
EDITORIAL- CN
Em nossa ultima edição tivemos a 'grata satisfação' de no-

,

ticiar o 'áuménto de potencia da Rádio Canoínhas, que com seus

mil wats na antena passou a cobrir 'vasta região dos estados de
Santa Catarrna e Paraná. Dissemos então do nosso envaideci
mente, frizando que nossa organização mesmo divorciada das ne-,

gocíatas do Sesi e Senai, sem .as facílídades das verbas palacianas,
crescia dia a dia, marcando sua pr�ença pelo esforço e dedica
Cão de uma equipe de homens comandada pelo batalhador da
imprensa interiorana que é Arolde Carneiro de Carvalho.

Hoje, o cenário não é' outro. O entusiasmo é o m�smo.·
A organisação radío-jornalistíca 'Aroldo Carvalho marca

outro tento, escrevendo nova página gloriosa em sua historia. Está
circulando "mats um órgão de imprensa pertencente a nossa or-"

ganisação. SETE DIAS, jornal semanário editado' na capítal i do
Estado, sob a direção do jornalista Nilton J. Cherem e secretarí
ado por Jali .Meírínho, . contando com o que de mais moderno

possue a imprensa escrita, já é' pàrte integrante dos sofrimentos
do povo ilhéu, que como' nós
interioranos, sente na' .propría
carI)e os demandos do governo
CR$, verdadeira catástrofe con

tra os interesses da Rente bar
riga-verde,

'

SETE DIAS; arauto de uma
imprensa digna e honesta, pas
sou a ser o representante do
povo na' fiscalização aos

.

des
mandos do atual governador e

sua -Ó,cupínchada, que,"' formam,
verdadeira' gan{ cujo unicó fito
é a pilhagem .

"lo comercio e

índustría, com os ja conhecidos
saques do tipo Plamég etc.

Após a realisação do ultimo

pleito governamental, muita coi
sa vergonhosa vern acontecendo
em Santa Catarina, para gáudio
da 'falange de ptb-pessedistas
que assal1hadamente, tomaram
de assalto Q poder, escrevendo
uma das mais neRras paginas
da historia politica do altivo'
povo catarinense. Foi seduzido
pelas proméssas de uma' admi
nistração "planificada' e tran

quila" que o povo de Santa
Catarina decidiu-mudar seus-go
vernantes, confirmando assim o
mais repetido slogan .

dos até
'então arautos do Sesi, que en

. tregue às mãos criminosas do
Ir. Celso Ramos, distribuía di
nheiro a granél, na mais' cara

campanha politica de todos os

tempos, financiada pelos cofres
-públícos, ou seja, paga com, o
dinheiro do proprio povo para
enganar a êsse mesmo povo.

Viéram os resultados das ur

nas de 1960, que conferiram
novo encargo à UDN e, em

obediencia ao pensamento do po
vo, deveriamos na politica es

tadual, formar a oposição, fis
calísando os atos de um gover
no que. mesmo ainda uzando
fraldas, fazia um debut assus

tador dado ao' seu passado ver
gonhoso' e ditador, quando a fa
milia Ramos uzava e abuzava
do poder para seus propríos ín
teresses, fazendo da chibata á,
arma contra o grito desespera
dor dos. chefes de familia que
sentiam 'por perto o espectro da
fome em seus lares.

'

,

E sabendo do nosso dever de
exigir o cumprimento de todas
as promessas, zelar pela segu
rança dos cidadãos, fazer res

peitar 08, .direitos individuais,
denunciar as injustiças. pratica� Idas e fiscalizar os atos do .Go
vêrno foi que entramos na faze
•posicionista, e confessamos, até
eerto ponto deíxando . de 'la'do.
acontecímentos outros que pu
dessem arrefecer o ânimo de
uma Juta que bem sabíamos, se
ria ardua, porém de .grande si

gnificado para nossa vida pro-.
fissional, pois seda .ci�í, na OP9�

.

siçao, que Iríamos demonstrar
nosso amor a causa pública e

nosso respeito pela', dignidade
na função pública. �'.,

E foi com êsse pensamento
que a Organísação Rádio-Jorna
listica Aroldo Carneiro de Car
valho passou • aumentar seu
,campo de ação. "Correio do
Norte" passou por uma fase de

-

melhoria em sua aparelhagem,
estendendo-se também por toda
a região' e passando a ser íne-',

gavelmente um advogado dol
interesses de todo o planalto
catarinénse, com corresponden
tes espalhados por todas as cí-

; Idades. "Rádio Canoinhas aumen-

tou sua potencia para mil wats,
cobrindo quase todo 'o Escado..
E agóra, SETE DIAS está nas
ruas, advogando os interesses
'do povo da Ilha e desnudando
todas as mazélas administrativas
do governote Ramos, evitando

que suas desonestidades fiquem
amainadas nos corredores pa
lacianos. O povo precisa saber,
a verdade verdadeira dos acon
teCimentos. E agora o povo ilheh
saberá o 'que ocorre junto aos

poderes públicos, numa oposi-
ção ' construtiva, porém energica
ao estremo, quando na defesa
dos interesses désta terra ami-

ga que por um erro quase que
injustificavel paga hoje com

juros o gesto impensado de 5
minutos que representarão uma

tragedia de 5 anos.
'

E o que estará fazendo com

que nossa organisação cresça
déssa maneira, sem-contar com

a ajuda dos dinheiros públicos
e pelo contrário, até sendo pre
judicada pela neurastenia. dos
homens do Govêrno?? Explica
ção facU e certa:

a preferencia dos leitores, dos
ouvintes, dos anunciantes, do
comercío,: da industria, do povo
em geral, que, prestigiando a

verdade dá de ombros para as

mentiras escritas nos jornais fi
nanciados pelos .cofres públicos
e demonstra toda sua maturí

jade procurando ler e/ouvir
jornais e rádios. que sabem o

que dizem porque pensam o que
vão dizer.
A equipe' do. "Correio do

Norte", cumprimenta afetuosa
mente aos colegas da Ilha, en

carregados da difícil, missão de
mostrarem a nudez do gover- '

note ptb-pessedista,. na convic
ção de que cada vez mais for-,
tes venceremos todas as bar
reiras que o dinheiro de um

governo prevaricador tentará
colocar. Juntos venceremos. Es

,teja conôsco, :-presado leitor;

"Correio do Norte" abraça
SETE DIAS e saúda Florianó
polis .por: tãõ� signífícatívo acon

tecimento .

Alfredo Alberto.

Nomeação
,:", "caduca"

Em Itaiopolis o goveno no

meou um "cuptncha". para pol
pudo cargo. Até at nada mais.

Mas' o negocio é, que O ho-,
mem conta com mais de 67
anos de idade;'Está valendo tu
'do mesmo.' Pobre Santa Cata
rína.. Quando virá b aposenta
doria'do "velhinho pesse,dista"??

Problema, Energético. "quase" resol vido
sociação Comercial e Prefeitura cumpriram
suas 'obrlgações.'" E o H:stado�P� Mais 60, dias

de "espect�ti va Oxalá cumpram
palavra .empenhada

As-
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em Canoinbas
Está na cidade o deputado Aroldo Carneiro

de Carvalho, devendo' permanecer 4 dias na Capi
tal' do Mate, aproveitando a oportunidade para
1ealizar visitas aos municipios visinhos, atendendo

aos inumeros convites recebidos. Correio do Norte

apresenta- ao .ílustre homem público seus votos de
boas vindas e feliz estada entre seus' amigos e

correligionários.

/0 Segundo BE�RO B I LH ETI NHO ....Conforme se esperava. já o jornal
situacionista local "anunciou" o

surgimento do SETE DIAS, novo

componente da orgasízação radio
jornalística Aroldo Qarneiro de

.

Carvalho. Em. sua ultima edição,
. transcrevendo materia do O Estado.
fizeram muita gente rir, e com justo
motivo. •

A palhaçade foi.· tamanha que I

eles mesmo devem ter achado graça IIdo papelão desempenhado, poís não,

Ié assim que se recebe os confrades. -

mesmo quando superiores em tudo
,

inclusive no tamanho.
_

Os nossos ilustres colegas da rua

Getulio Vargas andam mesmo sem

sorte em seus pronunciamentos. Dia
li dia mais se enterram no lufa lufa

danado de antever desde já o

espectro da derrota e do repudio
popular.

,

SETE DIAS, jornal de âmbito me

tropolitano não perderá tempo-'�m
.

(continua em ou,tro local)

-'Esteve n� Capital do Mate um coronel da Policia Militar
do Estado, enviado pelo Governador CR$, para apurar irregu
laridades que estavam ocorrendo .no comando do 3°..Batalhão
local. conforme denuncias da, alta, chefia ptb pessedista, " Depois
de uma série de galetos, cliurrascos e saborosos aperitivos, ai
guos pernoites em antros noturnos e verdadeiras "cachaçadas",

,

o enviado governamental acabou levando o [eep que servia ao
"

Batalhão, sob a alegação' de que estava sendo usado para fins,
'.

politicos. Oe/povo canoinhense que tem acompanhado. de perto a .

atuação austéra do teu, cél. Wallace Capella repudiou mais éssa ..

"picuiahe" dos chefes do ptbpessedismo local. que já anda�
"

amedrontados com tudo que cheire udenismo, anteveudo para mais
"

.

breve dó que esperam, o julgamento popular.pera suas perseguições.
Dias aotes Celsinho esteve na terra, e foi o portador da

exigencia dos situacionistas que -a todo, custo queriam ver o

Comandante Capelle sem condução para o Batalhão. .

é
Coisas do desgoverno que e�tá aí... e dos seus homens de

Cenoinhas. O REDATOR.
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Pia" fic:�'do ... PLAMEGUIFIC.ADO ....Govêrno ou
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CORREIO DO NORrE: 28-4·1962

\

Prefeitura' Municipal de Canoinhas
Aviso aos senhores proprietários de terrenos

divisando com estradas municipais
AUMENTO DE IMPOSTO TERRITORIAL

Frigorífico Canoinhas s: A.
I

" (em organização)
A Diretoria Províeôrie do Frigorífico Canoiobal S/A., avi.a

aOI intereesadoe em subecreserem acoe. que procurem um dOI seguin
te. portadoree de li.tal

I

;Jóão Pedrassani - oa Agência FORD
Luiz Damasco d. Miranda - 00 Banco INCO
Arno Court Hoffmann - na Sociedade Ind, e Com. Sicol S/A.
Francisco Wilmar Friedrich - na Esquedriae ·Santa Cruz S/A
Waldemar João Hoffmann - Irmãos Procopiak & Cia. Ltda,
Oldemar Musst ....;. Abrahão Mus.i S/A.
Ewaldo Zipperer - A8IIociação Bural de Cenoinhas
Orlando Olsen - Rua Vidal Hemos' ou na FARTURA
Alcidio Zeniolo - Rua. Vidal Hamoa ou em RIO DOS POÇOS

. Dr. Alfredo Scultetus - Construtor
Dr. Envio Schw.rz � Cirurgião Dentista �

Nylton Jose Bai'erstorff - Jornalista

Vende-se n. Loja de Móveis de
·VOLKER VOLRATH 4�'

. ,

o Sr. Prefeito Municipal comunica a08 Srs, Propríetáríos
de. terras confinantes com estradas municipais que, em colabora
ç'o com os senhores Inspetores de Quarteirão, foram expedidos
a""!!ios relativos às roçadas nas, margens das 'estradas em cum

primento .ao Codigo de Postura�, Municipais
Solicita ainda o Senhor Prefeito Municipal aos senhores

Inspetores de Quarteirão o favor de rerneterem và Prefeitura
Municipal uma relação dos proprietários de terrenos que não
mandaram roçar .a margem' das estradas, .afrm de serem aumen

t�os os impost.os dos terrenos considerados abandcnadoa por
fâlta das roçadas, constde rando o valor do imovel.

. ft •

Canomhas, marco de 1962.

João Colodel, Prefeito

Dr. ARNOLDO PE.ITER FILH'O
ADVOGADO

CIVEL' COMÉRCIO - TRABALHO

i
I

Bem no coração da-cidade

CASA DO CRIADOR
'de Carvalho 8[ Nascimento Ltda.'

P1l0DUTÓS VETERINARIo'S E AGRICOLAS
. .

'-- ,,' - .

Vacinai contra a Peite Suína, Batedeira, c61era e tifol dai
a�, Oarbunculo Hemático e Sintom'tico dOI bovinoe, Vacina pre

. veótiva e çurativa do garrotilho dOI equinol.
.

Sai. �iDerail e anÍibioticol, pãra a (fabricação de racõel,
iodtulive farinha de carne, de Ollel, de .logU', e outroe ingredientee,
,Ração· pira caoario.

. Um variado estoque de adubos • inleticidal para OI div.nol
fidl Itlrioolai.

.

(! .. ..:-\ .. ,:
.

Rua Vldal Ramos, 310 '';';''. (em frenté ao Hotel Popular)

\ José .. Yvan da COSIa
Bacharêl em Direito

Advocacia'em geral, espeolalmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Olivelrá' - Fones 236 .31.
CANOINHAS -- Sant. 'Catarina

.

I

FORMIC:AEM XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios..

para chácaras. Vários tamanhos.
Ver e tratar com O O • L O N PAZ O A ..

·B··
..

··�'�····
.

, BS-BE

MODÊLO
LP-321-

,.DIESEL

líder absoluto �m economia I
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir drôstico- ..

mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP·32l. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo.

LP-321 foi feito pqro 'dar/ ao seu; pro
prietário/ ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

E mais .••

• líd'er em confôrto·
e líder em segurança .

• líder. em todos' os serviços
•••�ca alemã em caminhões brasileiro.'

"i'

Fatares de ecenamlai
confôrl. e .e9uraill�.1

<D Motor Diesel OM321, de 120' !HP(SA�,
com sistema de combustão por anteco. •

mora de alimentação conttnua,

® dOmblo dé :5' marchas, 'totálinente·illt.
cronlzndo -. Mpis fórça no .arranqu';".·'
.haio, ca;iacfdade nas sllbldas._ ..

' ..

@ Cabine com neve desen·ho
..
, tão confo.,:

tdvel. corno Um carro de pesselo I Pc,,�
ampla janela traseira, clnzelro, porta
I"va" eem: tampa,

.

iÍandloSoCClblde, . etc.
i

'i O NOVO L/DER NAS ,ESTRADAS 'BRASILEIRAS]
/

.

.

'.
.

lWERCEDES-BENZ DO BBAS•• ·S.A,.·
IA.R/CANtE DO 11 CAMINHA0 BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRA�/LE/RA$I

. CONCESSIONÁ�IO AUTORIZADO. •
- •• .1 \

,
.

ARISTI'DES MALLON Rua.Vldel Ra�os;.: ,TeI�fone; :217
"

SANTA CATARINA
. :

. '
.

CANOINHAS

....

Prefeitura Municipàl de
Canoinhas

Aviso aos Srs� Proprie.
tários de Bicicletas
O Sr.' Prefeito Municipal, "

comunica aos Srs. proprietá
rios de bícíclétas que 'ainda
não fizeram o emplacamen
to, que poderão fazê-lo, até

.

o fim do corrente mês.

Após essa data, serão a

preendidas as bicíclétas se.

placa, e por isto 'solicita que
sejam _ colocadas as placas,
cujo imposto já foi pago, a
fim de evitar dúvidas per
ocasião das apreensões das
mesmas.

Cenoínhas, 14 de abril 1gi2
Dr. João eolode.
Prefeito

.

Municipal

Vende-se
ou' troca-se

Uma (1) data' na Xar
queada com 880 m2.

Duas -(2) .

datas nas íme
diações da tticolin com .890
m2 cada..

Tratar com

Rachid Seleme
ou Norberto O.omenico

• v .:
. .

fone 262, no hóràric co-'

mercíal, 3x:"
.

Adubos
. para cereais em geril,
diretamente da fábrica.

-,

Bepresentante nésta Praça:
.

Waldemar. KnÜppel
-

Caixa Postal 92

Negócio Rendoso
Importante FinDa desta ci

dade, desejando ampliar seus,
negócios, oferece bons juros' a
quem emprestar de Cr$ . •

100.00000 a Cr$ 1.500.000,00
por um ou dois anos.

Os juros serão pagos men

salmente. Negócio' rendoso e

garantido.
Cartas por favor do seguint.

.

endereço:
MINISTER .;, Caixa Poseal, '2

,Canoinbas. Sta CatariI1.a.

.Nosso Bar\.,
de BALlLA DAL - BO'�
..

.

Bar, Café e Churrascaria,
Bebidas I nacionais e,�tt8nJ �

geíras, conservas, balas, frutas, _

salsichas, salames, etc, 'o"�

Rua Paula Pereira. Canoinbá'

Passad'eiras "�f 'c

de Borracha

CU! ESMUTl
.

-

, ;.':',-""1i
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Notíclas 'L()cais
Oado o primeiro passo definitivo para a solução

do nosso problema energetico
,

. Com a reunião de terça feira ultima, na Camara de Vereadores,
foi dado o primeiro passo deãnítívo para a solução definitiva do nosso

..ueíante problema energetico. Prefeitura, Assq,ciação Comercial e lndus

.:rIal e Força e Luz já cumpriram com a sua parte. Aguardemos agora o

,ronunciamento do Govemô.do Estado.
;'" '\. ,

Visitantes ilustres nos visit�ram nas

fes;tas da pascoa .

Nas fest�s da pascoa do corrente ano, a capital do mate hospe
tlou ilustres visitantes, entre os quais, anotamos os seguintes: Dr.' João·
Oarlps Ramos e Iamílía, da capital do Estado; MM. Juiz, dr. José Mendes
ti" Almeida e familia,. titular de uma das Varas da Comarca de Lages;
familia Rolf Walter, de Joinvile; familia Carlos Schramm, de Curitiba' e
familia Nery Nicolazzi, ,de Brusque.

'

'Dr. Sauio em Florianópolis
'.' Com destíno a. papital d,o E�t�do, seguiu ontem.,acomp�nh_8.do de
lQla exma. familia, o ilustre causídíco dr. Saulo Carv�lho, cuja viagem
prende-se assistir o casamento de lima irmã, viuva dona Rute Luz 'com o

Deputado Federal AtilJo Fontana, atualmen�e titular da 8ecreta�ia da
Agricultura do Estado. Nossos votos de boa viagem e nossos cumpnmen-
tes aos nublentes.

"

·Subscriçã.o· de Ações
'�-PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAs - avisa que,
a 'partir de 2 de abril até 30 de [unho vindouro, no horário das,
§. hUI"l:I!; às 11,30 horas, -efetuará, nesta cidade, por intermédio do
BANCO lNDÚSTRIA E COMERCIO DE Sl<\NTA CATARINA
$.. 4. (INCa), a subscrição pública de suas ações preferenciais.

A referida subscrição é facultada a. todos os interessados,
desde que se. observe as condições estabelecidas, no artigo J8 da'
I.ei 2004 de 3 de outubro" de 1953.

'O valor das ações subscritas deverá ser Integralmente �

realizado; no ato da subscrição, em dinheiro ou em obrigag5es
ao. portador com os cupões 'de juros nO. 15 e seguintes.

Paulo S/AMacife -São
FILIAL: CURITIBA

FERRO PARA. QUALQUER FIM E QUALQUER BITÓLA
CHAPAS ,PRETAS E GALVANIZAQAS ,. GRAMPOS PI
eER�A E ARAME FARPADO HOLAND�S - ARAME
GALVANIZADO E PRETO RECOSIDO. FITA.s - TUBOS
PARA CALDEIRA - VAPOR E GAZ - TUBOS GALVANI-

ZADOS - CIMENTO BRANCO E PORTLAND

,

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

�ITHASS SEL�ME

,

\

4 portal - 6 passogeirO$ ·90 cavalos· Econômico, forte e

confortóvel- Provado em vórias competições esportivas
par.Q.ofe,,�er-lhe mais segurançae melhor desempenho,
na�cidade e na estrada! Facilidades de pagamentos
e ga�af\tiO 'de Assistência Técnica e peças genulnas.

'"',:.M,FRHY SElEME �.

& FILHOS
..

Caixa Postal 1

TRE,S BARRAS, SC

..

Atitude das mais antipatics8 tomou o Prefeito Colodél ao
proibir a entrada do nosso redator Alfredo Alberto Munhoz nas

dependencias da Municipalidade quando da realistção de reunião para
O· S d BERRO tratar do problema energético. Não .acostumado ainda as criticas me-

. egun O -

recidas que vem recebendo nos Editoriais daquele jornalista, o Pre--
(conclusão da 1- página) , feito aderiu as normas da ditadura. Sua atitude v,em sendo eomen-

responder crítíquetas publicadas pelo tada pelos Mais importantes jornais do País. Vaoíos transcrever noijboletim prefeitural de Canoinhas. eia publicada no Correio da Manhã. jornal do Rio de Janeiro, ediçJoMas estaremos ,firmes para defende- d di 22 4 62
. .

lo, da certeza de que estamos agín- o la '" •

do de acordo com nosso dever �de Elorianopolis, 19 - O jornalista Alfredo Munhoz. redator do'homens ligados a imprensa e re- "Correio do Norte" foi retirado à força da séde da Prefeitura de��:i��i!a�:on��::��':!�:.to de grande Canoinhas, por o'rdem do Prefeito déssa cidade, quendo v'rios edis

Jujú berrou na Ilha... Barriga ali discutiam à guestão. 'da emcampação da Cia. Canoinhas ·Força .�
Verde berrou em Canoinhas... �. Luz. Causou péssima repercussão na, Capital do Estado' a ordem ar�

bitrária da autoridade."

Teriam por acase selado essa
berrarada to,,"a??? Como vemos a imprensa Brasileira, mesmo distante dos 8COI:1-

_
Cuidado com o Plamég... tecimentos interiorános., condena veêmentemente atos arbitrarias de

administradores inéptos que procuram a força para responder criticas
recebides pelos 6rgãos de divulgação independentes .

JUSTIÇA
Continúam os funcionarias

públicos a vencer no Tribunal
de Justiça os mandados de se

gurança impetrados contra as

'exonerações e remoções feitas
pelo rancoroso Governador Ra

. mos e por seus secretáríos
J
de

Estado.

Quando se contar a historia
política do Estado, o historiador
catarinense não poderá deixar
de registrar o fáto extraardina
rio de ;uma "perseguição" em

massa, dirigida pelo Governador
Celso Ramos ao funcíonalismo,
como "castigo" pelas' idéias po
líticas dos servidores públicos
e numa demonstração de sin-.
gular intolerância política.

. Estourou '.-••
E a bomba estourou' em Ma

fra. O DER, 68. residencia . foi
encarregado da reconstrução da

ponte Rio Negro-Mafra, lado
catarinense. O engenheiro ve

ranista já anda fazendo das suas
na cidade vísínha, conforme no

ticiários.

Touro .·Jersey·
Vende-se

Um touro Jersey puro
cf pedigrée.
Informações na

Associação Rural de Ca-
noinhas. 3 x

Aluga - sé
Uma completá instalação

-para fabrica de' refrigeran
tes. O recinto é bem espa
çoso, servindo tambem para
qualquer outra instalação.
Tratar com

viuvà Bertha Schroeder
Rua Senador Schmltt, 3

Hegistro Ci vil
.

I

Maria Góu Glinski Escrivã de
Paz e Ofieie! do Registro' Civil
de Paula Pereira, Municipio e

Com�rca de Canoiuhee - Estado
de - Santa Catarina.

'

Faz saber que pretendem ca.�r:
Josê Bebies e Ana!ltazia ·Andre
iake Ele, natural do Estado do
.Parenâ nascido em Fluviopolis no

dia 6 de Julho de 1928. lavrador
-Iolteiro; filho de Juão Babisl,
falecido e ne dnB. Agne8ka Sko
warek B�bi8s, re.idente. neste

Diatr,itf'. Eld, oatural do Estado
do

.

Paraná, nascida em, Fluvio-
.

polis. no dia 14 de Agolto de.
1939. domestica !lolteira, filha de
Pedro Aodreiake e. de dna. Ma
ria Zyczycki Andreiake. reliden-

.

tell em Caouinhall.

Apre8eDtar�m 011 documentol e·

xigid08 pelo Código,�ivil art. 180.
Paula Pp.reira, 24 de Abril de

1962. I
. Maria G688 Glni.ki

Oficial do Registro Civil

, \

EXITO/ESPETACULAR
J

Grande êxito marcou a apresentação do conhecido artis-
ta Luiz Bordón, o rei da harpa, realisada quinta feira ultlma no

palco do Cine Vera Cruz, em simpatica promoção da, Rádio Ca
noinhas e. daquela �asa de espetaculos.

Com a' casa completamente tomada por assistentes, ° ,e
xímío -arpista foi bastante aplaudido, numa viva demonstração de
que o nosso povo sabe prestigiar os bons artistas.

MAIS ATRAÇÕES
Podemos assegurar aos leitores que o Cine Vera Cruz e

Rádio Canoinhas já estão pensando na contratação de outr(}�
grandes nomes do radio e cinema nacional, que deverão visitar
a capital do mate dentro de pouco, tempo•

.'.

imprensaA
•

carioca comenta

Ao Público
Orlando Buba comunica ao. po,o�:em geral. que mudou

Ir .
.

,

O eatacionamento de seu automovel de aluguel para 8 Rua Sena-
dor Felipe Schmidt, ao lado do Café Exprello, �tend.ndo pelo
telefone 216.

' .

,

2: x

'I--...------..------.."-,-----�

Cine Teatro Vera Cruz
APR ES EN TA:

HOJE _- á. 20,00 hor81 - lmpr6prio at� 14 anoll
,
.. .

ESTRADA DO INFER·NO
,

-

Com John W�yne e Jabet ��igh'·
Um, .d<}s maiores espetáculos Aéreo a j,actojsmais filmado;

�

,Tarzan
.

Contra o M'Undó
.

Com Johnny Weissmuller e -Maureen O'Sullivan
TarzaD foi a Nova .York '," e- já sabem perdeu a calma.

. .'
_...._--

Domingo - à. 10 horal - censure livre

ESTRADA ,DQ INFERNO
DOMINGO) - 'à. 14" hO�8' - eensura livre

TARZA'N CONTRA cj--'MUNDO
"

\ ,�..

á. 17,00 hora.
,. Imp. pté 14 ano._- à� 20,00 horal·.

FRANCiSCA
Com Ruth Leuwerik, Carlos Thompson e J�sef Meinrad

. A grande intérprete de À FAMILIA TRAP em outra
magnifica interpretação.

2a.· Feira - ál 2�,00 hra. �p. até 14 snol - REPRISE

Segunda feira _ á. 1r4 hora. -; censure livre

Na Furia -da Velocidade
3a. feira - à. 20�00 bc;�imp. ati 14 ano.

Já Fornos Tão Felizes
Com Doris Day, David Niven e, -Spring' Byngton.

DOMINGO

.,

4a. feira � á. 20,00 hora. - improprio até 14 anol

Na Furia da Velocidade
Com John Ireland, D<;,roty Malone e lris Adrian.

. Ele a queria para fugir das malhas da. lei... E ela para' .

te-lo mais perto de si ... Amor, p�ixão, intriga e vingança-

----�----
.

58. e 6a. Feira - ál 20,00 hora. - Imp., até 14 ano.

Aqui só Cabem 'os Bravos
Com James Garner. Etçhika Choreau e Edward Byrnes
Amaram' como desesperados!.:' Lutara�, como titãs! Como

l
teras jogavam suas vidas nos ca�po� de batalha,

1 o.n.d.e..
m

..o.rr.i.am c.o.Dl.o..h.e.ró.i.s .,1'
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...mas, O nosso 'pionei
rismo no comércio bon- .

cário -corneçcu em San

ta. Catarina.
-

HQj-e o "INCO'" dis-
.

põe de 105 àgências Isso significa 'que, além'
em 6 estados brasilei- de tôda seg,úrci�ça ori-.

'

ros, mos 60 delas se unda dêsse crescimen
situam no território co- to, onde quer que o,

, torinense.' cátarinense se encon-

� ',

. ,
.

tre,', contará sempre
.

com a presença certa'
..

'

de seu amigo de' tô-
" /.

das as horas: O INCO

.1/'.

,

(

.. ,.
-

"
.

BANCO INDUSTRIA JE COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

o
"'C

, c:
o
OJ'
o
a.
o
...

A.

c:

s
,g>
:ê
..

o

�

a:\

MJUS DE
, (

25 INOS CONTRIBUINDO' PIIRJI O PROGRESSO
-/

DE SINTJI
I

CaTaRINA
,

.

,I
J

I

paRI FERIDAS,
� C Z. E M I S,
INFlaMAÇÕES,
C o C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS� ue. 'NUNCA EXISTIU IGUAL,

1---
.
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CC:>RREIO DO NO�tE, 28.4.1962

/

'PreFeitura' Municipal
.

de. Major Vieir.a
Lei' N. 12, de 7-2-62

, Cria o quadro Isolado de provimento efetivo dos
Funcionários Públicos Municipais

,
I

Antonio Maron Becil, Prefeito Municipal de Má jor Vieira.
Estado de Santa Catarina, faz laber que a Câmara Municipal de
cretou e eu saneíono a seguínte

L E I

Artigo 1. _' Fica criado o Quadro de funcionárioI públicos
Municipail.

Artigo 2. '_ OI cargo. e funeõel do atual Quadro Municipal
paliam a constituir o "Quadro Único" do Municipío, conforme. tabe
la anêxa, que' fica fázendo parte integrante da presente lei.

Artigo 3. _ O. cargol ora criadoe, Ião isoladoe e de provi.
vimento

.

efetivo, terão lual atribuieõel definida. 'por ato baixado
,elo Chefe do Poder Executivo.'

'

Artigo 4. - A críação, luprellão ou tranlforllllleão de eargoa
público. Municipaíe a de função gratificada, ierá sempre feita mediante
lei especial, que indicará, expreasamente, em cada caso, o número de

.argoli, Padrão de vencimentos e ainda a denominação e à impor
laneia, quando le tratar de função gratificade.

_

Artigo 5. - Ficam criados no Quadro Único do Muaicípío
OI leguinte. cargos com lIeUI relpectiv,ol padrões de vencimentos.

tt de Cargol Cargo ou funeão Padrão Vencimento
1 Secretário " D Cr$ 12�000,OO
1 Teaoureieo D Cr$ 12.000,00
1 Contador D Cr$ 12.000,00
1 Elcrit. do D.M.E.R. A Cr$ 9.500,00
1 Filcal A Cr$ 9.800,00
1 . Inlpetor Elcolar A Cr$ 9.S00,QO
Parágrafo 'Único _ OI carlOI acima meneio••doe 16 lerão

preenchidol na medida da neceseidade do serviço, atendendo lampre
as pOllibilidadel da, Prefeitura, devendo conetar nOI Iuturos orçliDentol.

. Artigo 6•
..;.. OI leniçol públicos mon,icipail lerão executadQI:

a) por funcionáriol oeupentes dOI cargol que integram o

fluadro Único;
.

'-
'

,

b) por extranomeráriol admitidol na forma da lei.
.J

Attigo 7. - Fica em vigor, àt� que leia elaborado OI Elta.
lutol proprios para OI Iuncionâeioa delta Prefeitura, o Decreto- Lei
N. 700, de 28/10/1942, -eoeíorme determina dilpolitivo. da (Lei
Orianica dOI Municipiol'.

Artigo 8. - No'prazo de trinta dial; ap'61 a dáta da vigen.
eia delta lei, lerão apoltiladol pelo lenhor Secretário, OI titulol que

. ÍDveatirem OI funcionáriol, DOI cargol de que Ião atualmente ocupantel.

Artigo 9. _ Elta lei entra em vigor na data de lua publi·
cação, revogadaI ai dil_polieõel elll contrário.

Prefeiturl Municipal de Major Vieira em 7 de fevereiro de 1962.

Antonio Maron eecil - Prefeito Municipal
-

Tabela escala padrão de vencimentos dos funcionários
públicos municipais anexo a lei N. 12 de 1 de

,

- 'everelro de 1962

PADRAO MENSAL ANUAL

A_ '.500,00 - 114.000,00
B 10.000;00 120.000,00
C 11.000,00 13%.000,00
D 12.000,00 1'4.000,00
'E ,j

) 13.000,00 156.000,00
F 14.000,00 168.000,00
G 15.000,00 \180.000,00
H \ 16:000,00 . 192.000,00
I

--;--- 17.000,00 ' 204.:000,00
J 18.000,00 216.000,00

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 7 de fevereiro de 1962.

Antonio Maron aecil - Prefeito Municipal

Quadro isolado de provimento efetivo dos 'uncionárlos
publlcos municipais do municipio de Major Vieira, anexo

a lei municipal N. 12 de 7 de fevereiro de 1962

'"tolo de , Cargol ou Padrão Vencimento Vencimento
Cargos

'

Funçijo Menlal Anual

1 Secretário D 12.000,00 144..000,00
1 Tesoureiro D 12.000,00 1440.000,00
1 Contador D 12.000,00 1440.000,00
·1 Elcri'. do D. M. E. R A 9.500,00 il4.UOO,oo
1 Filcal A 9.500.00 114.000,00
1 Inlpetor Elcolar A 9.500,00 114.000,00

Ptefeitura Municipal de Major Vieira, 7' de fevereir.o de 1962.

Eduardo Klodz'inski Antonio�Maron Saci!
. Secretário Prefeito Municipal

,LEI No. 13, de 13/3/62
Dispõe sabre a incid�ncia, o lançamento e a cobrança

do impasto .abre Indústrias e. Profissões e dá
outr.. providencias.

An�onio' Maron Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os' habitantes dêite
Municipio, que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte

L E I
CAPITULO I

Do Impôsto e sua incidência
Art. l°. O impôsto sabre Indústrial e Profislõel, atribuido

'ao Município pela Constituíção Federal, I art. 29, nO. III, recai sôbre
tôdaa ai pellôal fisical ou juridicaa que exploram DO territorio do
municipio a indúatria ou o comércio, em queísquee de lual modali
dades, ainda que sem estebelecimento ou -locallseção fixa, e por tôdoa
aquelea que exerçam qualquer profillão, arte, oficio ou função.

Art. 2°. A cota do impôato sôbre Indúetría e Profjllõel é co.
brada de todoa OI eetabelecímentos comercíaie, indú.triail" profillio.
nail e limilare., legalmente constituídoe e regiatredos, e terá por bale
o movimento global dai vendai realiaadae no ano anterior.

Parágrafo único _ AI profillões Iiberaie bem como todal
aquelaa que, por lei, Ião diepeneadae da obrigatoriedade de elcrita, de
movimento de vendei, ficam lujeital a uma taxa fixa de acôrdo com

o ramo da atividade.

Art. 3°. Estão igualmente lujeitol ao impôsto sõbre' Indústria
e Proíiaaõee: ': [

8� OI médicos, dentistae e veterinârioe militarei, que exerce.

rem 8 cliaica civil; _/ .

b) ai agêncial de estabelecimentoa de crédito (bancos);·
. c) OI eetabelecimentos comercieis de quaíequer emprêlal, 10·

ciedades 00 companhias, leia qual for o ponto em que le acham li·
tuadoe, ainda mesmo que funcionem' em terrenol ou prédios ocupa
dOI pelai dependênciaI dellal entidades e lejam OI gênerol vendido.'
aOI relpectiVOI empregadol 00 allociadol;

d� o que compra ,tropal para Yender, por conta própria;
e) OI que exercitarem mail de uma iDdúltria ou 'profillão;
f) OI agentes de companhiai de legurol, de emprêlal de trlnl·

porte ou navegação, tantal vezel quantaI ali qompanhial ou emprêl�1
.

,que reprelentem.
Art 4°. A cotação, do impôito sôbre Indúetrle: e Profillõel

ler' exigida de' acôrdo com a tabela anexa.

Art. 5°, ai indúltri'l e profillõel não compreendidaa na ta
bela de cotaeão. lerão allemelhadal a alguma dai tributadal, obser
vidol OI reqúilitol regiJlamentarel da clallificaeão .

Art: 6·. Toda 8 filial de qualquer espêcle de eltabelecimento
coja matriz elteja lituada 00 não no Municipio; pagar' o impoato
divido de acôrdo com a tibela anexa.

I

CAPITULO II

_, Da. Iseniões
Art. 7°. São ilentos do impôlto lôbre lodultrial e Profillõel:

I - OI criadorel e lavradorel pOlluitlorel de pequenol eD

genhol para beneficiamento dOI produ'to. da própria lnoura, com

preen�endo o fabrico de aeucar, farinha, polvilho e ,Iemelhantel.
II - O pe.loal de tripulaeõel de barcol, OI artiltal lem

eltabelecimentol, OI profellorel. OI elcritorel, OI óper,rio.,' OI jorna.
liltal, OI reporte�el e OI agentel de jornlil.

III - AI cal.1 de quitandal e bancai em lIlerca'dol que I'
limÍiarem excluliva�ente, a vender verdura., frutal, avel, ovoI '�'
florel. '

.

/
é'

IV ..- Os lavradores e p,equenos, ambulantes que se limi-
tarem a vender verduras, trutas, aves e ovos, quando o comer

cio fôr praticado pelos mesmos;

,

V - Os pequenos vendedores ambulantes de frutas, do
ces e artefatos de indústria domestica.

VI ...: Os membros do Corpo Diplomático, Agentes, Con
sulares, funcionários públicos, magistrados e serventu�rios de jus
tiça, desde que só percebam venCimentos dos cofres públicos.

VII - Qualquer estabeleciment� da União �u do Estado.

,VIII -' Os vendedores de bilhetes de loteria. quando se

tratar de pessôas incapazes para outro trabalho, por moléstia QU

defeito fisico.

IX - A indústria de moagem· de OSSOs, em estado natu
ral oUr calcinado, destinado á fertilização dos campos e terrenos

de1;lavoura.
,

X - Os moinhos destinados á fabricação de fariIiha de

trigo, uma vez que utilizarem exclusivamente matéri�
.

prima
nacional.

XI - A produção e .comércio de. carvão mineral nacio
nal e de combustivel liquido de qualquer origem, bem como 8S

bombas de gasolina.
XII - As farmácias &néxas aos hospitais ou maternida

des que forneçam exclu'3ivamente, 80 estabelecimento em que es-

tejam instaladas.
-

XIII' -,os estabelecimentos de ensino em geral, mesmo

os que mantenham secções para vendas de livros didáticos ou

de material' escolar.

XIV - As emPrêsas que,� exploram O' fornecimento de

energia elétrica (Decreto-Lei federal nO. 2.281, de 5-6-L940), bem
como 18US Diretores e Gerentes.

-

Parágrafo único - Serão tributadas, entretanto, as sec-

ções ou dependenc�as ,mantidas por essas empresas e que expIo.
ram qualquer outro t.amo de negocio, inclusive a venda de ma-

terial:elétrico.
),

XV - Os Diretores, Gerentes ou Superintendentes de

(continua em outra página)

\_

'Aviso - Proibição
Os abaixos assinados vem

pelo presente tornar publico
que acham-se proibidas
quaisquer paà\s9gens, pesca
rias ou caçadas em seus

terrenos situados as margens
do Rio Canoinhas em Monte
Castelo, por motivo de pre
juizos.

Os infratores serão puni-
dos perante a Justiça.

Estefano Zavitski
José Cr'uz' Veiga
:Miguel Topovicz
José João Gonçalves 2JÇ. /

AV,SO .,.' PROIBI(ÃO
4ntonio Padeski vem pelo

presente tornar público que
não: mais permitirá passa
gens ou caçadas em seus
terrenos

�
em Paula Pereira,

(Pedregulho) por motivo da
série de prejúízos que vem

sofrendo.

Os infratores serão res

ponsabilisados perante Lei.
\ Ix(

Chorrascarla IDI'L
d. PAULO JARSCHEL,
Um bom churrasco, a

. qualquer hora.
..

Rua Paula Pereira, 77'

Rom�Aces e Livros'
CASAERLITA

\_

P.roibição
.08 abaixo assinados,

proprietários de terren"
sitos em Paraqo, proib••
câçadas e pescarias em vir
tude de prejtrlsos causada..
Ernelto Noernberg ·'·2
Alexandre Knopp

,

Vva. Ruth Gonchorov.1at

VENDE-SE
No 10b'amento Dzrevieski,

duas . propriedades: uma e..
terreno de 500 m2 cercada, cilila
recentemente ooDs.truida - GI:$
,180.00G,OO; outra 'em terreno ,4e
400 m2 tambem cere:ado e co.
casa - Cr$ 13G:-000,OO.
Ver e tratar no local com o

proprietãrio sr.

PEDRO CARVALHO MAOSKI

Farmácia Santa Cruz
Grande e variado lortimento

de med.i.:amentol.
Rua Senador Felipe Schmidt

(ao lado do I.A.P.!.)

. SAIAS, última moda

eatS4 �.,tit4

Confecções 'finas
para senhoras

, , /'"

CasaErlita

Assine! Leial Divulgue 1 '

Correio do Norte
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,

14a. DR • Junta de AU.tamento Militar. Canoinha.

Serviço ,Militar
Edital de Convocação . - 2°. Turno

,
- 1 - O. eonser il,()" abaixo, dt\tl:<w .cómperecer ,lia JUNTA

QE ALISTAMENTO·, 1\1 I LlTAR. éDen"i Prefeitura M,uoicípllil, a

f:i� de' lerem incorporedos,
2 - O" eonvocados-que deixarem de se apreseutar na8 dlit'.

abaixo declaradal lerão coneideradoe Imubmi••os. '

UMASj OUTRAS
tonio Leandro de Matol, f. de Francieeo Leandro de Matol; Aotonio
Psuiuk. f. de Merão Pauluk; Antonio Vieira, Martinl, f. 'de José Vi·
eira. Martinlil; Ari Buerio da Rocha, f. de Florentino Bueno da-Rocbe:
Dario GOrJçalvea dOI Santos, f. de Nestor GooQalvel dOI Santoa; Eu.

UNIDADE DESIGNADA: - B.aíalh60 de Policia genio Urbeueck, f. de Isidoro Urbanek; Hercilio Machado f. de An.
to. �:xerclto Rio. tonio Machado; Ibanez Josê de Feries. f, de Pedro Mendes de Faria.;. ,

PONTO DE REUNIÃO: ...... JUNTA DE ALISTAMENTO João Maria de Lima, f. de Lourdes de Lima; João' Maria Martin••
MILITAR (Anexa a Prefeitur« MU�lidp81), -, f. de ,Marcilio Francisco Marfins; João Ribeiro de Lima, f. de ROia

DATA· DA APRESENTACÃO: Ola 1°. de Molo �Ribéiro de Lima; Joaquim Gunçalvea Neto, f. de João .Maria dOI
à4 2 borá. da tarde. SliIntol; Josê Agapio, f. de Marcilio Agapio; Josê Gouçalvee f. de

.'

EMBARQUE: DiA 2 de Maio à. 8,35 hor.I,via, Fêrrea, Antonio Gonçelvee: Josê Novekoeki Sobrinho. f. de E.taoiilau No-
vakoski; JOlê Ozoni Pereira de Lima. f. de Francieoo Pereira de Lima;O.mar Leon Silivi filbo de Abílio Leoa Silivi; Pedro. Sto- Lidio Zaleski, f.' de Eltanillau Zele.ki; Marcelino Caeteno da Silva.l"lki. filho de E!4tanillhm Stolauki; JOlé Momot, filho de João Momot. f.,Ormirio Caetano da Silva; Marcolino Alve. de Souza "f. de Josê,. OS CONVOCADOS ABAIXO. Ião desígnadoe para o 2°. Alvel de Souza; Maurilio Alvel, f. de Juveutíno Alve.: Miguel' No-

. aATALHAO FERROVIARIO, RIO NEGRO. lovaiko, f. de Felipe Nolovaiko; Nelson Pinto da Silveira, f. de Di..

PONTO DE REUNIÃO: JUNTA DE ALISTAMENTU norah Damae da Silveira; Otivino Dranke, f. de Luiz Dranka; OI'
MILITAR (anexa' a Prefeitura). -: / mario Ari Ribeiro, f., de Gregodo Ribeiro Walter; Onvaldo Marcelino

.
,

DATA DA· APRESENTAÇÃO: ' �Ia 7 de Maio' Poeonskí. f. de Carlol P080o�ki; Homario Martinl, f. da Pedro Mar·
à. ! hor.1 da tarde. tin.; Sebaltião Greba., f. de Pedro Graba,;' Tolentino Vila, f. de

Guatevo Vile; Naldemar Boroski, f. de Sulina de Lima;W.lfrido Fer-EMBARQUE: ,Dia 8 de Maio à. 8,35 hor.I, via Férrea. nando Welke, f. de Aotonio Welke.
.

-

Abílio Karolêsk], filho de AtaBazio. Karolélki; Adir Seh�itzki, C.ooinh.I, 23 da A.bril de 1962 ..
. :t�,.,da Afonlo Schwitzki; Albino Novakolki, f. 'de Jo.' Novakolki; .

.A,iPadeu Antuoel �Tibe., f. de Mel.ial Tibel Gonçalvel; Amiltoo AGENOR FLÔRES ', 2·. Tenente
,Kiaoli. ,f. de Teodoro KrauII; Anteoor Greio, f. de Atilia Grein; An· Delegado da 14-. Delegacia da R��rotamentd'

o ONICO NA SUA CLASSE ne PREÇU COM CA'PACiDAD'E PARA 8 PASSAGEIROS

/,

r

u, '.'" maior rendimento nas emprêsas que ne

c, , transpOl .,:islp.mático de 'pessoal. Sua
di-'· inr';" entre eí: ., ,!, � f) 1 polegadas, lhe garan
te "m rodar macw " grande estabilidade em qual
quer tipo Je estrada. 2 portas, assentos para 8

passageiros. Apresentado em 2 modelos: tração nas

... roda� e reduzida ou tração em 2 rodas somente.
UTllITÁRIO "lEEP"

UNIVERSAL ).

'Mais leve; possui inigua
lável maneabilidade.
Executa qualquer tipo
de trabalho; nas piores
condições de t.rrlno•

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís: 6
\

meses a

contar do doto da compro ou '12.000 km de uso.

fAÇA-NOS UMA VISITA I teremol o maior prazer em colocar
.. três modelo. .. lua dlspOII,ão, para que você mesmo ex·

........nt•• coi.prov. t6cla. as luaa :vanta••nl exc.pclonals.

, ",'

e·'_

'

ln
'UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.

Humenhuk, & Cia� ltda�
STA., CATARINA'

Basilio
CANOINHAS

t· r'1

Teleforie; 145Rua Vidal Ramos, 203
\

---

Depois dai semana da PascQJ,
naturalmente os comentários slli)
poucos, pois, evidentemente nenhUII
acontecimento social de vulto acos
teceu, que merecesse destaque' e .

Regístro,
A S. B. O. orgánizou e patrocino_

o seu tradicional baile de Pascoá,
que diga-se de passagem estet:e
Iraquísaímo. Sua Diretoria, um por�
tento no que di. respeito à cons
trução de sua séde, vem cada vtll
mais. não dando o devido apoio •
prestigio do que tange às reali"açõ,.
de âmbito social;' I

Vamos aguardar a8 festividadu'
do dia 1·. de maio.

O Clube Canoinhense reabriu suaa
.

portas com uma tarde íníanttl, tam
bém fraquissima e sem atr8ç�
nenhuma; poderiam perfeitamente
seus Diretores. aproveitado a estada
do Star Jazz para movimentar •
tarde dançante. -do domingo d•

,

Pascoa. No entretanto, lavraram Ulll
tento fazendo uma marcação cerrada
na porta, ,o que desde muito tempe
vinha sendo reclamado.

Falou·me o Sr Luiz Freitas, aliá."
um dos esteios da atua Diretoria
do €lu'be Canoinhense [uutamente
com os Senhores Grlando Olsen e

Mario A. Ferrarese, que possivel
mente apresenterão para o dia •
de Setembro, o monumental con

junto "SINCOPAOO", da cidade d.
Lages e exclusivo do Clube 14 d.
Julho. 8e isto se 'concretizar, nã.'
resta dÚTida que teremos uma

Iloitada de-gala-com "O".maiusculo.
Outra atração será a orquestra

"LOS OAVILANES DE FSPANHA"
com sua apreseutaeão marcada para, /
os dia. 15 de junho e 14. de Julho,
primeiramente sob os auspícios do
G1ube Canoinhense e, depois do
Grêmio XV de Julho que nesta data.
comemorará .seu primeiro amversã
rio de fundação vottaret eo assunto
com dados mais completo!'
}I:f'tave em vtsíta fi DOBra cidade

: revendo os amigos o senhor Gol(
; Walter, ex-Vice Presícente ria s.s.o;

I
e um dos betalhauores- da grande
obra.

'

.

. Está em Canoinhas, o Deputado,
I Federal Dr. Arolde Carneiro de
Oarvalho, agora ftliz d� mundo co�
nascimento ,de seu fllbo � rolno.
Embora tardiamente os cumprimen
'tos desta coluna.

1!legantiMiwo em todas as ocasiões'
8. Srta. Denize �'osa.' Miss 'Simpatia
de &I!nta €atal'ina deste ano.

O Clube CanolDbeDse fará realizar
todos os primeiro," flabb.do!' oe cada
bJêH, uma grandiosa "soireé" em

Ri Fi. A primeira 'será dia 5 de Mato.

A S. B, O. contl'atou para o mês
de agosto o conjunto de Fdy Man
darino. que já se apresentou naquela.
sociedade tendo obtido completo

I exito.
L

,

'-- \..-

. RUbens. Vi a tua Dinha'elegantis
elma, belã, fenomenol n'um vestido
Justo.
Modas SouUn trocou de edereço -

esquina das ruaa Paula Pereira e
-' Getulio Vargas. Alias. meus cum

primentos à dona Maria pe!o bom

gosto que teve ao orgamzar e.

vitrine de sua Loja na semana da

pascoa.
Voltaret lia proxima !!!em�na, Boa

tarde.

,EDI1 A L-
A UNIÃO CANOINHENSE

DE ESTUDANTES SECUNDA
RIOS (UCANES), convoca Sl'qs

filiados·par. a Assembléia Geral
Ordi"ária,.a ler realizad� no dia

9 (oove) de 'maio. de ,1962 as

19,30 horas 'em primeira convoca

ção ..: em Sl'guoda co�voca�ão,
mei.. hora iDais tarde. (lU !ooeJam
as 2fl horas, no C. E. f. E. C••

para. tratar do leguiute:
'

\ '

Elelçt'Sea da nova diretoria pará,'
• geStlo de 1'62/1963.,

! ,.

OutrollliaDa comunicamo!!! • quem
interessar' pOIS. que o� regietro
das chapas far-se·á até �ia 2 de
Maio de 1962, das 19 :horas aI

2l horas, ànexo ao ,Colégio Co
merciA I de Canoinbas, sito a rua

Major Vieira nO. 320.

CaDoiohas, abril de 1�62.
Alinor V. Carte - secret�rio geral,

,

Li�eu A. Rocha • presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRHO DO-NORTE---- ---- - -- -" -'

.. .. ! I r" , .

PREFEITUB A; JVllJNICIPAL
O'E MAJO'B, VIEIRA

,:i ,

'

(continüa�io da :p(lgina anterior)
Bapcos, tanto'd'e Matfiz' como de agencias' ou filiais, bem como
os

.

contadores (matriz, agencias ou filiais).
'

'"

XVI ..- Os Superintendentes 'ou Ger�ntes de estabeleci-'
mentes comerciais ou industriais que girarem sob firma indivi
dual ou coletiva, ou de cotas de responsabilidades limitada.

XVII - Os locadores de prédios, vilas ou barracões.

XVIII - Os empresários e arrendatarios de teatros .ou

espetáculos públicos.
CAPITULO III

Do lançamento
.

Art. 8°. Para proceder ao lançamento do imposto sôbre
Industrtas e Profissões, os contribuintes da séde deverão enviar
, '. Prefeitura Municipal anualmente, no fim do mês de janeiro, a

relação do movimento de vendas ao ano anterior, e os dos Dls

tri;tos ás respectivas Intendencias.
,

Parágrafo único - Havendo suspeita da veracidade do
movimento apresentado, o lançamento será feito arbitrariamente
e na- base dos elementos para esse fim obtidos.

Art, 9°, O Fiscal de Rendas, encarregado do lançamento
deste impôsto, entregará ou remeterá um aviso ao contribuinte,
O qual devará conter:

a) a taxa a que o contribuinte ficá sujeito: ---------

.
'b) o 'prazo dentro do qual poderá reclamar contra o lan-

oamento, se com ele não concordar, prazo êste que, no mãximo,
deve ser de 15 dias;

- , ,

c) a época de pagamento de, impost�;
-

d) as multas e outras penalidades a que f_cará sujeito se
faltar ao pagamento.

-,

Parágrafo único - Na duplicata de aviso, que é o ca

nhóto, o lançado' aporá o "ciente" assinando-a, ou quem o ré

presentar. Caso se recuse, 'o lançador procurará testemunhar a

entrega por termo no canhoto.

Art. 100. Terminado o prazo para 8 entrega do movímen
to de vendas, encher-se-ão as certidões de lançamento, sem in�'
terrupção na ordem que o mesmo tiver fornecido- pelos contri
buíntes, ficando sómente em branco o lugar para a data do re

cíbo e assinatura de quem fizer a cobrança. Este trabalho deve
ser concluído, ímpreterívelmente, até 8 vespera dá data marcada
para a cobrança. para o que funcionário designado tomará as

necessárias providencias.
Art: 11°. Tomar-se-ão por base para o lançamento- dQ_ :

impôsto sôbre Industrias e Profissões os seguintes elementos; éql i
conjunto ou ísoladàmente, segundo a natureza da atividade: r:

-

.'

I -:- Para contribuintes novos:

a) capital invertido ou em "stock";
b) mercadorias em depósito;
c) comparações com lançamentos de ramo idênticos.
II ;.:_ para contribuintes inscritos:
a) movimento anual de vendas ou mercadorias transferidas.

Art. 12°. A falta de remessa ou de recebimento de avíso
de lançamento não será, em. caso algum. motivo para que�to:con,.
tribuinte deixe de' cumprir as determinações deste regulamento,
notadamente ao que digam respeito ao pagamento do imposto
nas épocas r�gulamentares.

Art. 13°. O lançamento das empresas, companhias ou a

gencias de seguros em geral, será feito segundo a renda de pre
mio auferido, no Municipio, no ano anteríor, sem dependencia ao

genero dos seguros, exceto quanto aos de capítalízação- ou for
mação de pecúlio, que continuarão a ser, taxados séparadamente.

Art. 14°, No càso de venda ou transferenciá de estabele
cimento, cancelar-se-á, mediante petição apresentada dentro de
dez dias, pelo adquirente ou antecessor, o lançamento em nome

deste', a partir do _semestre seguinte; fazendo-se outro lançamento
em nome do novo proprietário. I'

§ 1°. Se os impostos anteriores do mesmo-'ou de outros
exercicios não estiverem pagos, responderá por eles o adquirente.

§ 2°. À substituição de lançamento poderá ser feita ex.

aticio,' depois de autuado 'o adquirente, ímpondo-se-Ihe a multa
,de Cr$ 500,OU ou Cr$ 1.000,00.

'

Art. 15°. A mudança de atividade ou de local obriga o

eontribuinte a comunicar li Prefeitura à novo lançamento de .ím-
,Jlbsto, quando necessário.

'

Parágrafo único - A falta de comunicação sujeita o

coletado a multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00, segundo o valôr
0'0 comercio, além, do lançamento ex-oficio.

Art. 16' A falta de Iancamento não isenta o contríbuinte
de pagar o. imposto, qualquer que seja a época do exercicio d�
atividade, e das multas a que estiver sujeito.

Paragrafo úníco - No caso deste artigo, o lançamento
ebríge 8' emissão do aviso, éom i prazo, para reclamação, o qual
Rio será superior 8 quinze dias, i nem ':,infei'ior 8 cinco; ,

Art. 17' A atividade iniciada no curso do exercicio obri
ga pelo lançamento do imposto:

a� ao exercicío completo quando iniciada em janeiro.
b) a08 meses que faltarem para completar o exercicio,

quando iniciada depois de janeiro, não havendo fração de mês.

§ ]. Para o referido lançamento obrigam-se os coletados
fornecer, na prazo que lhes for marcado, todos os esclarecimen-

(continua no prxbximo número)

.-,

28.4.1962

VENDEM-SE
1 - Maquina para cortar frios marca Cozzolino
1 Estante de vidro para balas
2 -_ Gaiatas
1 _' Arreamento para gaiata
25 - Garrafões de vidro (Bombonas) para 40 litros
1 Terreno suburbano na proximidades da olaria

"Mülmann" com
-

5.000 metros quadrados.
Tratar na Casa Fischer

.'

Ix

:Frigorifico Canoinhas SIA. Em organização
Assembleia Geral

São convidados os subscritores de açõe. do Frigorifioo
Canoinhaa S/A, em organização, para comparecerem à Assembléia
Geral a realizar-se às 14 horas do dia 5 (cinco) de maio do
cortente ano, na séde da Associação Comercial e Industrial de
Canolnhas, à Rua Vidal Ramos numero 736, na cídade-de Canoí
nhas, Santa Catariná, a fim de ,deliberarem sôbre a seguipte
ordem do dia;

1 ,- Encerramento da subscrição de ações;
2 - Aprovação dOEI Estatutos sociais;

,

3 - Aprovação das contas e atos praticados .pela DIre-
toria Provisória, empossada em,5-2-1962.

4 - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
5 - Diversos assuntos de interêsse da nova sociedade.

Nota: Não havendo comparecimento legal para funciona-
mentQ._da Assembléia' na hora acima marcada, a mesma Instalar
se-i uma (1) hora mais tarde com qualquer numero de subscritores.

Canoinhas, 23 de março de 1962,
Diretoria Provi.bria

, �x
Franciseo Wilmar Friedrich Arno- Court Hoffma�n:

AVISO
ADIB SAKH., acaba de

instalar moinho, para moer

fubá, quirera e centeio.
Vendas no varejo e atacado",
Pua' Caetano Costa 444','.

Fone 283 _ Canoinhas.

Propri"edade,
Vende-se uma no Alto da

Xarqueada com uma casa
de 7x12 mt. com 2.000 m2
de terreno cercado," próprio
para uma granja.
Tratar com o proprietário

Senhor Eliseh na Barbearia
Barcelos, à Rua Eugenio de'
Souza.

Aero Wi.lly��
de 'ALUGUEL -'.;

P�nto Praça' L A UR()'
MüLLER - Fone, 313.

,;_

Endler às suas ordens.. n

;Lãs pa�a Tricot
'

CaSa Erlita

•

_edil"1M··

MERHY SELEME &' FILHOS oferecem

3G
,'--estoque GOODYEAR completo
- condiçÕ,e� Icvcrévels

' ,

-:-lServiço (Ópido e eficiente'

Só a GOOI)YEAR
garante �anío 1-,: :

MAIOR RESIST�NCIA
Provada em terrfveis testes
de laboratório

3 VEZES MAIS RECA'PAGENS
Provadas pela Frota de Provas
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em,milhares de testemunhos
de consumidores brasileiros

G1GANTEs�GOODrE4R,",
,

t

MERHY SELEME & FILHOS
Pronto pura servi-lo
Seu amigo de sempre
Revendedor Goodyear

Caixa Postal, 1 - Três Barras Santa Catarina

.. "'.
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necessitados, ..adquirindo cartões do, BINGO'Ajudai a socorrer os
beneffcio
11· O � É',

em Sto. Antonio,
do Clube

União de
nos salões

que se realizará
.

,

Canolnhense,
.. ;. ' "

ANIVERSARiANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM·SE

,

Hoje: as meninas Elfi filha
lo sr. Rupp1echt Loettler e

, Yeda Lúcia filha do sr. Aca
Ci9 Pereira; os srs. Odioal
dos Santos, res. em Blume
n}Ju e Paulo Neuburger; O

/"vem r/avio�Zippel; os me
itinos Nelson Adolar filho do,
S". Ado/ar Stratmann, res.

efn - Xanxerê e Alfonso filho
:tlb

-

sr. Henrique Waldmann.
,

(

Amanhã: a Sra. dna. 'luZia
esp: do sr. Eliseu: Barcellos;
(J S1. ,Darcy Wiese,' a meni»
na Maria Odete filha do sr.
Antonio J. dos Santos; o me
nino Silvio Carlos filho do sr.

�aldomi1 o Me<deiros.

.Dia 30: a sita. Anete Scheidt;
as menintis Iuete Marilda fi.
lha do sr. Vicente Oapski;
Pose Mary filha do sr. Felix
Demikoski e Ingrid Celeste fi»
l,ha .: do .sr. 1ean Edmond Pier»
rard; os 51: S. Raul Roesler;
Ernesto Noernberg e Nestor
lia Cunha'Ramos; a srà. dna.
Elvira esp. do sr. João Hessel;

-- o-jovem Osmar filho do sr.

:.Juvenal Goncaloes.; _

'

i Dia 1°. de" Maio: as sras. I
tinas. Zilda esp. do S1:. dr.
W-ivadavía Ribas Corrêa e

'Herminia esp. do sr, Otto
iflo�Pf1ter; os 51'S. Pedro Oras
,#oPf; Pedro Frank" t João
Ilreinert; as meninas Marise
fMarta filha do sr, Felix Ru
:tlolf; Roseliane filha do sr.
"Elimar Olímpio fiedler e Ro,
:'$ane Maria _filha do sr. Ero.
_ides Pacheco Pra'te'ii: o jovem
:A/(ino Kretzet; os méninos
:rUmar filho_ do

.

sr. Bernardo,
..1: elidi 2°. e Osifis Rene filho
�o sr. Oady-Nader. '

,

'

:" Dia 2:'os sr, Pedro Paulo
'fiernatldes e Teodoro Tar
!çheski; a menina Dóra. Beã,
�riz filha d_o sr. Ado/ar Sira
tmann; os meninos Eloy filho
do' sr. Paulo Olsen e Itamar
Frede'lico' lflho do sr. Haroldo
Koepp,- a sra. dita;. Isolde esp.
do sr. Alvino Frantz; as srtas.
Zenildá K'Osouski é Adelia
Kretzer. €I

',' " c-",'
Dia 3: os�srs. dr.. losé Pe.

1ro Mendes de Almeida, Juiz
de 2a. Vara, res. em Lajes;
Saliba Na4êr,� Nelson Ban
nach; Manoel .Jungles;' Anto
nio Orosskópf; Fellx da Costa

" Gomes e João Gonpalves: âs-
•

sras. dnas. Isariná esp.,'do
sr., AristIdes Ouebert; Anna
Zelia esp. dosr. loão Batista

Iêuthe« e Vva; Ezilda Pachecoi.
a menina Rose Mary filha do
sr. Quintino Furtado, os me.

ninos Vai/rido' filho do sr.

.Ernesto Herbst e, Luiz Roge
rio filho do sr, Alex Michel.

/'

Dia 4: os srs. Ubaldo R:
da Silua; José Freitas Fo, e

José Poloniski Sobo.,· a srta.
Leny Schioinski; as sras. dnas.
Maria Dolores eep. do sr. Pe
dro Carlos Negromonte res.

em São Francisco; Tiburcia
esp. do sr. Dionisio A. Orge
coski e Olga esp. do sr; Pedro
Tokarski; as m\êninas Rosette
filha do SI. Felix .Demikoski;
e Manica Marilena filha "do
sr. Nivaldo Damaso da Sil
veira; os meninos Walter fi
lho do sr. Horst Winter res.

em Porto União e Pedro filho
do sr. Waldomiro Schulka,

Nassos parabens.

B'ARBEARIA REAL
Avisa sua distinta freguesia

que mudou-se para a Rua
Marechal Floriano ao lado
do Bar Santa Cruz, onde

espera. continuar merecendo
sua preferencia.

Mudança de Residência
Bogodar e família participam

mudança de residencia para a

Rua Paula Pereira nO. 1068,
Fone 222. junto a "Casa Novo
Mundo", onde esperam continu
ar merecendo a amizade e con

fiança com que sempre foram
distinguidos.

Falecimento
Faleceu repentinamente, dia

21 vitima de colapso cardiaco,
na cidade de Curitiba, onde.
se encontrava em visita a seus

tilhos, à sra. dna. Alma .lerke
Jankowski, com a

- idade de
6� anos.

,

Deixa oiuoo o S1: • Carlos
Jankomski.. dois filhos maio

, ores e um neto.
A Família enlutada-nossas

,

sinceras condolencias. �

t Agradeci111e-hlo
ALMA JERKE JANKO-WSKI

�,
.

- ReFinado
5 Kilos

Profundamente sensibilizados, agradecemos por
este meio, a todos-que nos confortaram, com a sua

presença, enviando ttores, corôas, telegramas e acampa
nharam a extinta a sua, última morada. . "

Reagradecemos outrossim as palaoras de .consolo
proferidas pelos srs. Hugo Schmitt e [ohannes Rothert
em casa e à beira do tumulo: ao Rvd. Pastor Werner
Zischler pelas palavras pronunciadas 2a. feira na

Igreja.
.

.

Carlos'!ankrfwski
Caimem J. Qlsen (filha)
Arlindo Jankowski l-filho)
Selmo Olsen (neto)

/

···CASA

--------...--------------------------------

.

f.

..------------------------------_.------�
1

Tamoyo,
•

Cr$ �195/00

Ano 15· CANOtNHt\� S. Catarina. 28, ,1<. Abril de 1'l62
i

RESPINGANDO_� __

não entra no edifício da Muni.
cipalidade. Estaria proibido tara
bém?? Essa briguínha está 'ma
dura. Eles que são brancos ...

\x ,-x x

O Delegado de
c

Policia virou
"o disco" .. " o policiamento 'àgó
ra está a valentona. Ha dias um

pobre coitado embriagado fbi
,surrado até' não poder mais,
Cuidado ... sarnento se pode be
ber "pinga" quando nas 'festi
nhas do psd aos convidados
milítares. vindos de Floríqnópo-:
liso Em caso contrario". p�u na

turma.
'x x x

Ftlstança nos arraiáts pesse
distas ... levaram o Jeep do co

mandante do Batalhão da Poli
cia sediado em Canomhas. Gran
de vitoria dos homens que pla
nejaram o "golpe". Aguardemos
o reverso da medalha,

x x x

..As j-uss continuam "daquele
geito", A prefeitura não ,quer
nada com nada.

Sem Sesi, Senai ,e favores
palacianos a organisação radio
jornalística Aroldo Carvalho vai
bem ... obrigado. DepOIS do au

mento da potencia da Rádio
Canoínhas," da inauguração da
Rádio Santa Catarina na Capi
tal, dos'melhoramentos no CN
tivemos a inauguração do jornal
Sete Dias, tambem na capital.

x x x

O jornal situacionista local,
demonstrando sua "raívínha"
contra, o ptb, publicou artigo
assinado por - Rubens Arruda
Ramos, onde aquele articulista
fez ataques 80 trabalhismo, cri
ticando o comportamento dos
petebistas quando da eleição da
mesa da assembléia. Algo de
anormel . está- acontecendo nos

bas·tidores...·
'

',X ;x: X

O prefeito Colodel - Ditador
...-------------------..----II!!/ anda se vendo em papos de

aranha para descascar o abacaxi
do "saneamento" .. Fala- se mes

mo que o ex-prefeito Haroldo
com "H" há mais de tres mêses

Sociedade Esportiva, Recreativa
CONVITE'

Temos a grate satisfação em convldar os senhores Socios
para pertícíparerrr dos' festejos do TIRO AO REf, que esta' So

( cíedade fará "realizar no proximo dia 5 de maio, com' o
.

seguinte
progams:

'

As 14 horas, desfile dos atiradores, -

partindo da Séde
para recepção do Rei e Rainha latualmente em trono,

Em _sE'guida disputa de Tiro ao Alvo, para o Novo Reinado.
A noite grandioso, baile.

/ Pelô Sj:!U comparecimento antecipa. seus _agradecimentos
.

A Diretoria
Nota - Os festejos e baile serão abdlhantados por

otima Banda Musical de São Bento do Sul.
, 2x

Reservas de mesas para o baile, na séde com o sr, Lauro Miché1.
,.,

Esperan�a
.

,
"

Avisamos aos consumidores de luz e força que, a

partir do mes de maio proximo, qS contas de' fornecimento
deverão ser paga� em nosso escritorio,' li Rua ,VidaÍ
Ramos, 7::S6.

.

,

Assim, de 10. de maio em diante" os talões deve-
rão ser' resgatados 'junto' a . Empresa.

, .'

.

Não_-rnais serão enviados, para cobrança, ao Banco
Indústria e Comércio de Santa Catarina,; SIA a quem _de
públicQ agradecemos a colaboração prestada até a prê:'
sente data.

'

, Zaidan' E. Salame Diretor Ge�Emte

Canoinhas Força''AGRADECIMENTO
,

Jovino Roeller e fàmilia. participando o falecimento
de seu filho

ocorrido dia 14 deste, vêm de publico agradecer aos dis
tintos médicos desta cidade,l que não mediram esforços para
socorre-lo e minorar seu sofrimento; aos parentes, visinhos
e conhecidos que de uma forma ou outra· os auxiliaram e
confortaram nesta' dura prova; aos que acompanharam o

estinto até sua ultima' morada.
-

A todos E'nfi� s_ua eterna gratidão e que Deus na

sua infinita misericórdia conserve e guarde a todos.

Canoinhas, abril. de 1962.
,.

'-,

e Lüz s. A.

ASSOCiação' dos Servidores da Justiça do Rio Grande do :Sut.
Nucleo, Social de Canoinhas, S. C.

'-

,

Comunicação'
!A DelE'gada do' Nó.cfeo local da A. S; J." 'tem a satisfação

de, tornar público que, em' data de 16 do c9rre'D.te; po'r;' iIitermédio
do Banco Nacional do Comérçio;, Agencia 'destã cidade, foi pago
a sn. Dona �ugusta Roeder Pereira. à qUáôti8,de
Cr$ BO.OOO.()O (oitenta -mil cruzeiros), referente ao peculio social
Instituido em seu favor pelo nosso ex-ass,ociado Sr, Alfredo
Pereirà tràgicainente desaparecido em data de 20 de janeiro
do corrente ano.

"

.

E este o terceirO pecúlio, pago que a possa Associa.;..
ção fS2; no Estado de SantEi Càtarina, em menos de 'dóis anos,
motivo pelo qual, .ao fazermos a presente comunicação, desejámos
tornar - público o nosso sihcero agradecimento.

Canoinhas, 16 de abril do 1962:

Nereida Chetem' côrte'
Delegada -do 'NúCleo ·LÓcaLda".K:S. J.

c::
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