
Dia,9:.a Convenção
ca.ndidatos do,

Udenista que apontará
A'ROLDO,

os verdadeiros
S.·EU DITO

,_. ",,,,*,-

esterâo
"''-'

presentes
povo

UDN-

-
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Na atualidade, quando os homens se debatem nos

mais serios problemas mundiais, quando as opiniões sem

pre estão divididas, em plena éra atômica e nuclear, com
Gágarin e Titov veraneando no planeta lunar, quando a

imprensa é ocupada em sua maioria para construtível-
.mente clarear e dissipar duvidas, mórmente quando se

"tratando dos atuais homens públicos, é motivo de grande
.satísfação para o cronista deixar de lado a politica e,
. adentrar no terreno digno de falar em

-

um HOMEM na

acepção exata da palavra.
.-

Um HOMEM 'que mesmo ligado ao comércio e

indústria, é conhecedor mais intimo que afligem os lares
humildes e sempre procura da melhor maneira solucioná
los. Um HOMEM

-

de indústria amigo dos seus operários
'é amigo dos seus amigos.

Estamos nos referindo a Hérbert Ritzmann, o ho
mem forte de Marcílío Dias, experimentado industrial,
.marco preponderante do progresso .Canoínhense pela sua

ampla vizão administrativa e seu grande e expeamentado-
tino comercial.'

,

Hérbert Ritzmann, é um desses homens que o

cronista corrhece em algum lugar, viaja pelo mundo na

difícil empreitada de ipformar,' esquece o lugar, porém
guarda na memoria o HOMEM.,

mais adiantados centros do 'País.
Mas a' mdustría comandada por
Hérbert

.

Ritzmann não ficará
somente nisso. Outros produtos
serão lançados para gáudio da
Indústria cada vez mais, se

firmando em adiantados centros
consumidores, propagando o que
de born . possuimos e a inteli

gencía dos nossos homens.

Em Marcilio Dias, Hérbert
Ritzmann é um verdadeiro lider
estimado por todos, acatado' em
suas decisões,' é procurado nas

boas horas e nos máus momen
tos, por todos que necessitem
de "algo ou somente de uma

palavra amiga.
Editorial CN presta sua ho

menagem ao grande capitão da
indústria Hérbert Ritzmann, um
verdadeiro homem de vízão,
um grande amigo de Canoinhas.

Alfredo Alberto __

'-Concordato, às vêzes até hu
milde quando agindo com pes-
1I0as austeras, enérgico até em

demasia quando tratando com

desonestos, Hérbert Rítzmann
.tem o seu nome ligado a his
tória, Canoinhense corno uma

das suas páginas mais ílustres.

Para o cronista, ligada a im-

,prensa falada e escrita, é motí
",o de júbilo fazer referencias
ao grande lider industrial, pois
foi convivendo com Hérbertr
.Rítzmann foi que conhecemos
suas virtudes, normas de traba

lho, sua dignidade na profissão,
o amor que dedica a sua in

dustria, as idéias límpidas que
dia a dia leva para seu traba-

rlho e o aprimoramento que
,proçura dar aos produtos da
-índústrra Wiegando Olsen SA,
da qual é Sócio Gerente.

.Eleito para o cargo de Pre
feito Municipal, escolhido que
fili pelos ilustres vereadores em

eleição' indireta, marcou sua

passagem pela Municipalidade
d� Capital do Mate, como uma

das mais' honestas e dinâmicas.
I !Recebendo a Prefeitura das
mãos do hoje Deputado Seu

-Dito, iniciou sua administração
estribado com a unica finalida

de de trabalhar por Canomhas.

Da sua administração, em

rÁpida olhada, - encontramos os

8ter�os do Campo d'Agua Ver
'tle e da Tecelagem, que inu
Meros beneficios trouxeram a,

cidade, atendeu ao interior do

J&unicipio conforme o interior

merecia, deu continuidade ao

calçamento da. ruas e levou

para a Prefeitura um ambiente
ele amisade entre 'executivo,
l�gislatjvo e funcionários, que
por muito tempo será lembrada

pelos mais antigos funcionários

.,. hoje quase acéfala Prefeitura.

l; A indústria Wiegando Olsen

.A, onde; em tudo ou quase
t�o ,

está' o d,edo de Hérbe�t
�ItzmQnn, é' hoje uma potencia,
ainda recentemente foi lançado
o' seu mais novo produto, o

PARQUET BRASILIA, já com -,

.llj:esso de receptividade Des

V E N E NO(i R AM-Â
Brigas e reais brigas :nas hos-

,

tes pessedistas. 'Está chegando
a hora das decisões e amonto

ado de candidatos estão exigin
do o pronunciamento do diretó
rio. Forte ala quer o engenheiro
residente, 'outra não menor, o

auxiliar da fiscalísação do Esta
do. Páreo duro... aguardemos
os acontecimentos.

Ano '15 '-dnOlnnaS, )ãnta Catarina. 5 de Maio de 1962
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AROLDO
ESPERADO TERÇA FEIRA

Clareando os Fatos
A uítima edição do jornal

governista local, está mesmo de

rir, principalmente na sua parte
politica, onde procuram desmen
tir "nossas afirmações de que a

estrada Mafra-Canoinhas está

simplesmente horrivel, dado 80

abandono que vem sofrendo por
parte do DER" 6a. residencia.

'Depois' de baterem na mesma

tecla de "empregados do aus

tero", coisa já conhecida do

povo Canoinhense e de toda a

região, os homens da rua Ge
tulioVargasacabam confirmando
nossas criticas... vejam se não.

Asim escreveram eles - Dessa

forma, disse-nos, com mais

algum tempo, pouco tempo aliás,
nossos ônibus- poderão correr

normalmente, sem ínterrupcão,
.com qualquer tempo, chova ou

faça sol.

Afinal de contas, pergunta
mos... Com a estrada em con=

dições normais, haveria neces
sidede desse "mais algum tempo"

(ONVOCACÃO
,

O Presidente do Diretorio Municipal da UDN, no uso de

suas atríbuíções estatutárias e atendendo ao q�e deliberou o

Díretorío Municipal em reunião de 27 do-corrente, convoca os

convencionais do partido, os Delegados dos Sub-diretorios distritais,
os Vereadores do partido, os membros do Diretorio e os repre
sentantes das sessões eleitorais do interior, bemcomo 80S membros

ativos do partido, para a CONVENÇAO MUNICIPAL, no proxímo
dia 9 de maio, .às, 20 horas na séde partidária, para o cumpri
mento da seguinte ordem do dia:

I - Escolha, dos candidatos do partido à deputação estadual;
II - Indicação à Convenção Régional de Florianopolis de

candidatos ao Senado da República e à Câmara Federal;
III - Assuntos de interesse partidario,
Canoinhas, 28 de abril de 1962.

Alcidio Zaniolo

SEU DITO

Podemos informar

que o deputado Aroldo

Carneiro de Carvalho está
sendo esperado na terça
feira, estando assim, tam
bem presente a Convenção
da UON, quando serão

apontados os candidatos

da agremiação ao Senado
da ,:Republica, Câmara
Federal e ,Assembleia do

Estado; para as'proximas
eleições de 7 de outubro.

- na capital do mate
,Está em Canoínhas desde

o dia de Santa Cruz, o

deputado Benedito Terezio
de Carvalho" nosso repre-

para os ônibus correrem

normalmente, sem interrupção,
com qualquer tempo?

. Eles mesmos comprovam nos

sas afirmações.
E não poderia ser o cóntrario.
Fazem rir, mesmo que não

queiram.

sentante a Assembleia Le-
"gíslatíva. Além de rever

amigos e correligionárlos, Seu
Dito aproveitará a oportu
nidade para a Convenção
Udenísta marcada para
quarta feira próxima.

DIASSETE Ginásió Santa Cruz

Fundação do Clube
Agrícola "Santa Cruz"
Diretor: Aloísíos Frantz, Presi-'
dente: Celso Buch, Secretárío: :

José Canem Filho, Tesoureiro:
Carlos Magno Seleme, Zeladores: :

Narciso Schiessl, Luiz Valérto.'
Silva, 'Ivan de Paula e Silva, :

Juarez Alves Nunes, Gaston .:

Mário Bojarski.
O Clube. atualmente trabalha'

com 24 Sócios.
.

Jo.é Ganem - Secretário. ,:

Já está circulando pela cidade
o segundo numero do jornal
Sete Dias, da capital do Estado
e. pertencente a nossa organí
seção. A procura tem sido grande
e seu farto material jornalistico
vem sendo bastante apreciado
pelos leitores em geral, que
finalmente recebem um jornal
digno e imparcial, sem subven
ções do Sesi ou Senai e com

pletamente divorciado das' au
toridades palacianas. Leia Sete
Dias e esteja com a verdade.

• • • •

Quarta feira estará reunida a VON. realisando a sua

Gonvençílo, MunIcipal.
N� oportunidade serão escolhidos os candidatos ao Se

nado da República, Camara Federal e Assembleia Legislativa. O
entusiá mil) é grande entre a brava ge •• te udenista, -A. palavra
de ordem é - VITÓRIA PELO POVO PARA O POVO E
f�OM O POVO,

'

,É chegada a hora das definições. O povo altivo da re

gião oortl! catarinense dará temos certesa 8 resposta merecida
para os boje mandões de Santa Catarina,

E'ltá chegando a bora marcada, .. vamos allfoveita.)a.
banindo de vez 09 máus politicos, 08 eogsnadoees do ,1».0. os

vendedores de proméssas. -

Esteja conoeco � comemore a Vit6ria.
,

O REDAtoR.

,-;.

.

� '?'t!_� �

\ .

, ,

,� .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" C®RREIO -DCD N<DRTE ... '

,
-

E

. --�
� '. �� - :-.

_ "J",
.

-

i·�..
-',

�-=
; ==--.:...�
'_
-_
--

:::-;::=-=--= .

-�-
-_

:..-:=_ ::;::::::-
-_

-

_--
_- :::-....:
� ..

.

-==:-___--=.
-_--
-

- --

_'

; /
.•.mas, o nosso pionei

; .risme no comércio bon
,

cário eemeçeu.em Son
ta Cátarinor'

'. ,,' Hoje o "INCe" �is- '.!-

põe de 105 agências,
,

IsSO si9nifica,q,ue, além
.ern, 6' e,t�dos brasilei- de tô.dQ. segurança ori

; ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen
situam no território cc- to, onde quer que, o

,
"

"'. ,,' �',
.; !:-'" :�, . ,-" .

/

't(:uinense.
.

cotorinense se encon-"

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô
das as horas: O INCO

,ESI OS EM
. ,
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BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.·

,MAIS DE, 25 INOS I CONTRIBUINDO P,ARJI O PROGRESSO DE SaNTA CAIARIIA

';' -.;_'

NU N CA ,EXISTlli IGUAL

PARA FERUJAS,:
E C Z E MAS,
INfLftMACOES,
C o C E I RJl S,
FRtEIRAS,
ESPltlHAS, ETC.

�.� !

.
:., 1"
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TÔNICO': GAPtLAR ,PGR' EXCEtÊN�l�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOJ�" 40 anos da'
Soc.. BeneFicente

.

Operária
Precisamente 'há quarenta anos, ou seja, no dia primeiro

de maio' de,: 1922,
.

fundava-se na nossa pequena Canoinhas de

então, a Sociedade Beneficente Operaria, com a cicIa SBO, graças
a' uma pleiade de homens da época. De lá para cá, a pequenina
Sociedade de então, veio trilhando o seu caminho até os nossos

.ias. Não: podertamos, na oportunidade, esquecermos os seus

fundadores e' seus Incentivadbres da época, principalmente aque
les que já se foram. Fundadores: Carlos - Stange, Frederico.Quandt,
Francisco Nicolau Fuck falecidos, Otto Hoffmann e Jacob Fuck
ainda permanecem,' mercê de Deus, em nosso convivio. Não
esqueçamos, tambem,' ps seus incentivadores e posteriores diri,,:
lentes, os saudosos Rodolfó Knop, Kurt Mende, Max Elhke, Max
Schindler, LuiZ, ['Boerlitz, -Alfredo Mayer, Paulo Wiese, Paulo

'"Ritzmann, Manoel Fernandes Luiz, Sízenando Ribeiro da Silva,
João Wordell >e, .outros. Não devemos esquecer, igualmente, o

construtor Wendelino .Klock que veio tombar, perdendo a vida,
trabalhando naquele colosso da praça Lauro Müller, que hoje é
o cartão de visita da capital do mate. Bem se houveram aqueles
,fundadores e demàis continuador.es da grande obra. Que o seu

dinamismo se empregue nos homens de hoje, para que realmente
• Sociedade Operaria s�ja aquela dos seú� sonhos.

Salve primeiro de maio de 1962.
,

.

Esta é 8- homenagem sincera da Radio Canoínhas.

o Grupo !sc:�I�r 1/João José de
Sousa <Cabral'! '.:AGRADECE

Ao Revmo. Frei.' Elzeário,' DO. Diretor da BIC,
agradecemos cordialmente o significativo e primoroso
presente dos lindos Crucifixos que vieram completar a'

ornamentação de. 3 salas de aula.

A Diretoria e �s dístíntas associadas' do Clube de
Bolão "Primavera", agradecemos sensibilizadas a expon
'tânea oferta de Cr$ 775,00 em beneficio da .Caíxa Esco-
lar do recém- instalado Grupo.

Canoínhas, 4 de maio de 1962.

A DIRECÃO E DOC�NCIA.

PREfEITUR'A MUNICJPAL DE CANOINH-AS
COBRA'NCA DA DIVIDA ATIVA..

.. �,

o .Sr. Prefeito Municipal convida os Srs..contri
buintes

..

em atraso, relativamente a impostos, Taxas e

�alçamento, a co.nparecerem perante à Tesouraria Mu

niCipal; .��irh atenderem a esses compromissos.
,

Ai, �bbrança judicial dessãs dividas em atraso será
iniciada déntro de 30 dias a contar desta data, na con-

tõrm(dade com' â legislação em vigor. .

.

.�.

Canoinhas, 4 de maio de 1962.

DI:� JOÃO COLODEL Prefeito l\4tinicipal
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. Polícia Militar
3. Batalhão Policia Militar

,

, '
EDITAL

,....
'

" \ .

I :...;...:' Xo.roo público a quem in
teresser ·P"Stl8. qu- se acham
aherta« Olt. iléde do SO•. Batalhão

. de' Policia' Militar, em Canoinbae,
ai

. iOlcrições para o ingresso Dal

filpiral da Policiá Militar,

II - OI
-

.eandidatoe deverão'

lati�fazer OI seguintea requíeitosr :

. a) - Ter DO mínimo 21 anol

e no máximo SO anos,

b) - Ser aclteieo de preíerência.
c) - Aprelentar:'
1) Certificado de Relervilta de

1·, 2·. S· ou Certificado de hen9�0.
2) Certidão de Nascimento•.
3) Ateltado de Conduta.
-4) Ateltado de Vacioa.
5) Quitação Eleolar.

III � OI elementos iulgadoa in.
capazel definitivamente pelo E.
xêrcito Nacional. poderão ler IU

bmetidoa a novo exame de Saúde
Deite Batalhão; e, le aprovados,
Doi teltel Intelectueie e Fiecaie,
serão incluidoa imediatamente.

Caucinhas, 25 de abril de 1962.

, Wallace Capella
Tenente CoroDel Cmt. do S· .BPM

-

Registro Civil
EDITAL

Pedro Veiga Sobrinho - O
ficial do Registro Civil Interino
do Município de Major Vieira,
Estado de Santa' Catarína, etc;

Faz saber que pretendem ca

sar: Ramiro Pereira e Alaides
Vieira. Ele, .naturel deste Este
do. natural deste Estado, nacido

,
em Mafra, no dia 29 de Março
de 1928,' filho de Antonio Pe

reira, falecido, e de Dona José

pha . de Bairro domeciliada . e

residente em Santa Cecílíe, nes
te Estado. Ela, natura deste EII

tado, nascida em Tamanduá, nes
te IMunicipio, no dia 15 de no

vembro de 1932 'filha de' Be
nedíto> Antonio Vieira e de
dona Etelvina Alvares Vieira
domiciliados e residentes em

Santa Cecilia, neste Estado.

Apresentarem os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

}-80. Si alguem tiver conheci
cimento de existir algum im

pedimento legal, acuse-o para.
fins de direito.

E para constar e chegar ê.llte
ao conhecimento de todos lavrei
o presente qu� serA afixado no

lugar de costume.

Major Vieir�; 24 de abril de
191)2
Pedro Veiga Sobrinho. oficial.

do Registro . Civil.
.

. 'Proibe entrada
em ' seu terreno

,

. ""_
.

'A" fam}llà "Pacheco Miranda
Lima. v� pelas nOSS88 colunas

proibir te.rfuinantemente a entrada

'(caçada!, e pescadas) em seu ter

reno sito. em Xarqueada, marge
ando .

a linha' ferroviária 'e aos

fó);dos com o rio Canoiohas.

Aos que forem encontrados ca

çando ou pescando, serão toma

dos. 08 devidos nomes e levados
à 'autoridade Comoetente para se-'

rem punidos cODf�rme lei .

: Portanto, os que não quizerem
se. eocornoclar. fIca expressa esta -

3 li:; fomuDica<;ão.'
: I

Romances e Livros
CASA ERLITA

OUTRAS
(GESSY)

LOS' GAVILJÜ�-Éé DA �
PANHA, . apresentaram-se ano

passado em São Mateus do Sul,
Até aí nada de ....';'Oovo. Mu
acontece que um >'8migo mel!.

daquela cidade. escrevéu-me
pedindo para que .Ihe a·mallIJe
a data em' que e.sta orquestra
t.aria sua apresentação Deltll
cidade, porque, segundo palnraS'
suas, foi "maximo" que: .,iu até
agora.

.'

xxx

Fi-::arei aqui., Boa tarde e até
aproxima' semana... .:

.- ., ',:i.c·.·· t,:

UMAS .&
. Comentava-se francamente na

cidade, as fl"stividapes:·q\,1e. iria
realizar a S.B.O. para ri dia 1°.
de Maio, tendo' um dos seus

Diretores inclusive, anunciado
a orquestra para esta data. i

Infelizmente nada disto acon-
I

teceu.
x.x ]I"

Vem sendo dígn,a de nota a:
atuação da Diretoria do Clube:
Canoinhense, imprimindo. úma
nova vida à sua soeíedade,

xxx

Seguiu a Porto Alegre o sr,

Castro Pereira. Confidencial
mente, me contou q-ue 'foi
especialmente rever seu velho
amor deixado naquela Capital.
Eu hen Rosa?

: ';t':' \v:"1 :\ :.'.;;' i

Ginásio Sta.Cruz
Em sessão sólline antecipando'

x x ·x
: .' âô

Dia "de Tiabaliiô,' Co Grimi6
.

Bela, elegante e simpática a Estudantil "S�nta Cruz" ej)re·
Srta. Stela Nader, em todas as ,sentou o seguinte programa: :

suas apresentações sóciais.·· ;·t. _: Canto do Hino. Naci6.p.I,
�, x x x pelos presentes; 2. - o' Dia dó.

° Senhor Herbert Ritzmann Trabalho,. por Nery Krai1ing;
trocou de idade, oferecendo um

3.:- Poesia, por Mário 'Bih�k
"alto" "drink" aos seus ínumeroa da propria aut,eria; 4. - Tr�Clio
amigos. Desta' vez o encontro Musical, por Adio, Silvinp e

não foi as DEZASSETE horas: Nelson; 5. - Poesía, por Cerlos
Roberto Bcstelmann; 6. - HiJ;io

x x x do Operârío Católico; 7. - Poes.é�.
Hugo Peixoto de residencia pc.r Luiz Valério Silva; 8... •

Poesia, por.Celso Buch; 9, - �
palavra inflamante. do. senb9t.
Prefeito Municipal, sobre a' data'
alusiva; 10. - Canto do Hino

- da Bandeira, por todos os pre-.
.

sentes. . ..
>

° Presídente .. do - Grêmio,
agradeceu ao seÍlfiot Prefeito
Municipld, ao Sr. Lineu Rocha,
Presidente do UCANES e 80

Sr. Professor Bertholdo F�iten
. pelo ato 'da presença.

nova.

xxx

Feliz da vida, circulando com
seu carro novinho em Folha, o

Sr.r Francisco Zaziski. Aviso aos

seus amigos, I dá carona sim
senhor.

:

xxx

Outro que anda namorando
um pé de borracha com pottas
é o Sr. Darcy Wiese.

xxx

Numa destas proxímss edí- (

ções, talvez 'tenha o prazer de
anunciar a presença de Miss
Santa. Catarina para, o dia 6
de Setembro, no baile de ani
versário do' Clube Canoinhense .

. Vamos aguardar.'

Foi a la e
• sessão solene do

'Grêmio EstúdariUl "Santa Cruz",
,. :-i

"

( ,_

SÁ IA 5', ':':�Itim�, moda

{!,(J,fsQ, .�:tlita,
;� I " ,,_."

. � ,

,--------------------_.---,

Cine Teatro Vera Cruz-
APRESENTA:

HOJE á. 20,00 hora. -. Imp,róprio até 14 anoll

COMO MAT'AR UM. TIO .R ICO,
c/ Charles C�burn, Nigel Patrick � Wendy 'Hille�
A familia era toda "I;3IRUT�" e desej,ava enriquecer

a todo custo

DOMINGO à. 14 ho�a. - cen.ur� Ii"r�

CpMO MATAR UM TIO RICO

DOMINGO
i. 17,00 hora.

• Imp. at� 14 ano.-

à. :20,00 hora.

ONDE COMEÇA O INFERNO
c/ John Wayne; Dean Martin e Ricky Ne�son

26. Feira - ã. 20,00 hre•• Imp. até 14 anol • REPRISE

3a. feira - à. 20,00 hora. - imp_ até 14 ano•.

OS REIS DA BAGUN,ÇA
c/ Huntz :Hall, Bowery Boys e Hot Shots

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

HlLH.& 00- PAVOR
;�;-3.."'f';i..t·�;,;:.-. .'

ci :':Richard �1ltr.��d, .�aqleI8 lJuncan e Lt.slie�· Bradley
--,�.i!.��;�t���· , :.J

5a. e 6a. Feira - á. 2QJnÕ�1l,9r•• - Imp� até "14 ano.

A 20 MILHO,E2S".D-E,-�iEGUÁS'
DA TERRA';'''-

,

l
c/ William H'ppper e Joan Taylor

.. '�M9q"�'J I �.t,ez:r_a-aB,�.; ;ipvade Ia terra"
.. ..

_<._.·_i.__'_:__.......#
I,� ..
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'A.grad�cimento
vi.

.,
'J'enqó recebido d� Assocíação doi Servidores da

'. \J1,Jstiça do Rio, Grande do Sul, o pecúlio isntítuído em
.meu favor pelo .

meu ínesquecivel filho ALFREDO PE-
. ,RElHA. pecúlio este no,' valor de Cr$ 80.000,00 oitentk
míl" cruzeiros, venho de publico e por este meio, externar

... }� 'pi�u,�.:.sincer9� agr�decirpeliltos aos
'

I?iretore�· d'Aquela
ASsocléiçao e em partlc\)la� a sra.: Nereída-Cherem Côrt�,·
pela prestesa e solicitude! com que trataram' o assunta,

. �or�.an�o des��, forma" a i liquidação, rápida e' isenta d�
'�lÍaísquer en�raves ..

Bela' Vista do" 'Toldo, 4 de maio, de' 1962.;; ,

l'
.

- ,,1.
- -.

....

" Auiu'ta' RQeder Pereira.
�;. � .J. '.�- "

.

I'
:

' :
.

�

"
.

. ;-

, I

(

_l

: I

;. ;

'Refaça suas
,I .....

, '.

e A F "É;: �
. .

, ..
_

. .

f �

-.:-- .. .t, ;1' ;-;

TorÍ'ado� à .i\r q,-énte
k . sall,.oro�()i:��é·a ultima gbta ';

Rua Pa'ü'la� Pereirà' Telefoné, 241
\ ....

, '

� ,.BIG e grande. ,Z mas em' Canoinhas

.,B.IG 'é, 6' rrie.lhor café
n! . 1

/.,
.

'i.,:t
.. '�

, " Alqueires' de 'tefras kitu�das no .p�rimetro urbano'; da
"

cidade de Major Vieira, area cercado, inclusive' uma casa·

résld�encial mobiliada; malhador de 'erva maté (ba.rbaqua).
pajois, mangueiras, completo' aparelhamento para,a lavou

ra, estando taínbem a vendá mais ou menos 70 cabeças
de 'gado de �ria' e trina guinas"

Preço a combinar. Tratar com o sr.

'Pedro Allage <'

no local ou co'm o sr. José Allage, em Canoirihas.

para· ,seus",lmpresS05
Impr�ssbra ·;·OU.' ro.. o,' •. _,' "

...

Ltda.
.:;;-

,

trRlhHAOEIRA

Edital de Noti
ficação dos .Ju
'rados sorteados
U doutve Reyualdo RI,ii! *U68

Arve•• J uÍz de Direito �1" ij,jwai'·
ca de Clio"inhal.. Eltado d .. San. '

ta Catarina, na forma' da ItL ete.

Faz laber .01 que o pretÍente
vierem, ou dele conhecimento ti.
verem, que deaigouu '0 dia i: vinte
.e' trê. (23) ds maio próximo 'ao
trante, ál, H hor.l, para ti ióilt8'
fação da 2,' :Ie••ão _.ordinária do
Tribunal dôl' Juri delta -comerce

no corrente, ano. Proeedéudo ao

sorteio do•.. vinte ii um (�1) .Ju
,rado. que. deverão lervir . 08.me.�
(ma leilão. foram -,orteadoa os .cí ..

�.adiol .eguiotel'
..

1.) Antonio Seopel; Z.) Domin
gOl Coelho;' ;3.) Evaldo Ki'eill; 4�
Edüatdo de AIIh�ída; 5.) Edgard

'. Aleixo Maye�;. 6.}. Fernando ....Frei
ber�er; 7.) Fernando Rocha; 8.)
JOllé Stoekler. Pinto; 91) JOlé Tb

.'

Ko'hler; 10.), João Wundeilicb; H.:
Jair çamp0!l Côrte; 12) Luis
Fernando Freitas; 13) Leonel Ba-'

i f.(eIQI '14.) Mario Artur
. Ee�ratezzi

}15') Mario de "Peulà Soarei (dr.)
16.) Narêiso Bartnik; 17;) Rimoo
Seleme; 18.) Rafael 'Búe!ng; 19,)
Reyosrdo Oreatani, 2u. )·Waldemar.
"rande.: 2l.) .'. Zeno de Carn.lho·
Zippel: '

.

..A todoll OI quai.. a, cada um

<de per IIi, convida para compare·
çime!lto DO dia, hora e local .'

lU·

pra deaigoadtill, sob ali penal da
lei. Para conhecimento de todoa,
maDdüu passar o presente que le.

ri; afixado no local do custume
e publicado na imprenla .lo.cak,
Dado e· passado nea,ta cidade de
CftDoinhal, aos vinte e lire. (23) .

de abril do aoo de mil novecento•.
e lelaenta e doia (1962). Eu Ea�'
crivãQ o datilografei e lIubsorevi•.

Reynaldo Rodriguel Alve.
Juiz de Direito

Eitá coof('ríne o original afi
chado no l,ocal do cOltume. Data

lupra. O elcrivão Zeoo Beoedito
Ribeiro da :Silva.

.

Assine! Leia! Divulsue J

Correio do' Norte.

"VENCEDORA
,

,

Para Trigo. Atroz. Milho. Feijão� etc.

:
,

,

'"

... Representante"\nesta praca
'W·alde'rnar· Knüppe'l

1 �"

Editarae Citaçâc cem O

prazo de vinte/(20)' dias
{) Or ReynaJd(, 'Rodrigues

AJ�e8. Juiz de Direii� da Comee
cs. de Cenoiohes, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, etc.

. Faz saber a. sra. Benv.inda
Franco Gonçalves. residente, em
lugar incerto e não sabido, que
por parte de Josê, Barbosa, me

foi apresentada a seiuinte petição:
Exmo: Sr. Dr. Juiz. de Direito
<.:Ia, /Comarca. JQsé . Berbeaa, bra,
sileiro, casado, oper4rio. residente
no Municipio de Tril .Barras,
desta" Comarca. por. seu procura
dor iofra assinado. vem' a presen-

, ça de V, Exa., afim dé upar, e
requerer o �eguillte: 1.) :- o, r�
querente te.n sob sua gu�rda o

menor João Vilmâr Gonçalves,
nascido no dia ta de outubro de
1956. filho do

.' f.lecid() , Faquelino
Gonçalves e

...
de D9na Benvinda

Franco Gonçalves; 2.) - .Que a
.

réferídà
.

Benvinda Feaaco Gon
çalves, ap6s o falecimento de �eu.
marido, deixou o referido menor

co'm o requerente, ausenta'Ddo,se
deste Município para lugar igno-. Estll. -coaforme ; o ,0tJsinal. do-
rado; 3.) - Que. desde. aquela .' que .doI,1Je.
época o requerente tem sob seus

.

Data ,supra.
'

cuidados o mencionado Joãd Nil- .,' ;+�iden E Seleme
IRar GonçaJ"'e!s, ao qual vem lhe .

Escrivão
prestando toda a assist8nçia,. isto
é, habitação, alimentaçllo., '9'estuá-
rio, 'etc. 4:}. ..:.. Quer. por isso, /0
peticionário. ser nomeado tutor

,
da aludida criança; neces!lário ••.
porem, que se .f�ça antes a' de!'
tituição patrio. poder do' qual
ainda é detentora a mãe do me-

nor em. ,causa. 5.) .

- . Segundo o

disp&sto no artigo 395, número
II do C6digo Civil, "perderÁ, por
áto judicial o patrio poder o pai,
ou a mão que o deixar (ó menor)
eio abandono". 6.) - Esclarece
o peticionário que' o unico paren
te do mepor abandonado residen-
te nesta Comarca é seu 'av& pa·
terno, ,o qual por 'contar com ida·
de bàstante avaD�aa

�

enio poso
suir re'cursos pára J,)/' sustento do
seu néto, nio pode�lexercer a .'tu·
tela. Nestas condiqõe•.

·

Ilp6s a

justificaçio dos fatos acima Dar.
�rados, com .... te,temuóhas abáixo l

arroladas que . compareceram in-
. dependente de inthnação ..

e ouvi.;
'do de respeito o Dr. PromQtcr

· Público da .Comarca e feitas ain·
da .as citações legais. requer o.
Suplicante que, por lentença ju-'

, dicial' seja Do� Benvinda Franco
·

Gonçalvel destituída do psttiá
"

: poder de leu filho Jo�o Vilmar
l' Gonçalves em. segliida nomeado o

· requerente 'tutor do ai'elmo. tudo

!

Negócla� .iRendoso
'. Importante Firm.. desta ci
dade, desejando ampliar 'seus

negócios, oferece bons juros 111
.

quem emprestar de Cr$ .

100.000.00 a Cr$ 1.500 ÓOO.OO
por um ou dois anos.

/

O� juros 1serão pagos men

sa,lml-ntp Negócio / rendoso e

garafll.ldo.
,

Carta. por fayoi ao '.eguinte
endereço:

J

MINISTER • Caisa Po_tal,2
Canoinh<ts, Sta ,Catarina.

.To�ro Jersey-
Vende;se

,Um touro �,. puro
cf'pedigrée.

' "

InfoJ:1moções na

Associação R)lral ·de Ca-
noinhas. 2x

na conformidade' do' dispêsto 1\01.
artigos 406. nO. II e 4111, nO. 1.
ambos do Códiso Civil. Têrmp.
em. que. P Deferimento Cenói
nhes, 19 de fevereIro de 1962 .

<a> pp. Faulo Car.. lho. Coladas
e devidsmente 'Inutilizadas.. estam

pilhas e8tad�aill no valor dê- .' Cr$
12.00, inclulive Tua de Saude
P6bÍica. Teste"uilobIlS: - Leecâ
dio Pacheco. Wald�mar Bischop,

. amboa brasileiros, casados. funcie
náriOà p4blicos, residentes . na

Municipiq de. l'r@s Barras. Dllt.
8Upr.� Já)' Dr. Saulo C�rv.alho.
O presente edit"l será ,afixado .00

lugar
. de costume e

. publicado
. dual ,v@zel!! no' jprna) local ,óCor_
reio,

. do ,Norte" e uma vez no

"Diário Oficial. do Estado" Dado
e passado nesta cidade de Canei-
nhas, aOI '9ito dias do mês março
de

.

mil' novecentos
.
� sessenta e

dois. E;u, Z�iden É. Sel,eÍne. �;�
crivão,., o subscrevi.··

' .
.

.

,

,Reynal'do Rodrigues Alves P

Juiz de Direito

Vende\se
OU ·troca-SE?

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

D\l�s . (2) datas, nas ime.

diações da tricolin- com 800
m2 cada.

Tratar com'

Rachid Seleme
ou Norberto Dom.nico
forie 262, no horario
merciàl;.

co-

2x

� ",
-

�

Lª� ;par� c';TricQt
Casa Er,li:ta

. ....,.{"

.... Pro'prieda�e
Vende-se uma no' Alto da.

Xarqueada com uma casa

: de 7�12 mt. com 2.000 m2
; de terreno cercado,. próprio
para uma ... granja .

.

f Tratar co� o proprietário
Senhor 'Eliseu na Barbearia
Barcelos, à Ru,a· Eugenio de
.

J. \ ,_

Souza.
'.

�

l'i.PC:
iO

'.

'"

/tJ
�.O
...,

._;

III
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cteRREIO DO NORTE
."..-

, .. ':.- ."4"

5.,5.1962

'�-:-:-"'::':-.::r:� '.-:::':,,,<:c ����.:;�.;... -:--::::�--:--':::._"" �;"_.::

Sociedade E5PQrtlYª'i!,,��(r�4�iva. Esp�rança �V5 N:,O E�S,E
"

. :) I, :;k;:��;'I::'s(bdNVrrE""" ; i!
I !N�{ lot��metit�' Dzrevieski,

Te�6s .a(:ir�;�. ��,,Ú�fação em convid�r os senhores Socios '<iteUrar·'sen"oP�d()eW5,ioeod,.,ad�s: umda ,em
tící

" 'd
" .'

'd T'IRO A-O REI
.

S
., .mz cerca a casa

; p�ra par ,�C::l'p�re� ,os :.(fe�t��ps: ,o. .' n. '. que. esta
.,

o· recenteme�te construida � Cr$
eíédade fará reahzar no -pr,o.�ql(), dta 5 de maio, com o seguinte. 180 000 00' ut a e t d

"proga'ma. \
"

'i
,

"I'"
"

r-. ,;'� , ,r, "

m erreno e

';,' .

"

. '.', '

, '

'

',,: '/' ;' \'" . 400 m2 tambem cercado e com

I,' ,

As 14: hora�, desJ;I�e: dos atiradores, partindo da Séde
casa _ Cr$ 13000000.

" para recepçãó do Rei e Ra�nha' atualmente em trono. V.'. .

""'. .'. "

,
.: . er e tratar no local com o

Em s_eguJda dl�puta �e Tiro, ao 1lvo, para o Naya Remado. proprietário sr:
.

A noite grandioso batíe.
,

PEDRO CARVALHO MAOSKI
Pelo seu comparecimento antecipa seus agradecimentos

'

A Diretoria
Nota ...::....' Os 'festejos e baile serão' abrilhantados por

otima Banda Musicafde 'São Bento do Sul. Ix

'Reservas de iúÍesas" p�t8 ,"� baile, na séde com o sr. Láuro Michel,
,

'.

'.'\' Ó :'::. <.' '·i/ ":"';!'_ ,.. .

<

•

�

, ,;,-'!"'"-----�.�����------...;..-------.-
';>,�:'

.'

Sociedatj'�/ :ée!neFice'�te< 'O'peraril
Assembléia' Geral Extraordinária

< ••
' ',De ordem do ��r Pr�.idente .e em' conformidade com o Artigo-

18-•. dos estatut"(). 1l00iái'l. convido OI irS .. As.ociado. para à Allembléiâ
.c'·' G�ral ExtraordiDll'rill; 'qhe lerá levada a efeito em data' de 29, de
:'abril, pelal:lO (dez) horal .da manhã, na sêde social, com a seguinte
,',. "

;. "ORDEM DO DIA
"

"

'

a) � !\_utorização a, Diretoria para a venda 'de uma (1) c,ala
'�de _lD,adeH'8" construida nOI' terreno. da Sociedade e que servlu de
IMe provilória. "

' -

.

"

.

b) �:� Fixação do preço minímo para habiliter-se à oonoor-
rêneia. ''';, .

.

.

c) - Aumento da, menealídades e diversos . as,untol de
interesae sociaL,

'

.'

'OBSERVAÇÁO ....:.. Não httvendo nUmerC) legal na hora
J

de.
aigna,dai a' assembléia fúncionará em segunda convocação, trinta
minutos mail tarde, bom 'qualquer numero de preaentes. (Artigo 30°.,
§ Unico. .

..

.
...,' "

.'.

Cenoinhas, 10 de abril de 1962.
»«:

:,Osvaldo .Keeh � .Se�ret'rio.

. Associação' dos" SerVidores da, Justiça do Rio Grande ,do Sul.
lucleo 'S.cial de Canoinhas,. S. C.

, Comunicação
À '

Delegád�; do''t�1J.'�1�6 loeal da A. S. J., tem a satisfação
de tornar público que,' êfif 'data � dê 'i16 do (corrente, por intermédio
.dO: Ballco NaclonElI do ,Cdmércio;' Agencia desta' �idade, foi

"

pago
a sra. Dona.: Aug\l�tQ �Qeder Per�lrall a quantia de
Cr$ 80,00_0,00 (oitent�'mil crüzeirás�, referente ao, peculiQ social
instituido

.

em
/

seu favor pelo nossá e��associado' f?r. A.lfredo
Perel�,a. tràgicam,ept� des�parecido'em data de 20 de janeiro
do corrente ano.

.'

"
, � este o terceiro pecúlio pilga�qü't_,;,': nOS�'f ""ssocla-
çtio fez no Estado de Santll Clftirina, em menos de,', dois a008,
motivo pelo qual, 80 fazerll)os a' presente comunicação" élE;sejàmô't�'
tornar público o nosso sincerO" agfalie,cimento. ' ,

'

Canoinhas, 16 de abril, do 196,2: ...

Nerélda Cherem' cÔrte
Delegada do Núcleô Local da A. S. J•.

Frigorífico' Canóinnas -S.
(em organização)

AVISO

A.

Farmácia Santa Cruz
Grande e yariado .ortimento

de medicamentoe,
' '.

Rua Se9ado/ Felipe' Schmídt .,
(lia lado do I.A.P.I.) /

Conlecções . finas

para senhoras

'Casa Erli'ta

,
Ix

Aviso -, Proibição
.

.Os abaíxos assinados vem

pelo presente tornar publico,
que acham-se proibidas
quaisquer passagens, pesca-

.

tias ou caçadas \ em seus

terrenos situados as margens
do Rio "Canoínhas em Monte
_Castelo, "'por motivo de pre
juízos, '

Os infratores .serão puni
dos perante 'a Justiça.',

'; ·1;
• , .. - .. - . .

Estefano -Zavitskí
josé Cruz'Veiga
MigueL Topovicz' "

'José '�o&p;,' qonç�lves 1x "

Churrascaria 10 B A L
, d. PAUL�,)ARSCHEL '

Um, bom churr.asco,
qualquér bora.
i.' Rua Paula Pereira, 774

a

'Proibiç"ão
...9s abàixo ,,' ,assinados.,

pr9prietãrios --c de terreno�
sitos �pl Parado�' proibem
caçadas e pescarias em vir·
tude de prejuisos causados.
Ernesto Noernberg' 1
Alexandre Knopp
Vva. Ruth Gonchorovski.

.

A Piretoria Proyióda ,do FRIGOalFICO CANOINllAS
SIA.' avisa a' todos OI' s�bjCrjtQrel 'de 'ações delta Sociedade em Norgaóizéçãà que "airi'dâ 'oãõ detl:dlli�aram no ,BANCO lNCO S/A. ai " OSSO Bar,;
tJ', (tr.ê,�.:, primeira"· pre8t'açõet;· 'para que o facam im(!reteJ;-ivelniente ;

"

Oaté o dia 39. al?l- eqrreote. alim d� cumprirem.�, exigêoci!l�,·Jeg8il" de BALlLA DAL B
�ara a.:(��d8Çã� �ll:i;�,oci�da,�e�:

,", '
,

.. ,/��,;t�r?.;_" Bar Café 8, Chluras,ca.ria
, I, .outrolllim! l«:llieita aOI,g�e.lle intereslarettf'na' lubllcrições de Bebidas na�ionai� é' estran-.
açãe., que procurem.' aotel do dia 5 de maio proximo, aOI portadore. geiras, conservas, balas, frutas,
de lilta,. "

1
' salsichas, salames. etc '

,

FRIG�R FICO CANOINHAS S/A. , Rua Paula Pereira. Canoinha.
Ali. FranCISco Wilmar' Friedrich Arno Court Hoffmann

nova, remessa

, ,

Adubos

, ii

Frigorífico Canoinhas S/A. Em organização
.' , Assembléia Geral

São éonvídados os subscritores de açõe. do Frigoriliro
Canoinha. SIA, em organização, para comparecerem à Assemblêia
Geral a realizar-s,�, às 14 horas, do dia,5 (cinco) Ue maio ao
corrente ano, na' séde dá Assoeíação Cômercíal 'fi' Industrial de
Canoinhas. à Rua Vidal Ramos numero 736, na cidade de Canor
nhas, Santa Catarina" a fim. de' deliberarem sôbre a seguinte
ordem do /dia' " .'..

.

,
"

, ,". . ";, . ":

1 - Encerramento da subscrição de açÕes;
2 - Aprovação' dos Estatutos sociais;

.

.

3 � '�prov:ação das contas i.{$to-s. praticados pela Dire-
, tona Provísóría, empossada em 5· 2·1962. .'. '. '.

.

-l�:- Eleição �â Diretoria e Oonsell?-o, '.FJ;s��,,; ; :'1;' ..
'

� 5
_

- Diversos assuntos de interê"ssé:"dª nova' soCiedad.e..

, ...

Nota: Não havendo compareciment"bi "legaF;'pa�8 funciona-

meqto da Assembléia na hota acima marcada, a mesma instalar
se-á, uma (1) hora maís tarde com qualquer l;I�mero de subscrítores.

Canoinhas, 23 de março' de 1962. ','" '.'

.

.

'Diretoria 'Proviá6ri� .: _.'
.

,,'.Jb
Franei.co Wilmar Friedrich

. Ár�;{:'éóri�t,':IloffmanJ/ 'r-
I

I.' • -'�. � .".<. � ..

"'i'-:'
. ... ,

.

São Paul().Maeife ,SjA/'
,

FILIAL: CURITIBA
FERRO PA�-<\ ,QUALQUER FIM E QUALQUERc.BITOLA','
CHAPAS PRETAS E GALVANIZADAS .. GRAMPOS PI � :
CERCA E ARAME _FARPADO HOLAND�S • ,:ARAME!' [,
GALVANIZADO E 'PRETO RECOSIDO-. FITÀS'� TUBOS" i
PARA CALDÉIRA " llAPOR E GAZ -' 'l'-UBOS GALVANI�\ ,

Z.AQO,S, - CIME�TO BRANCO .�: PORTLAND ' 1

REPRESENTANTE EM CANOINHAS
.� o

•

•

o· � I

ITHASS 'SELEME'
,

,

jl

Dr� ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGA00

CfVEL' - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Vldal Ramos, 310 -' (em frente ao Hotel Popu}ai)

José
.

Yvan da CosIa
,'Bacharel em Direito '

..

.' '.li

Advocacia em geràl, especialmente érihle···

Praça O.r. Oswaldo d'OJivelra - Fones 236 e 314"
CANOINHAS -_ Santa Càtatina '

'

- , ....
.,

' �

...

............_-..,jI

A
V�n'dt-'se na Loj. de Móveis de

VOLKER VOLRATH 3x
,

'

,

, _

Ao públíc·o
, ,', .

.
. \

Orran�o Suba comunica ao povo em geral que mudou

.�. eltaciúnamento de leu automovel de aluguel para a Rua Sena

do�. fel,ipe" Schmidt, ·ao lado' do Café Expre.lo•.atendendo pelo
;' llelefóóe 216;' '", :

1 :I'

" 'Bem no coração da cidade

CASA., DO ,CRIADOR
de Carv�lho & Nascimento, J.,tdà.

'

• \ _.
'I

�

PRODUTOS" VETERINARIOS E AG:nICOLAS
Vacina. contra a Peite Suinil. Batedeira:' c6ie�a e tifol dai

avel. Carbunculo Hemátic_o e Siotorbáti'co do'. bOvino., 'Vacina pre.
para cereais, em �geral, venti!.!, é..curàtiva d? gárro�ilho j08 equinol.

'

diretamente. da fábrica.. .. Sail.-'MÍI:;lerail e antibioticol, para a fabricação de raçõp..,
i' .

IDClullVe .farl;�ha: de carne, de' !lIIOI," de laugue, e outrol ingredieotea.
"

hepresen,tante nésta Praça:' ; Ração- par.' é:l�n.rio. ,

' :

. .

'0 :'�
o·

.

.

.J ';�.L,· I_o 'o
•

-

" J.

Walde'm''ar' >, 'K'n··u·"p''''e',...-.' ....•.�/ .um variado e.toque de adubol e inleticidal pára OI d�ver"ol
'.

"

• ..,
.

C 'flOI agt'lcolal.' '."

: .

'.::", '.

'

,
.' ."� .,' , .. '

' "

'/ '

Caixa'.,Postal 92
. ,-.'

.

.

SODA, CAUSTICA

�AU ESIALTB
EM XA'RQUEADA

Vendem-se ótimos lotes 'residenciais e próprios
: ; pára chácaras� Vários tamanhos ...

Ver ,. trataF'com O D IL O'N P A ZD AD
(
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�
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J

,;: ANIVERSAR1ANTES DA SEMANA
Dr. Heneau Cubai. "Presidente

da Câmara Municipal de Canoi
, nRaR, Estado" de Santa eatarina.
no uso de loal atriboiçõel, e de

-, conformidade no dispoeto no art.
66 parágrafo 4°, .da Lei N°. 22 de
Novembro de 1.947 (LEI ORGA.
NICA' DOS MUNlCIPIOS) faz
saber ' qoe a C�m9ra_ Municipal
decretoo e eu promulgo Il seguinte

) ,

,r(;,

"I.:JNIVERSARIA.M-SE os srs.: Gilberto Riizmann,
Hoje: as sras. dnas.: Irace» Wiegando Ülsen, José' Pereira

lJJa esp. do sr. João Bedretchuk do 'Vale e LUIZ Krliguer; os
Sobro e 'Angelina esp.• do sr.. meninos: Karel filho do sr,

loaquim Dias Pacheco; a srta. Hugo Peixoto e Lourioal los«
"]t,ete de Paula e Silva; o sr, filho do sr, Leonardo Bre»; ai
Willy Priebe; a menina Maria, menina Maria de Lourdes'
filha do S1:. Ananias Petrint-

. (Ilha do sr. Miguel Proco
j:/(,yk; o menino Vulnir Elcio, Piak

.

fi,lh.o,(.·:dro. sr. Wa7,!-omiro Nouak. Dia 10; a sra. dona Viuva, Artigo 1° Fica elevado para'
,

v. B h I Cr$ 10.000,00 (d�z mil cruseiros)': Di(J, 6,' as sras. dnas.: Zilda Ana Kock . e ling; os srs.:
o auxílio maternidade instituído

�s'P. d(1' sr. Francisco Fernan- ,Raul, T_rtmlAe IUldven�"l T,Za'4fJfirlehs.: pela Lei Municipal n•. ·· 505. de 2tipa Luiz e 'Erna esp. do sr. o menino 1'0 O ruu o' t'J, de Junho de 1960. •
.,(jzistavo Straimunn, res. em l do .sr. Jacob Selemé.

.� i(:t4'ritiba; a srta. Yeda Maria Dia 11: a sra. dna. Cealia ,Artigo 2° A deepesa decorrente
Wi�se/ o sr. Sreimo Wa/d. esp do senhor Edison Kuroli; da presente lei, correrá pelsrverba
ma"nn/ as meninos: Relindes os srs.: Henrique Gonçalves, 9·94·6 (Amparo a Materêidade e:

I lu.,dite filha do sr. .' Osvaldo .1 'C:" G Ih e 'a Iuíaneia), do orçamento vi. ju1andyr rerreua e ui et»Werktz e Isa Maria' filha do me Mohr; os jovens: A.ldair gente, devendo ler suplementada
s1j; "Ney'S. �achàdo,.;· Ferreira e Joãa HiSiems; os em tempo oportuno.

:Dia' 7: as sras:'dnas.: Ines meninos:' Ilerhardt filho" do Artigo 30• Hevogam-ae ai die-
Frank e.sp. do sr. José Lauér, sr. Paulo Voig� e Willy filho pOliçõel em. contrário, entrando'
fluida esp. do sr: Gustavo do S'. JOã� f· Siems.

.

e.ta lei em vigor na data de lua,
,Thiem, Leonor esp. dd sr. An- Nossos cumprimentos com publicação.
If_tlo Alberti: e Càrmelinl! esp. votos de. felicidades. "'SaJa:, �.� �el,�é� '·,�Il." ���a�a'. 'do.: sr. Idalino F. Tulio; as

. Ml,llllCJPQ'í em 27 de AbU! d,e.l..962..

srtas. Maria Petrintchuk e ,,'.' '1', ;0' .T·';' .: ,'. ';, :'''' ,�, '

p �;,,,' 'j.;"
, lP�tj.�'T,,ºJ;:',as $1'S.:' B'linto;da 'O M·\ V··

' Â.I)fl.?r.Ri���!l,Cob,Qi:�.. el;�lii��pteRosa Mêf1e�és't{ �lvi,'tó 110.
.

e .' alor lelr�, 'iiq��. �!d��' :;;:i�;:��i���:��lo, �P';l;';:i #' ���tir ,�:i! li?(jn�t filha Ala, Feminina da voN �I
' .

ó
E n' "k'" 2; 40.. ::�r;o' 14.r'O

,

"Si(JlJla!t; o ,', .

;'. I.J"; v er;nent.no, �,<"E'(e�ln: ,... 0.
,

iiie"i�'o;�na" ·'filhq ao' sr. Major ,Vieira, visinho Jnuni� "

.'.
..

� i#�i..������.,"�:'" : ,���.
; �P4l;iiih�ti�,(lirs, . fmQ.��, .�.' clpi(), consider�do' com jüstiça,.

''':'�c:":: \')'7 "e i:X' ,i:"'. ::'T� t' ", 'o QG udenista de Santa Cata.c' .'
'. ..'" ..

,"

i� .!l?i(f: ·'f�:�(!,.;�.t llpn9: e.a�la , rina" -continua dando. mostra�' A IU'aa,: ;",,; c:'e��'4:.. �J!�j�f �ll,i�i:f�'.l!:,,'t�l) o evidentes. dp 8�� entl.lsi�smof ,�t' ",;ji (>�':�f1',i5' ';-,�;;�;�,
...�1Ç�'.·;'!�..."3���t;,�::,: r,.�:€, Ii.r;;.,�".':j.o.

'

.pelá cà.�panha �leitor.aI quê s�.. ,

.. ,�tJma.! �ô�p·•.le.. tJ.· tlistª.;.larlã.Of���:{i�
..

...: ,��/[;,�:a avisinha'. Uni gtúpo de senho-; i 8ªi.á' :'í;lifica '(f[ l\ê'i�Ú;;tin-,,��T'#.f!,
.

. ,,:tt.as� ,<.. ;(1. VtJ res e 'senhoritas" p�rtencentes. ! t'::"fi?: >","). r." '> ,,,- {';: �"i�r", .

,��a. ;-

.' ". �,;,{�.'I!i' :0..,�.. ··.al,.,)�B.:;.� as mais tradicionais fsmilias ma-�;· , p; '.���.'��:. �s é��
.

.",:�,�;ija-�aC'lO'i VBS "'_' ��en-e' '# "la �o '.' -, '... '. .

d' t'
.

b' ..-; , .. ; :;{., ,,;;,.,:,;:::' :f:>"'( U;'"/IiO,:", 'E<" jorvieiristas, tendo a frente a 0.,. seEVln. Q, am ,�m·.para:JP.l��...t..��...�.R..:.:.,;�. '.'.·�t�.·'�ittP..':dW.}��.�n...u0..<.. '.",�..
,

(lZ·.: f�gure imI?8r dá. simPáU.ca .senho- qualquer outra instalação.lq,�(1.., ya.��?s, ; t ��l! .'
o. sr. Haro , rlt� T�l'e!!!lph, Maron B�cll estão�g ·l5f!�.,t;� ... ,,'i'��� ) ;.""." ;'.,.:' organisando a Ala Feminina da Tràtar com

:; Dia 9: as.'$"�,s, d,n�s..�.Maria UDN, com a finalidade de pro- Viuva aertha Schroeder\;fl!"�i:it;eS:���1���f#'��f: ��:��s�:s ��m;:6:i:oc���A��tos Rua Senador SéhIhitt. 2
��, : - "-,', ';_ ".- .

\. :_ ,,,. ,�_J �' ,

-,_,., ,'," ',..
•

.
•

•.>_.
/. '

DRAGEAS .: ,
... -

, (

Problema energético estagna- ,: clonar. Somos g,ratos pelas d.
do. . Associação -Comercial . e

'

moradas provídencías da Dele
Prefeitura saldaram seus com- gacía

'

de Polícia, encarregada
promíssosç- enquanto o Estado . do transito... '

estendeu seu prazo pata mais x x., x
60 .dias. Existe por a,l gente E por falar em transito qu.. duvidando �ue o Goyernador" há tie novo com as bicic1;tas??

. Cr' cumpra a p�la,:,ra empe- ,Quarta feira ultima 8 camíonetsnhada.
. da Prefeitura andou' fazendo.

.>
x x :x: '.

"Jimpa'� ':'
pelas ruas, recolhendo

.

r-; Com as ultimas chuvas as todas as' 'bicicletas aintia nlo
ruas mais centrais ficaram ver- emplacadas. Teria o transito sido
gonhosamente intransitaveis.;. transferido para a alçada mu

e as estradas?? Paula Pereira, nicipal??
Felipe Schmidt e PacienCia que
digam. :/, ;. ,

:x: x x

x � :x:

Em Mafra a 'coisa está de
se fazer rir... o DER, 68,' reii-

Intençá movimentação nos dencía � foi encarregado da
meios poíítícos quando da ultima reconstrução

- da ponte inter
visita do deputado Aroldo Car- estadual. O engenheiro veranista
valho. A

.

correria nos meios arregaç,ou, as mangas e quase
situacionista foi das maiores. 'A

'

chutava fora. Ia inícíar os tra

presença do fógoso'paflaIIíentàr balhos'�em prévio entendimento
é incomoda·" para 0�"i�tég1'8nfes com.b ;

gove'rno paranaense, 'o
da d.ellaflnacia bandlnh� ptb- 'que cieixar.ia' a ponte com 'trso",
pessedista.

'
.

.

sito interrompido por mais d,e
:x: ]!: x um ano, A Imprensa Mafrense

v", � gldsôü"bâs:tante a' peraltice' do
,

Haroldo. com F,J:..., contir,llJ., engênhelro vera'nista... .' ,

sendo candidãto 'pétebista
. -

é

prossegue 'sua campâ'ilnfl' inte,:'
riorana, prometendo mund'o':e
fl,lndo ao .eleitor,do. �t� c�stls
anda distribuíndo. oltiD;u•.m��te
numa demoÍlstração de med9."
�O(iutlnto isso g Prefeito Colo�el
da de ombros' e ;não. toma co

nhectlnento de n,da.
'

.

.x :x: :x:

Conforme adiantamos, j(i estão
tratándo da aposentadoria do
"velhinho pessedista" com 67 Moises wm(Lupion de. Troia,
anos de idade e recentemente famoso governador ,mão lé,,@ do
no.meádo para polpudo' catg() °Páraoã.. depois de longo !,�li()'do D�R de Itaiopolis. :E: mesmo' :, fórçado (pela policia) re..
um governicho esse dós Ramc;>s gressa hoje à capital paranaen..

'

e c0';Ilpanhia... se, . acompllnh�o por seu chtfe
x x :x: JK.. Hoje' tambem dev(lrá ser

BV, jornal gov,er'Dista da rua-homologada pEólo psd paraonen
Getulio Vargas, transcreveu se a candidatura de Lapioo. ao

ertiguetes do Juju Ramos, dire- Sena,do da Republica nas elei�
tor do. Estado da capital. Do ções de 7 de outubro. A impren
amontoado de asneiras e men- sa honesta, ; dó visinh@ Est&do,
tiras serviu somente:.a �alhaç8da. ',está condenal1do ve�rpehtemen.·
São mesmo mestres de circo te 6 acontecimento que marca-

"

os homens .... soltam cada fria. i rá uma das páginas mais oe-

x :x: :x: gr�s da história politica do Es-

Q sinal lUminoso de transito tado 8d�iQistradC) pelo 8ustéro
único da cidade, voltou a fun- Ney Braga.

:x: x x

.. A história do leite em pó
"

álnda nijo foi contada direito.
Será???.

Ex-Governador
mão leve voltou

[::•••••••6•.-••••••••••11II1II••••••••••••••

,I.··:"�· "'. ".,;">.:,,,'.:.
•

"

.

(.
"

I'._ , ';, '�. f;'

'II, :', A'cucar ReFinado TamQYo ,I.

't" ..
"

'. •
\P�c()te de 5 Kilos Cr$ 195,00 I

II..

.,� "', �. \

Eis' algumas
. .

� .: )

,sugestões
I,,· 15 'd�'MaiO;

para o «DIA
I

DAS MÃES»

-Das
"

Lojas U.nidas L i·m ita da
, Rosarios I '

'M�ia� de Nylon para senhoras
'Rosas pêrfuinada�'"
,Gravos perfumados
Tij,elas .d�· vidro '"

,tiJelas Píre� pe9uenas

Cr$ 95,00
230,00.
41,oq
38,,00
.18,00
15,00

Garrafas para água
Licoreiros

'

..
Cópos plª�ticQ�' inq�ebráye�s
Baçias plá,stic(i" '.

'Ch�caras de Porcelana
Pratos de Porcelana

Cr$ 160j-oo
1:S0,00
33,00
72,00'
350ó

•

'. ,",.f", � ._';

38,00

:,' o;. "i',
,�- ';'-

Além destes 'artigos,
Já . �m 'exposição nàs

RUA' CAETANO COSTA, 553

uma' série de' novidades em ·tecidos, 'ro,Upas feitas, artigos para 'presentes em geral
L O J A,S UNI DAS'� � I 1'1; I T A:'D A�

'e A N () I N H A S
. "
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• "

Convenção
progresso
/'

,
Munic'ipal e marcha
',de 'CalÍoin'has e de,

em
.

busca da vit6ria,
, Santa Catarina.

realisou sua

para o

Estes são os candidatos do povo
DEPUTADO FEDERAL PARA DEPUTADO ,ESTADUAL

\

PARA

• �Y'
;

,
"

_oi
• � � "

?<""
�

,'" r�

Seleme
,\

Verdadeiro baluarte do progresse canéinhense; um

amigo certo nas horas Incerfas, Um candidato udenís
ta ,para ser sufragado pelo altivo povo da capital' do

mate e região norte catarinense.

Aroldo Carneiro de
,

cuja reel�ição será a prova de agradecimento de Santa Catarina ao seu verda-
deiro líder. Honestidade e Capacidade a se�viço de Santa Catarina e sua gente.

APOTEOS E.. .. Verdadeira,Apoteõse! II
A UDN de, Canoinhas realízou -quattafeí- -proposíção do vereador dr. 'JRe:neáu' Culi!às, fei

ra ulüma sua Convenção Municipal, em verda- apontado o nome, sôbre tódós 'às aspê_ctós
deira confraternização qQs, homens públicos da honrado do sr, J:OÃ'O SELEME. Estava eséolhído

'. 'cinqüentenária Cidade.: Contando com a pre- _assim o verdadeiro candidato do povo, homem
. 1 �l!Iença dos "Deputados ,AROLDO,. CAjlNEIRO .�a,:queJIl,cáb�rá ;aJ,esponsabilidade de receber

:DE; CA,RVAI,.HO E BENEDIT,O TER,EZlO"OE ,,o bastão de advogado de Canoinhas e seu povo,
CARVALHAb-" além 'de outros nomes ilustres da dás' mãos honradas do 'Venerando -Seu -Díto.:
vida política do Municipio.

'

iri(!gávelmente um :cpatrimonio moral da histo-

, , ;'Os trabalhos presididos .pelo . sr. Alcídío ria canoinhe�se. ,

Zaníolo foram conduzidos, coM' alto' espírito ci- "O candidato :·'JOÁO SELEME em vibran

-víco, tendo usado, da, palavra' diversos oradores, 'te:;! 'palavras, agradeceu a indicação do seu

J. ,tod,os -demonstrando. S�ll entusIasmo:pelo gráii- 'nome, fazendo �verdadeira 'profissão de fé par- ,

: de acontecimento, ,�que ':tinl:Ía 'comi> "thllllidade ;i tidád�: e " diz�Dao :que se eleito, fôr estará as

:�sRedaL�a, indicaçao çiô.J:8ndidatolt�udeniiltis)ilo . "§idens 'de:� todos os canoíríhénses, pertençam a

:pl'oximotpleito de, 7 de ,b�tU:bi;o.',' , ',quQ'isquér" lêgendàs: e pensamentos ...pelitices",o,
�.'

� ""'Após-feliz'e:l[plariatio�d�Dep�-t�do -AilOl:.- }liêli��, f�ze,p:do I?á�a _com' oSi"_�u�i�ipios visi

,DO, CARVALHO, o' problema de candidatos :i�1,t?S, ,Jn,Ult() �tq e�pecla� ia,�'M�Jer,Vlelra, �apa�-
", '"ao ''Senlldo "da<'(Répú'blica�'ficou" scbre-e respon-" duva, Monte C�stêlo, Tres : Ban�as e Itaíopolís,

,

'sabil�d!�� d�+Di�ete.r,i�: r-Regi,onal, !<9ue,,� r,�,��\do t. c' _��cer�ando ;{'a�'memoÍ'av�l;convenção ude

'hcije"e:,iâniaBhA em:fFlorianõp�l1s r'�m l.'Cdnven- nlstJl,f�epols de se- fazerem ouvir diversos ora-

, çAo Regional,'�estudará o Ílssunto. dores, todos aplaudindo as escQlhas feitas, usou

M ('d' : r»,

iJ �

ã ''''S' '1'" da palavra o Deputado·AROLDO CARNEIRO

°rlmen_��"."etPOl.�� <l�'<:'� �,,�, � t"d� e�e, DE' CARVALHO, que agradeceu-a indicação-
.em 'pro unciamen o ap auomo 'por o os -os 'd -'

d"

' (t". ," i:.o',,-', ,i', ':, ','II', ,;,_ '" h' de :
o seu nome, prometeu continuar segum o a

',presen ,es, mmeou por, aClamaçao o ame" e "-" '

'1' h d 'd: f -

t
A

ld' PI'AROLDti CARNEIR.O 'DE' CARVALHO �' à re-;' ��!lma m a., e, _e esa .aos I.n eresses ,�, v�-
:�l .. - i)�" '; Câ' : F'" d I o

\,
e' d

nomhas e Santa CatarlDa, cItando depoIs' OSI'

_ d
�IC�,�, ,p,ata,: :, r:n�:ra _

e �a.' c mo ; rCa- iriumeros ,Diretórios Udenistas do Es·tado·".q(Íe
" e���,8r,au I)d k�sl ��PltIr�CO��t' o. tPOivo, e

'A
a- ,

já 'deram offcialmente apôio a sua candidatura.
nomu8S "e o pana o

.

nor e \ ca ar nense.' S' ,

'

,

1;
palavras');do sr.I'JbÀo' 8éleme':'fOi"am"demorada- .

Clima ,de cópcórdia, tranquilidade e' '8Ihi-; 'I'

,mente:: '_'plaudldas, em 'maisl;uÍna"dérilonsti"a�ão 'Iade preponderou ';na Convenção Udenistad'de' ' �

"do alto ;"prestigio '"
d" .AROLDO CARVALHO, Canoinhas! em insbfismável de��)D!Jtrac;ão de.

junto ,a08 seus correlfgióQários. .'
que a,' �lorios� �gremia�ão politiéa maréb'ârá

'Dehtro da inaior cotdi'alidade;' em' visivel ;ms,is unida do "q�e nunca, em busca d�' vitória"
",' ,"; "d" ",-' "t-d.tl" f

-

'lh-d' ,que levará Canomhas a acelerar "seu rItmo de
.-prova e coesao par I i:lrla, OI esco' I o ,pos-·", :

'f
.

"

1 'S C'" l-i',
t

"

. "" .. ,;.
t

.; ) 'ti-d t "'u'd''é -';t '.:I C
.

h pr,ogresso e ara vo tar a anta' atarma (;) c 1-
erlormen e o can I a o nI" a ue anoln as" d' t'

",'

Td ti d
'

lt' d
- '

à Assembléia LegisIativa",do'�Estado'�'Como ,se �a 'de, rand�uI :Id,ad e
_

os u Imos olsd governos,E! 'li�8 :-�'ai'hâa '�p'or aclama..ão' op tu' 'qua,�?' a .JgnI a e ·Iqlpe.rava, �m, to os os atos,esp r v , 'W ,em or na admInIstratIvos. I' ,
" I

_i.

I
ADo 15, CANOINH!\:; , S. Catarma, 12 de Maio de 196� - N. 688

)

,
"

'H O J E,
:C<Q:f\JVENÇÃO R7BGIONAL

,DA' UDN
Na '''apital'''do "'Estado tem' ínícío hoje <8'CoÍlvençio Regio

nal Udenista, quando serão homologadas as candidaturas ;'da
agremiação" ao Senádctds RepúblícaDâmare Féderili efAssembl,ia
Legislativa do, ,Estado. Todos os Diretorios Interioranos estario
presentes, ..dando ,:,ssim 'um <: significado eapeelalao grande acon
tecímento rpolítico. de Sant� ,.Catarina. Os trab&lh�s iP-fpsseguifão
amenhã, quando à, noite ,será reali;zada a sessão' solehe Mde eneer-
ramento.

',. ,'u" .,
'

"Quanqo ir:liciám�s a camínhade, em búsca 4ã8�9itoria '., ,

em 7':'de outubfo,� levando SJao � povo' "de::CaDoinhisr'e Satlta'
Catarina os nQme�,.hoI;l�adQs,\d9S:, nossos ilustrei "candidatos·

-

" "
� , "'.' .' ,

recebo' outra prova
-

de cór'lfianca do meu amigo' e líder
AÍ'oldo' Carvalho. '

i ,

,

,A responsabil.idade .de di,rjgir CN 'néssa empreitada"
�def,ptop8gar a verdade.. verdadeira dos candidatos údenístes

i

, e:"apontar as fâlhas, se", por ventura existirem, dO$ nossos

candidatos, falhas que ficarão resumidas somente no aspecto
,político..ladministrativo� Assumo" éss." r�,spoqsabilid.de com

r; altruí'Smo e cqPfé�,so,�que tudo farei�'pa�af; c.ons�rv8r a mes
ma linha de oposição usada até o momento - respeito aos
'ilustres adversários: enq1)an�o (or respei,ta�o: ,p,�los �esmos.

Oxalá estejamos partindo para· Uma 'ca�p8bha elei
torai.de alto espirito cívico e de respeito. às tradições politicai
dê'sta terra que não sendo minha. peí:,tent::', �o rmenos um

pouco, a todo BOM BRASILEIRO.
' "

"Alfr..e.do i..Alberfo
�"''': �i I...�, • <! o'. t.'

,
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CORREIO DO NO�TE

','

12·5-1962

Adubos F O R M 1'(,· A,

Representante, nésta Praça :

,

PREFEIT,(JRA MUNICIPAL
DE MÁJ'OR VIEIRA

I
(ContinulfÇão do N. 6�6 de 28,4. 62) para cereais em geral,

diretamente da fábrica.
t.OI necessários, exibindo também 011 docirmérítos, na' forma do artigo . .

11., desta lei.

§ 2. Os f'ÍlD'é�onários. encarregados 'do�l$Dçamento 'procederão
811 necessárias investigações para o. cumprimento dêste artigo,

Art. 18� Ressalvadas as exceções ocg�st�,nt,eB; dêste regulamen
to, o impôsto sôbre Indústrias e Profi8SÕeIJ ser6 enual, podendo, en

tretanto, ser cancelada a parte do lançamento correspodente ao 8e

mestre .lieg,?iDt� ao em que cessár
'

qualquer atividade, desde que o

intereasado faça entrar o pedido na repartição competente até f) ui. Propriedadetimo dia do semestre em que 'a exercer.

Parâgraío Ir�ico -�TÓ�� ;o;cpotribuinte' é obrigado, sob pena Vende-se uma no Alto da 'i

de multa de Cr$ �OO;09 a Ci:$l.OOO.OO e, de responder pelo imposto Xarqueada com uma casa
dos exercidos futuros•.a comunicar, ém ,fonna de requerimento diri- de 7x12 mt. com 2.000 m2
gido ao Prefeito, ath:n .de' Desembro, 8,,'�ea8ação de.•uaa atividades, de térreno cercado, próprioa fim de que fie ôão 'reprodúzam oi 'Iaiiçamentos.

. �
.

"
", ",

'

para uma granja.
, Ar":. 19. No, Ca,lOI, em que o jmposto .deve eer pago, integral

e adiantadameDte,'� lançamento será feito: no 9tO da arrecadação. Tratar com o proprietário
Parágrafo ;á.nico ,'� AOI

,
iD{rat�rel· !lerá aplicada ã- multa de .

Senhor Eliseu na Barbearia
de Cr$ 500,00 a Cr$,>LOOO,OO ,egundo a natureza da atividade, além. Barcelos, à RuaEugenío de
de outras penalidades a .9ue, estiver juj�it9� , , Souza.

J i :.'�

Dos ,reQufloí, da, l'e.tituiçõt)' e reduções
Art. ZOo Os contribuintes poderão interper recurso 'contra os

- lançamentos e multas,' quando [ulgados .lesivos de leu fi direitos, den
tro em, quinze dia. da expedição de avisos ou intimação, ao Prefeito,
e, contra a decisão dêste;' á C�mara, Municipal.

'.
. � I"

•

",

, Par�grafo único - Em nenhum caso, o funcionâriõ lançador
poderá modificar ou reoonsiderer o Iançamento feito.

Art. 21 - OI recursos não terão efeito euapensivo, mafl OI

inipostos ou multas a que ile interpuserem lerão restituidos fiem qual.
quer desconto, servindo' de -instrumento de re.!ituição o mesmo' pro-
ce.ao de recuno.

.

.

.

§ lo. -, a� ,...·e.titu,icÕe., Iar-ae-ão mediante . requerimento (li

iuntada de recibo ,dô"impoltó ou multa paga.'
.

.§ 20. - NOI calOI de redução do lançamento, que alean
cem pre,taçõel já pagai. lerá permitida a compensação com presta
ções futura, do mesmo exercício e dêste mesmo imposto, desde que
i810 conste do despacho que autorize a redução e que a divida . não
e,teja ajuizada.

§ 30.
f6ra do prazo:

Becurso algum lerá recebido. quendo interposto

CAPITULO V

Da arrecadação
.

Art. 220•. -;-- A arrecadação dó imposto sôbre Industria, e

Pro(inõea fie procesearâ á boca do cofre, nas tesouraria, da sêde e

dOI
..
distritos, pela forma que fôr' estabelecida. t.

•

.! "

I - Em uma 86 preatação, no mea de. março, quando o im .. \

posto Dão exoéder de Cr$ 300,uO. ,-
." ,.', ,". </'. .. J

Art. 230. -..,. Ressalvadas ai exceções neste :regulameDto COD'

8�góaita�, a J�rrecadaç�o �erá feita DOS têrmos seguiqtea: �..,
..

'

. .,
-

� '} -

-'.

, " .

li Em duas p�e8taçõ�8 iguaia,.nos r,nêle� de'março, eo de ou
tubro, quando exceder dessa importaneia..

ln
.

ADtes dos presos referidos fli os cODtribuint�.·� �elliiarém
ou o, interesses da Fazenda o aconselharem.

.

v Art. 240. - Os contribuintes que se e8tabyl�G'i.do. depois dOI'
prazos determinados no. artigo anterior, ficarão obtIgadQI' ao . paga
mento do. imposto. pela ·forma e no prazo que se lne'S'Cdéterminar. em

"
.' t';c,'" •

aviso.

Parágrafo único - .Observendo o disposto
.

no artigo' 170.,
eaae prazo não excederá a trinta dias, para a primeira ou única pres- '

�. .

_

. ; Á'rt. 250. ;_. Alêm dOI contribuinte, que fô�ém. m'�DciQnadol
Da. t..bela anexil, QI. malcatel 'pagarão o imposto integral: (correi
'põ6aentti 'àoi\ perid.do'l qbe solicitatem, nunca inferior. 'II triotll. dias�' e
�,�j. a �i,c�,��Íl �" q�� .�()! ôbr.igado,l.· .::;. ,;::

.•
'

:�Ci,:�:�\':�"; :"..
,

,,"":,';,�,f, .,4�h ��P: -;:;,J?ag.,rão",t;l ,�wpoato integral deX��;;:,�HR�qu..li<lo i
.

,�!!:19�.r."fQ,n, ,tlvldad�.n? pfl91e1ro ,eme,tre� ., '

..
1,}",\. ' ,

" "i a),__ 81 iodú,tria, e' profislõel de nlÍtureza
,.

,tempôta�iâ ou"
,;ÁmbQbI.ote.".aJ,im.,.c.on,ideradà,",oa tabela' anexa. .,,,.; ,; .'.';'>:',·i",,/,.. ;<.

;" .. ' �) ''''''laq,�e!��1,���e! fOfiem exe��idal �empora�.,��Dt�;
.

.

'�. ;
..

. ç} "'7".�, e.e�ç�d••. eJQ determlDad.1 epocal 1J0·' aoo; por, efel� �

i9 de '.f�'�,'-"
-

'. '. .' .

,

!
.

(>, I"
..

' Parágrafo' 'úDico :'-- . Quando, porem, o exercic'io 'da 'indu,tria1
OU profillão ti·ver inicio dUraDte o legundo ,eme,tre. a cootribúição1
'�\"er paga correlponder� a um leme,tre .ómente. � . ,.:." ';. ,

,

ArL 270,' :.... Vericido e não pago � impoflto na 'éliod. deter-
"miDada, ficará' ,ujeito

'

B, multa {ie 10% no primeiro mê, e de 20%
,��e�;'i,����,�?!" .�}�t�;�1��c't!.��:'.� :,divida ativa. com multa. no terceir?
", >'j,Ú' 'í,5ú ",\��t ,é;,.\> �AP�TULO VI

'

.•; , ....m, D ;'!.,�' J f,i}' ;'0. fiíClíin��çio e apreen.õe.
, .. f'/",�� Ári:"1'2ij'g:4\,:'C?'" .t\,li8cal{�a�ão do impôsto 8ôbre IDdústria .(Ptô-, .

'fis8õeí'; .tm t��Q 'o )\;1üDiCipfo;� c9mpete ao Fiflcal de Rendas, lôieóJ
deDtel Exatore, e demais' funcionaria, para e,se fim deflignados.

' '

, '. �
.

• .' !, ..

, .

, Art� 290. - Sem prejuizo de !quailquer outrafl peDalidades
regularmente exigidas, ser�o apr'eeodidos os respectivos aparelhol ou

mercadorial de tod�. os contribuintes sujéito, ao pagam"Dto do imo
'pGltO adiantado, e que não o;,s"tisfaçam.

, I

(CO}'iTINÚA NV PROXIMO NÚMERO)

•
,

�,. t

Waldemar Knüppel
Caixa Postal 92

'Nosso Bar
de BALlLA DAL BÓ
Bªr Café echurrescerta
Bebidas nacionais e estran

geírss,
.

conservas, balas, frutas,
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereirâ .: Can�iriha.:

Vende-se

2x

ClVEL _.

(em frente ao H'otel Popular)

-

VOLKER VOLRATH

Refaça suas fôrças� tomando

BlG., '. ",

Torrado � ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 241

,81G é grande - mas em, Canainhas

BIG' ée 'O melhor café

Dr. ARNOLOO< PEITER FILHO
ADVOGADO,
COMÉRCIO TRABALHO

Rua Vidal Ramos, ,319

MERHY· S,ElEME & .FILHOS oferecem

- estoque GOODYEAR completo
-condições favorávei:s" , ..'

-$erviço répido e eficiente

"

,�

�' ., i,Só' Ir GOOBY,EARI
\', , "

.'

" '.'" ..
"

:.: -.,','
' ,

garante tanto I -

..

."

MAIOR RESISTI:NCIA
'Provada ��:, J�rríveis . t��i�' >,.;" ";

de laboratqrio
� � /�1- ,.! '1· \ .' r!:' ..... s

.

. ; ".;' ", ,-;. , .. ,:!

,'3 VEzÊS 'MAIS"RECAP4G.NS
:''!.-

� �rovada�' p�r� Frota'· de.,��9�âs ','
. "-cr.

da Good ear ,'.'
' .

'.-A., ._" :;.�.. '� ".i· ��'") .; ,"-o, , ...... .-. 'li; -'"1 .�.•

.:: ;:

Pronfo para servi-lo
Seu amigo de se'lfipre
Revendedor Goodyear

"i ,;
I

.

MAIOR QUILOMETRAGEM, ". '"

:'

r Provaqa em mil,h�re.s de t�st�unh��; ,.' o
.

(,)

"
. .... �' de consumidores brasileiros

,,,lo,, ��iEs<#bfi.OODj\iíA.

I'

I'

s-:

.'

�

'.'

\ ; � "".) " t,:!' i l

Caixa Postal, 1 - Três Barras - Santa Catarina

1·
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