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CN
CO,m 8 realização da Convenção Regínonal da UDN, em

Floríanopolís, o pleito marcado para 7 de outubro tomou rumos

e e campanha deu �eus primeiros passos.' Inegavelmente a UDN
conta com a maioria do eleitorado Barriga-Verde, conforme de
monstrou ainda no último 'pleito, e o seu pronunciamento des
nuvíou o cenário político catarínense, até então, algo confuso, pe
los noticiários espalhafatosos .da imprensa governista, a mesma

que na ultima campanha: eleitoral foi régiamente "premíada"
" pelos cofres Sesíános.

.

O bravo e áltívo povo catarínense, ancioso por uma opor
tunídade de corrigir o êrro de 60; recebeu com simpatia, .os can

didatos apontados pela 8�reiniâç�0" "b,rigàdéirist!l" fect}Ilhece�âo'
mesmo que a nata dos homens publicas .de Santa Catarina for':'
mam no verdadeiro exercito udenísta, hoje mais unido e coezo

do que nunca, na missão de reconduzir Santa Catarina 80, seu'
verdadeiro e merecido lugar no ,"" ' '. .

,
'

"
,

mapa do Brasil, coma foi n05- ai, be� antes �alvez do que es

sa terra nos aureos tempos de peravam os fiadores do at�al
Itineu, Jorge Lacerda e Heri- Governo, mas na hora marcada

berto Hülse, quando com hu- para o 'esperado acerto de

manidade éram estudados os
contas.·

problemas de nossa gente e com Para a Câmara Federal o di
honestidade éram solucionados gno eleitorado da região norte

()s problemas administrativos do catarinense sabe que AROLDO
até então feliz Estado Catari- CARVALHO é o seu candidato.
nense. \

,
Uma reeleição que não coloca

)
duvidas bem na cabecinha va

zia dos nossos ilustres adversá
rios, que em viva demonstração
de se reconhecerem derrotados,
apelam para todos os artificios
da politicalha desonesta, pen
sando assim diminuir as possi
bilidades de reeleição 'do filho
ilustre desta hospitaleira terra
na mais desengonçada campa
nha difamatória até hoje usada
nestas paragens. Mas enquanto
eles esperneiam e difamam,
AROLDO vai indo bem...
obrigado.

'

Na Convenção Regional Ude
nista, foi também, homologada
a candidatura sobre todos os

aspectos honesta de J O Ã O
SELEME à Assembléia Legisla
tiva do Estado, que aliás, faz
nesta mesma página a sua .sau

dação sincéra ao povo norte

catarinense, como sinceras são
suas intenções honestas de ser

verdadeiro advogado das rei
vindicações canoinhenses, quan
do já Deputado Estadual, eleito
que será pelo voto livre e digno
dos seus amigos, correligiona-·
rios e dos amigos de Canoinhas
sofrendo hoje a estagnação do
seu progresso pela fulta de

.

apôio dos atuais responsaveis
pelos destinos de Santa Catarina.

Esses aspectos, irretorquiveis,
inegaveis, insofismaveis, é que
levaram e levarão inda mais a

imprensa governista a uma cam

panha divorciada por completo
da verdade dos acontecimentos.
Até o momento, vimos somente
o treiler do que virá depois,
quando êles apelarem para a

ignorancia pensando que escre-·

;vem somente para ignorantes.
Alfredo Alberto

E outra não poderia ser a

decisão udenista, já que aquela
agremiação partidária. cabe a

responsabilidade. de levar o po
vo catarínense ao reencontro
com a paz e prosperidade, dig
nificação da função pública e ao

mesmo ritmo de progresso que
por dez imos sacudiu o Estado
em todos os seus quadrantes,
Konder Reis foi o nome a

pontado para uma das vagas no

Senado da República.
'

Nome bastante conhecido, pela
sua atuação impetuosa na solu
ção dos mais graves problemas
que desde o ultimo dia _ de 60
desnorteiam Santa Catarina, o

jovem candidato ao Senado será.
uma valvula escapatória para o

arrependimento que domina os

corações catarinenses, por leva
rem ao poder um .homem des
cendente de uma familia fami

gerada, perversa, perseguidora
e maior culpada pelas arbitra
riedades cometidas nos tristes

tempos da ditadura, quando qüal
quer cidadão de olhos azuis éra
levado a prisão, chicoteado e

obrigado a tomar oleo de ricino

pela mão direita do então inter

ventor, seu irmão, Celso, hoje
senhor todo poderoso da podri
dão administrativa que tanto

envergonha o altivo e ordeiro
. Idpovo catarmense, on e prepon-

derá mesmo a descedência es

trangeira, tão amiga do nosso

povo, tão batalhadora pe19,{OS
so povo, tão batalhadora.' pelo
nosso progresso, tão interessa
da nos problemas e no bem es

tar de Santa Catarina. Houve
o êrro, é verdade. Errar. é hu

mano, bem sabemos. Mas a 0-

portumdade de corrigi-lo está

- ..

'i'
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CIRGULÀ AOS SABADOS

Répto
para ser aceito

o jornal Barriga Verde,
transcrevendo noticias de seu

"irmão" O Estado, da capital,
ultimamente está ligando o nome

de Arolde Carneiro de Carvalho
a negociatas com arame farpado,
tramando assim mais uma

campanha difamatória contra o

filho ilustre desta terra e bri
lhante líder catarinense no Pa

lacio das Leis em Brasílía.

Reptamos os 'componentes da

arenga pessedista da Rua Ge
tulio Vargas, a provarem qual-

I quer ligação de Aroldo Carvalho
com qualquer negocio, negociata,
venda, empréstimo, promessa
etc., de qualquer arame, mesmo

farpado, sob pena de novamente
cairem no ridiculo das .suas

maldosas ínsínuações, sempre
despidas dequalquerfundamento.

BOLETIM
RURA L
Circulou O· primeiro numero

do Boletim Rural; órgão oficial
da Associação Rural de Canoi
nhas, trazendo farto material
de interesse dos lavradores com

assuntos tecnicos e noticiario
em geral.
Boletim Rural que é ditado

na Impressora Ouro Verde, es

tando portanto em convivia

conosco, foi muito bem recebido
pelos agricultores, pelo que en

viamos nossos cumprimentos aos

.seus organísadores.

Em Monte Castelo
Humorismo na instalação do

municipio de Monte Castelo ...

personagem o Prefeito Colodel,
que andou entregando telegra
ma trocado. Aliás foi também
por um ,gesto trocado que o

inepto Prefeito chegou ao Paço
da Municipalidade.

Sa�dação ,do candidato a depute
do estadual JC)AO. SELEME,

â ser apresentada hoje pelo
microfone da Rádi� 'Canoinhas

Aos meu� correlígíonáríos, amigos e ao querido povo desta' iérrá.
"

,

O momento em que atravessamos; quando, aproprio
Povó, este povo que é na realidade o sustentaculo de uma Na
ção; perde a confiança nos Homens Publícos.: quando; n'uma
época atual .como a presente, sentimos de perto a deserção de
Homens Politicas e Publicas, das responsabilidades que assumiram,
para nesta direção garantirem exclusivamente a sua propria sub
sistencia, na maioria das vezes, desonestamente; quando olhamos
os Horizontes pátrios teldados e, sentimos impostas certas restrições
a marcha normal da nossa Pátria, restrições muitas vezes até
condenáveis, e, vimos o jogo perigoso a que se expõe os destinos
de uma comunidade inteira, e, sentimos a aproximação de um

(conclüe em outra página)

BASILIO HUMENHUK
& elA. LTDA.

Com a presença de altas figuras da industria automobi
listica nacional foram inauguradas ontem as novas e modernas
instalações da firma Basilio Humenhuk e Cia. Ltda. concessioná
rios da IWillis Overland do Brasil nesta cidade.' Com grande
predío dotado dos rriais modernos aparelhos para oficina mecanica,
extensa sala para exposições de veiculos. aquela conhecida firma
passou a ser parte integrante do cartão de visitas da capital do mate:'
Enviamos nossos cumprimentos aos seus Diretores e funcionários,
pelo significativo acontecimento para o comercio de toda a região, e'
que deu grande passo em nossa vida comercial.,

Dado ao adiantado da hora do encerramento das festivi
dades de inauguração das modernas instalações de Basilio Hu
menhuk&Cia.Ltda. fomos obrigados a deixar para a proxima edição
completa reportagem do importante acontecimento. '

..

BILHETINHO'. • •

I AroIdo e João Seleme homologadoa . pela Convenção
Regional Udenista· realizada na capital. já. estão com suas

campanhas iniciadas e recebendo apôio de próceres politicos de
grande valor em toda a região norte, em demonstração eloquente
de que a legenda; Udenista sempre marcha áo encontro das
aspirações populares. Enquanto isso o situacionismo, "pessedismo"
local, anda procurando negociar seu apoio a qualquer candidato
partidário. venha de onde vier, seja quem for ... autêntico leilão
de votos, verdadeira liquidação de prestígio... (se é que ainda
existe). Verdadeiro funeral politico dos homens pessedistas de
Canoinhas... e funeral de Íntima' categoria.

.

O DIRETOR..
:; :
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban- ,

cário começou em Scn-.
ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-

põe de 1 05 agências Isso significa qu�, além
em 6 estados brasilei- de tôda segurança ori

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen

situam no território ca- to, onde quer que o

tarinense. catarinense se encon

tre, contará sempre
com ,a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas:" O INCa

,'" ·'t '.

'\
\

, ,

BANCO' INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA, S.A.

o
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MaiS DE 25 INOS CONTRIBUINDO PARI o PROGRESSO DE SINTA' CATARINII
I

• '

TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

PARA fERIDAS, '

,

E C Z E M ft S,
INFLAMAÇOES,
C o C E I R A S,
F R I E I R Jl $,
ESPINHAS, ETC.

,
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Saudação do candidato ...
(eonclusâo da la. página)

pleito eleitoral, do qual deverá sair GIGANTES, quando enfim,
sentimos? o remexido natural das agremiações politicas, n'uma
luta titânica para a escolha de HOMENS CAPAZES e que, possam
em futuro proximo, fazer voltar a tena, a Moralidade Publica e

a Reaquisição da Confiança Popular, sentimos em nós proprios,
um raio de esperança, nos dias futuros da nossa querida Pátria.

Aquilatando o peso normal e natural, de um jogo indefi
nido como é a politica, sadia e construtiva, analisando imparcial
mente a capacidade partidaria de cada agremiação politica,
sente-se a necessidade de dar um sentido mais amplo e elevado,
na escolha de CANDIDATOS a futuros parlamentares.

Dentro deste emaranhado de cousas, foi que senti a rea

lidade de toda uma campanha e de todo um compromisso moral,
que deve ter consigo proprio o candidato lançado.

Pois como ia dizendo, dentro deste emaranhado de cousas

,que o meu ,valaroso partido politico UNIÃO DEMOCRATICA

NACIONAL, depois de diversas demarches, aclamar por unani

midade o meu modesto nome, como seu legitimo candidato a

Deputação Estadual.
. �

Numa emergencia como esta, em que as reservas morais

politicas, já se acham muito diminuidas, onde a vontade particular
cede, .ao dever partidario, vi meu nome lançado, e aclamado e

homologado tambem por unanímídade, tanto pela Convenção
Municipal como pela Estadual.

Jogado a arena Politica, exposto as criticas naturais que
surgem em campanhas como esta que se avisinha, onde podemos,
.muítas vezes assistir a repulsa de um povo desencantado, ou
.então vermos o mesmo povo, elevar seus ídolos ao pínáculo,
senti, 'que era na verdade uma honra, dar ao publico um nome

que jamais teve um desliso.
,

"

Hoje meus amigos, sou um candidato a vaga de Deputado
Estadual. De hoje em diante até' a data do pleito sou, úm nave

gador, nas opiniões publícas, sujeito a consider-ações, a julgamen
tos, como todo o candidato a vagas eleitorais.' Antes porem, que
se realize o pronunciamento soberano '. de todo UID",pqiVP, .quero
pronunciar-me corno um cidadão e candidato, como" àtií'igo ho
nesto e sincero que sempre fui, e depois deste pronunC\Rmento,
então o povo desta terra e todos os que me ouvirem pelos rincões
catarinenses afora, t�rão posteriormente elementos básicos para
um julgamento sereno e calmo, e o direito sagrado de defender
me ou de me atacar.

Que a minha saudação, antes de qualquer outra coisa,
seja dirigida ao glorioso partido Politico União Democratica
Nacional, representado pela' íntegrídade moral de seus nobres
membros, quer Municipais ou Estaduais. Saúdo aos meus amigos
de longos anos que, labutam em correntes partidárias contrárías,
mas que apesar disto, sempre encontraram em mim um

-

amigo
leal e justo. Não vai nesta saudação sincera qualquer resquicio
de partidarismo. Saúdo nesta oportunidade, que me sinto envol
vido em cara ter público, o Partido Social Democratico, dentro do

qual' mantenho uma vasta rêde de amisades e confraternisações
Indíssoluveís, independente de qualquer côr Politica. Aos bons

companheiros do Partido de Representação Popular onde sempre
goseí de amizade, a minha sincera homenagem.

Extendo esta Saudação aos velhos amigos do Partido
Trabalhista Brasileiro, com os quais. sempre me confundi nas

oportunidades sociais e publicas. A08 bons e dedicados compa
nheiros do Partido Democrata Cristão que, por mais de umà vês
se confundiram comigo, quando estava em jogo o destino de Ca
noínhas, ou, quando oportunidades de dias melhores para o seu

povo surgia. Aos componentes do Partido Social Progressista, que
sempre foram alvo de minha admiração, quero tambem sauda-Jos.

Ao saudar as entidades politicas não poderia me furtar
ao desejo de amplia-la e chegar até aos meus velhos e queridos
amigos das Agremiações Sociais e Esportivas, com quem convivo
8 quasi meio secuia; as entidades de classe e a todas as' institui
ções canoinhense, 8 minha sincera saudação. Ao povo canoinhen

se, êste povo que forma o Comercio e a Industria, e, que sempre
deu vida a esta "príncezs", quero externar as minhas saudações.
Ao fazer tal declaração, sinto-me perfeitamente a vontade, pois.
aqui convivo, dentro de uma vida honesta, decente e sem deslise,
por mais de .quarenta anos. Aqui. iniciei minha vida. Aqui tra
balhei e consegui com minha capacidade de trabalho, ajudar ao

progresso desta Terra, que não tem dono porque é de todos os

CANOINHENSE�.
'

.

Muito em particular, quero me dirigir aos desamparados
da sorte, aos humildes e aos menos favorecidos, pois a êles de

diquei uma exístencía, amparando-os de toda a maneira, porque
sempre senti que a melhor filosofia da vida, era dar um pouco
de nós mesmos em beneficio de um pouquinho de felicidade

I

alheia e, sempre os dei. ,

'

Ao trabalhador, êste que enfrenta o serviço braçal du
rante oito horas diariamente, a minha sincera homenagem.

Ao povo laborioso de Canoinhas, Major' Vieira, Tres Bar
ras, Papanduva, Monte Castelo, Itaiopolis, Curitibanos, Valões,
Porto União e Mafra de quem já tenho recebido diversas men

sagens de congratulações e de apoio a minha candidatura, rendo

aqui, a minha justa e sincera gratidão.
A todos; que me tem dedicado a sua valiosa cooperação

e seu integral apoio, os que sem,pre me dedicaram uma síncera
e leal amizade, enfim" a todos com quem sempre mantive con-'
tatos, somente me resta dizer: TENHA CONFIANCA EM MIM.
Profundo conhecedor que sou, dos problemas que afligem esta
vasta e rica região norte catarinense; conheço as condições pre
cárías em que vive o abnegado lavrador e posso afirmar de pu
blico que, já tenho como sempre tive li minha opinião firmada'

I para solucionar, os angustiantes assuntos, q,ue muitas. .vêses su

focam as nossas iniciativas e, não. nos permitem saírmos ' deste
marásmo de promessas e palavras.

'

Estou .em condições de esboçar um programa e tenho a

convicção de que possúo a capacidade necessaria, para descernir

(JMAS
& OUTRAs

(GESSY) ,

O Clube Canoinhense 'que
neste ano completará seu 40°,
ano de exístencía, já tem ela
borado o seu programa de fes
tividades, com relação a parte
social. Teremos em 15 de Junho
a apresentação da formidavel e
internacionalmente famosa. ar":
questra "LOS GAVILANES DE
ESPANHA". - Em 14 de Julho
o Grêmio. 15 de Julho aprovei
tará a sua fest(\ para homena

gear o "quatrocentínho" do Clu

be. da Rua �'l9jor Vieira, OC8-'

síão em que voltará a se a

presentar "LOS GAVILANES
DE ESPANHA", Já para o mês
de Agôsto, teremos novamente
entre nós "MARIMBAS DE
CUZCATAL" e finalmente para
a data do aniversário dia 6 de
Setembro, além da possível vin
da das Miss Santa Catarina e

Paraná. teremos a presença do

espetacular "CONJUNTO SIN
COPADO".

Posso adiantar ainda que ou

tras atrações estão sendo pre
paradas, já confirmado a reali
zacão de um monumental Des
files Bangú, isto para o dia 15
de Junho.

DE

x x x
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Convite .para o' Baile da Valsa
O Grêmio XV de Julho convida com latisfação os associa

exmas. familia. da

Sociedade Beneficente Operária
Clube Cancinhense
Sociedade de Tiro ao o\lvo Canoinhaa
Sociedade R. Eeportiva Esperança
Sociedade Esportiva Palmeiras
Botafogo E., Club�
Santa Cruz Esporte Club
Canoinhaa E.porte Club
Sociedade União Operária - Três Berras
Sociedade Recreativa Entre Rios - Três Barras
Sociedade Recreativa São Bernardo - Marcilio Dia.
para

o "BAILE DA VALSA" que realizará dia 2 de Junho na sêde
cial da Sociedade Beneficente Operária

Notas: Durante o Baile será realizado Um Concurso de Valsa.
Ao! primeiros colocados serão distribuidas valiosas lembranças.

As mesas estarão a venda no Operário.
Música: BANDINHA VITÓRIA (Parte da Banda' Tremi de

São Bento).
O Baile da ValIa será realizado em beneficio da Soco Ben.

Operária,
O BAILE DA VALSA Ê UMA HOMENAGEM DA NOVA

À VELHA GUARDA CANOINHENSE! 3x

No Cineminha São Francisco
Amanhã, às 14 e às' 20,15 horas

o Homem dos PAPAGAIOS
Com PROCÓPIO FERREIRA

Nacional? ... Sim! ...
Mas Notàvel!

GREMIO xv

Repercutiu de forma desa

gradavel a realização do i: Fes
tival do Pinho, realizado em

Porto União 'e organizado pelo
_sr. Alceu Bley. Para nós que
tivemos a oportunidade de 'as

sistir- um festival do Mate em

Canoinhas, não caus04- surpresa
nenhuma. Creio que estes festi
vais deveriam serem tratados
com mais carinho e principal
mente por pessôas que tenham
a devida "tarimba" para tal re
alizações.

x x x

Gabriél Selerne Neto o popu
lar "cansado" finalmente encon

trou seu amor; proibiu-me de
dizer o seu nome.

x x x

Modas Soulin a esquina da
elegância feminina,

x x x

O Rubens está completamente
"amarrado" pela "sua .... dínha.:

x x x

Regressou de São Paulo, o sr.

Osny J. Vieira, reclamando no

entretanto a falta do seu famoso
e inseparavel boné.

x x x

Até aproximo sabado. Bôa
Tarde.

dos e

Nascimento
Está em Testas o lar do

casal, José e Luci Aurea Ca»
dor, com

-

o nascimento de.
uma robusta menina ocorri,
do dia 12 na maternidade do
Hospital Santa Cruz, e que
receberá ,o nome .de LEILA.

Aos papais e a Leila nos

sos cumprimentos com votos
de felicidades.

'Vende-se·'

SAIAS, última
.

moda

Duas datas no .. perímetro ur

bano, próximo ao Quartel da
Polícia.

'

2x

Informações nesta redação.

o ponto de partida, para que esta rica região possa gosar de uma justa
emancipação economica.

Conheço pessoalmente a situação em que atravessa o nosso la
vrador, o criador e o operaria, de toda a região e muito se poderá. fazer
para que seja minorada esta situação quasí desesperadora. Si eleito fôr
estarei na Assembléia, conseío de minha responsabilidade e saberei cum
prir o que me dita a consciência a favor dó bem estar da classe neces
sitada e do maior �senvolvimento dos munícípíos desta região.

TENHAM CONFIANÇA. EM MIM, e ao fazer este apelo, extendo
aos meus correligionarios e a todos sem distinção de partidos politicos,
porque na missão de Deputado, trilharei sempre o mesmo caminho de re
tidão, e procurarei um só objetivo que é o Congrassamento de tôda a co
letividade norte catarinense em torno de um único PONTO: Unidos todos

.

pelo bem comum, para grandeza dessa. vasta área que congrega mais de
oito municípios para o orgulho de Santa Catarina e para a Gloria do Brasil.

J(JLHO

10·'

/
Nesta demonstração de civismo e de senso patriotico que é cam-

panha eleitoral, eu não vejo adversarios politicos; antevejo homens como

eu, disputando cargos eletivos, imbuidos de sãos sentimentos, e nobresa
de espírito, com o pensamento voltado para a grandeza da Mãe Pátria e.
a êles, eu os conclamo, para que caminhem nesta campanha eleitoral
com honradez, Justiça e honestidade, marcos necessários, apoios índís- \

pensáveis para os que galgarem o pináculo da campanha" aos que forem
eleitos.

�

Só Será um grande líder na vitória aquêle que na batalha foi um
grande soldados Que prezem acima de tudo nesta campanha, a dignidade,
e que procurem sempre se distanciarem dos fosses da imoralidadé e dos
ataques pessoais, pois somente assim, poderemos mostrar o grau de cul
tura que possuimos e a noção exata que ternos de. que é PpLfTLCA.

Tenham Confiança em Mim amigos desta regi.ão.... Tenham
Confiança em Mim eanoínheases, porque eu deposito em todos a minha
inteira C()nfianÇ8.

E que Deus nos guie nesta Jornada Cívica •.•

Oanoinhas, 19 de maio de 1962.

Drágeas
O jornal situacionista prossegue

sua campanhasinha
'

difamatória,
transcrevendo artiguétes de O Es
tado. Falta-lhes coragem para se-,

rem os responsáveis pelo amon

toado de asneiras..,·
x x x

E o sinaleieo das ruas Felipe
Schmidt e Vidal Ramos funcio
nou... até que enfim algo funciona,
no atual governo.

x x x

Em Itaiopolis {oi inaugurada
uma Balça. com a presença db au

toridades. políticos governistas e

até representante do governador
dos Vales. Bebericos, comes, fo
guetorios... e zum ; soltaram a

Balça .. , que foi direto ao fundo
do rio, deixando atônitos os go
vernistas que festejaram "o gran
de acontecimento". O Prefeito,
encabulado, imediatamente enCOD

trou a saída ... isso é coisa da opo
sição, teria, dito. Até hoje a baiça
está "afogada."

x,X x

Prefeito Colodel e Haroldo (com
H) foram vistos em Três Barras
juntos... e' o saneamento?,?

x x x

Certo candidato do governo an

da visitando semanalmente Canoi,
nhas e municípios visinhos em

Jeep de placa branca. Quanta di.
gnidade ... e pensar que levaram
o Jeep do Coronel, Capéla. ale
gando os mesmos motivos. As
Iniciais do mesmo ?? pois não ...

"líder" Melquiades Fernandes. que
contá ,cOJ�u apôip"em C.anoinhas do
Delegado de Policia seu maior ca
bo eleitora] 'na região norte. Irão
fazer a campanha de "cavalaria"
?? Pelomenos andares"comprando
alguns cavalos".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C'®RREIO DO NORTE
"

r" li'"i
.
,_ .-',!-,':"-:.,.'C"".;i""'; .

Pt�Feitura .- Mlinid'pal'
de Major Vieira

(continuação do número anterior)
; .

Art, 300, _ No caso dei aprensão, 8 que se refere o artigo
. anterior. lavrará, o Iunoionario que fizer, o respectivo auto, só de
volvendo 08 aparelhos ou mercadorias apreendidas mediante o paga
mento do imposto, multa de móra e mais deepesaa se' as houver.

Art. 31q. _ E' competente para fazer '8 apreensão o depô
sito qualquer funcionário fiscal, que poderá recorrer a auxilio da au
toridade policial, se houver ou receiar oposição do infrator. '

�

Art. 320. _ I As mercadorios apreendidas serão depositada. em
lugar seguro quer seja em repartição, pública ou em mão de pessôa
idônea.

Art. 331). O auto de infração s,erá entregue ao arrecadador
do distrito em que fôr feita a apreensão para o. devidos fins.

§ lo. Se, dentro de dez dias, o autuado não 'se quitar com
a Fazenda, serão ali mercadorias -ou aparelhos levados em leilão pú
blico, para pagamento do impôs to, multai e demais depesas.

§ 20.' Havendo saldo do produto de arrematação, ficará êle
em deposito na Tesouraria. á disposição do proprietário dos produtos
apreendidos, só sendo entregues mediante recibo em duas vias.

Art. 340. A circunstância de serem facilmente deterioráveis' O!!

artigos ,ou mercadorias apreendidas. constará do auto de apreensão.
para efeito do seu resgate em vinte e quatro horas, sob pena de se

rem avaliados pêlo funcionário competente e entregues ao Hospital
Municipal ou a outra instituição de beneficência.

I

, : ,

Art.· 350. A imposição dali multas neste regulamento é de
competência do Prefeito, de funcionário designado, dos Fiscais Lan
çadores e dOI Intendentes Exatores.

Art. 360. Em caso .da imposição de multa, lerá o infrator
intimado 8 pagá-Ia dentro em dez dias da decisão proferida.

�

Parágrafo único - Da intimação constará prazo para recurso,
nOI têrmos do artigo 200.

.

,
.

CAPITULO VII

Disposições Gerai.
.

Art, 370. Tôdos <)11 funcionários municipais e ai emprêll8s de
transportei Ião obrigados a fornecer, quando solicitados á Diretoria
da Fazenda, 80S Intendentes Exatores e funcionarias .fiscaie, queis
quer informações ou esclarecimentos que se façam necessários para
auxiliar o lançamento; arrecadação e fiscalização do impôsto.

�

Art. 380. Der-se-â remiesão total ou parcial do impôsto ou

adiar-se-á lua cobrança nos casce de incendio do estabelecimento,
inundação ou de algum outro fato . extraordinário que afete

I
a vida

normal daquele ou da localidade em que. fôr exercida a atividade.

Parágrafo único -'- Os favores eatabelecidos neste artigo serão.
solicitados ao Prefeito Municipal, documentada devidamente apre.
tensão. .

Art'r 390. Para aplicação dos diversoa dispositivoa dê�te re-
guiamento, "entendem-se: .

a) _ por estabelecimento as oficinas e emprêsas, seja qual
fôr a forma pela qual forem exploradas: ss instalações

-

ou organiza.
çõell comerciais ou induatriais exploradas p'or pessôa natural. firmas
ou sociedades;

.

b) � por lançador _ além dos funcionários -da. Diretoria da
Fazenda. qualquer outro funcionário ou pessôa designada pelo .Preíeito.

c) - por autoridades policial _ todas as pessôas investidas
pelo Govêrno do Estado ou do Mun:'icipio de poderes inerentes á fun-
ção policial;

,

ri) _ por' atacadista! - aqueles que façam vendai em gros-
80 ou a outras caiai comerciais;

I e) _. por varejistal - aqueles que façam vendai sômente
.

a coneumídores ou a retalhos;
f) _ por ambulantes _ aquele. que não tenham estabeleci

mento ou, que tendo. conduzem mercadoria. para vender fóra dele;

g) - por mascate -, o
.

que comerciar avulsamente Com ')s

artigos constantes desta tabela ou outros, pelas rua li e portal, quando
não sejam estabelecidos no município.

.

, Art. 400. Não será permitido o pagamento de qualquer preso
tacão de impôsto sôbre Indústria I e Profissôes, antes de feito o rela •

.

tivo 8 prestações anteriõree, inclusive multas; ainda que tenham con-

vertidos em divida. �
.

�
"

,

Art. 410. Uma vez iniciado o exercício, podere-se-á pruceder
a cobrança amigável ou iudicial, mesmo antes' dos prazos estabeleci
do. para pagamento;

a) _ quando houver suspeita de que o contribuinte teota
evadir-se do Municipio;

,

b) _' quando' contribuinte possuir, para garantia do impôsto
apenai 08 objetos ou mercadorias de sua indústria ou profissão.

f
.

,.Art. 420. O presente regulamento entrará em vigôr a partir
de lo. de janeiro de 1962, revogada. ai disposições em, .contrârio.
Prefeitura Municipal de Maior Vieira, em 13 de Marco de1962.

Antonio
.

Maron Becil
. Pr�feitq Municipal' .

Elta Lei foi pubUca�a p. Secretaria Municipal aOI }.I dia. do
mê. de Março �e l?�2.

.

I

,Ef/:JI'g"do Klodz�nski
,

Secretario
_'-io ./,":. 0.0 j�,

BARBEARIA-a.REAt "' .. A

...

Âvisa, suá distinta freguesia
que mudou-se para a �ua:
Marechal Floriano ao lado
do Bar Santa Cruz, onde

espera continuar merecendo
sua preferencia. xx

Proibe
seu

entrada
terrenoem

A familia , Pacheco Miranda
Lima. vem pelas nossas colunas
proibir terminantemente' a entrada
(caçadas e pescadas) em seu ter
reno sito. em Xarqueada, marge
ando a linha ferroviária' e aos

fundos com o rio Canoinhas.

Aos que forem encontrados ca

çando ou pescando, serão ·toma
dos os devidos nomes e levados
à autoridade competente para se

rem punidos conforme lei.

, Portanto, os que não quizerem
se eacomodar, fica expressa esta

comunicação. 2 x

Adubos
para "cereeis em geral,
diretamente da' fábrica.

Representante nésta Praça:

Waldemar Knüppel
Caixa Postal 92

Nosso Bar
I

de BALlLA DAL 'BÓ
Bar Café e Churrasc�ria
Bebidas nacionais e esírãn

geiras, conservas, balas, frutas;'
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereira - panoinha.

Romances/ e Livros
CASL4 ERLITA

Assine! Leia! Divulgue!
Cor-reio do Norte

19.5.1962

, '
.. ,�,t .. � I

AVISO
A CASA ESMALTE

avisa sua disti nta cl ientela

que- mudou-se para o nu

mero 430' da mesma 'rua ..:_

lado' dosao

légraf'os, em

Correios e Te

predio próprio,
onde espera merecer a mesma

'I (

atenção.
lx

..

EM XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

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

Refaça suas forças, tomando

.c A F É B I G
TorradO a ar quente

Saboro�o até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, ·241

BIG é grande - mas em Canolnhas

BIG melhor café
,

e ,0

FORMICA
I •

Vende-se na Loja de Móveis de
..
,

VOLKER VOLRATH
..

,TR I'L H AIO E I R A U V E: N C' E O o R A "
,

'

"
.

Para Trigo, Arroz, Milho, Feijão, etc .

, ,Representante nesta, praça
W a I d e In a r K n iJ p':p e' I

. .... \ \�.
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CASACOS'
E BLUSAS

.•. ..:.!i,.:.:.._:n- ::z.::>.T":�":'(':!!!.l.;.:::!""��,,71:_"C....::.11 )

j,""
\

Adhernar __·.ista � ._.
Nãol Nada disso. Apenas •.•

I

A O H E M A R está instalado com' .Ofícina de
. consêrtos de Bicicletas à sua disposição.

Apto para servi-lo ..

EXPERIENTE E COMPETENTE

nova remessa!

DE LÃ E BA'N LON Rua Cei. Albuquerque
(em frente ao Hotel Ouro Verde) .

� ,.,' ')'! j " ';.' " A 1·.'

CAN OINHAS
� :� .

'

.

.

i

PrefeUura 'Móill(lpal
de Major 'Vieira
Lei N. II, de 4.1.62 /.
Autoriza a coatrair emprés

timo' int�rnoJ �om o Banco
Indústria e-Comércio de'Santa
Câtarin8 S� A. �.NCO).
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira, Es
tado de Santa'Catarina, faz sa-

. "'L : •
... �. �'iI\ •.

p�r a todos os habitantes deste
Municipíô;, que a

.

Câmarà
.

Mo;'
nicipal decreta ê eu'sáncíono a

seguinte

Casa Erlita
Dr. ARNOLDO' PEITER FILHÓ

< ADVOGADO
'CfVEL - COMÉRCIO' - TRABALHO

LEI
Artigo 1°, Fiêà o Chefe do

Poder Executivo Municipal ãu
torizado a contrair um emprés
timo com o "BANCO INDUS
TRIA E COMERCIO SANTA
CATARINA S/A (Inco), até a

importância de Cr$ 9;000.000,09
(nove milhões de, cruzeiros).

Artigo ,2°. O empréstimo de
que trata o' artigo 1°, da pre
sente lei, destina-se exclusiva
mente à aquisição de uma Mo
toniveladora, indispensavel à a

dministração Municipal, no se

tor rodoviário.
(

Artigo 30.· A Prefeitura Mu
nicipal, após a efetivacão do
referido empréstimo, dará como

garantia ao "Banco Industria e

Comercio de Santa Catarina
S/A. (Inco), para amortização
com empreendimento desta na

tureza, a quota prevista no ar

tigo 15, parágrafo 5°. da Cons
tituição Federal (Renda), ou ou

tra que convenientemente ajus-
tado pelas partes�

.

Artigo 4°. Deverá o sr. Pre
feito Municipal entrar em en

tendimentos com a direção da,
quele , estabelecimento' de cré
dito, afim de esclarecer a Câ- _

.mara Municipal os pormenores
tais como: entrada, juros, im
portância anual exigida, prazo
para o resgate, e outros conve

nientes, para a efetivação do
referido empréstimo, submeteu- .

do a aprovação da Câmara Mu
nicipal.
Artigo 5°. Após 9 efetivação

do mencionado empréstimo, po
derá o sr. Prefeito Municipal
outorgar procuração a Direção
do citado estabelecimento de
crédito, ou .a quem de direito,
junto a Delegacia Fiscal dó Te
souro Nacional de Santa Cata-

� rina, afim de receber anualmen
te 8 parte da quota' que fôr
destinada.

. ,

i

Artigo 6°. Para os futuros or-

çamentos deverá 'constar dota
çao própria para amortização
decorrentes do referído em�i
préstimo;
Artigo 7°. Esta lei entra em

.vígôr na data de sua publicação
revogadas as disposições em

contrario. 1

I
.

Prefeitura Municipal de Major
\ Vieira, 5 de Janeiro de 1962.

,

,.,

Antonio Maron Becil
Prefeito Mun�cipal

Publicada a presente Lei, na'
Secretaria Municipal aos '5 dias

" do mês de Janeiro de 1962.
'

Eduardo Klodeinski
Secretário

Rua Vid�1 Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

._i, '\.

Agora, os proprietó rios' de util itá rio "Jeep": tJ n iversol,
utilitário "Jeep" Universal modêlo 101, Pick-up "Jeep",
Rurolí'Jeep", Aero-Willys e Renault Daophine serão oten
didos cindo melhor, otravés da mais perfeita assistência.

Por êsse fato, dign-o de registro, a Willys-Overland do Brasil
S. A. congratula-se.' com Bosi]io Humenhuk & Cio. Ltda.
e· com a cidade de Canoinhas. , .

� :: '1

i:·.·' ... -'".;_:

;·,t," .íl!.
\..., ',�\ ';\�;:

';,�
I

Ati:
'.

" ;'I. '
t

._-------_._-

} ,

/

Touro Jersey
.' Vend�':.se

, ",O: �'\:

. tim 'tOuro
.

J�i��i\/puro
�tpe�'lg�é'ê.'·'. ',;.) -:«, ".

\ .Infor.mações na
'1' .,' .

'.

'Associação RuràL de Ca-
noinhas. Ix
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Atenção Senhores' La vradores

Sementes de Trigo
A Prefeitura Municípal 'recebeu informação de que

o Serviço de Expansão do Trigo (SET), com a coopera
ção da Secretaria da Agricultura, conseguiu sementes de
trigo para o plantio.

O Posto do SET, em Canoinhas (prédio ao lado da
Rádio Canoinhas), sob a responsabilidade do Eng". Agro
nomo Dr. Milton Stramari já está distríbumdo as refe
ridas sementes selecionadas, ao prêço ,

deo Cr$ 2.050,00
a saca, para os senhores lavradores.

Canoinhas, 10 ,de maio de 1962.

as. Dr. João Colodel
Prefeito 'Municipal

�.--------------------._--"

Cine Teatro' Vera 'Cruz
Em regosijo lia seu 110' aniversário, O Cine Vera Cruz
tem a' satisfação de apresentar na sua tela panoramica

grandioso festival cinematografico durante os

dias 19 à 27 do corrente

APRESENTA:
HOJE -'á. 20,00 hora. - Impr6prio até 14 anos

PÃO AMOR E ANOALUSIA
Com V ittorio de Síca, Carmen Sevilla, Peppino de

Filippo e Lea Padovani
Flamantes bailados tipícos espanhóis de Carmen Sevilla dão a

nota de Beleza desta impagável comédia pela Espanha.
------------

'

DOMINGO - à. 14 hora. - cen.ura livre

Pão, Amor e Andalusia

I DOMINGO - �. 17,00 hora.
• Imp, até 14 ano.

a. 20,00 hora.

O Rouxinol das Montanhas
Com Joselito, Roberto Camardiel, Lolita Villaespesas e

Antonio Ci:asas
Joselito num filme deslumbrante com um enredo emocionante
e as mais belas canções. A propria natureza escuta embevecida

a, voz de ouro em inesqueciveis melodias.

2A. Feira - •• '20,00 hrs, • Imp, até 14 anos • REPRISE
------------

3a. feira - à. 20';00 hora. - Imp, até 14 ano.

Na 'Minha Terra é Assim
.

Com Gantinflas, Medel e Mercedes Solten.
Uma impagável comédia.
--------

48. feira � á8 20,00,hora. - improprio até 14 ano.

O Parceiro de Satanáz
ªom Tab Hunter, Gwen Verdon e Ray Walston

Seu corpo era todo curvas (Certinhas) e rítmos alucinantes. Era
tão "enxuta" tão "euxutlnha" que nem o diabo resistiu

5a. Feira - á. 20,00 hora. - Improprio até 14 ano.

o SOL POR TESTEMUNHA
Com Alain Delon, Marie Laforet e Maurice Ronet.

Ele cobiçou a noiva e a fortuna do amigo e para obre-Ias,
cometeu um crime! Mas qual seria seu castigo?

6a. Feira - à. 20,00 - improprio até 14 ano.

LÁBIOS DE FOGO
Com Rita Hayworth, RobertMitchum e Jack Lemmon

Pois homens - Pois amigos, Brigaram por causa daquela
mulher cujos lábios eram de fogo.

--------

,

Sábado dia 26 - à. 8,00 horas - imp. até 14 ano.
,

Sensacional Programa Duplo

Apaixonados Impetuosos
Gom Natalie Wood, Robert Wagner e George Hamilton.

Jovens impetuosos e irresponsáveis buscando a felicidade a

qualquer preço, Amar... ser feliz... mesmo que o preço
fosse muito alto.

.

2. - 40 Graus de Amor
Shirley Baton, Kenneth Connor, Irene Handl e Charles Hawtrey
Um estranho sanatório, onde as enfermeiras parecem "hospita
leiras" e os pacientes demasiado "impacientes". Na mais pura

linha do famoso humor inglês, para rir até a ultima cena.

'DOMINHO dia 27. - á. 8,00 hora. • Imp, até 14 ano.

Na Minha Terra é Assim

Domingo dia 2� - ãa 17 e 20 hrs, � impr. até 14 anos

Sômente Deus por Testemunha
com Keimeth More, Ronald Allen, Hinor Blackmann e Jill Dixon
O mundo j-amais esquecerá a tragédia do "Titanic" a orgulhosa
nave que não podía naufragar. Voce jamais poderá esquecer

esta película, um relato vivo do mais terrivel desastre
marítimo de todos os tempos.

2a. feira dia 28 á. - 20.00 hora•• REPRISE

�---------------------_.--,

.'

Extrato dós Estatutos
da Sociedade Hípica
e Esportiva "Wolff Filho"

1 0. - Sob a denominação de
"SOCIEDADE HIPICA ESPOR
TIVA" WOLFF FILHO", foi
fundada no dia treze de maio
de mil novecentos e sessenta e

dois, nesta localidade de Arroio

Fundo, municipio de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, uma
Sociedade para fins de corrida'
de cavalos e outras diversões

esportivas, que proporcione aos

associados, competições amado
ristas.

2°. - Terá como séde a refe
rida localidade de Arroio Fundo,
na casa de residencia do Sr.
Rodolfo Wolff._ Néto, e o fundo
social será constituido de jóias,
contribuições, rendimentos de
moveis e imoveís que adquerir
.por compra ou doacão.

3°. - A Sociedade terá du- \

ração por tempo indeterminado.

4°. - A Sociedade será &d
ministrada por uma Diretoria
composta de 8 membros e cinco
fiscais com a duração o mandato
de cinco anos tomando posse
nesta data.

-

5°. - Os estatutos são refor
maveis em Assembléia Geral
Ordinaria e extraordínaría por
convocação da Diretoria e por
maioria de votos de Sócios
presentes, - representando mais
da metade dos Sócios em geral.
6° .

..;_ Os Membros da Socie
dade não respondem subdisia
riamente pelas obrigações, so

ciais se não, quando expressa
mente autorizado por Assem
bléia legalmente constituida.

7°. - A Sociedade será ex

tinta ou Iiquídada por Assem
bléia representada por três par
tes dos Sócios contribuintes -e

a estes Sócios caberão os bens
em rateio que se liquidar.
8°. - Os nomes dos Sócios

fundadores e ao final da 1 a. Di
retoria escolhida e eleita, são os

seguintes: Presidente de honra:
Dr. Haroldo Ferreira, brasileiro,
casado, médico, residente na ci
dade de Canoinhas e Sr. Ubaldo
Ricardo da Silva, brasileiro, ca-

I
sado, Serventuario de Justiça,
aposentado, residente na cidade
de Canoinhas. Presidente:Moisés
.Damaso Filho, Vice-Presidente:
Rodolfo Wolff Néto. r: Secreta
rio: Leví Damaso da Silveira,
brasileiro, solteiro, residente nes

ta localidade. 2' Secretário: Pau
lino Rodrigues do Prado, brasi
leiro, casado, 'lavrador residente
'em Arroio Fundo. 1: Tesoureiro:
'Vitorio Hostín, brasileiro, ca

sado, comerciante, residente em

Arroio Fundo, 2' Tesoureiro: Joa

quim Damaso da Silveira. bra
sileiro, casado, lavrador, resi-'
dente em Arroio Fundo. Orador:
José Pacheco de Miranda Lima,
brasileiro, casado, comerciário,
residente em Bela Vista do Toldo.

Conselho Fiscal
João Rc.drigues do Prado, bra

sileiro, casado, lavrador, residen
te em Arroio Fundo. Augusto
Muzulão, brasileiro, casado, la
vrador, residente em Arroio
Fundo. Augusto Carvalho do

Prado, brasileiro, casado, lavra
dor, residente em Arroio Fundo. '

Moisés Damaso da Silveira bra
sileiro, casado, residente em

Arroio Fundo e Avelino dos
Santos Pacheco, brasileiro, ca

sado, lavrador, residente em
Arroio Fundo.
As assinaturas da Diretoria

estão devidamente reconhecidas
como verdadeiras e dos proprios.

Canoínhas, 16 de maio de 1962.

Ubaldo Ricardo da Silva
Presidente de honra

Apelo
'Luz

da Canoinhas Força
aos Consumidores

e

A EMPRESA SUL BRASILEIRA DE ELETRICIDADE
S. A., 'fornecedores de energia Elétrica à Canoinhaa Força e Luz S.
A., em face da estiagem reinante, que vem provocando uma gradual
e rápida queda dali reservas de agua nas reprêsas que alimentam 811

suas ueinas hidroelêtricaa, ve-se na obrigação de dirigir um apelo à
Industria, ao comércio e aos Conaumidores em geral, no sentido de
cooperarem com a empresa, economizando ao máximo o consumo' de
energia elétrica.

A previsão indica que, naa condições atuais, III relervaI de
agua estarão esgotadas .dentro de um mês, exigindo assim, a institui.,
ção de racionamento drâsticc dentro de aproximadameete uma semana.

A administração, da conceseionâría acompanherâ contin..-

mente o desenvolvimento da aituação, prometendo manter a 'populaçi.
devidamente informada, pois está convencida que pode contar com a

compreensão de seus consumidoree, e espera ultrapaisar este periode
com a aceitação geral do esquema.

Cancinhaa, 18 Maio de 1962.
A DIRETORIA.

DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA

A V I S O
Aviso aos interessados que a 'COMISSÃO EXA

MINADOPA estará nesta cidade nos dias 10, 2 de Junho

proximo, examinando candidatos a - obtenção de Carteira
de Motorista.

,
Os interessados, deverão comparecer na Delegacia

Auxiliar de Policia; afim de tomarem conhecimeto da

documentação necessária.

Canoinhas, '11 de, maio de 1962.

Lidio João Ferreira
Ten. Delegado Especial de Policia

Bem DO coração da cidade

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS

CASA DO CRIADOR
de Carvalho & Nascimento Ltda,

Vacina. contra a Peste Suína, Batedeira, cólera e tifoll
dai avel.' Carbunculo Hemático e Sintomático dOI! bovi

nos, Vacina preventiva e curativa do garrotilho dOI

equinoa.
,

Sais Minerais e antibioticoe, para a fabricação de.rações,
inclusive farinha de carne, de 011101, de sangue, e outros

nigredientes. Ração para canário.

Um variado estoque de adubos e inseticidas para )0.
diversoa fíns agrícolas.

Agr,adecimento Falecimento
Foi condoída que Canoinhas

recebeu a infausta noticia, do fa
lecimento em Três Barras, domingo
ultimo, do 'estimado cidadão sr,

Ciriaco Felicio de Souza. baluarte
do progresso tresbarrense, ideelisa
dor do movimento que emancipou
o visinho municipio. Seu sepulta.
meato realisado as 10 horas do
dia seguinte foi a prova de quanto
era estimado, pois grande numero

de pessoas se fizeram presentes,
acompanhando o extinto até sua

ultima morada.

CN envia suas condolencias a

familia enlutada.

A família de Ciryaco Felido

de Souza profundamente cons

ternada pelo falecimento de seu

chefe, vem a publico agradecer
aséisteucia Espiritual emprestada
pelo Reverendo Padre Aloisio
Orsulik, Vigário!da Par6quia de
Três Barras. Os votos de pesar
e a assistência prestada pelos Srs.
Prefeitos de Três Barras e Ce
noinhas. Pelo Comandante do
Campo de Instrução Marechal
Hermes, pela Diretora do Grupo
Escolar General Osôrio. Pelos Srs.

. Pedro Merhy Seleme e José E.
miliano Uba. Agradece a todos
os médicos de Canoinhas. e, em

particular ao Dr. Haroldo Ferre'ira,
médico humaníssimo e companheiro
até as ultimas horas. Ao Dr. José
Ivan Costa e a todos os amigos
que enviaram votos de pezar e

ácompanharam o corpo até a sua

ultima morada.

Três Barras, 18 de maio de I9()2.

PROI.BIÇÃO
CAÇADAS

Irmãos Paul e Eurico Paul,
proibem terminantemente a

invasão de seus terrenos
situados em Bugre Municipio
de Três Barras, para (caçadas I

ou qualquer outra intenção.

O§ infratores encontrados
em flagrante serão apontados
seus nomes, e levados 'a

autoridade competente, para
punição conforme manda a

Lei.
'

Reconheço verdadeira a firma
de Ubaldo R. da Silva do que
dou fé.

Canoinhas, 16 de maio de 1962.

Em' testemunho da verdade.

Alcides Schumacher
Escrevente' Juramentado
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CORRElb DO NORTE' 19-5-1962
I

S/A,
Edital de Citação com -Edital de Citação com

o prazo de' vinte o prazo de vinte

(20) dias (20) diás
Macife São Paulo

, FILIAL: CÚRITIBA
FERRO PARA QUALQUEJ;l. FIM E QUALQUER BITOLA
CHAPAS PRETAS' E GALVANIZADAS - GRAMPOS PI
CERCA E ARAME FARPADO HOLANDÊS - ARAME
GALVANIZADO E PRETO RECOSIDO i FITAS - TUBOS
PARA CALDEIRA - VAPOR E GAZ - TUB,OS GALVANI-

ZADOS - CIMENTO BRANCO E PORTLAND

REPRESENTANTE EM CANOINHAS

ITHASS SELEME

, O Dr. Reynaldo Rodrigues Alves,
Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar possa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, o Arrolamento dos
bens deixados por falecimento de
SOFIA HORT - fica o herdeiro
- BASILIO, REMENIUK, re

sidente em lugar incerto e não
sabido; CITADO. 'por este edital
com o prazo de vinte (20) dias,
contados da primeira, publicação;
pua dentro de cinco (5) dias, di
zer si aa declarações de herdeiros
e bens e valor atribuído e seguir
até decisão final o referido arro

lamento, sob pena de revelia.
, Para oa devidos fins, mandou o

MM Juiz de. Direito, expedir o

presente edital, que na fórma da
Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez no

"Diário Oficial do Estado" e duas
vezes no jornal local "Correio do
Norte", Dado . e passado nesta
cidade de Canoinhas, aos dezoito
dias do mes de abril de mil no

vecentos e sessenta e dois. Eu.
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi. I

Reinaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

Está conforme o original, do
que dou fé.

'

Data, supra.

Zaiden E. Seleme '

Escrivão.

VENDE-SE
16 alqueires de terras situadas no perímetro urbano da

.

cidade de Major Vieira, area cercado, inclusive uma casa

residencial mobiliada; malhador de erva mate (barbaqua)
paiois, mangueiras, completo aparelhamento 'para a lavou

ra, estando tambem a venda mais ou menos 70 cabeças
! -

de gado de cria e trinta suinos.
'

Preço a' combinar, Tratar com o sr. 1x

Pedro Allage
no local ou com o sr. José Allage, em Canoinhas.

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

�

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones <236 e'314
CANOINHAS -- Santa Catarina

O dr. R.eynaldo Rodrigues AI

.ves, Juiz de Direito _ da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na fórma da Lei, etc.

FAZ SABER que, no dia vinte
e nove de maio p. vindouro, às
dez (10) horas à frente da Pre
feitura Munieipal desta cidade, o

porteiro dos auditórios do Juizo,
ou quem suas vezes fizer, vende
rá, a dinheiro a vista ou mediante
caução idonea, ou na fórma do
disposto no art. 967, § § 1°. e 4°. -

do Código de Processo Civil. a

quem oferecer preço ..não inferior
ao da avaliação o seguinte bem:
um caminhão .marca Chevrolet.
ano de fabricação 1937, 6 cilindros,
capacidade para 2.500 quilos, mo
tor n. T944583, placa n.27.06-36,
avaliado em Cr$ 100,000,00 (cem
mil cruzeiros), pertencente as me

nores MARLENE e NILVEA
REINERT. E, para conhecimento
das pessoas a quem possa inte
ressar, mandou expedir êste edi-

tal, ,que será afixado no lugar do
costume e publicado duas vezes

no jornal local "Correio do Norte"
'e uma vez no' "Diario Oficial"

,do �stado. Dado ,e passado nesta

cidade de Canoinhas, aos vinte e

oito dias do mês de fevereiro de'
mil novecentes e sessenta, e dois.

Eu. Zaiden E. .Sêleme, Escrivão,
o subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

ltLl6iliNM***

líder absoluto, em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutencão fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz tP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O' novo

lP-:r2.1 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

/; mais •••

• líder em eenfêrte :

• líder em segurança'
" • líder em todos os serviços
•• ' técnica alemã em' caminhões brasileiros I

...

I\l�O fl) E lO
lP ..321

DIESEL

,I í

É O Iv/OVO L/DER NAS ESrRADAS BRASILEIRAS!
r""

If "

Fatares de eClln'loml.,
cOIil�&rto ,8 segurunçaa

<D Motor Diesel OM321, de 120 rIP(SAE).
com sistema de combustão por' enteeI- ',

__
mora de alimentação continue.

MEI'ICEDES-BENZ DO BRASIL S.A�" 1
, I' \

, \'

8Sll.ICANTÉ ,DO 11 CAMINHÃO BRASILEIRO PÁRA AS ES1I1ADAS BRASI'LEIR41}
� CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO.

'lO

"; .�.

�:RISTIDES'
! � ':1.",

"

MALLON Rua Videl Ramos,,' Telelone, 217

SANTA CATARINA

Confecções finas
para senhoras

Casa ErlitaCAN'O-INHA,S

"
,I
I

Cambio de 5 marchas, totalmente sln-'
cronlzcdo. Mais fôrça no . arranque •
maior capacidade nas subidas.

r

Cabine com nata desenho: tão confor
tável como um corro de passeio I Pessul
ampla janela traseiro, cinzeiro, porta ..

I�v�s com tampa, gandlol.cabfde, etc.

",

\�

,'(

re

, Edital de Citação com
o .prazo de vinte

(20) dias
O dr. Reynaldo

"

Rodrigues
Alves, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na fórma da
Lei, etc.

i"AZ -SABER a quem Interes -

,

sar possa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca.' o Arrolamento
dos bens 'deixa'dos por falecí-'
mente de 'José Latocheski - fica
o herdeiro Miguel Latocheski,
residente em lugar incerto e não
sabido', citado por este Edital
COm o prazo de vinte (20) dias,
contados da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações de
herdeiros e bens e valor atri
buído e seguir até decisão final
o referido arrolamento, sob pena
de revelia, Para os devidos fins,
mandou o MM, Juiz de Direito,
expedir o presente edital, que
na forma da Lei, será afíxade
no lugar de costume e publicado
uma vez no "Díarto Oficial do
Estado" e duas vezes no jornal
local "Correio do Norte". Dado
e passado nesta cidade de Ca
noinhas, aos dezoito dias do
mês de abril de mil novecentos
e sessenta e dois. Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Dir:eito)

,

Estã conforme o original, do
que dou fé.

Data" supra.
Zaiden E. Seleme

Escrivão.

/

farmácia Santa (ruz (
Grande e variado sortimento

de medicamentos.
Rua Senador Felipe Schmídt

(ao lado do LA.P.L)
"

Churrascaria ID E I L
'

• I

de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
.

Rua Paula Pereira', 7'74

I

Negócio Rendoso
Importanté 'Firma desta ci

dade, desejando ampliar seus

negócios, oferece bons juros li

quem emprestar de Cr$ . .

100.000,00 a Cr$ 1.500.000,00
por um ou ,dois anos.

Os furos serão pagos men

salmente. Negócio rendoso e

garantido.
Carta. por favor ao .eguinte

endereço:
MINI�TER· - Caixa Podal, 2

Canoinhas, Sta Catarina.

Propriedade
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 Eliseu na Barbearia
Barcelos,

I

à Rua Eugenio de
Souza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PEUJS !..�RE§ DUEtO
I! ,.11m O <D�era § � (�Iso' x 'Lupio�

Ano 15· CANOINHAS . S. Catarina. 19 de Maio de 196.2 • N. 689

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSAR.IAM-SE

Hoje: a sra. dna. Elea, esp.
do sr,

�

Altavir Zaniolo, res.
em Curitiba; os Jovens Ia,yme
José Iêudolr, Silvestre Kti-,
souski e Silvio Knop; Os me..

ninos Vitorio filho do sr, Vi.
cente Novack e Osmar filho do

I sr. João Angusto Brauhardt,
'

Amanhã: as sras. dnas.
Paula Maria esp, do sr. dr.
Saulo Carvalho e Geralda
esp. do sr. Miroslau Dolysni;
o sr. Alberto Federmann, res.
em T. Barras; o menino Edi»
son Luiz filho do sr. Arno N O I V A O OC. Hottmann; as meninas
Margaret f i I h a do' sr. Com a srta. Olinda, filha
Severo Senczucle e Bernadete da sra. Vva.' dna. Paulina
filha do sr. Walmor Furtado.' 'Schroeder, contratou casa-

Dia 21: o menino Luiz Ce» mento dia 13/5, o Sr. Henri»
sar filho' do sr. Altavir'-Za-' _que/ilho da sra. Vva. dna.,

NT EITARINA
'r -

d Iniolo; a 51'0. dna. Pearl esp. Catarina Krzesinski. SI I O'a era os va osdo sr. 'dr. Orestes Procopiak; ,

Nossos cumprimentos.
-

II ' :
.' II, •••a menina Izolde filha do sr.

Alfredo Grosskopf.
Dia 22: os srs. dr. Oswaldo

Segundo de -Oliveira; Fran ..

cisco Alves Pereira e W'aldo
miro Medeiros; as sras. dnas.
Haydée esp. do sr, dr. Os"
waldo S. de Olioeira e Mer
eilda esp. do sr. Oswaldo
Wérka; os meninos Anibal
filho do sr: José Sudoski Fo,
e José Carlos filho do.sr. Eu
rides Tremi.
Dia 23: o '. menino Mario

Cesar filho do sr. Adão' COt ..
rêa; a sra. dna. Dalva esp.
do sr. Roberto Brandes; as
meninas Maria Elza filha do
sr. Arlindo Lourenço Gon
çalves e Herta esp, do sr.

Henrique Artner,
I

Dia 24:-0 sr. Ewaldo Kreiss;
os joveus Roberto. Gujinski f!
Célio Reinert; a srtà. Leonilda
Bialeski; a menina Miriam

, filha do sr. Michél N. Seleme;
os meninos Ivo Alcy filho do .

sr. Antonio Soares; Orlando
Max filho do sr. Orlando

,

Olsen e Waldir Elson filho
do sr. Waldomiro Novak.

Dia 25: os srs. Antonino
Nicolaezi: !talo Bastos; Mi
chel N: Seleme e Idaltno F.
Tulio; a sra. dna. Delourdes
esp. do sr. Milles 'Luiz 'Zani-
010; a menina Regina filha
do sr, Ladislau Dambroski,
o touem César Kohler; os me
ninos Wiegando filho, do sr.

Willy Hautre; Renato Luiz
filho do sr, Sadi Seleme: A"
-dolar filho do sr. R8dolfo
Frnatz e Adelmo Alberti.

.

Nossos perabens.

Pelos jornais tomamos conhe
cimento da volta triunfal do
rei. dos contraventores, o co

nhecido mão 'leve internacional
Moisés Lupion. Isto faz com

'que cheguemos a .conclusão de

que o alcunha Sete Dedos, serve
mesmo, mas, é para a ala de
um certo partido que insiste
em abrigar o dito Senhor

Lupion. Por coincidência, é a

mesma corrente do, Governador
Catarinense, o não menos co

nhecido Governador Cr$ do

Vale, que, ainda, não ganhou
fama internacional pelas suas

incursões ao erário, mas, graças
aos clichês que vamos divul

gando, caminha para tal. ,E
acabarão marcando um duélo

para então a decisão qual será
o maior?? Páreo duro •..

BODAS DE PRATA
Dia 22 de maio será uma

data muito festiva -para o dis»
tinto casal dr. Adolfo E. fis
cher e dna. Erica Kohler

..

Fischer residentes em [oinuille.
Cercados de seus extremosos
filhos, genros, netinhos, pa
rentes e pessoas de sua ami
zade êles verão tt;ans,cotrer o
dia de suas Bodas de Prata.

Ele descendente de tradici
onal tamilia joinvillense e ela
é filha do nosso saudoso, a
migo sr. Frederico J. Kohler
desta cidade. O casal possue
os seguintes filhos: Renato,
Marly, Marion. Mareio, Telmo,
Robin, Taurino e Acácio.

D. Marly é casada , com
.
o

sr. Eugênio de Sá Moreira,
tem dois filhinhos Fernando
e Eoelise: D Marion, esp. do
sr.. Bruno Baratto. foi agra
ciada recentemente com o pri..
mogenito Giovanni.

Aos muitos cumprimentos
que ir"ão receber, "Correio do

• li

MARC1\DO

"Nomenclatura de ,Ruas r

o vereador Tufi Nader, da
bancada 'Udenista, vêm de a-'
presentar projeto de_lei dos mais
justos,donominado ruas centrais
de Ganoinhas com os nomes

de dr. Lázaro Bastos e José

Allage, o primeiro com larga
de folhas prestadas ao povo

Canoinhense, tendo sido adve

gado no Foron local e Prefeita

Municipal e o segundo grande
comercial-industrial e chefe de
numerosa' familia que até hoje
empresta seu apôio ao progresso
da capital do mate.

Este vale é "quente"... pelo menos leva a assinatura do próprio
Governador. Assim estamos sendo governados... Até ôô,

'\

Norte" junta os seus, acom

panhaaos de inúmeros votos
de felicidades.

. .,'
-

••••••••••••m••�•••eB�••E•••••••••••9.
.., .

II
•

I

II

I Ci� SA FI S'CHE R I
I
II

Maizena Pacote de 800 gramas 80,00 •
B Maizena Pacote de 400 gramas 55,00 II

I I ,IMaizena Pacote de 200 gramas 30,00 _

II Azeite Lata de '1 kilo 145,00 mi

I I '"I, I
- Chita estampada a, partir da 44,00 -

I Algodão a partir de 30,00 I
II Pelucia Méltarazzo a partir de 87,00 II

I Camisas' de Malha para Homens 1,80,00 II
• •

"i A CASA FISCHER I
• �

-I'I,' Informa que Recebeu
!

I ',: Lanaise Lisa e' Estampada COrrI" 90 de I
:1' Largura a 380,00' o' metro. I
.' .

-••••••••m••••�•••BB••B•••m••••••••••••

Telefone, 130

Missa de 1. Ani versário
A familia de

Martha Wisnieski
convida parentes e amigos para assistirem a missa de 10. ,

'aniversario que Tará celebrar quinta feira dia,24 de, maio ás
6;30 horas na Igreja Matriz.

PO't mais este ato de religião e amizade, antecipada-
mente agradece.

'

5·
�

Distrito Sanitário
CENTRO DE SAÚDE

Canoinhas
Comunicamos a população que o Centro de Saúde

recebeu e procederá vacinação contra paralisia infantil

(policmelito) nas seguintes doses:
1 a dose - Ice; 20 'dias depois outro cc. e 3a, 7

meses depois, também Ice,
'

A Vacinação· sómente será afetuada no Centro de
Saúde e estará a cargo do Sr.,Dr.: 'Reneau Cubas, das
8 ás 10 horas nos dias úteís..

Idade ideal: de 6 mêses até 6 anos.

Canoínhas, 15 de maio de 19.62.
Dr. Haroldo Ferreira
Medico chefe do 50 D. Sanitário

.,

RAND

quina

o máximo em maquinas de escrever, somar etc ...
Encomende uma nóva ou ofereça em troca sua má
antiga, a marca não importa ...
Escrever ou entender-se com
Ithass Seleme - Caixa Postal, 2 - Canoínhas
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