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Entregue oficialmente a ambulânc'ia ao Prefeito' .de Major Vieira I
{ . \ .

.

Quarta-feira última, dia 24, conforme foi programa-
do, foi entregue oficialmente a ambulância, conseguída pe
lo Dep. AroIdo Carvalho; junto ao Ministro da Saúde,
Dr. Raymundo de Brito, ao Prefeito sr. Antonio. Maron
Becil, do' Município de Major Vieira. Ás solenidades, que
contaram com um grande número de pessôas, participa
ram também delegações dós Municípios de Canoínhas,
Monte Castelo e Papanduva. Ás 18 hqras 'foi rezada mis-:

sa, oficiada pelo Vigário da Paróquia de Canoinhas, Frei

Henrique Schmidt e após, a bênção do veículo pelo mes
Jl)Q sacerdote. Em seguida, num brilhante discurso a lu,:"
sivo ao ato, falou éS srta. Eunice Souza, em agradecimen
to do pôvo -de Major Vieira. Vivamente' emocionado e,

numa eloquente alocução, falou o Dep. Arolde Carvalho,
agradecendo as homenagens que lhes foram prestadas.
Em seguida, na residência do sr. Antonio Karvat, em Rio

,

Bonito, foi' oferecida uma suculenta churrascada a todas,
as autoridades presentes, quando usou da palavra o sr.,
João Seleme, agradecendo a acolhida e cumprimentando
a aniversariante, srta. Dirce, Karvat, filha do casal anfitrião.

A UOH e seus el'eitores. , ,

Os udenistas de Santa Catarina,. assistem hoje, tocados
pelo pessrmrsmo, as divergências na cúpula dirigente, ao

mesmo tempo que antevêem nesta fração o enfraquecimento
junto as ba�es partidárias.

Ao mais desavísaâo
. observador, a crise em que se

debate ã UDN tem origens em divergências unicamente

pessoais, perfeitamente superáveis, se' a inteligência de

. alguns e os espirita partidário de outros forem colocados
liciO'a das questiúnculas,' que se avolumaram, ao ponto de
criar a situação presente. I

Melancólicamente' o eleitor udenísta recebe esta situa
ção e,

.

melancólícamente sente que pelo/ modo em que se

deligenciam as coisas, �á não pode êle(esperar a volta do
Partido à vida administrativa do Estado. E, mais do que
isto, percebe, também;' que o enfraquecimento interno, pou
co a pouco vai debilitando a agremiação perante o esquema
político nacional,

"

A cúpula dirigente udenista, será responsalízada por
conduzi!' o Partido pelo atuel caminho. E, o será nas urnas

nas primeiras eleições que vierem ,a se ferir uma vez

perdurando o estado de coisas hoje existentes.
.

O eleitor udenísta, o soldado do Partido, que luta em
.

campo, aberto, expondo-se muitas vezes as , perseguições do

adversárío, não aceita e repele mesmo, estas. íntransigêncías
e os desentendimentós ora em curso.'

Sem eleições à vista', com a sucessão estadual depen-'
.dendo ainda de' entendimentos nas altas esféras do Govêrno
da República, há oportunidade e tempo bastante para uma

recomposição; para um reexame; para a concórdia.

Podem estar certos os dirigentes da UDN catarínense

que um recuo, nesta hora, por parte de- qualquer uma das
l.frações em que se divide a agremiação, não será ínterpre
tada Das camadas menores no: seio do eleitorado,. em uma

derrota ou como sinal de fraqueza.
Em absoluto.

\ Qualquer gesto neste sentido, somente, merecerá as

simpatias e o prestigio popular.'
.

I

. ,Bom senso e não insultos aos lideres, é o que espe-
ram os udenístas, dos seus chefes. (

Está nas mãos das lideranças," o destino da, União De- '

mocrática Nacícnal, pois à cúpula unificada, não. serão ne

gados os votos e à confiança dos leitores; que hoj�,.so.
mente aspiram. 8 reconquista' do Govêrno, 'porque enten
dem que neste momento revolucionário, somente com a

UDN no Poder, o Estado poderá obter aquele entrosamento
necessário com o, Govêrno da União, para realizar os an-

seios da terra «barriga' verde',
'

(Comentário lido na Rádio Santa Catarina)'

Zec h a:· r' i'a 5
,

Faleceu, na tarde ,de' -Ó,quinta feira última, em sua

resídêncía no bairro do· Sossêgo, o prestante cidadão sr.

Zacharias Munhoz de Lima.. chefe de tradicional família
canoínhense, O velho Zaca, corno era conhecido na inti

made, é um dos pioneiros de Canoinhas.. virido de Cam
po Alegre para os nossos pagos, instalando-se na locali
dade �e Barreiro, onde se dedicou ao comércio e pecuária,
transferindo-se após par;a â nossa cidade. Deixa' o saudoso
extintq viuva. e .filhos,' a quem enyiamos os nossos pesa':"
'res. Seus finerais ocórrer�m J np tarde de ontem corri

grande acompanham.ento.

Ano 18 Cdnol�has _'
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Crônica �o -Presi�ente Castelo Branco
O Marechal Humberto de

Alencar . Castelo Branco é um

homem de baixa estatura,
entroncado, de hábitos simples,
.que come pouco, não fuma ,e

nem bebe," fala só quando é
preciso, num tom de voz agudo
e arrastado, e que - dizem os

que o conhecem bem, - só faz
alguma coisa depois de muito

pensar.

Dos seus tempos' de menino,
o , General Castelo Branco,
como gosta de ser chamado,
guardou o hábito de levantar-se

.cedo,' com um banho rápido 'e '

um café reforçado.
O.General, além de grande

estrategista militar é tambem
um intelectual e amante da boa'
müsica.'

.!t

Adora a tranquilidade de, sua
case, no Rio, à rua Nascimento'
Silva 394. Uma casa simples de
dois pavimentos, e - o que é

.
importante - com' varanda.
Dois velhos empregádos lhe
fazem companhia.
Segundo o General, li peça

principal .de sua casa é seu
gabinete de, trabalho, dominado
por um busto d� Napoleão.
Sempre que senta na escri

vanínha para ler ou escrever,
escuta. uma música I

suave..
'

Os livros de .seu gabinete são
muitos. Quase todos, biografias
ou . de assuntos militares. O
General goste de histórias de
Napoleão, de Caxias, dos gran
des generais alemães, inglêses
e americanos. Ém matéría de
ficção, gosta dos escritores de
sua terra. Lê muito José de
Alencar (que pertence à !amilia
de seu avô materno) e Raquel
de Queiróz•. Poetas predíletos: .

Bilac, Castro Alves e, Manuel
Bandeira.

'

Qúem examinar bem seu
I 'gabinete de trabalho, vai en

contrar guardada,' com muito

cuidado, ,uma mecha de cabelo,
tirada da cabeleira de Napoleão.
.Presente de um amigo, que
conhecendo sua admiração pelo
militar francês, trouxe-a de Pa
ris, tres anos atrás.

..

O General Castelo Branco, se
bem que coma, pouco, gosta

. muito
.

de comida, nordestina.

H�!�!!��t�O}���!��iI··1o ilustre canotnhense, Sr. Acary
, Marcondes, agora radicado em

São Paulo. Sua senhoria que é
alto funcionário da firma Sher-'
win-Williams elo Brasil S.A.
Tintas e Vernizes, onde exerce

as funções de procurador g�ral, '

fez-se acompanhar de sua exma.

esposa, Sra. Dna. Francisca Soa
res Marcondes.

Agradecemos a visita.

Dificilmente resiste a. uma. bu
chada, de Carneiro ou a uma

carne sêca. Cajú, melão e doces
do Ceará -- recebe-os períódí
camente - exercem a mesma

atração.
Antes de dormir, cedo; ouve

sempre uma sinfonia qualquer.

A musica deve ser 'suave e, de
preferência, Bach ou Chopin.
Ari Barroso e 'as músicas nor

destinas também têm vez.

Quanto 'á píntura, seu gosto
é Indeciso; clássico, de preferên-
cia cenas de guerra. n

,
Por 'ReDiD� Maria CaJY8I�o

SOTELCA'
Tem Nêvo P�esidente

Por ato do. Presidente Castelo Branco' vem de ser

nomeado Presidente. da SOTELCA - Sociedade' Tenmelê- ,"

trica de Capivari, o Engenheíro .Henríque Càvalcanti, que
substituirá nó pôsto o sr. João Eduardo Morítz.

O nôvo Presidente' da SOTELCA, Engenheiro Hen-
,

I
ríque Cavalcanti, é técnico de renome na engenharia na-

IIcional, com cursas em eletricidade e eletrônica na Ale- I
manha e Estados Unidos.

.
,,'

II,

� O Dr.'.Henrique Cavalcanti é filho do conhecido i
Jurista, Temístocles 'Cavalcanti, ex-Deputado pela UDN
dó Estado da' Guanabara.

'

I '

Parlamentares Udenistas
em FlorialÍópolis

,

'Estiveram em Florianópolis na tarde de sexta-feira, 08

Deputados Federais: Herbert Levy, Adauto Lucio Cardoso e, Ero;.
nani Satyro, respectivamente das bancadas de São Paulo, Gua
nabara e Paraíba, A estada dos ilustres parlamentares .na capi
tal do nosso Estado, prende-se ao acerto definitivo entre as alas
Bender e Bornhausen para o pleito' que se avizinha.

, .

As demarches estão sendo conduzídas também cbm a par-
tícípação do Deputado conterrâneo Arolde Carvalho.>

'

.......................................

Saliba Nader
Depois de prolongada enfermidade, faleceu na, ma

drugada de terça feira, dia 22,' em ,sua residêncta, cons

ternando à todos, o venerando cidadão, sr. 'Salíba Nader,
chefe de .numerosa familia de Canoinhas. O saudoso ex

tinto, que contava 90 anos de idade, nasceu na cidade de
. Djubeíl; Líbano e era casado com Dna. Sofia Allage Na,
der, 'deixa numerosa prole, a saber: Rachid Nader, fale
cido; Sra Luzia, casada com o sr. Antonio Baptista de
Oliveira; Oady, casado com Dna. Odete Müll"", Nader,
Farid, casado com Dna. Walli Zietuth Nad�r, Tufi, casado
com Doa. Carmem Danemann Nader, Sta. Maria"fálecida;
Dna, Amelia, casada com o sr. Odival Rosa dos' Santos;'
residente em Blumenau,' Catarina, casada com o sr. Emi,..
lia Gutervfl, Waldemar, casado com Dna. Herta.Buba
Nader, residente em Curitiba, Edith, casada com o sr.

Osmario Dsvet e Nair, casada com o sr. Fernando Frei
berger. Deixa, ainda, o I3r. Saliba Nader, que Úansferhi
residência de Curitiba pára Canoínhas, em. 1924, instalan
do-se' no lugaf Salseiro, onde de princípio exerceu ativi
dades comerciais e posteriormente na lavoura e pecuaría
50 netos e 15 bisnetos.

.

,

Seu sepultamento, com grande acompanhamento,
ocorreu tambem terça feira, pelas' 17 horas, após missa
de corpo presente.' ,�

,

A familia enlutada, grande 8Ifliga de'sta casa. as nos-

'ses sentidas condolências. \ n
"
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,Es'tatutos
CAPITULO I

Da Sociedade e seus fins

Art. 1° . ..,...' O "CLUBE DE BOLÃO DEMO·
I

CRATA", fundado em novembro de 1931, tem sua

séde e fôro nesta cidade de Canoínhas, estado de
Santa Catartna e. reger-se á pelos 'presentes Esta
tutos, podendo a Diretoria Executiva elaborar um

ou mais regimentos internos para os departamentos
que a, Sociedade tiver ou vir' a ter, que não con

trariem os presentes Estatutos ou as leis vigentes
no País

.

I,
.

§ único - A Socledsde somente poderá
ser dissolvida em Assembléia Geral Extrac rdinária
especial e previamente convocada para êsse fim e,
deverá ter o voto favorável de 7/8 dos sócios por
tadores de' Títulos Patrimoniais Ordinários, rever

tendo o patrimônio da Sociedade a uma institui
ção de beneficência que a respectiva Assembléia
indicar, após ó pagamento' das dívidas porventura
existentes e dos Títulos Patrrmoníaíe pelo valor
nominal

'

Art. 2°. - O patrimônio' da Sociedade será
constitutdo pelos b-ns móveis e imóveis que vier a

'possuír, ficando, por força estatutária, o Conselho
Delíberarívo expressamente proibido de gravar com

qualquer onus esse patrímônío, podendo, entretanto
aumenta-Io desde que não importe em concessão
'de garantias, quando, será' necessária 8 'autorização
de .Aseemblêía Geral Extraordinárial especial e prê- ,

viamente convocada.
, Art. 3°. - As finalidades da Sociedade são:
a) -' a prática' do bolão ou boliche espe

.. cíalmente e, o incentivo a todos .os esportes ama

dortstas;
,b)...... o estreitamento das relações esportivas

e sociais com os clubes co-Irmãos,
"c) ....... ;0 culto à Nécíoaalídede e, comemorações

cívica".
§, ÚI!ÜCO

.

- É: expressamente proibido o uso

do nome da Sociedade para! fins políticos' ou reli
gíosos e, é recomendado que, dentro do recinto so

cial ou durante 8S suas. reuniões sejam evitadás
discussões de assuntos dessa . natureza,

Art ,.4°� - O capital da Sociedade será cons

títuído' de cinquenta Titulos Patrimoniais Ordiná
II rios.e de uma quantidade ilimitada' de, Titulos Pa
�I trimoniais Prefe rencíaís, todos nomínatívos no valor

de Cr$ 20,000,00, transferíveís unicamente através
do. Conselho Deliberativo.

.. ..
,

. § 1°.. - Os Títulos Patrimoniais Ordinários' sõ-
. J]leçte/ poderão pertencer aos s6éios fundadores e

.bolonlstas da Sociedade, reservando-se, entretanto,
o di"pho d.. que (.s. possuidores não sejam obriga
dos, por força estatutária, a transferf-Ios em vírtu-

I: �i:d��,,�f&�tameDtQ do ""?" de bolonistas da 80-

§ 2°. - Em C3:;;0 de falecimento .de soC;10. por-
� tador de Título Ps trimonial Ordinário ou Prefe

renctal,' t) Cons lho Delibt'retivo" promoverá o seu
.

resg!lt�, pelo valor nominal, Imediatamente epós a'
Concessão do respectivo alvará [udícíal.

do

CAPiTULO )I

Dos sócios _. Categorias" direitos deveres,
admissão,

.

e penalidades
Art. 5°� - A Sociedade será c' mposta de só

cios fundaJores, bulonistas, ativos, hon.orários, bene-
méritos, remidos e aspirantes. ,

.
Art. 6°. - São� considerados sócios fundadorés,

os portadores de' Títulos Patrimo.niais Ordináriüs
que assinarem os presentes Estatutos

Art .. 7°. - São considerados sócios bolonistas,
os praticantes óe bolão da' Sociedade e que sejam
port;.,dorps de. I (hum) Título Patrimonial Ordinário.'

Art. 8°. _. São cO,nsiderados sócios ativos, os

que f"rem aCt:'itos OI> forma do artigü 16°, dêstes
Estatútos e que sf'jam 'portadores de, pelo menos;
1 (hum) T:tuln Patdmonial Preférencial.
I Art. 9. - São considerados sócios honorários

os assim nomead'os pelo Cün�eJhü Delib!!rativo e

, que, não tetão a obrigatoriedade de aquisição de
. Titulo Patrimonial.·

"

\
Art. 10°. - São consideradüs sódos beneméri

tos os que ,enham concorridü para �ü aumento do

patrimônio social, graciosamente ou que, merecam
ess" titulo, a critério do Conselho Deliberativo Gem

que tenhilm obrigações de po,suir Titulo Patrimonial.
.

Art. 11°. - $ão cGDsiderados sócios remidos
os que completarell! trinta anos ininterrúptos rio

quadro sociaL

§ único. - Nesta categüria" por 'força estatu
tár.ia inclue··se o sócio Antonio Burgàrdt.

Ait 12°; - São considerados sócios aspirantes,
os fHhos dos sócios portadores de Títulos Patrimoniais:

8) - do sexo masculino até a idade de 18 (de
zoito) anos (se até essa épocà não tiverem constitui
do família ou não iiverem se estabelecido 'por eco

nomia própria;
b) - do sexo feminino enquanto forem .de

pendentes legais dos sócios' patrimüniais. /

Art 13°' - Os sóciüs honoráriüs, ativos, be
neméritos e aspirantes não terão direito a votar ou

ser votado para qualquer c.�go da Diret'oria Exe
cutiva ou do Conselho Deliberativo, direitos êsses
atrtbuidos somente aos sócios portadores' de Títulos
Plltrimoniais Ordinários.

�CClube de Bolão
, I

Art. 14°. - São direitos dos' sócios em geral:
a) _;_ frequentar com sua família a séde da

Sociedade, assrstindo e tomando parte em tôdas 8S

festas promovidas pela Sociedade e quaisquer ou

tras estranhas que tenham lugar nas dependências
da Sociedade; I

.

b) - representar contra 8 Diretoria Executiva
ou qualquer de seus membros sôbre atos e decisões,
perante o Conselho Deliberativo;',

.

c) -. fazer se acompanhar de visitantes nas·

dependêncías da Sociedade, devendo,' na medida, do
possível, comunicar à Diretoria' Executiva.

Art. 15°. - são deveres dos sócios em geral:
a) - cumprir, respeitar e fazer respeitar os

presentes Est�tutos, acatando as decisões da Díre
.

toria Executiva e dü Conselho Deliberativo:
b) - respeitar as leis, vigentes no País;
c) - trabalhar para o engrandecimento da

Sociedade.
.

Art. 16°. - Para ser admitido ao quadro so·'
cia} e ter direito a adquirir um Titulo Patrimonial,
o candidato deverá ser proposto por um sócio fun
dador ou bolonista portador de Titulo Patrimonial
Ordinários, ser casado e ter ocupaçãohonesta e, ser

aprovado ou aceito por um mínimo de 7/8 de todos
os sócios portadores' de Títulos Patrimoniais Ordi
nários residentes na séde.

.

§ único -:- Em toda e qualquer' votação, não
será BC? ito o voto "por procuração", podendo, en
tretanto, o sócio residente '"oa séde que tiver que
'se ausentar, votar em sobrecarta fechada devida-.
mente lacrada de forma a tornar o voto absoluta-
mente secreto.

,

Art. 17°. - As penalidades a serem impostas
80S sócios, variam da admoestação à suspensão dos

'direi,tos sociais pelo prazo variável de treís meses

a hum ano, até à eliminação do quadro social me
diante .o reembolso dos Títulos Patrfmoniaís que
possuir. ,

,

§ único � As penalidades serão impostas pelo
Conselho Deliberativo.

CAPiTULO III
\

!las. A asembléias Gerais

Art. 18°. - A Sociedade fará reumoss Ordi
nárias, Extraordtnártas, Solenes e Magnas.

: Ar.t. igo. - As Assembléias' Gerais'Ordinárias
terão lugar em dia e hora designadas pela Diretoria
Executiva, durante o mês de Janeiro de cada ano,
afim- de proceder a eleição da Diretoria Executiva

,

e do Conselho'Dehberatívo e, tomada de contas do
Tezoureiro. /

'

§ 1 0.11� A eleição será feita por escrutínio
secreto, em lista contendo o nome dos candidatos e

respectivos cargos, sendo proclamados eleitos os

que tiverem .matoría simples de votos.

§ 2°. - As listas ou chapas deverão ser regís
, tradas com o Secretário com a antecedência mínima
de oito dias antes das eleições e, deverão conter o

"de acôrdo" dos candidatos.
,

Art. 20°. -' As Assembléias' Ge�ais Extraordí-
náriss terão lugar quando a Diretoria Ex��uti�a
assim o determinar, por convocação do Presid�nte,
ou por 2/3 dos sócios· portadores de Títulos Patri-
moniais Ordinários.

'

, Art. 21.0. - As Sessões solenes terão lugar por
convoca.cão do Presidente, para comemorar datas e

fatos dignos dessa distinção, a juizo da Diretoria
Executiva, sendo displmsados editais de convocação.

Art. 22°. - A sessão Magl;la terá lugar ·no dia'
6 de Janeiro de cada ano, pO.r ocasião dó Jogo:-Rei
e iníciü do ano bolpnístico da Socit'dade

Art. 23°.':'_ As cünvocações pa'ra as Assem
bléias Gerais Ordinária e Extraordinária serão feitas
mediante editais' publicad0s num dos jornais locais
com a antecedência mínima de oito dias.

,Art. 24° - As Assembléias .Gerais Ordinária
e Extraordinária somente poderão funcione'r en:)

p-rimeira e segunda convocação. com o nÚnimo de

2/3 de presença ,dos sócio!;!. com direito a voto e,
em terceira convocação, com qualquer número.

§ único - A terceira convocação poderá fun_'
cionar u"?a hOfa após a segunda cünvücaçãü.

Art. 25°. - As Assembléia.s Gerais compete:-'
a) - eleger a Diretoria Executiva para um

,pedodo de hUm ano;, \ .

.
b) ;_, eleger um Conselho Deliberativo para

um período de dois anüs; I

c) - julgar os atos e contas da Diretoria
Executiva e do ConseÍho Deliberativo, relativos
ao ano findo; !

d) -- resolver os casos .omissos e não especi
ficados--nestes 'Estatutos, desde que .os mesmos não
tenham sido solucionados pela Diretüria Executiva
ou pelo Conselho. Deliberativo

'cAPiTULO IV

Da Diretoria Executiva

Art. 26° .
....:. A Diretoria Executiva compor-se-á

de um presidente, um vice-presidente, um primeiro
secretáriü, um segundo secretário, um prime:iro, te
zoureiro, um segundo tezoureiro e um orl�dor e,
terá mandato de hum ano

.

Art 27°. -- A Diretoria,Exe::utiva .compete:-

\

D·e ,In o c r a' t a.':'
) I •

a _-' observar e fazer observar os presentes
Estatutos; ,

b) - nomear as comissões que julgar neces-

sário: .

.

c) - elaborar um regimento interno para cada
departamento que a Sociedade criar, promovendo a
sua' observância.

Art. 28°. - A renúncia de qualquer membro
da Díretorta Executiva importa na sua substituição
pelo seu substituto e, se a renúncia fôr coletiva, o.

Conselho Deliberativo nomeará uma Diretoria Exe-'
cutiva de caráter provisório até nova eleição.

- Art. 29°. - Ao Presidente compete:
a) - convocar, abrir, presidir e encerrar todas

as 'reuniõ�s;, '

b) - autorizar o pagaménto das contas da

I Sociedade, assinando em 'conjunto com o Te-zoureiro
,
todas BS ordens de pagamento, cheques e contas da
tezouraria;

c) - assinar em conjunto com o Secretário
toda a correspondência da Sociedade;· . ,

d), .,;. decidir os empates nas votações medíante
o voto "Minervà".

.

Art. 30°. - Ao Vice-Presidente compete:
a) substituir o Presideuie em sues faltas e

impedimentos. \

A'rt. 31°. - Ao Primeiro Secretárto compete:
a). -:- ter sob sua guarda os livros, papéis e

documentos da Secretaria;
b) -- lavrar as atas de Assembléias Gerais;
c) - assinar em conjunto com o Presidente

toda' a correspondência da Sociedade. .

Art. 32 -- Ao Segundo Secretário competé:
'

. 8) -:- auxiliar 'em todo o serviço de secretarta;
b) � substituir o Primeiro Secretário em suas

faltas e impedimentos.
/,Art. 33°. - Ao' Primeiro Tezoureiro compete:
a) � ter sob sua guarda todos os livros, papéis

e documentos da Tezouraria;
.

_h) - promover 8 arrecadação de todas as ren
das da Sociedade;

c) - pagar as contas devídamedts autorizadas
. pelo Presidente;

.

I '.
•

d) - fazer. trimestralmente, uma prestação de
contas ao Conselho Deliberativo; •

e) -:- assinar em conjunto. com o PreS'ident� os

cheques, ordens de. pagamento e demais papéis da
.T'ezõuraria.

' . ,

Art. 34°. - Ao Segundo Tezoureiro compete:
a) ...:... auxiliar o Primeiro Tezoureiro em suas

tarefes;
b) - substituir o Primeiro Tezoureíro em suas

faltas e írr-pedímentos. '
".

Art. 35°. - Ao orador compete:
a) .,,_. ser o orgão representativo da Sociedade

em todas' as 'solenidades e festas da Sociedade e nas

que a Sociedade fôr convidada.

CA.PiTULO V'
Do Conselho Odiber8tivo

Art. 36°. - O Conselho Delíberatívo será,
( composto de cinco membros portadores de Títulos

" Patrimoniais Ordínários, SI"OOO um President« El, será
eleito em Assembléia Geral Ordlnárta de sócios por
tadores de Títulos Patrimoniai� Ordinários, pelo prazo
de dois anos.
.. Art. "�7°. - Ao Cünselho Deliberativo cürnpete:

�) - apreciar todos os atos e deliberações da
Direbria,Exécutiva;

.

.

, b) - promover a admissão -;; eliminação de
sócios" .

.

.. �) _, representàr, perante a 'Assembléia Geral,:
cóntra a Diretoria Executiva; .

.

d) - fixar o ágio pará a transferência de Tí-
tulos Patrimoniais.

.

, CAPiTULO .VI \
Disposições Gerais

Art 38°. _;. A Sociedade será .representada, em
juizo ou fora dêle, pelo Presidente do Conselho De

. libé�ativo ou por advogado constituido e cüntratado
pelo Conselho Deliberativo.

"

.

,

Art. 39°. ,-:' A Sociedade não responde pelos
atos e compromissos assumidos por se�s associados.

Art. 40°. - .os presentes Estatutos poderão ser

reformados· no seu todo ou em parte, em Assembléia
Geral Extraordinária especial e previamente �onvo
cada pafa êsse fim.

Art. 41°. - São considerados sócios fundadüres
os senhores subscritores dos pres..entes Estatutos Da
fürma do artigo 6°.

Art. 42°. - Os
.. presentes Estatutüs entrarão,

em vigor na 'dat.a de sua as�in8tura ..

maf/Canüinhas (SC),. 22: de. 0utubro "de 1963

Silvino VOigt.
EvaZào

, Vogt
Mario Arthur Ferraresi
Antonio Prudêrzcio do Nascimento
Osca'/( A: Werka.·
Harry' Vogt
Michel N. Seleme'
Willy vogt' h "\

O, lando Ols'en
A1y Paulo Wiése
Osny J, Vieira :

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AMANHA:- Sras.t.Elfrieâa,
I espr;sa do, sr: Waldemar C.
I

, Stange e Catarina, esposa do
sr. João Wozniak," Srtas.:

-, Mirna Maria, filha do sr. Hen- "

!
. rique Neustaedter; rridolina,

, " Clube dos Amigos
'

Iilha 'do sr, Aristides Gueõert;
, !, ,

. Terezinha, filha do sr, 'Anto»Atendendo à convocação dêste coluúísta, sâbado pas- nio Holler; e Clarice, de r4ti.sado reuniu- se 'no salão de,' festas do Sal' PingUim um
u ma, {ilha do sr. Antonio" Ro

grande número de jovens com uma deterrnínação especíab drigues; Srs.: Osmindo Wald
fundar o Clube dos Amigos. Essa nova agremiação, que , mann, Rudolfo Salomon, An-,objetiva, .acima d'e tudo, batalhar pela uníão de nossa 'j tonio Sconhetzki, Conrado
mocidade; propõe-se realizar, na medida,' do possível,' 1 Grittens e Este/ano Luca"
"pedidas" que movimentem' o nosso "socíety", chinski; Jóvens: Ay_gusto Vei�

.

Aos jovens Roseli Hsuffe, Vera Lúcia Stulzer, Cristina . ga, filho do sr. Cla,udio Lou-
Lernke, Jane' Côrté, Marcos .Antonio Rodrigues, Glauco renço- de Lima; Alberto, telho
Antonio Seleme' e Osvaldo Rogério' de Olíveíra, díretores

! do $1'. Germano BàyerstorflP
do Clube dos Amigos os .cumpnmentos desta coluna coai e Haroldo Hedler; a menina
os melhores votos de pleno êxito.

.

Rosny, .filha. do sr/ .Carlito
Kroutchechen; garoto Nelson,
filho do, sr. Afonso e. Kohler;
os gêmeos Eugenia e Eugenio,
Jilhos de sr. Estetano Miretzki.

,

EJIA. 29:-1 Sras.: .Maria, es

J' 'posa do sr. Calil Cador; e

J Cata, esposa do sr, Adib S�
:l Sakr: Srtas.: Alia Cador; 01.
ga, f;ilha, do sr, Estefano Mi:.
retzki; Iooem: ' Paulo Frank;
menina Nancv, filha do sr.'
Antonio Nascimento;, Otniel.,
filho do sr. João Bedretchuk
Spbrinho; Moacir, filho do sr.

Theodfl'o Tarcheski; e Ade�
mir, filho do sr. Angelo Alb.erti
DIA 30:. Sra. Clara, e5po:.

sa do sr. José, Prim; Srta.
Teala, filha do sr Estefano
Lozovey; garoto Adilson Jo�

, sé filho do sr. Faustino Oaléski

DIA 31.'" :Sr. Alvaro UhÚg;
Srtas.: Izailda, filh� do sr.
Romão Niedzelski; e Renaté,
fi,lha do sr. Adolfo Hedler;
lovem Teodoro, filho �do sr,
João Tchaika; menino Marcos
Romeu, filho do sr. Mario
Moebius; e Léonl Terezinhà,
filha do sr. João B. Perreira.
",

.

DIA '1.°:_ Sra. Ftieda, i!s
posa do sr. Ary HçlUffe. Vva.
Dna. Maria Augusta Isphair;
51's. i, rrederico alto Straube,
de . VaZões; Arlindo Jankos,ki,
de Curitiba; e loão Vicente
de Uma, de Pinheiros; Srtas.: .

Eliza Peteira; e Nagibe Ca
dor, de Paciencia; meninas:

.

Lisia, filha ,do sr. Pedro Ne
g,omQnt�, ,6 Véra Lucia, filha
dp sr. Otapio Costa.

I

DIA '2:- Sras.: Ilma, esposa
do sr. Ernesto Ri..ecke; Rosi",

,nha, esposa do sr. Friedrich
Brauharat;. Thereza, esposa
do ·sr. lose Pedro Vai/aUi; e

Edite, esposa do Sr. Waifrido
K.rüger; Don Daniel Hostin,
Bispó Diocésano, de Lages.;
Srtas.: Alice, filha do sr. Er�
nesto Herbst; e Olaides Ma
ria, filha do sr. Cla1{dio Lou.
renço de Lima; men'inos: El
cio, filho do sr. Osmtndo

.
Waldmann; e Wq,lcir Edson,
filho do st:. Waldomiro Novack

Cancinhas em Sociedade
coluna de Maurício Ãntonio

================= =====--�==----==

,
* As coisas mais lidas do mundo, antes mesmo da Bí

blia; são: horóscopo do dia, e coluna social.. Não se pode
compreender Uma cidade como Cenclnhàs-sem o seu comen

tarísta social. Por isso aqui estarei a partir de hoje, tôdas
as semanas, para registrar (bem 'ou mal') os .grandea acon
tecimentos sociais da' capital' Mundial dó Mate.

,� ,

, J
, .

.

{ ,

Coral novamen'e em açao
o Coral Canoínhense voltou a reuír-se .na terça-feira

passada para a realização do seu primeiro ensaio' da presente
, temporada. Gránde é o entusiasmo dos seus componentea
que cumprirão dois compromissos de grande responsabllídade:
um em Mafra, no mês de Maio e outro em Santa Cecílta.
As inscrições para novos cantores estarão abertas até o día 31:

Sucesso absoluto é o que desejamos ao "nosso" Coral.

� DESPEDIDA'
Transferíu residência' para a c'id�de

.
da Lapa 8 iÍustre .

fatnílla ào Sr. João Feliciano Pacheco, A Jocelma"deDuta�t�
canoinhense de 1963 e. a Jocelina, debutante em 1'964';
ambas filhas do distinto casal' Joãb ,Felieié'no (Seln:ía) \

• Pacheco esta coluna-leva, o seu pesar' pbr sua partída', ab
. mesmo tempo em que formula votos', os mais sinceros,

l"' • .

. -'i'''' -. ' ..

j para que sejam felizes, muito felizes, na Légendária Cidade
da Lapa.

'

Comissão Municipal de· Êspor'es� .
. . .

,- :". -. '" �

,

. O Ps,pa, Paulo VI disse na semana passada ao receber
no Vaticano um g,rupo de atlétas:. " ...deve existir também

I de nós, especialmente dos governos' constituídos, a per dias
atenções especiais ap, preparo cultural, uma preocqpação

. constant� à educação física da :::nocidade. A cultura intelectúàf
e física conjugadas forjam; em meUlores cOridiéões, o.

, caráter de um jovem que, consequentemente, e'nriquecerá-' a
sua raça e o seu país".

Fazemos
-

êste registro para levarmos ao vereador
" 'j., •

Benedito Therézio. de Carvalho Neto os nOESOS parabéns
pela apresentação do projeto de lei' que, a�rov8do por'
nossa egrégia Câmara de Vereadores e sancionado (com
méritos históricos) pelo Prefeito João C'olodel, criou a'

. _CorIlissão Municipal de Esportes..· '/ .'
,

É preciso, agors, que ela fupcione para que Csnoinhas,
também. no setor do esporte amador, iguale-se às outras

grandes cidades cat8rinen'ses�

Rotary {;. Lions em Fabulosa Campanlia,
O Rotary e o Lions Club de Canoinhas estão plane;-

,

jando uma campanha de grande invergadura no sentido' de
que Canoinhas seja detada do serviço de. abaste!!imE'n.to de

água e esgôto. Antes me�mo de 'lançarem qlllalquer, manJ
festo à popula'ção, essas duas �xcelentes agremiações da
Capital Mundial do Mate; já receberaqt o �pàio integral da
'imprensa. de grande número de autoridades, de outras en

tidades assistenciais e de populares.
, Que' seja vitoriosa mais esta dignificante iniciativa

dêsses Clubes de Serviço que realmente TRABALHAM....

Economia ou Relaxamento?
O nosso prefeit� municipal,. Dr; João eolodel, tem

sido, todos' sebem, um administrador excessivamente econô
mico. Gasta, ou só pretende gastar, o estritamente necessário.
{Economize, Sr. Prefeito, está muito certo: deixe para o seu

sucessor uma boa verba depositada nos Bancos, mas, por
favor, não abandone rtesSIl maneira as .nossas Praças parb
que a" gente não ouça visitantes dizerem por.:..a-Í: "yeja que
original, uma roça dentro da cidade"!!! A Praça Dr. Osvaldo
<te Oliveir� e a Praça Emiliano 'Seleme estão tomadas pelo
mato.

,

.

Jornal do Poste: 1°. Ani,versário
Deverá ocorrer no' próximo mes o tra'nscurso do 1°.

aniversário do Jornal do Poste, órgão cultllral e indepen
dente .que tem. sua sede e redação no' Bar Pérola. O conhe.'
cido Paulinho, está organizando uma festa para comemorar

condignamente o gnnde acontecimento. Nós vamos pl'estar
nossa colaboração publicando uma reportagem especial
focalizando os princiPais fatos registrados pelo Jornal do
Poste nêste Seu 'primeiro ano de exis,tência.

, f.

'A Fraze da Semana
NADA E' MAIS "NOSSO" DO QUE O "NOSSO"

FRIGORtFICO.
.

(de alguém, por ocasião da Festa da Cumieira).
Fone, 277

}

(Foto João - s'ecção ànexa) '\m.Illm&ilil1ilil

AnIversariantes'
da Semana

• ANIVERSARIAM:SE
HOJE:- Sra. Iuanir, espo

sa do -S1. Theodoro Tarches
, ki; Sra. Laura, esposa do sr,
i Lgndcio Imianouski; Srta.
Joana Metzger; 51's. Friedrich

I I Brauhar tu 'e Euclides V. Si"

\[ mões; meninos Igor, filho do
,

. sr. Hugo Peixoto e Pedro A
I

i ariano, filho do sr. Rachid
,
\ Seleme..

, '

,

x
(OIOC(JCãO de Viduuf)s

], .

J

Aos aniversariantes, nossos
Par(jbens, com votos de mui"
tas felicrdádes.

"

f. � ilnh.��. Sta \�ate.rinlilt 27 de Março de .1 Q65 _. :'J.822.,Ano 18

I'
.

R�esttu;tuf'ado a

Ditefôrio Muni-.

.

I
'

cipal da U'DN
A União Democrática Nacional, Diret!6i:iÓ d'e' cs

noinhas, teve ontem o seu grande dia .. No Salão Bechel,
às �l hbras, s.?b a pr�sN�ncir _,do, dfP4tapó' A�ol,do', C�i.-:
valho, credenciado pelo DIretOrIO Regional, com a, prese��\
ça de Convencionais de todos os Distritos e da, Séde, foi
el'bito' o novo Diretório para. o período 1965-19,67. A Cpn-(4' "

I
,'*' ,} 1}..' ,. • .. ,) ) �,It "

, ��n�ãq, tra�scorreul no melhor am,�lenté,. democrático e

perfeito e mutuo entendime?t� er;tre �s �re,se�te�� 'I l' '''1 riDr. Saulo Carvalho' é o novo' Présídente da União
Democrática Naciona�. �leitó por uhhnimidad�l:� �s,s��fp I'naquele mesmo dia a direção do Partido, assuínlndo pe-.

rarite os Convencionais, o firme propósito de' ,�rl;tp�nha��
se

I cOpl -o seu prestígio e ínterêsse.: para. unir todo.s os
udenístas e simpatizantes, em torno do ideal comum, ::pof'
todos os meios, .proporcíonando a' Canoínhas,' ti que ela'
vier a ��ecisar do partido político que acima de tudo, é'

, o: orléritaabr das massas.
�

-
.

.

'.' . , ,;:; � ,
..

• ,I \ '"
Encerrando a s'olenidade, disc�rsar'�m. os �sFs.:.J?e,-

ppiado AroIdo �arv:alho, Alfredo, 4e OlIveira Garcmq.�k
,João Sr.leme e por último, o novo Presid�nte . dr. S�:ulo,
! Carvalho, que agradeceu 'a confiança que todos naquela,
'ocasião demonstraram.

/

Sob fortes aplausos fói encerrada a Convenção;,
altas noras da madrugada. n

- S, E
Um terreno medindo 1.600 m2., com casa de

morada 5x8 metros, cituado a Rua Bernardo Olsen.

.
Ver

-

e tratar com o proprietário, na C�râ.Dicã'
Carioinhense. . 3'\1'

'i I ��1
. / �

CIUZ
J

Cine Teatro Vera
APRESENTA:

HOJE - á. 20,15 borai - impróprio até 14 ano.

Ao De�pertar da Paixão
cf Glenn Ford - Ernest Borgni,ne - Rod Steiger

Em Cioemascope e Technicolor.

DOMINGO - à. 13,30 hora li - censura liwre

DESFILAD.EI·RO
cf Tim IÍolt
----_'--

<

!

81 16,00 hora.
a. 19.30 hora.

-

a. 21.30 hora. -

FATAL

DOMINGO
cen.ura livre

'Impr. ati 14 ano.

i� .

o FILHO DE, SPARTACUS
cf Steve Reeves � Gianna Maria Canale· Gláudio Gora

,

e Enzo Flermonte.,
I

Um heroi cumpre seu destino na forma mais bela e

nobre! Bravo entre os bravos e amado com loucur'a!
I

'.

.i

---_._-

2a. Feira. à. 20,15 hora. - REPRISE - Proibido 14 anó.

I" 38. ,e 48. feira - ail 20.15 horal _J impr.,8té,14 anol

FRUTO DÊ VERAbf

cf Kenneth Mo�e - Daoielle Darrieúx e Susaonah 'York

'58. e 60. Feira à. 20�15 horaa - imp. até 14 anoI

RAPSÓDIA
cf Elizllbeth Taylor .. VittofÍo Gassmsn - 'John Ericsom

e Louis Galhurm.

"

......
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COR.REIO DO NORTE 27-3-1965

IEl"�L.",,__;:;.�,ill� Câmb·O Ne,gro do Trigo
Santa Cruz

Em sua. edição de ante- ontem

e O 1'1m P I-co o jornal o «E.tado de São Pau-

"
'., lo>, estampa a seguinte noticia:

«O promotor Nereu Cellar de

igua Iaram-se' no ma rcado r �

. Moraee, especialmente desiguedo

" ::p

resultado Registro Civil
EDIr-rAL1 1 oa

Maior volume. de 'jogo dos locais
. Grande público. o maior dOI últimos tempos, afluiu domingo

último. 'ao Municipal, afim de alli.tir o anunciado encontro do Santa
( Cruz com o Olímpico de Blumenau, n81 Iinais do campeonato cata

rinense de futebol.

O ioga agradou em cheio e nele predominou, principalmente, a

disçipline, fator preponderante para um bom cotejo. O Juiz da por
.fía, Ir. Raul Ferrari, da cidade de Joaçaba, pouco trabalho teve,
portanto. I

O Santa Crus, iniciou a partida para valer e envolveu toda
r
a esquadea viJitante nOI primeiro. 20 minutos, .Iem contudo, consig
nar tentos, por absoluta feita de sorte de aeuI dianteiros. Baita di
zer que nesse período de completo allledio dOI locais, OI vilitantel

. concederam Dada menoa de 4. escanteioa.

Depois, então, o Olímpico le articulou e o [ogo tranacorreu de
igual para igual, fiodando a primeira fale. Na segunda etapa predo
minou o equilibrirJlde forçai. O meio de campo �

do Santa Cruz, em

tarde inspirada, destruia toda. ai manobrai do conjunto adversário.
A nossa defeza, bastante firme, rechaeeave com. acerto' e o goleiro
Oaires, era uma garantia no. arco. O ataque .e .novimentava bem
com pontada. perigosas. Contudo,· foi o Olímpico que inaugurou o

marcador, num ataque pela direita. com bola cruzada para Bodrigues
que chutou com violência, indo a redonda bater no poste, para de
p oie ganhar a. rede•. O Santa Cruz não esmoreceu e partiu para o

ataque, tendo Mário Co.ta' perdido excelente oportunidade, caindo
no momento de marcar. Um novo ataque pela direita, com Edgard
lançaodo bem e aparecendo M. COita para empatar com sensecional
cabeçada. Vibrou o Estádio Alioor V. Côrte e agora amhsa a. es

quadrai buscavam deeeeperadamente o desempate, ainda Com predo
míni.o dOI locai•. Já no final ,da pertída; o atlético e decidido WiIlo,
fugiu pele esquerda, enganou leu marcador, avançou palllando por
mail doi. e na hora do arremate final perdeu um tento certo. Nesse

I lance houve suspenae DO estadio da baixada, pois o referido dianteiro
iamail perdeu tento naquela. caracteríttical. Mai. algune lancei e

terminou o eletrizante embate. O Santa Cruz alinhou e empatou
com: Ozirel. Edgaru, Walltlce. Gilsou e GentU. Alberti e J. Prado,
Rubinho, Melado, Willo e M. COita.

Amanhã em Lages:

S. Cruz x Internacional
Seguirá hoje para a cidàde de Lajel afim de enfrentar ama

nhã o Internacional. o Santa Cruz de nossa cidade. no seu segundo
compromisso da findl do campeonato. Seguem OI! canoínhensee bas
tante otimiltal e esperam um bom resultado naquela cidade. Posei
velmente estrearão amanhã OI.nOVOI contretadoa, Manuel, Krüger e

Cordeirinho. \.

"Rádio
Cresce a

Canoinhas Ltda."
'.

A "Rádio. Canoinhas Ltda." organização genuinamente ca

noinhense. está em franco desenvolVImento. A sua estação de
Florianópolis, denominada' "Rádio Santa Catarina", foi autorizadá
pelo Presidente' Castelo Branco a aumentar 8 potência dos seus

transmissores para UM KILOWAT. Liderou o grupo vitorioso na
concorrência pública para a instalação de estação de igual potên
da na cidade de Blumenau, E colab.orou decisivamente com um

grupo de Xanxerê já autorizado a instalar na florescente cidade
do Oeste uma emissora de UM KILOWAT, a "Rádio Princesa do
Oest" Ltda.... a s�r inaugurada ainda em 1965. n

Mercearia Adib Sakr
Dispõe de graneie sortimento de artigo's de 1a. qualidade
E para' os apreciadores do bprn paladar,
oferece as terças, quintas e sábados, aperitivo

de quebe e queijo Battavo.
Atende pejo telefone 283.

Mercearia, Adib Sakr
.

Rua,...Caetano Costa, 444 CANOINHAS

Maria Góss Glinski, Oficial
do Régistro Civil do Distrito
de Paula Pereira, Comarca de
Canoinhas, Santa Catarina, faz
sabar que pretendem' casar:
Leôncio Rodrigues Ferreira e

Jurçulina Alves Lourenço. Ele
solteiro, lavrador, natural deste
Dístrrto, nascido a 14 de no

vembro de 1930, residente neste
Distrito, filho de Francisco Ro
drigues Ferreira, e de Maria,
Cordeiro. Ela solteira doméstica.

. -natural de Ric' Bonito deste
municipio, nascida a 27 de fe
vereiro de 1937, residente neste
Distrito, filha de Sebastiane
Alves Lourenço.

Faz saber que pretendem ca

sar: Thomaz Lensrtovicz Filho
e Maria Zyczycki Andreiake.
Ele viuva, sapateiro, natural de
Fluviópolis, Estado do Paraná.
nascido a 29 de Dezembro de
1912, domiciliado e residente
em Marcilio Dias, filho de Tho
más Lenartcwcz e de Rosália

I Lenartowcz, já' falecidos. Ela
víuva, doméslica, natural de

Fluviópolis, Paraná, nascida a

2Q de junho de 1921, domici
liada e residente nestre Distrito
filha de Luccss Zyczycki e So
phia Zyczycki, residentes no

Estado do Paraná.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Art. 180 do Có
digo Civil.

Se alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento, legal acuse-o para fins
de direito.

Paula Pereira, 12 de marco
de 1965.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

'Certificado Perdido
Perdeu-se o certificado de

Caminhhão GMC, motor
2481555 - ano ,11,)51- 95HP
- côr azul - Placa 28-37-::S4'
- certificado 69791, adquirido
de Erald:j Ferreira.
Torna-se sem efeito a la.

Via, visto ter sido requerida'
a 2a. via.

VESPA
Vende- se uma em perfeitoI estado. Preço: Cr$ 800.000.

Facilita-se.
Tratar comOsmar Stein,

à n�a Bernardo Olsen (ao
lado da C�râmica Canoi-
nhense. Iv

VENDE-SE
1 (uma) carroça apare

lhada - arreamento, cavalos
e todos os pertences.
Tratar com JoséKellner,

em Caré;lguatá. 3v

para funcionar nOI autua do IPM
instaurado para apurar, em tôdae
a. lua I implicações, a transgres
.ão sistemétíce da. tabela. ofí
eiaie de preço. a que. de longa
data até meados de 1964, vinham
ae entregando vária. dai grande.
unidades moageiras, sdo trigo em

São Paulo, denunciou ontem, pela
prática. em concurso, de delito
contra a Economia Popular, em

caráter continuado (venda de la
I inha de trigo no câmbio negro,
com cobrança de quantia suple
mentar de Cr$ 3.000 por laca de
50 quilo,', diretores e vendedo
rei do «Moinho da 'Lapa S A.»,
com eécritôrioe nesta Capital, à ,

rua' Paula Souza, n. 365, 5. an
dar. São OI seguintee OI denun
ciados; Atílio Fontana, Dário An·
tonio Bordin, Walter Fontana e'
amar Fontana, todos. diretores

Revolução:
Sessão Solene
BRAStLIA, 25 - (Transpress)
- O presidente Castelo Branco
fará, no dia primeiro' de abril
data do primeiro aniversário da
revolução, importante pronun
ciamento no plenário da Câmara
que estará reunida, naquele dia
ás 11 horas, em sessão solene

+

Registro Civil
'EDlTAL

Sebastião Gr-in Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co.
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Vitor Alves Cardoso e Ma
ria Joaquina de Siqueira. Ele,
natural deste Estado nascido
em Canudos, neste município,
)")0 dia 11 de- Junho de 1934,
lavrador, solteiro, residente neste
município, filho de Valeri� Al
ves Cardoso, falecido e de 00-
ne Mllria Rosa Corrêa, residentes
neste municipio. Ela natural deste
Estado nascida em Rio Claro,
n/muno no dia 8 de dezembro
de 1934, domestica, solteira, res.
em Rio Claro, n/muno filha de
André Bueno de Siqueira e de
Dna. Maria Faifer residentes em

Rio Claro, n/mun.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci·
mentQ de existir algum impe
dimento legal, \ acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira, 22 de março de
1965.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

Rações
�

Balanceadas
de alta qualidade, para aves:

inicial, crescimento e postura

Casa Santa Terezioba
Rua Getúlio Vargas. Bill

da firma, ao tempo do fato, e

maia Zelindo Pedro Santa ROia,
chefe do eacritôrio ,e procurador
da emprêsa, e Francisco de Paula
Araújo Cunha, vendedor do mo

inho.

Constá da peça acueatôeia, on

tem submetida ao iuie Lourenço
Figueiredo, da 11a. Vara Crimi
nal: «Sem a' conivência e o in
centivo do. diretores. não teria
sido possível o procedimento ilí
cito do, empregado. da empresa;
essa conivência e esse incentivo
le- entremoatram pela maneira
pela qual le proceeeavam ai ven

dai de farinha, no «câmbio ne

gro», inclusive noa prôprios bal
cõee da empresa, sem a menor

reserva, De resto, OI diretores
eram os grande. beneíiciários des-
".a atividade escusa».

do Congresso"
conjunta com o Senado, para
comemorar 8 data.
-

O deputado Bilac Pinto, pre
sidente da Câmara, combinou
com o vice-presidente do Sena
do, sr, Nogueira da Gamo, a rea
lização da sessão. Ambos es

tiveram hoje em Palácio para
convidar o presidente da Repú
blica 8 comparecer, recebendo.
resposta favorável.

Serão convidados, também, o

presidente do Supremo, os mi
nistros de Estado e autoridades
eclesiásticas.

Nota de' A9rade�imento
A CAIXA ESCOLAR do Gru

po João José de Souza Cabral,
agradece ao Clube de Bolão
Mixto "Dlplomatae", pela con

tribuição para a campanha "U_
'niformes para as crianças
pobres", no importância de
Cr$ 16.000.

\

Canoíuhas, 26 de março de
1965.
Maria LovatE.'1 Secretária .

Proibiçã.o
JOSÉ TOKARSKI, proprie

tário de uma área de terras em

Rio' dos Poços; torna público
que proíbe terminantemente a

invasão de seu terreno 'por a

nimais, deixando claro aos pro
prietários dêstes que os apre
enderá e cobrará o dano que
houver. 3x

(

Chácara a venda
Encontra-se a venda uma

ótima chãcara, situada apenas
um quilômetro do centr<? da
cidade com um�' ãrea

aproximadamente de três

alq:teires, com duas. casas
de morada, água cOLTente,
luz, ranchos, arvoredos, etc.

Informações na Grãfica
Santa Cruz.

F A L E C'I M E N TO
Faleceu dia 23 ultimo, com ,d avançada idade de

66 anos, a sra. Ludovica Glinski,. 'I esidente em Curitiba ..
A extinta era progenitora dos srs. Ludovico.Oli""ski,

residente em Paula Pereira, e Evaldo Olinski. .'

A familia enlutada, nossas condolências.
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Sociedade Esporti va Palmeiras
EDITAL OE. C,ONVOCAÇÃO

o Presidente da S. E. Palmeiras, usando das atribuições
que lhe conferem os Estatutos, da Socie,dade resolve

CONVOCAR

a) Assembléia Geral Ordináriá dós Associados 8 reali
zar-se'. fia Séde Social da S. E. Palmeiras. em Alto das Palmei
ras 00 dia 28 de. Março de 1965, às 8,30 horas em primeira
convocação, afim de tratar dos assuntos constantes da seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição da nova diretoria, conselhos: fiscal e técnico.
b) Prestação de contas.

c) Não havendo número legal, para 8 instalação da as

sembléia em primeira convocação fica desde já feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
para às 10 horas do mesmo dia.

, S. E. Palmeiras
Nivaldo RoederAfonso Schick

1. Secretário Presidente Ix v

.TRANSPORTES
. '

Confie '0' transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO (. S. A·.
e terá' a satisfõcão de ser bem servido

.

, .'
.

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

. PreFeitura Municipal de
EDITAL

+

(anoinhas

D� ordem do sr. Prefeito Municipal, torno público que
os responsáveis pelas terras marginadas por estradas e camí

nhos, devem fazer as roçadas marginais com derrubadas de 3

(três) metros para mais, nos mêses de abril e maio,
cabendo aos responsâvaís pelas terras que tiverem na frente sô
bre as estradas e caminhos, árvores- de qualquer espécie que as

sombreiem durante o _dia,\ o dever de derrubá-las.
,

.

"Artigo 236 e 237, da- Lei n. 40, de. 2'5/5t1949."
Ó Senhores Inspetores de Quarteirão, ficarão encarrega

dos de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das íns-
- truções contidas nêste Edital, bem como, mandarão .prcceder as

roçadas não executadas dos trechos regulamentares, por conta

da Prefeitura que cobrará as custas acrescidas de multa, dos

proprietários responsáveis.
.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, março de 1965.
\

Antonio Souza �osta
Secretário Administrativo

Visto
Dr. João Colódel
Prefeito Municipal .

v

Prefeitura
. +-

Municipal 'de (anoinhas
EDITAL

D�' ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno pú- .

blico que durante o corrente mês de março, se procede nesta
- 'I'esoure ria e nas Inten-íêncías Distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmídt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes impostos:

A - Impôsto sôbre Indústria e Profissões (1. Trimestre).
B - Impôsto de licença (continuação por Indústria e

.

Profissão) 1. Trimestre.
C -:- Taxa de Fiscalização e Alvará [anual),
Os contribuintes que não efetuarem seus pagsmentos no

prazo acima mencionado, estarão sujeitos a multa. de acôrdo com

a Lei em vigor.

Canotnhas, 15 de março

Clernentlno E. Pleczerka
'I'esoureíro Municipal

de 1965.

/' Dr. João Colod&1
Prefeito Municipal lx v

•

OlhO$
'.

Ouvidos
r:

MarlI 'e' Garganta
Noticias de,

Especialista de São Paulo

DR. SZYMANSKI

atenderá em CANOINHAS
do dia 30 de março até o dia 9 de doril.
Consultas - Operações e Receitas do Oculos

no Hospital Santa Cruz.

00 �

Cerâmi�a IlviD� Voot S.4:
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCACÃO
Ficam convocados, os senhores acionistas desta sociedade

para se reunirem e.m assembléia geral ordinária. a realizar-se no

dia 12 de abril. de 1965. às 16 horas, na séde social, sita à rua

Princesa Isabel s/n, para os seguintes fins:
I

1. - Tomar conhecimento e deliberar sôbre o relatório
da -díretorta, balanço geral da sociedade, conta .de lucros e per
das e parecer do conselho fiscal, relativos 80 exercicio de 1964.
.0.

2 - Eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes
para o exercício de 1965;

\

3. -,. Assuntos de íaterêsse geral.
AVISO: - Acha-se 'à disposição dos senhores acío

nistas para os efdtos legais na séde social a rua Princesa Isabel
s/n, 08 documentos a que se refere' o art. 99 do Decreto-Lei n.·
2627 de 26' de setembro de 1940.

Canoinhse, 24 de' feyereiro de 1965.

Harry Vogt - Diretor Presidente Ix v

Refaça sues forças, =:'tomando

C A F É BI G
Torrado a ar quente

Saboroso at� a ultlIna gota
Rua Paula Pereira --, Telefone, 241

BIG é grande � ma. em 'Canoinhas
, I

BIG é o melhor café

escreveu: .

Esmeraldino M. Almeida

Revmo. Padre Onofre
recebe visitas

Dia 14 do corrente seguiu
para o Distrito de 'Nova Cultura
ex-Taíozínho, uma grande ca

ravana, com a finalidade de v.t
sítar o bondoso Vigário de nos

s11 Paróquie, 8 mesma caravana
tambêm aproveitaria' II oportu
nídad» de asststir a santa mis
sa naquela localidade, . dentre
muitas pessoas foi possível ano
tar·mos as seguintes: os três
ex-Prefeitos de nosso Municipio
Senhores: Esmeraldino de AI
meida, José Guimarães. RibâS
e Jovino Tabalipa, mais os se

guíntes: Sr. João Sonaglio, O
límpio Schadeck e família, Pe
dro de Lucca e sra., Silvio Sche
deck e sra., Paulioo Furtado de
Mello e exma. esposa, Eugeni�
Sídorack, Waldemiro Boss, SiI
vino Schícoskt, Alais Werka,
Inclusíve uma turma de moços
e outras pessoas. Lá chegando I

fomos em seguida tomar lugar
na Capela, "Agora Paróquia
provisória" afim de a!lsistirmos
a !lBnta missa. notamos a .afluen
cia de fiés, o ambiente de gran,
de respeito, a perfeita organí
zação das Filhas de Maria e

Congregação Mariana digna de
tôdas as referências elogies•.
Terminada a santa missa, fomos
saudar (> nosso bondoso Vigãrio
que nos recebeu com aquela
soa serenidade d- sempre. sua

habitual bondade SUas maneiras
Polidas em tratar seus fiéis Que
nos muito sensibilizou. Em seguí-
da foi oferecido um suculento
churrasco, galinhas e frangos no
espeto, isto tudo num ambiente
sadio' e cordial na reaidencía cio
nosso grande amigo sr. Fernan
do. Werka, o qual díspansou, tô
da a atenção aos presentes. Pena
foi o tempo curto de nossa es

tada lá visto o nosso estimado'
VigÁrio ter' de celebrar' missa

vespertina em São João do Mi
radar, contudo regressamos à
nossos lares com nosso espírreo

"

em paz visto termos assistido a

santa, missa cumprindo· assim
com os sagrados deveres de
catôlícos, justamente na época
de quaresma

.

e recolhimento.
Renovamos nossas preces ao

Todo Poderoso afim de que no

mais breve tempo possível, ês

teja de volta entre nós o nos

so virtuoso Vigário, para que
não passemos a Pàscoa sem um

sacerdote para celebrar 8 santa

missa da ressurerção do
.

nos!ilO

salvador, e que a paz .também
resurja para sempre em nossa

Papsnduva que tão bem mere-
ce seu povo pacífico e crdeiro.

O"ica Canoinha.s
Qualida�e e Perfeição

Õculos » Léntes - Armações - Óculos Escuros
e Todos Artigos do Ramo

ÓTICA CANOINBU ....: Praça Lauro Müller, s/n'
[anexo ao Foto João]

Quando fizer s�o itinerário de' passeio,
não esqoe�a de incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO
Prezados acionistas:

Se V.S. Já integralizou .eu capital e ainda não.

recebeu .eu titulo, procure-o na A••ociaçâo Comercial e

Industrial de C_noinhá......

Qualquer
Quadro ou Moldura.

FOTO JÓÃO

_.

----�--'------�======�------�========�,
PARA fERIDAS,
E C Z E M n S,
IHfLnMacOES�
c o C E I fi a s,
F R ! U R fi S, I:;

NUNCA EXISTIU �BUAt IE�P!�lmS, BC.'
1iau. .....,.&.__......_......__....... _,.._,�;:.ll:�mH.tII;�··.:::::_7=::_.lj

POR EXCELtNCIA
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de Pedras"
o . 'Prefeito João Colodel, .geralmente

I
considerado um homem honrado, à despeito

rie sabidamente péssimo admínistrador, está' na obrigação
mora. :,de esclarecer i8 opinião pública,' convenientemente,
sôbre as. gravíssimas írregulertdades .encontradas nas

finanças münicípaís, onde'existem milhões de cruzeiros de
"vales", situação que por sí só justificaria um Inquérito
Policial Militar, dos' previstos no' Art. 8°. do Ato
INSTITUCIONAL.

E além dos famosos "vales", há o problema de pedras
para calçamento, compradas ou recebidas em "doação".
assunto' muito. mal esclarecido que está 8 exigir uma

investigação.
"Te arranca que vem tormenta" ..: vai chover pedras ...

f,
PT B cO,ntra CELSO

Sinal dos tempos, prova evidente de que Celso
está. no rim, roi o recente discurso do Deputado Ha»
roido Ferreira na Assembléia Legislativa criticando o

Üouernador Celso Ramos pelo abandono ai que relegou
a Associação Rural de Canoinhas e pela talta da ins
talação de um Laboratório de Análises de terras em
Cancinhas.

Celso. está mesmo no fim. Tem menos de Dés
meses de Gooemo ...

. Vaie do Rio Negro
'

. .o 'Deputado Aroldo Carvalho, atento 18C)S problemas da
nona região, -estâ 'díspoatoa consegrae tôde ti sua' vida pública
à luta pela construção de hidrelétrica do "Rio Negro", gran
dioso projeto capaz de transfonmar o aspecto dos vales dos rios
Negro, Ceuoinhas, Iguaçú. etc, beneficiando todo o sul do . Pa-.
raná e O'Planalto de Canoibhas.

'

,

Pensa o nosso Deputado. que já manteve entendimentos
, com 'O Governador Ney Braga, do Para0.. convocar uma reunião
dr; t6da� as bancadas federais do Páraoá e Santa Catarina, afim
de desenvolverem esforços junto dó Gov�rno do Presidente Cas
telo Branco, visando a criação de uma entidade tipo "TWA" ,

- "Tenesse WaIley Autority", autarquia americana criada ao

tempo de Hoosewelt, que construiu diversas barragens DO Vale'
do Rio Tenesse resolvendo o problema de

.

energia elétrica, da,
irrigação. das enchentes. de navegsçâo- fluv.ial. 'da piscicultura,
enfim, mudando ómpletamente a feição de' uma região subde
senvolvida e depois considerada ,das mais adiantadas' do fabuloso
pais.

.

.

'. Nos entendimentos mantido» entre Ney Braga e Aroldo
Carvalho. o Governador do Paraná' ficou tão" entusiasmado com

as suge tões do nosso couteerâueo que comprometeu- se a liderar
ia campauhe com esse objetivo.

I

I
I·

.

Crise Udenl�ta
.., ,

O Diretório Regional.da UDN atravessou, recen»
temente, wma das. mais graves . crises de que se tem
conhecimento na vida parlidária. Entretanto, preualeceu
o bom senso. Na hora"H" todos contraterniearam e

os udenistas estão, acordes em que o adoerserio comum c

a set derrotado, é o sr. Celso Ramos.

Estrada S60 Bento-Corup;i
, O Gove;nador Cl!.;LSO RAMOS, que inaugurou ,estrepi·

tosamente, como se fosse obra do seu Gov6rno. a estrada São
Bento.Corppá, da qual Dão construiu mais de 6km. (o Govêeno
da UDN construiu os 29 km. restantes), depois das festas da
in8lJ8uração, abandonou a rodovia à prôpría sorte. A falta de"
boejroa, de canalização de águas, de valetas. de drenagem, está
dest.ruindo o importante empreendimento; Mais algum tempo' e
o tráfego ser' interrompido. Coiaas do PSD catarinense...

NOTAS
Domingo último em nossa

cidade, .assísttndo Santa Cruz e

Olímpíco, o Dep. dr.' Edmund
Saliba.

ESPARSAS
x x x

Para a. cidade de' Xanxerê e)

Chapecó, no 'oeste eatarinense,
seguirá amanhã. o Dep. federal
Aroldo Carvalho.

x' x· �

O Governador Carlos Lacerda
que partícipou da VIU Conven-

I venção ,Na'!ional dos Departa
mentos Estudantis da União
Democratíce Nacional, em Curi
tiba, domingo último, viajou'
para aquela capital. incognito,
com o nome de J. da Silva;

x x x

Um dos Ministros mais splau
didos na Csmára dos Deputa
dos, nos últimos tempos, foi .0

da Justiça, sr., Milton Campos,
segunda· feira última, quando
anunciou eleições para o corrente
aDO. Foi aplaudido .de pé, por
todos os parlamentares.

Ano 18 Canoinbas. Sta. Catarina. 27 de Março de 1965 N. 822
---

x x x

Mais uma brilhante, vitória
do bolão das Milionárias em P.
União, Depois, então, na chega
da em Canoinhas, festas e fo

guetes. Os nossos cumprimentos
ás .madamea bolonístas.

')
x x x

'tro, sr. Raul Ferrari.
x x :!l

Santa Cruz e Olimpico de
Blumenou, "Eassim, brindaram
aquele grande público com um

jogo que agradou em; cheio, O
resultado foi de 1 a 1, ínju-to
para o conjunto da casa, que
produziu. para vencer.

\

x X x

Amanhã, os alví- celestes irao

'a Lages medir forças com o

Internacional:Espera-se um bom
resultado para os noseos rapa
zes, Enquanto isso; o Olímpico
enfrentará em casa o Hencílio
Luz da cidade' de Tubarão.

A Radio Canoiuhas S.A., mu
dou-se para prédio próprío, á
Rua .Felipe Schmidt, ao lado do
'escritório da firma Industria de
Madeiras Zaniolo S.A.

x x x

A próxima e última festa do
Frigorífico . Canoinhas S. A.
FRICASA, será, agora, a da
inauguração Ofici�l do grande'
emprendímento, ainda no cor

rente ano segundo .8S previsões.
, '.

x x x·

Estiveram em n08S.a cidade
dois engenheiros projetistas,
fazendo os p1rimeiros 'estudos

'para a construção de um mo

demo cinema ,em Canoinhas.
.

x x .:lI.

O vizinho munícípío de Pa-
.

panduva está sendo atendido

agora por médico. Trata-se do
dr. Jolloi Lssserre, que dá
consultas tôdas as semanas, de
3a. a 5a. feira, na Farmácia
Partalla.

x x x

Por incrível que pareça, o

patrício Rímon, encontrou,
finalmente, o seu carro roubado.
O veículo, após, mumeras

buscas e investigações, foi en

contrado em abandono perto da
cidade de Bom Re-tiro. Oxalá,
aconteça o mesmo com o nosso'

amigo Acácio Pereira.-
x x X

,

O jovem médico, dr. Antonio
Merhy Seleme está lesionado.
Foi fazer uma pelada, em

Marcílio Dias, com os enge
'nheiios da

I
Petrobrás e fraturou

o minguinho. Quando' o fato
ocorreu, dr. Antonio já tinha
marcado .3 tentos e por isso,
então, o .acontecido,

-

E falando em esporte, foi de-
véras sensacional a tarde de

domingo no Estádio Alinor V.
Côrte. Campo lotado, uma das

maiores assi�tencias dos últimos

tempos, Jogo vibrante e dispu
tado 'com' ardor, onde predomi- .

nou, principalmente, li disciplina,
facilitando o trabalho do arbí-

Agradecimento e
.

Missa de' -7.o Dlà
. .

Viúva, dna .. Sofia Allage Nadér, filhos. netos, bisnetos.
gemios e nóras agradecem sensibilisados es manifestsçêea de
pesar por ocasião do falecimento do inesquecivel, SALI�A I

NADE·R e convidam a todos seus amigos e parentes p9!'!!
assistirem a' Missa de 7°. Dia a ser rea izada em intenção de
sua' 'bonissrrrta alma, no dia 29, segunda feira, �s 7,30 heras: na
Matri� Cristo Rei.

GaDoinbas, 25' de março de 1965. r

cc C I N E' '1.6"
HOJE Sábado

Marcilio Dias. às 20 horas

liA ÁRVORE, DOS ENFORCADÓS'�
'AMANHÃ, - Domingo .'

Marcilic Dias, às 13,30 horas'

liA ÁRVORE ÔOS ENFORCADOS"
.

' , '

Ban�o do Brasil
A v I S o

.

o Banco do Brasil S A. eslcarece que está habilitado a aeo

lhee em qualquer de, suas agências os depósitos das importânoiae que
as sociedades por ações receberem para consfituição ou aumento' de
seu capital social.' Tais depósitos que Da forma do art. 1°. do Decreto- '

lei n�. 5.956., de 1.11.43, devem ser promovidos DO prazo de cinco.'
dias de seu' recebimento só poderão, 8 partir de 1.4.65, Ser efetuados
no Banco do Brasil 'S,A!, como determina o art. 19, item V. da Lei
n", 4.595, de 31.12.64".

�

Banco, dOI Brasil S.A.
Canoinhee (SC)

Carlos Amorim RamÇ)8 Gerente 3r.
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