitiba; a srta. Genoveva
,iWojciechowski; a . menina
Ber,éniCj} Maria filha, do sr.

,Ouilherme ]. A. de Souzaç
O� srs.: Bruno HUJ!; o Colodei,
alto Hoepfner e Heinz
Brandes; os jovens: Júlio
Rudey, João Maria Benda B

Iêoque Amauri Medeiros; o

menino Vitor tilh» do sr. Pe-
deo Paulo Fernandes.

Dia 15: as sras. donas:
Maria es'{J.. do sr. Antonio ,.
dos Santos, Lvaia esp. do S1.

Evaldo Brand e Almerinda
esp.' do sr. Alberto' Tokarski;
a' srta. Marilene Botarski; a

garota Margareth Christina
filha do sr. Eurico Wagner;
0$ srs.: Carlito Krautchechen,
MiltOn Nunes, Francisco
Tchaika, Vendolin Metzger,
Romão Nideielski e Nereu
Fontoura; o jouem Lisandro
dos Santos; o menino Zig
mundo filho do SI. Raimundo
Preisler.

, Dia 16: as sras, donas:
Nair, esp. do' sr. Hamilton
Bercb e, Nair esp. do sr.

Altamiro Léski; as srtas.:
Elvêti Medeiros e Terezinha
Semj>kowski; a menina Dal
va filha do .sr. Walmor Fur
tado; o sr. Firmino de Paula
e Silva; os jovens: Edgard
Soares, Rogério (lrosskop] e

João Deiedzik residente em

Timbàeinha.

Dia 17: a sra. dona Adeli
na esp, do sr. José de Oli»

oeira Godoy; .

a srta: Marly
Aparecida Maron, res. em

Major Vieira; a garota [a
nele Rosane filha do sr.

Waldomiro Medeiros; o

jovem João Carlos Pospor;
os meninos: Antonio José
filho do sr. Félix da Costa
Gomes e Mmcos filho âo sr.

[oão Wunderlich.

x x x

Faleceu nos Estados Unidos
o grande General Douglas Mac

Para
A

x xx

Hoje na capital paranaense,
grande acontecimento social,
com o enlace da senhorita ca

noinhense, Mara Bading Proh
man com o jovem academíco
Helio Hoeschl no qual cornpa
recerá o alto mundo oficial do
Estado, inclusive o Governador
Celso Ramos.

Nossos parabéns.

6.' MÊS x x xMISSA DE
Dia 20 próximo, no Rio de

Janeiro, entre a alegria de seus

filhos e netos, festejará Bodas
de Ouro, o venerando casal ca

noinhense, sr. Alvaro Machado
e sua exma. esposa, Dna. Maria-,
mais conhecida por dna. Mari

quínha. A familia �Machado é
uma das pioneiras de nossa

cidade, pois aqui reside desde
1917.

x x x

A Casa. da Amizade do Ro

tary Clube de Canoinhas está
organizando um interessante

bingo a ter 'lugar na noite de
18 de abril no Clube Canoi
nhense, ,cuja renda reverterá
para a campanha do agasalho.
para a criança pobre.

A Familia do saudoso

Honorato Pacheco

DESPEDIDA
Uniualdo Allage e Familia,

tendo se transferido Para
Curitiba, e como não' tenha
podido se despedir: de todos
os seus amigos e conhecidos,
'o faz através destas linhas,
oferecendo a sua residência
naquela cidade, a Rua Dr.
Pedrosa, N. 187.

x x x

Para completar o mandato

tampão até 31 de janeiro dê

1965; em virtude da deposição
de Jango, foi eleito, pelo Con
gresso Nacional, o Gal. Umber
to de Castelo Branco.

Botafogo Esporte, Clube
Assembléia Geral Ordinária

p ,-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
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

cial à rua 12 de Setembro, 415 se reunirem em Assem
bléia Geral Ordinária e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

L) - Aprovação das contas da Diretoria, relativas ao

periodo 1963/64;
2.) - Eleição da nova Diretoria pára o período 1964/65;,
3.) - Outros assuntos de' interêsse do Clube.

NOTA: - Se não houver número legal para a primeira
convocação, fica feita a segunda, convocação para meia
hora mais tarde com qualquer número de associados. I

Canoinhas (SC), 03 d� abril de 1964 1

BOTAFOGO ESPORTE CLUBE
Sahd Seleme, Presidente Herbert Sachweh, 1. Secretário

,

o

s o lucã c
,

.,.

esta em
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ESPARSAS
Ano 17 - Canoinhss - �ta. Catarina, 11 de Ab,ril de 1964 - N. 776

Dia 13: as sras. donas: conoida porentes e amigos,
. Maria esp. do sr. Edmundo para assistirem a Missa de
Hartmann, Frida esp. do sr. 6 o mês de seu Falecimento
Garlos Wagner Filho e Maria 'que "manda celebrar às 19
,Rosa esp, do sr. Ioaquim horas' (7 horas da noite) do
Vieira Simões; as, meninas:

I

dia 14 do corrente, na Matriz
R.oseli filha do sr. Henrique Cristo Rei.
Preuoitz e Maria Geni filha
do sr. Floriano Wojciecho
mski; o sr. Alberto Waedenski;
o Jovem Afonso Kiichler.

)

Artur, herói nacional americano

pela sua ação no Pacifico na

última guerra mundial.

x x x

Quando toda a cidade acom

panhava com interesse e ex

pectativa\ os últimos aconteci
mentos nacionais, na semana

finda, por aqui apareceram deis

estrangeiros vendendo dólares.
Como medida de segurança, os
mesmos foram detidos e entre
gues às autoridades competen
tes.

x x

Está despertando desusado
Interesse os grandes festejos de

primeiro de maio na SBO, cujo
ponto alto é o torneio de bolão,
por equipes, entre, bolonístas

,

do norte catârinense e sul do
Paraná, em disputa de um lin
do troféu.idenomínado "Cidade
de Cancínhas", oferta do Depu
tado Aroldo Carvalho.

Afonso Lüdke, um dos me
lhores bolonistas da cidade,
passou, _com armas e bagagens,
para o Fantasma, o famoso
sextão, desfalcando, sobrema
neira, e com sérías repercus
sões, o clube mais antigo de
Canoinhas, o conhecido vovô do
bolão, o Concórdia, o tradicio
nal quarta feira. Convenhamos,
então, 'que Lüdke de tanto
concordar, acabou discordando.

x x x

E e Botafogo não tomou
conhecimento da invencibilidade
do, Olinkraft, de Lages, ao

abate-lo, sem maior dificuldade,
pelo escore de 3 a 1. ,

x x x

E ainda amanhã, no Munici
pal, o Santa Cruz, frente ao

Pery Ferrovíârto, de Mafra,
procurará manter a .sua lide
rança ria chave 3, do campeo
nato estadual de futebol,

Para Todos
A líder do Planalto CANOINHENSE a favor da
economia popular, decreta guerra ao inverno, na
sua fabulosa promoção de vendas, de flanelas,

por preços incrivelmente baixos.

Flanelas Lisas metro Cr$ 200,00 .

Estampadasmetro Cr$300,00
Fustão metro Cr$ 390,00

E mais uma infinidade de artigos de malha apelucíadss
da afamada marca. "Hering" de Blumenau, por preços

acessíveis a todas as bolsas.
Casacos - japonas. ternos - blusas de lã e ban-Ion,
tudo por preços iguais, e até mais baixos do ano anterior.

o endereço certo para sua economia

CASA PARA TODOS

«

Rua Paula Pereira, 356 - Fone, 381 CANOINHAS - S. C.

Prefeitura Municipal de Major' Vieira
LEI n. 80, de 24-3-64
Adota a Lei n. 40, de 25- 5- 949

da Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, que aprovou o Código
.

de Posturas Municipais. ,

O Presidente do Poder Le

,gislativo, Vereador ODILON
DAVET, no' exercício de

P r e f e i to' Municipal ' de

Major Vieira, Estado de Santa

Catarina, faz, saber .que a Câ
mara Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1. - Fica em vigor até

que seja elaborado o Código
de Posturas próprio deste Mu

nicipio, o· atual Código de
'Posturas do Municipio de Ganoi
nbes. com um atrescimo' de

100% (Cem por cento), em todas

as rnult&s d9 infrações çios dis

p08i�ivos da Lei.

Art. 2. - Para efeito desta

Lei, o artigo 236 do Código de

Posturas passará a vigorar com

a seguinte alteração: "Art. 236
- Os responsáveis .pelas terras

marginadas por estradas e ca

minhos, devem fazer as roçadas
marginais, com a derrubada, de
3 metros para mais, nos mêses
de março e 'abril.

Art. 3. - Revogam-se as dis
posições em contrário, eatrando
esta Lei em vigor na data de

_sua publicação.
Prefeitura Municipal de Major

Vieira, em ,25 de março de 1964.
-

8S) Odilon Qavet
Prefeito em exercício

I Registrada e publicada a pre--
sente Lei na Secretaria Municipal
aos 25 dias do mês de março
de 1.964 .

As) Jair Oirschnabel
Secr'etário

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

'Casa Esmalte
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