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A Câmara Federal aprovou terça feira projeto de' lei autoria Deputado AROLDO
CARNEIRO DE CARVALHO,' concedendo verba Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões

de cruzeiros) para festejos Cinquentenário de Canoinhas, conforme noticiário
..mesmo dia da Agência Nacional.

EDITORIAL C

Mesmo sabendo que a re

eleição de Aroldo é fato con

sumado, pela comprensão do
altivo povo catarinense, en

contro um fato de suma im

portância que merece ser ci
tado com destaque - eleições
de 65.

.

O comportamento desas
sombradodo verdadeiro líder

.catarinense na Câmara Fe
deral, levaram-no a admira

ção de tudo e todos. Nossos
mais conhecidos adversários,
deixando de lado a paixão
partidária, reconhecem no fi
lho de Canoinhas qualidades
muitas e que muito poderão
servir à Santa Catarina. Um
político honesto e realizador.
E como em 1965 teremos
eleições governamentais, (fim
do que aí está) caberá. ao al
tivo 'pôvo do planalto norte,

e muito em especial a brava

gente canoinhense a respon
sabilidade de reelege. lo de for
ma esmagadora, com uma

grande votação, que dará em

1965', direito para exigirmos
que Arolde seja candidato 80

Govêrno do Estado, represen
tando uma das zonas mais

ricas, mais prósperas e inte
iigentes de Santa Catar-ina,
que não se sabe porquê, vem

sendo desde há muito rele

gada a plano secundário na

vida política catarinense. Ca
noinhas então, poderá exigir
a candidatura Aroldo Carva

lho, que será como agora, a�
poíada por toda a região ex

terminando de vêz com êsse

esquecimento prejudicial que
sempre temos recebido néssas
oportunidades.
Para isso, estejamos uni-

- liiI&iWW.W? ri'

Ano '15 Canoinhas, Santa Catarina. 14 de' Julho de 1962
----------------------------__-----

Numero 695

.

SELEME ISAAC SELEME
Com satisfação registramos a

amável. visita que recebemos do
sr, Seleme Isaac Selerne. Geren-
te do Banco lnco em Itaiópolis
e influente prócer político Ude
nista no visinho município. Ao
ilustre visitante nossos agrade-

Icimentos e votos de f-Iicidades

pelo seu natalício comemorado

domingo último.

Fábrica Nacional de Motores
Somos gratos ao sr. Oldemar

Mussi pela oferta de um jornal
interno da FMN, onde são feitas
referencias elogiosas a firma
Abrão Mussi Cia., c6ncessioná�'
rios daquela grande indústrta
nacional de motores,

Não bastando a fôme que cas

tiga hoje em dia grande parte
do Estado, o sr. Celso Ramos
irá gastar grande soma de cru
zeiros para realísar na Ilha um

festival de cinema. Para o pôvo
i�postos e fôme ... para os ho
mens do governo, Norma Ben

guél etc.. é o fim mesmo. E
dê-lhes cinema pago pelos CG

Ires públicos.

dos em 7 de outubro, dando
a Arolde Carvalho grande
votação. Ele bem o merece

por tudo que tem feito pela
sua terra.

Canoinhas precisa ser olha
, da com mais respeito e ca

rinho pelos Govêrnos.

� oportunidade virá, bem
sabemos, em 65 com Arolde
ao Govêrno do Estado .

E o inicio <\a caminhada
será a 7 de' outubro, com u

ma reeleição esmagadora, com
uma vitória convincente, com
votos de todos os partidos,

.
de todas as facções políticas,
em demonstração insofismá
vel de que Canoinhas -,

e o

planalto norte arregimenta
ram suas forças em busca do
G6vêrno catarínense em 1965.

ALFREDO ALBERTO.

�

Realisdm-se amanhã Con-
- Udenistasvençoes em

PapanduvQ e Três Barras ..

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

João Seleme CN.ao
Minha vitória será uma vitória do põvo.

o candidato Uqe
nista à Deputado Es
tadual João Seleme
afirmou a reportagem
do Jornal do povo,
que sua vitória' é
certa. Vem recebendo
adesões de nomes

ilustres da politica do
planalto que sabendo
dos' seus propósitos
honestos na defesa

. I
regiao, apoiam sua

campanha exclarece
dora em prova evi
dente de que' a com
preensão está impe
perando nesta hora

importante para os destinos da gente catarinense.

BILHETINHO " . "

A manchete estampada .acima, prova o amor de
Aroldo a sua terra. Enquanto outros Deputados, eleitos
também com votos da gente canoinhense surgem por
aqui sórnente em vesperas eleitorais. Arolde trabalha pe
los interêsses da Capital do Mate, solucionando seus pro,
blemas.

A tramitação de um projéto na Câmara Federal é
bastante demorado. Mas Aroldo cumpriu outra vez com

sua palavra. Os cinco milhões aprovados serão distribui
dos entre a 'Prefeitura Municipal, Associação Rural e demais
entidades de assístêncía instaladas em nossa cidade.

Assim é que se prova o trabalho, o interêsse, o res

peito a sua terra e a sua gente.
o DIRETOR.
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tQNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tit. Doc.•/0. 344
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - C.noinha.. S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunciol: Por vez e por centimetro de', altura de COIUD8:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 35,00
., vêzel 30,00
8 ou mail 25,00

. Publieaçõee em destaque ou

te,'P um aoreacimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seçõee Livre." lerão cobrados pelo

elpaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A. Redação não endosse conceitos emitidos em artigo. asainadcs.

1 'Vez

4 ..êzel
8 ou mail

Cr$ 25,00
20,00
15,00

lugar determinado D8 pagina

RE'MINGTON RAND
o máximo em máquinas de escrever, somar, etc.

Escrever ou entender-se com

Ithass Seleme - Caixa Postal, 2 - Canoinhas,

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Dr. ARNOLDO ,PEITER FILHO .,

l.'

.'A'O v,'O,GiA;'O O

(COMÉRCIOCIVEL TRABALHO:
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

ReFaça suas Forças, tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente t

Saboro�o até a ultima gota
Rua Paula Pereira --

� Tel�fon.,
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
I

.���������.

Em Xarqueada
Vendem-se ótimos lotes residenciesi e pró

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

\ .

CHEGOU PARA MOSTRAR O QUE Ê "PERFORMANCE"
Gordini é emocionante! Famoso na

Europa, onde se destaca entre os carros

de comportamento esportivo, agora está
sendo fabricado pela Willys. Potente,
ágil, Gordini é antes de tudo máquina!

40' H P
Gorelini tem motor de 40 cavalos
- potência superior à de qualquer

• • outro carro de sua classe!

4
Goi-dini é carro que tem ímpeto

MARCHAS - cada uma de suas 4 marchas
oferece grande faixa de utilização!

Estável: suspensão reforçada - Sólido:
estrutura monobloco - luxuoso: esme

rado acabamento, numerosos detalhes
de bom gõsto - Confortável: 4 portas,
grande porta-malas, amplo espaço interno.

um produto da

WILLYS-OVERLAf'lD
Fabricante do veículos de alta Qualidade
São Bernardo do Campo .

Estado de São Paulo

Ã
"

e
,

. I

'Prefeitura 'Municipal
de MAJOR VIEIRA

LEI N. 26, de 14/5/62
ae,ule a 1 incidancia, o lan

'çamento 'e arrecadação do im·
pa.to de liçença e da outra.
providência••
Antonio Maron Becil, Prefei

to Municipal de Major Vieira
Estado de Sánta Catarina, f.z
saber que a Câmara Municipal
,decretou P. eu sanciono a se-

guinte.
L E I

CAPITULO I

Do impôsto e sua incidência

Artigo 1. O impôsto de licen
ça, etribuido 80 Municipio pela
Constituição Federal (artigo 29
nr.II), recai sôbre as pessoas
fisicas ou juridicas que, no Mu

nícípío, exerçam atividades lu
crativas ou remuneradas bem
assim sôbre:

1 - o estabelecimento ou a

localização do Comércio, da
indústria e quaisquer profissões;

2 - veículos;
3 - publicações em qualquer

de suas formas;
4 - construções, reconstruções

acréscimos, reparos, reformas,
pinturas e demolições de pré
dios, muros, tapume e calçadas

5 - matança de gado;
6 - cães açaimados ou não;
7 - utilízação de logradouros

públicos;
\

8· qualquer atívrdade ou em

preendimentos cujos. exercícios
dependem da autorizacão do

poder municipal.
Artigo 2° - O impôsto de

Licença decorre· do . registro . -

obrigatório local de qualquer
estabelecimento comercial, in
dustrial ou profissional fixo, da
utilização das vias públicas pa-
ra exercido do comércio am

bulaute depósito ou exposição
de mercadorias e publicidade
em geral; veiculos destinados ao

trânsito nas vias públicas; gado
abatido para o consumo públi-
co ou industrialização; marcas e

sinais; construções, reconstru
ções, demolições, e reparos e

sôbre todas as atividades e ex

plcração sujeitas ou dependen-
tes da inspeção preventiva que
corresponde à Prefeitura no uso

do poder de policia que lhe é

peculiar.
Artigo 3°. - Nenhum estabe

lecimento localizado, ou que
venha 8 se localizar em qualquer
ponto do Municipio, com obje
tivo de exercer qualquer atíví-.
dade lucrativa ou remunerada,
poderá funcionar sem prévia li

cença concedida pela Prefeitura.·

Artigo 4°, - Consideram-se
estabelecimentos, para os efei
tos desta. lei as casas comerci
ais em geral, fábricas, depôsí
sitos, oficinas, barracas, bancos,
atelieres, escritóríos, ou consul
tóríós profissionais, agências fi
liais, sucursais e seus similares.

§ 10 - São estabelecim�ntos
profissionais fixos, sujeitos a li
cença os escritórios, consul
tórios ou gabinetes médicos,
dentistas, parteiras, veterinários,'
advogados, solicitadores, procu
radores, corretores, corniscionis
tas em geral de negócios rurais
e outros, engenheiros, agrimen
sores, manicures, pe.dicures, mo
distas e semelhantes.

(conclúe em outro local)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)

EDITAL: Drágeas"
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o Cmdo. do 3° B.P.M. faz saber a quem interessar possa,
llti� se acham abertas. na séde do 3° B P.M. em Canoinhas. as
inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de
Graduados, que funcionará no 'mesmo Batalhão.

I - Finalidades do Curso,
Formar Cabos e 30 Sargentos de fileira na Polícia Militar,

visaodo dar-lhes conhecimentos básicos para as funções que lhes
!Ião inerentes. bem como para as que eventualmente venham a

desempenhar (Delegado e Sub Delegado de Polícia. Comissário
.de Polícia, Escrivão de Polícia, Comandantes de Escoltas, Ser
viço de Investigação, Comandante de Destacamentos. etc)
II - Condições Para o Exame de Admissão

,
.

ai Pessoal da Conservação:
Mediante simples relação nominal d� candidatos voluntá

rios, encaminhadas pelos Cmt. de Unidades e Sub-unidades ao

Cmdo. do RP.M., obedecendo aos seguintes requisitos:
Graduaçãó máxima 3° /Sgt. Combatentes;
Boa Conduta.
Idade Limite: . 35 anos completos na data do encerramen

to das inscrições.
Estar apto para frequentar o Curso, mediante exame de

saúde, onde serà exigido: - dentadura, acuidado visual-e audi
tiva 'normais.

Não estar sendo processado no Jôre militar ou civil e nem

cumprindo pena por consideração,
bl Pessoal de outras Corporações Militares ou CANDIDA-

TOS CIVIS;
.

Requerimento dirigido ao Cmdo. do 30 B P.M., solicitando
inscrição ao Exame de Adm,issão ao C. F. G. acompanhado dós
seguintes documentos:

'

Certificado de Reservista de la, 28 ou 3" Categoria.
Os candidatos de la. on 2a. Categoria tenham sido licen-

ciados ao BOM comportamento.'
.

Certidão de idade que prove não ter mais de 30 anos

Arolde estêve . em' Canoinhas
e através da erníssôra local con
tou da sua ação parlamentar.
Fulminou de vez com as insí
nuações de que nada fêz pela
sua terra natal.

x' x x

Doutél no auge do entusíás- .

mo em Rio dos Póços prometeu
Um hospital para apuêle distri-'
to; O pôvo de Rio dos Póços

, deve cobrar a dívida com ur

gência... depois o homenzinho
sumirá do mapa com a mesma

facilidade de como surgiu.
x x x

I
A candidatura Dulcidio vem

tomando vulto no litoral, prm
cipalmente Araquari e São Fran
cisco, além da terra natal do
candidato, Joinvile. Importante
- o candidato pessepista está
na "faixa" Aroldo Carvalho, de

quem é grande amigo.
xxx

E o "ilustre desconhecido"
candidato pessedista paréce que
"manjou" o assunto. FoL. e não
voltou mais. Também com aque
las companhias noturnas ...

xxx
,

Campanha aberta contra o

Delegado, vem fazendo um ve

reador petebista, aliás, de gran-, Ide ação ao legislativo munící-

compl- tos e ser brasileiro nato. I pal. O clima contra aquela au-

Certidão de Casamento (se for casado) toridade policial não é dos me-

Quitação Escolar I lhores, principalmente depois da
Atestado de Bôa Conduta passado' por autoridade' Policial visita více-governamental. A-

em cuja jurisdição tenha residido aos ultimos 6 (seis mêses.) guardemos.
Atestado de Vacina Anti·Variolica

'

x x x

Os candidatos de outras Corpórações militares devem en- Nosso prezado colega de im-
caminhar seus requerimentos pelas Unidades em que estiverem prensa, (do lado de lá) NB é
servindo. candidato a vereador. Felícída-

.

Não poderão ser inscritos os candidatos portadores de do- des, desejamos, Já que de outra
cumentos de Isenção ou Incapacidade Física, permanente ou feita não foi possível a vitória
temporária. - , de um representante do BV ve-

EXAME DE ADMISSÃO jamos se agora o Diretor Se-
Exame de Admissão terá lugar no dia '13 do' mês de agôs; � , cretário consegue atingir o alvo.

to do corrente ano. Constará do seguinte:: x x x
'

ai PROVA� DE NÍVEL INTELECTUAL (Escrita) Estradas... estradas?? Desde

PORTUGUES (Eliminat6rias) - 10 (dez) linhas ditadas de quando isso é estrada? O engen-
um autor brasileiro Anàli.se' Gramatical, Verbos Regulares e Irre- heiro turista andou entrando na

guiares, -Concoj-dância e Ortografia. "bolada". As estradas, quando
ARITMETICA (Eliminatória) • Quatro operações sôbre entrarão ... pelo cano??

números inteiros e fracionários, MMC e MDC. Frações Ordi- x x x

nárias e -decimais. Razões e, Proporções. Números Complexos. Ladrões a vontade. Até a.Rá-

GEOGRAFIA do Brasil. dio Canoinhas foi visitada. De-

HISTÓRIA do' Brasil. poíscícúmeras residências foram

b/ PROVAS DE CARÁTER PSICOTECNICO (testes 0- forçadas. A policia?? Vai bem
rais e escritos)

.

obrigado.
Para verificação de ooseibilidades, habilrdades. raciocinio, x x x

personalidade. inteligência abstrata, inteligência mecânica, inicia- O ímpôsto predial continua

tiva, honestidade, normalidade psíquica, etc. sendo abatido em plena rua. É,

cf PROVA DE CAPACIDADE FtSICA que o Prefeito faz questão de

Corrija de 100 metros em 51 'segundos. Trepar 4m de ser "popular". O "abatimento"

corda vertical com apôio (3 tentativas). Saltar 4m em extensão
é feito conforme a cara do con-

(3 tentativas). Saltar 1, 10m em altura (3 tentativas). Levantar tribuinte. A côr política também

e transportar um saco de areia de 50 Kg à distância de 50m. vale.

no tempo d� 30 segundos. Lançar parado 650 gramas á 25m,
--------------

estilo- livre I

ISENÇÃO DAS PROVAS DE NÍVEL INTELECTUAL
Ficarão isentos destas provas os candidatos que apresen

tarem documentos (diplomas ou certificados com firma reconhe
cida) de haverem conoluido o Curso Complementar, Normal Re
gional, Ginasial ou outros equivalentes, fornecidos por Estabele
cimento de Ensino oficial ou' equiparado, bem como os Sgts da
Corporação e precedentes do Exército Nacional.

Quartél em' Canoinhas, IOde julho de 1962.

Wallace Capella
Tenente Coronel Comandante do 3° B,P.M.

Faz saber que pretendem ca

sar: José Marcos Safaneili e

Paulína Cordeiro dos Santos.
Ele, natural deste Estado nas

cido em Braço Direito no dia 17
de julho de 1939 de profissão
Tropeiro, Solteiro, domiciliado
e residente neste Distrito, filho
legitimo de Marcos Safanelli e

de Dona Adelia Avelina Maran

goní domiciliados e, residentes
neste Distrito. Ela, natural deste
Estado, nascida neste Distrito
no dia 27 de junho de 1942 do

mestice, solteira, domiciliada e

residente neste Distrito, filha

legítima de José Marques dos
Santos e de dona Julha Mar-

ques dos Santos, domiciliados e

residentes neste Distrito.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
]80.
Paula Pereira, 30 de Junho de

1962.
.

Maria Gó.. Glin.ki
Oficial do Registro Civil

Registro Civil

I Armazém Ouro

. .

14.7-1962
li

RacipJ:lamentp de Energia. Elétrica

• ii,

I' 'AVISO:, AOS �ONSUrvUDORES
Atendendo ao apêlo da nossa' fornecedora, Empresa Sul

Brasileira, de Eletricidade "Empresul'�,- feito por carta' de 4 do cor
rente, solicitamos aos nossos consumidores para restringirem ao

máximo o seu consumo de energia. afim de evitar um racionamento
de consequências imprevisíveis, dada a continuidade de estiagem

.

que se, está verificando.
/

.

Avaliando perfeitamente o reflexo economico e financeiro que
a medida reflitirá na economia de seus consumidores, a Empresa
renova, por ser absolutamente indispensável a manutencão do atual
esquema de racionamento, que tem seus esteios básicos na colabo
ração de todos, com critério de maior justiça; a fazer sentir aquela
necessidade, avisando. que o uso noturno da energia para fins in
dustriais, fica terminantemente proibido.

Esclarecemos ainda que, a Comissão de Energia Elétrica de
Santa Catarina, como Órgão auxiliar do Gonselho Nacional de
de Águas e Energia. Elétrica, de acordo com a Portaria N. 14 deste
Conselho, aprovou o esquema de Racionamento, inclusive as medi
das punitivas que abaixo transcrevemos:

Racionamento: 20% de redução sobre as médias de fevereiro,
março e abril do corrente ano. '. .

.

,

Punições - a) - advertencia na primeira infração; b) -. Sus
pensão do fornecimento para 2 dias em caso de reincidencia; c) -

Suspensão do fornecimento, por 3\1 dias na terceira falta; d) - Per
sistindo a falta, suspensão do fornecimento até que a Comissão de
Energia Elétrica delibere a respeito.

"

Está a nossa advertencia chamando a atenção dos senhores
consumidores para o esquema de racionamento, do contrário 'sere
mos forçados ri promover o desligamento da corrente elétrica, sem

prévio aviso. r

Atenciosamente
ZAInEN E. SELEME - Diretor Gerente

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

Segunda-Feira às 20,15 horas,
I

"Balança Mas' Não Cai"
Filme Nacional Com MARLENE

,

. ,

Baile qs Fogueira
Lira do Mestre Lula

I
Ritmos dançantes
Nestor Campos' e sua orq,

Metais em Percusão ,

Enoch Light arid the Light Brigade
Férias no México
Pepe González e sua orq.

Berlin bei nacht
Horst Kudritzki e sua orq.

La voz del corrido...
Pancho Charro- Avita
Mariachi Pepe vui,

Mais cancões Italianas
Connie Francis com org.

,

Musica original da trilha sonora do' filme
.' Mais uma vez Adeus

,

Ferrante Teicher
Music for romanciog
Paul Weston

, Nilo Amaro e seus Cantores de ébano
"os anjos cantam"

as melhores gravações em alta fídelídade voce en

contrará na

CASA ERLITA
Agora com seu novo aparelho de Alta Fidelidade.

I

Acaba de chegar nova remessa de discos Long Play
i

Verde- # Casa Fischer _,
- Casa Verde

Informam a seus clientes que, a partir do dia 16', do corrente mês,

suas Lojas
clientes

fecharão mais

atenderão seus

Não
sábados

ao

até as

\

meio dia e aos

3 horas' da tarde.

.... ,

, ;�

,I

t-
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o GREMIO X V DE JULHO, convida a sociedade canoinhenss para o "BAILE DO

ANO", comemorativo ao seu 1. Aniversário de Fundação.
,

. .\ . v. "

DATA: 14 de Julho, sábado às 22 horas. - LOCAl.: Clube ,Canoinhense. - MESAS: A partir das 13
horas do dia' 2 de Julho. - ORQUESTRAS: Los Gavilaães de Espana e Jorge Allonso e Típica.

Miss Santa Catarina 1962, senhorita MARCIA REIS e lenhórita MARLI STAHLKE, EBERT, Vice-Mias Paraná 62,
estarão presentes ao "BAILE DO ANO".

o':: PARTIDA... E X IDE GARANT'E

BATEBIAS

EXIDE
Car regadas ou Seco

Carregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima & Coelho Ltda.
Rua Paula Pereira, 391
Fone. 248 - Gaixa Postal. 231 CANOINHAS • �. C.

_

Bem DO coração da cidade

CASA DO CRIADOR
.

de Carvalho & Nascimento Ltda.
PRODUTOS VETERINxaros E AGRICOLAS

Ternos Vacinas Cristal Violete Rhodia.
Sai. Minerais a antibioticoe, para a fabricação de fações,
inclusive farinha de carne, de 01110', de sangue, e outro.

nigredientee, Ração para canário. '

Um variado estoque de adubos e insetícides para OI

diversoe finl agricola•.

'('

'.

t
'

�

\}>:,
; ...

-,'

(conclusão)
§ 2° - A licença obtida para

os estabelecimentos fixos não
confére aos seus beneficiàrios
o direito para exercicio do co

mércio ambulante que depende
de autorização esbecíal, nem o

pagamento do impôsto relativo
aquela dá direito ao exercicio
désts.

§ 3° - A Prefeitura, além do
conhecimenso do impôsto pago.
fornecerá ao interessado, medi
ante o emolumento de Cr$IOC,OO,
um alvará de licença, assinado

pelo snr. Prefeito, no qual se

esclarecerá o nome dó contri

buinte, a atividade pela qual é
pago o impôsto e a localização
do estabelecimento.

§ 4° - O alvará. a que sé re

fere o parágrafo anterior" do

presente artigo, será valido por
um exercicio e colocado, obrí
gatóriamente, pelo contribuinte,
em lugar visivel, no estabeleci
mento, valendo o recibo de pa
gamento de ímpôsto corno ins
trumento de licença.

§ 5° - Os mercadores ambu
lantes deverão conduzir o alva-

Prefeitura Municipal de MajQT - Vieira
ra de lícença q,ua�dó transita-I licença de funcionamento será
r�� nas vias PUb�IC�S, no exer- sempre 9 titulo precário ordí
CICIO do seu comerclo� nária, extraordínáría ou especial,

§ 6° - Quando determinada conforme o caso.
.

.

atividade ou exploração não es- -Artígo 70 - Sempre que um
tiver incluida na' tabéls do im- estabelecimento, ao lado de ati
pôsto de licença. cobrar-se-á o vidade industrial, exercer outra,
tributo por analogia, taxando-a prevista em tabéla diversa se
o Município com valôr mais baí-, rão devidas as contribuições re
xo atribuído a atividade ou ex- ferentes a cada uma dessas ati-
plorsção semelhante.

, vidades.:
Artigo 5° - Nenhuma ativi

dade comercial. industrial ou

,profissional será exercida ou

transferida sem licença da Pre
feitura e pagamento do respec
tivo impôsto.
Artigo 6° - A concessão de

Artigo 8° - No caso de estar
o estabelecimento sujeito a mais
de uma rubrica das previstes
na tabéla aplícavel, será devida
apenas' a contribuição mais ele-
vadá.

'

(continúa 0.0 próximo número)

o Aviário Leghorn "Canoinhas"
Sito a Rua Roberto Ehlke, N 331. avisa aos interes

sados, que já dispõe para a presente tsmporada avicola
de Pinto. de l. Dia e tambem de mais idade para
pronta entrega, das rbças Leghorn Branca e New Hams,\
phire. Tem tambem esterco de galinha deshídratado
para horta e jardim, em sacos de' papel de 25 kílos,

Rua Roberto Ehlke - Caixa Postal, 100.

Canoínhas - Santa Cat�rjna 4x
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Porto União
AROL·DO

com

CAEl_VALHO
o Diretório Municipal

Udenista de. Porto União

apoiou oficialmente a '

candidatura Aroldo Car

neiro de Carvalho à Câ

mara Federal, passando a

integrar, assim em nossa

campanha pela moraliza

ção da função pública.
Para a próxima edição

apresentaremos completo
noticiário da memorável
reunião Udenista da visi

nha cidade.

CONVITE - MISSA
Transcorrendo dia 25 de julho, o Dia do LAVRADO�,

convido todos os lavradores e respectivas. famílias, bem
como, todos os fiéis para assistirem a Santa Missa em

Ação de Graças, que será celebrada às 8 horas, na Matriz
"Cristo Rei".

Canoinhas, 28 de Junho de 1962

rrei Meínrado Vogel
Vigário

, -

Os Bárbaros Invadem a' Terra
com - Kenji Sahara e Yumi Shirakava.

Vêm de horizontes perdidos para invadir o nosso planeta!
Raptar nossas mulheres! Arrasar nossas cidades! -Um

filme extraordinário de- ciencía; ficção jamais
concebida pela mente humana.
-----

48. feira - à. 20.00 horaa - improprio at� 14 anos

Cine Teatro Vern. Cruz
A P R ES EN TA:

HOJE - áa 20,00.horal - Impróprio até 14 anos

Aventuras de Gulliver
o mais sensacional desenho em longa metragem, perso
nagens reais. A história do Gigante num mundo de anões.

-----

DOMINGO - àa' 14 horaa - censura livre

Aventuras de Gulliver
DOMINGO - �a 17,00 horaa

• Imp, até 14 anos
-

aa 20,00 horaa

O PIRATA SANGRENTO-
O mais- arrojado dos Piratas. O maior aventureiro

dó mar das Caraíbas.
_0 -

26. Feira - ã. 20,00 hra•• Imp, até 14 anoa - REPRISE

_ 3a. Feira. áa 20,00 horaa • improprio até 14 anoa

Aldeia dos Amaldiçoados
com George Sanders, Barbara Chelley e Michael Gwynne.

Anjos ou Demonios? A mais p.stranha história
até hoje contada.
-----

5a. e 6a. Feira. ás 20,00 horaa • Improprio até 14 anol

O Direito de' Ser Feliz
com Jean Simmons e Ronda Fleming.

P�los Lares e Salões
ANIVERSARIAM-SE

HOJe: o jovem Aleixo Tchai»
ka; as meninas: Hilda filha
do sr. \.f aldomiro Schulka e

Rosely Maria filha do senhor
Odiual R. dos Santos.

o Amanhã: As sras. donas:
Rosa esposa do sr. Zeno C.
Zippel, lrmengarda esp. do
sr. Oswaldo Soares e Fran
cisca esposa do Sr. Narciso
Leonardo Ruthes; a Exma.
vúiva sra. Helena Bastos; o

sr. Miguel Lejchacki; o jovem
Mario Rudey; o menino Aleixo
filho do sr. José Wardenski.

Dia 16: os srs.: Altamiro
R. da Situa, João Maria Ro
drigues e Ciro O. Bastos res.

een Lapa.
Dia 17: as snras. donas:

Cecilia esp. do sr. Antonio
da Silva e Souza ti Laurecv

.

esp. do sr. Cat los Dol/a; a
srta. Babete Wegger, res. em
São Paulo; os srs.: Arnaldo
José Machado, Helmar

o A.
Seleme e Aleixo Brenny} as
meninas: Edite filha do sr.

Dionizio Andromico Orgekoski
e Cleusa Regina filha do Sr.
Horavio H. da Silva.
Dia 18: as snras. donas:

Veronica esp. do sr, Miguel
Lessak e Edite esp. do sr.
Pedro dos Santos Correa; o

sr. Cal los Koehler.
Dia /9: as snros. donas:

Nelli esp. do sr. Elias Seleme
Netto e Maria Madalena es».
do sr» Aluisio Marcinichem
res. em Lajes e Maria Silvia
esp. do sr. Djalma Tabalipu;
as snrtas. Euani Vieira. �

Erica Scheuer; os srs.: Elias
Selemé Netto, residente

o

em

Caçador e Locadio Pacheco;
os jovens: Alfredo de Oliveira
Garcindo Filho e Werner
Loeffler; as meninas: N01'ma
Elisabete filha do senhor
Waldemar Carlos Stange e

Madalena {ilha do sr. Henrique
Gonçalves Sobrinho.
Dia 20: as snras. donas:

Adelia esp. do sr. Orlando
Nascimento e Elisa esp, do
sr. Paulo Dehner; os snrs.:

Iêodolro Wibbelt e Sergio
(iapski: O jovem- José Boni»
tacio Furtado; os meninos:
Fernando filho do sr . blias
Seleme Netto; Paulo Henrique
filho do sr. Ilmo Buss e Elias
filho-do sr. Antonio Sconhetzki.
Nossos cumprimentos.
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la. GRANDE CAÇA
AO TESOURO

Regina Maria Carvalho
Canoinhas vive sua temporada fria' de férias.

Jovens canoinhenses retornam à sua terra depois de
mais uma temporada de estudos.

E é justo que a Organízação Aroldo Carvalho
de Imprensa Falada e Escrita lhes proporcione uma

brincadeira atualizada e emocionante.

Aproveitando êste domingo em que o nosso
Grêmio XV de Julho comemora o seu, primeiro
aniversário, que contará com elevado número de
visitantes, realízeremos a la Grande Caça ao Tesouro.

Esta brincadeira já mundialmente conhecida
pelos "tenneegers" é bastante enteresssnte, pois
enquanto brincamos e passeamos, aprendemos mais
um pouco de nossa cidade.

. A I a Grande Caça ao Tesouro contará com

grande número de jovens volantes canoínhe nses ou
não. A largada será às 13 horas de domingo defron
te ao Clube Canoinhense. Os concorrentes terão prazo
até às 16 horas do mesmo dia para entregarem o

questionário respondido. Após o término da brinca
deira será então julgado os resultados e , de acôrdo
com a cotagem dos pontos serão conhecidos os cinco
primeiros colocados que durante a Tarde Dançante
receberão troféus e medalhas.

Esperamos que ésta brincadeira agrade a todos
e que obtenha grande sucesso.

II Grêmio xv de Julho
Comemora hoje seu primeiro aniversário de

existencia o Grêmio XV de Julho, associação de clas
se estudantil da Capital do Mate, que tantos benefí
cios têm proporcionado a mocidade Canoínhense.
Com grande brilho foí organizado programação so

cial para festejar o auspicioso acontecimento, a ter
inicio hoje no Club Canoinhense com' memorável
noitada social abrílhantada pela orquestra Los Ga
vilanes de Espanha e a presença de figuras destaca
das da sociedade catarinense e paranaense. CN cum

primenta o Grêmio XV de Julho na pessôa de seu

presidente jovem Castro Pereira, com votos de feli
cidades.

Vassouras
de Palha, Pelo e Cipó

CASA ESMALTE,

rARrm� �O�IAr' rRObR[��I�rA
p_ S_ p_

Chamamos a a atenção de
todo o planalto catarinense
para o programa "O Nosso
Comentário", apresentado
diàriamente pela Rádio Ca
noinhas 8S 12,20 horas na

palavra do jornalista Alfredo
Alberto. Um programa ex

clarecedor. Não acredite em
boatos

o

politicos. Saiba' 8
verdade ouvindo "O Nosso
Comentário".

Enlace Matrimonial
Unem-se pelos laços ma

trimoniais hote a srta, Eugenia
Petrintchuk e o Sr. Darcindo
Mühlman1'l.
Nossos parabens.

Falecimento
Faleceu dia 7 em Curitiba,

o cidadão'Paulo Kochet. O
extinto deixou numerosa de
cendencia.
À família enlutada nossas

sentidas Condolências.

ATENCÃO
•

Norte do EstadoPara Deputado Estadual

Dulcídió' Silveira
O Candidato que nada

promete, porque é contra

aa falsa. Promessa••

EM 7-10-62 A DOBRADINHA '

..DA VITÓRIA, É
AROLDO CARVALHO JOÃO SELEME

Para DEPUTADO FEDERAL Pa'ra DEPUTADO ESTADUAL

CAPACIDADE � HONESTIDADE E DINAMISMO A SERViÇO, DA COLETIVIDADE
/

-

I

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




