
Jarlio em Santa Catarina a 19, e_) 20 de Julho -

Nume o 598

Notícias não confirmadas dão conta
da próxima visita do candíd. to po

pular JANIO QUADROS a Santa Catarina nos próximos dias Hf e 20 do corrente. O candidato vitorioso deverá percorrer toda linha "São Fran

cisco", realizando o "Expresso .da Vitória", a exemplo do que fez no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul e -em Minas Gerais. Viajando
em trem especial ou em litorina da RVPSC, a comitiva Janista iniciará a excurção em São Francisco e realizará comicios em toda a linha férrea,
parando nas principais estações e nucleos de população. No Municipio de Canoinhas haverá grande concentração na cidade e comicios em, Marcilio

-

Dias, Tres Barras, Paula Pereira e Felipe Schmidt.·
.

,

De�ufa�o Arol�n CarYal�o
Em visita a sua terra natal, encontra-se entre nós desde

segunda feira, o deputado federal Aroldo Carvalho, acompanhado
de sua exma. família e que deverá permanecer' em Canoinhas
até a-manhã. O destacado parlamentar conterraneo tem sido alvo
de significativas manifestações de' apreço de parte do seu vasto

circulo de amigos. De Canoinhas onde tem feito escrítorío central

de todas as campanhas politicas, o deputado Aroldo Carvalho tem

visitado outros Municípios e participado de reuniões, discutindo e

solucionando problemas ligados ao desenvolvimento. Quarta-feira
visitou Itaiopolis e Papanduva, tendo recebido expressivas mani-
festações de apreço.

'

-

Tem mantido 'contacto com
_

os dirigentes udenistas de
nossa terra e traçado planos de -, trabalho e ação, para aproxima
campanha politica. Está firme e unida .a UD� Municipal, foi o

que notou o deputado Arolde Carvalho, líder inconteste de tantas
vitorias udenístas, "

'

\ :' "

,

"Correio do Norte" cumprimenta-o com vótos de feliz, estada.

A RADIO CANOINHAS
NUMA ,NOVA FASE/:

A fim de acompanhar o -progresso e a evolução elo nosso

Municipio a Radio Canoinhas está promovendo a compra de mo
derno equipamento de so-m, visando melhorar as suas transmis
sões e de ingressar numa nova fáse, prevista para o mez de

agôsto proximo. Equipada com novos transmissôres, a ZYP - 6
será- uma das melhores emissôras do interior catarínense. Técm
cos de nomeada, vindos de São Paulo, estiveram recentemente
nesta cidade tomando as providencias preliminares que virão o

perar espetacular transformação na popular e querida emíssôra
do povo canoinhense. Mais de um milhão de cruzeiros serão em

pregados na nova aparelhagem da Radio Canoínhas.
Esta a bôa nova que transmitimos aos nossos ouvintes

em absoluta primeira mão. De meados de agôsto em diante, o

radialista Osvaldo Rubim, da Radio Tupi de São Paulo e agora
da Radio Anita Garibaldi de Floríanopolís, estará entre nós or

ganisando as programações e comandando a primeira quinzena
da "Nova Fase" da ZYP - 6.

_
'

O deputado Arolde Carvalho, Diretor da Radio Canoinhas,
está a frente das providencias; E' o autor da louvavel iniciativa
e que pretende nessa nova fáse da Radio Canoínhas, levar Ca
noinhas para ser conhecida em outros Estados.

-

..

«Seu Talão Vale (Jm Milhão»
Relação das pessoas contempladas com o certificado do

"SEU TALÃO VALE UM l\4ILÃQ" no Município de Canoínhas,

PR�MIn�E CR$ 20.000,00�
Certificado n", -256.128 - Berta Kõning

PR�MIOS NO VALOR DE CR$ �.OOO,OO
Certificado nO. 255.628 - Pedro Peruci

« 255.728 - Castro Pereira
« 255.828 -'Nereida Cherem Côrte
« 255.928 - Amilton Adur

� « 256.028 - Tenente Agenôr Flores
« 256.228 - Haroldo Hedler
« 256.328 - Orlando Muller
« 256.428 -;- Maria Eliza Corrêa
« 256.528 - Dr. Fernando R. Laureano
« 256.628 - José Kozak

. O pagamento será efetuado na Coletoria Estadual.

AÇOES / -PREFERENCIAIS
DA /PETROBRAs

Pagamento de dividêndos de 15% e

reabertura da subscrição
Petroleo Brasileiro S/A "Petrohrâs" avisa que, a partir de

10, de julho até 31 de agôeto vindouro, efetuará. aos acionistas resi
dentes nesta cidade, por intermédio do BANCO IN DUSTRIA E CO·
MERCIO DE SANTA CATARINA S/A, o pagamento do dividendo
do exercício de 1959, relativo às ações preferenciais, na base de 1$%.
sêbre o valor nominal das mesmas. .

. Também .até a data acima referida. é facultado aos portado.
res de obrigações e aos demais interessados a subscrição de ações
preferenciais da PETROBRÁS, desde que se observem as eondiçõea
estabelecidas no art. 18 da lei nO. 2.on4, de 3 de outubro de 1953.
O valor das ações aubscritaa deverá ser integialmente realizado, no
ato da

_subscri.ção, em dinheiro ou em obrigaçõelf ao portador com
08 cupoes de Juros de ns. 11 e seguintes.

.. BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIQ DE SAN't� CATARINA S.A.
Luiz D. de Miranda

Gerente
Hugo Peixoto

Contador 2x

Ano 15 Canoinhas, �anta·Catarina, 9 de Julho de -1960

mrctmes':/ A��WO t;, Df LAR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

AlfR[DO �AR�I��O e JOÃ� . �[l[M[
FONE, 128

�e[�ntc: nHA�� �mML
CIRCULA AOS SABADOS

vencimentos
r:.

Governador
de
o Governador Heriberto Hülse

presteu anteontem, à reportagem
da Rádio "Diário da Manhã", pal
pitantes declarações sôbre as DO·

vos tabelas de vencimentos do fun
cionalismo público estadual, in
cluindo os inativos e os da reser

va remunerada da Polícia Militar.

O Chefe do Executivo, nessas de
clarações. reafirmou o seu propó
sito de contemplar, DO quadro dos
-servidorea públicos, com maior per.
centagem, os membros do magistê
rio público e os soldados da .Polí
cio'Militar e do Corpo de Bom
beiros. sendo que os professôres te

rão vencimentos iniciais de 7 mil
cruzeiros e os soldados, de 6 �il
cruzeiros, êstea além 'da etapa de
58 cruzeiros diârios.,

Segundo, ainda. as declarações
do Chefe do Govêroo estadual, as
novas tabelas estão na fase final
de organização, devendo, nos pró
ximos dias, ser a mensagem res

pectiva, com o projeto- de-lei, en-

Deputado
Benedito Therézio de

Carvalho Junior
Encontra-se em Canoinhas a

companhado de sua exma. es

posa, o deputado Benedito 're
rezío de Carvalho Junior, que
chegando a esta cidade domingo
passado, tem recebido de seus

amigos e correligionários, inu
meras manifestações de amiza
de e reconhecimento. Desfru
tando o deputado Terezio soli-

o

do prestigio em todo o Munici

pio, seu _trabalho nas eleições
de 3 de 'outubro, é uma garan
tia de vitoria da União Demo
cratíca Nacional. Vereador, Pre
feito e Deputado (reeleito), é
uma afirmativa'de real presti
gio pessoal, que aliado a outros
tornam sempre em evidencia �
UDN.

Visitará Canoinhas O

Governador
HERIBERTO HqLSE
Deverá visitar Canoinhas ain

da este .rnez, o Exmo. Sr. Go
vernador Heriberto Hülse, acom
panhado de numerosa comitiva
e que percorrerá o ínteríor a

fim de inaugurar importantes
obras e inspecionar outras em

desenvolvimento. Serão inaugu
radas nessa ocasião a Escola de
Rio CIos Pardos e o Grupo Es
colar de Felipe Schmidt .

�. A visita que estava marcada

para hoje, foi transferida para
depois do dia 20.

fala sobre; o aumento
do funcionalismo

caminhada à Assembléia. Legisla.
tiva do Estado, para a devida
aprovação.

O aumento ao funcionalismo pú
blico estadual vigorará a partir
de t-. de egôsto dêste ano.

�

Ressaltou o Governador que era

sua intenção conceder o aumento
a partir de julho, com um teto de
aumento de 25 milhões de cruzei.
ros mensais. Entretanto, em con

tato com a Associação dos' Servi
dores Públicos, chegou, se a con

clusão de que seria preferível um

aumento maior. mesmo que vigo-

rasse sõmente a partir do mês de
agôsto. Assentada essa conclusão.
o

-

aumento vigorará em agôato,
mail com um teto de 36 milhões
de cruzeiros,
Convém ressaltar, também. que

o substancioso- aumento a ser con

cedido ao funcionalism, não im
plicou no aumento de impostos,
de qualquer espécie.

-

Finalizando. o 'senhor Heriberto
Hülse, disse que espera póder pa
gar, como o Estado tem feito a

té aqui, rigorosamente em dia os

vencimentos.

Sociedade Cooperativa Triticola Canoinhas Ltda.
,

Dr. Ervin Schawrtz, Presidente da Sociedade Cooperativa
Tritícola Canoinhas Ltda. "convida os lavradores em geral do Mu.

\Qicipio de Canoinhas para a reunião que será efetuada no Salão No.
bre da Prefeitura Municipal dia 7 de Agôsto de 1960, às 14 (2) horas,
quando serão tratados os seguintes assuntos:

I°Y Eleição da Diretoria
2°) Estudos sobre a Soco Cooperativa Tritícola Canoinhas Ltda.
3°) Estudo formação capital da mesma.

Canoinhas, 7 de Julho de 1960
Dr Ervin Schwartz

Presidente da S ci�dade Cooperativa ;.Trití�ola Ca:aoinhas Ltda.

Cine Tea tro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas. Impróprio até 14 anos

OS SINOS DE 'SANTA MARIA
éom Ingrid Bergman e Bing\Cr08by

Uma grandiosa película relígíosa, que deverá'
.

ser assistida pOZ\ todos
-------.

DOMINGO • á. 14 horas - Censura Livre

Os Sinos de Santa Maria
DOMINGO _

á. 17 hora. Censura livre
ás- 20 horas

-

Imp, até 14 anos

O CORSÁRIO DA MEIA LUA
em' Cinemascope

c/ John Derek, Gíanna Maria Canale, Ing..rborg
Schõener, Alberto Farnese, Raf Mattioni

Um sensacional filme de pirataria do cinema Italíanó
-----

2a". Feira. ,S 20 horas. Proib. até 14 anos .. REPRISE

3a. e 4a. Feira ...._ á. 20 horas - Imp. até 14 ano.

O Estranho do Mundo Perdido
Com Donai Jagger

Um filme da Rank Filme do Brasil

5a. e 6a. Feira - á. 20 horaa - Imp, até 14 ano.

CORAÇOES EM CHAMAS
em Vistavision

Com Alessandra Panaro, Mario Girottt, �ose1l8
Como, Luigi de Filippo e outros

Um filme para a mocidade, cheio de vida e alegría
AUUARDEM:

O FANTASMA DO <iENERAl CUSTER
'EI

/

sm e as ••1 _,
_/

ji,
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Para' Presidente
. ,

Para Vice Presidente MILTON CAMPOS
:1:::===:===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:�:::=:::::=:::::::::::::::::=:==:::::::=:
h �

II ·Dr., Aristides Díeme-r. �j
ii CIRURGIÃO DENTISTA..- ii
"

"

n
"

ii Raios· X - Pontes. Moveis e Fixas I!
" c

!I
-

Dentaduras Anatomicas �
� , Rua Vidal Ramos ii
:: CANOINHAS -

-

Santa Catar". :e
.�

na �
•.• D...... tI••••••••a••••••• II.••.D......... H
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua MajQr Vieira, 490 - Canoinhas

José Yvan da Costa
. Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

',"'

SAt

.

-Completa assistência para
sua bicicleta do pequeno concerto'

. ate a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista.e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
r

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio
_1 .;

ii3:�;�l:�:,";��[:;;;;::�;�=!�;�:_ª::::::==:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
� �

5; o financiamento de construção da casa própria feita pela 55
r .

.

-

ii Caixa Econômica Federal de Santa Catarina"
::, ' __

.

-

-- ----I:

:i� �TPl'!n?ê �excl);lsiv:ament� do montante de seus depósitos. n
.:: Çoncorra para o bem estar social de sua localidade levando 5i
. II.

I· r. -

••

�=
.

suas reservas em depósitos -na -55

:§ CAIXA ECONOMICA FEDERAL OE ii
'� .! _���TA,;CA1,�RINA�::'�'�"�:" ii
':ii Agência em 'Can'o'inhas, PríJ'ça Dr:' -dswáld& de li

. j�� Oliveirà n. 544, em frente á 'Matriz' Cristo ReL
. ii

:e-'
-� �.- - ,-"""_-:-' ,,- -"'o -_.

o., �""'!'''_-. - -:,. •. ::::.._"".:.;.;:,,_ .;::.�:::;�:r-
.
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Chocadeiras
Vende-se duas chocadei -

ras a kerozene para 200
ovos cada.

Ver e tratar no

Aviário Leghorn
a Rua Rob. Ehlke, 331. lx

Aluga-sé
à Praça Lauro Müller, 3 sa

las, com frente para a rua,

próprias para escritório. Ix

Informações nesta redação.

Novo "Ponto .de Au
tomóvel de Aluguel"

de propriedade de
.

Waldemar João Hoffmann

Praça Lauro Müller .....,

Defronte ao BAR CARLITO

FONE10B

CASA· LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

- Não apregoa que atende os seus freguezes
com atenção e higiene, mas, em vez dísso �

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

.

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�I Guilherme J. A. Souza

Rua J.l:ugenio de Souza

EXECUTA
Conservando assim, sempre intacta éssa

sua antiga Tradição, e que é o seu

maior e gigantesco Patrimônio.
'

\

Confecções finas

para senhoras

Casa. E,rlita

VENDE-SE Por prêço muito aces-

.

sível, um trator Fordson Major, gran
de,

.

à gasolina, em perfeito estado,
praticamente novo, e apto à qualquer
Exame, Prova ou Demonstração.

Vêr e tratar com

Basilio Humenhuk & Cia,. Ltda., nesta cidade. 4

-'

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,
Câmaras Frigoríficas e Fábrica de Gelo

'

-

Dtstribuidores �esta Praça

z. Garc'indo � K'nüppel Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES DA "SEMANA
GUILHERME ROEDER'

PELOS L4!RE§REGISTRO" CIVIL ',# �,,ª.itél.,is
,

,

' ,I

:J'
,',

"

'Sebastião Grem .Costà, Escri.: iópolis,:_,no,dia,10 de setembro Alfredo Pereira, ,Oficial' 'do
,

�

'� vão de Paz de Oficia! do Regis-. de 1927, doméstica, solteira, re-: .Registro Civil ,dp. J?istri4io, de
� "'. If) �

, ) tro Civil de Major:' Vieira: Mu-" si�e?te
i neste distrtto; filha de Bela ,Vis�a do �oJdo� MunícípiogJ ,"-' \J;.,� , : nícípio e Comarca de Canoinhas, pai. Ignorado e de Dona, Bene- de Canoinhas, Sta, Catarina.,

Estado de Santa Catarina, etc. dita Tibes, falecida.
•

ANIVERSARIAM.SE
Hoje: os srs.LeopoldoWIJehl;

Alcides Fernandes Luizc.Alot
isio Wibbelt e Lauro Olsen;
os meninos Miguel filho do
sr. Antonio /. dos Santos e,
Procopio filho do sr. José
Arendartchuk; a srta. Agacir
fenzura; o Jovem Ewaldo
Franz; as meninas Melânia
filha do sr. Iaroslaw Sidorak
e f'_deltraudt filha do sr. Di.
trich Siems.

Amanhã: as sras. dnas Fri»
da esp. do sr. Adolfo Voigt;
Edithe esp. do sr. João Scha
deck e Irene esp. do sr, Vi
cente Flausine; a srta. Cecilia
Linemann; o menino Nelson
filho do sr, Bruno Wardenski;
O sr. Max Ziemman; as

meninas Ondina filha do sr.

Vitor Tomaschitz; Rosi filhu
tio sr.Ó»Evaldo Brand e Zil..
da; filha do sr. Friedrich
Brauhardt.

Dia 11: os srs. Dr. Lauro
Côrte; Lauro Fernandes Luiz;
a sra. tina. Ecilda Maria esp.
do sr. Osmindo Waldmann;'
a menina Sebastiana filha do
sr. Claudio Lourenco de Li
ma; os meninos Hamilton fi
lho do sr. João Alves Ribeiro
e Leomar filho do sr. Leonar
do Brey; os Jovens Fabio B.
Fuck: Joãozinho e Pedrinho
filhos do sr, Demétrio Rudey.
Dia 12 as S1OS. dnas. Net

ly esp, do sr. Lamartine Au.
gusto e Cecilia esp., do sr.

João A. Brauharat; a sr ta,
Carmettna N Pinto; o Jovem
Otavio Herbst; o menino Ed
gard filho. do sr. Attonso
Kno;pp; ás srs.' Nelson Hoe-:
pfner e Antonio Machado de
Souza.

Dia 13: a senhorita Catari
na Maria, filha do sr. lthass
Seleme; Margareth filha do
sr. Edgard K. Pereira e Eu
nice filha do sr. João Trier
weiler; O menino Hipolito fi.
lho do sr. Alberto Wardenski;
a sra. dna Maria da Luz
esp. do sr. Cartas Schramm;
os srs. Ivo Humenhuk; Adol
fo de Oliveira Godoy e Clau
dio Vieira.
Dia 14: a menina Rosely

Maria filha do sr. Odival R.
dos Santos, res. em BLume..
nau; o Jovem Aleixo Tchaika.

Dia 15: as sras. dnas. Vva,
Helena Bastos,' Irmengarda
esp. do sr. Oswaldo Soares;
Rosinha esp, do. sr. Zeno C.
Zippel e Francisca esp. do sr.
Narciso Leonardo Ruthes; o

sr. Miguel Lerchacki; os me

ninos Aleixo filho' do sr. José
Wardenski e Mario filho do
sr. Demetrio Rudey.
Nossos pa'rabens.

Falecimentos
OTTO HORNSCHUH
faleceu dia 3, o sr. Oito

Hornschuch. O féretro saiu de
SUa residencia em CamPo
d'Agua Verde, para o Cemi
tério Municipal.

Faleceu dia 4, o sr. Oui-'
lherme Roeder, o extinto re

sidia ha muitos anos á rua

Paula Pereira, nesta Cidade,
ao seu enterro, compareceu
grande numero de pessoas.

TRAJANO BORGES
Faleceu repentinamente dia

5, o sr. Trajano Borges, apo.
sentado da Cooperativa do
Matte e muito estimado e co

nhecido da' população de Ca
noinhas.

"Correio do Norte" enoia
às familias enlutadas, senti
dos pesames.

Agrsdecimento
A FAMILIA DE ,JOSÉ

ZADOROSNYagràdece, sen
sibilizada, a todos que a con

fortaram no doloroso transe
por que passou, assim como

as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do fa
lecimento de seu inesquecivel
chefe.
Papanduoa, Junho de 1960.

Convite - Missa
A FAMILIA DA VÉT, con

vida a todos os parentes e

pessôas amigas para assis
tirem a Missa de 30 Dias, que
em intenção da alma de sua

inesqueciuel mãe

ANA MESSIAS DAVET,

I
será celebrada dia 16 de [u
lho corrente, às S horas, na
Matriz Cristo Rei.
Pelo comparecimento ante"

cipa agradecimentos.

Lãs para
Casa Erlita

Tricot

Faz saber que pretendem ca

sar: Alfredo Chérrnsk e Natalia
Kachimareck. 'Ele, natural deste'
Estado, nascido em Augusta Ví

torta, Mafra, no dia 29 de De

zembro de 1923, operário" sol

teiro, residente neste distrito,
filho de Carlos Chêrmsck, fale
cido e de Dona Francisca Nunes

Cavalheiro, residente em Curiti

ba, Capital do Estado do Paraná,

Ela, natural deste Estado, nas
cida em Pulador, n/Distrito, no

dia 16 de Novembro de 1932,
doméstica, solteira, residente

neste distrito, filha de Constan
tino Kachimareck e de Dona
Mariana Mayéska, residentes em

Pulador, neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Míeceslau Marciniak e E

duviges Kcnegundes Níespod
zinski. Ele, natural deste Estado
nascido em Serra Preta, n/Dis
trito, no dia I) de Junho de 1936,
lavrador, solteiro, residente nes

te distrito, filho de Valentim'
Marciniak e de Dona Ana Ka

íéska residentes em Serra Pre

ta. neste Distrito.

Ela, natural deste Estado nas

cida em Rio Novo, n/Distr. no

dia 3 de Março de 1937, domés
tica, solteira, residente neste Dis

trito, filha de Felicio Niespod
zinski e de Dona Joana Nies

podzinski, residentes em Rio'

Novo, neste distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: João Francisco Pires e Vi

dalvina Tíbes. Ele, natural deste
Estado, nascido neste Munícípío
no dia 3 de Janeiro de 1921,
lavrador, solteiro, residente nes
te distrito, filho de Pai ignorado
e de Dona Maria Antonia Ma

chado dos Santos residente em

Papanduva.
Ela, �8tur&1 deste Estado nas

cida em Lageadinho, Com. Ita-

Agradecimento
Esposa, filhos, genros, nôras e netos de

GUILHERME ROEDER
agradecem sensibilizados, a todos aqueles que os con",

fortaram no d"loroso transe por que passaram e que
acompanharam seu pranteado até o campo santo, e con

vidam os parentes e amigos para assistirem à Santa
Missa de 7°. dia que farão celebrar na Igreja Mat1'iz
Cristo Rei, no p,óximo dia 11, às 8 (oito) horas.,

POI mais êste ato de religião e amizade, anteci.

pam agradecimentos.
,

Sociedade Beneficente' Operária
A Diretoria da Seciedade Beneficente Operária so":'

licita a todos os seus associados em attazo com a Te

souraria, para regulari�rem a sua situaçãp, sem o que
não terão direito aos privilégios sociais.

'Para êste fim ficará à disposição dos srs. associa

dos o cobrador da Sociedade, diàriamente das 13 às 18

horas, na séde, social.

Dr. Mario Mussi - Presidente
Osvaldo Koch Waldemar J. Hoffmann
Secretário Tesoureiro '2x

Faz saber que pretendem .ca

sar: Antenor Gomes dos Santos
e Maria Gonçalves de Líma
Ele, natural de Porto União n91\

cido em 'I'imbósinho, no dia 16
de Fevereiro de 1923, lavrador,
solteiro, residente em Tira Fo
go, neste distrito, filho de A

thanagildo Gomes dos Santos e

de Dona Maria Joaquina. já til
iecida. Ela natural de Canoi
nhas, nascida neste Distrito no

dia 15 de Maio de 1936, do
méstica. solteira, residente em

Tira Fogo, neste Distrito, filha
de João Gonçalves de Lima e

de Dona Maria de Jesus Ma
chado, residentes em Tira Fogo
neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: David Granza e Elfrida
Kauva. Ele, natural deste Esta

do, nascido em Rio Novo, neste
Distrito, no dia 8 de Fevereiro
de 1937, lavrador, solteiro, resi-

,

dente nésta Vila, filho de Fran
cisco Granza e de Dona Elvira

Granza, residentes na séde des
ta Vila.

Ela, natural deste Estado, nas
cida nesta Vila, no <lia 28 de
Dezembro de 1939, doméstica
solteira, residente nos subúrbios
desta Vila, filha de Antonio
Kauva e de Dona'Ana Kauva,
residentes nesta Vila.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Givil art.
180. Si alguem souber de im

pedimento legal, acuse-o para
fins de direito, E para chegar
ao conhecimento de todos lavrei
o presente, que será afixado no

lugar de costume e publicado
pelo jornal "Correio do Norte"
da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 1-7-1960.

Sebastião Crein Costa
Oficial do Registro Civil

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

180, etc.

2 de julho de 1960

Alfredo Pereira

Oficial do Registro Civil

'Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

',AGRADECIMENTO
.

A família do saudoso João Batista Pacheco (Jango), vêm por
nossas colunas externar o seu profundo agradecimento ao bondoso
,facultativo Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira. p�la dedicação e espí
rito humanitário com que atendeu o extinto e. bem corno, ao Sr. A
genor Teixeira - Farmaceutico de Três Barras, peja sua valiosa e

dedicada coJabora�ão prestada.
Outrossim. agradece a todos que por qualquer maneira a

confortaram durante o doloroso transe.

Concerto na. 4 em sol Menor
Rachmaninov
Concerto em Sol Menor ,

Ravel
'

Philarmonica Orchestra

Carmen Dragon conducts
Orientale

Capitol Symphony Orchestra

op, 40

Cocktails com Cavallaro
seu piano e ritmo

e muitos outros discos em HI-FI,
voce encotrará na'

ERLITA ICASA

,AGRADECIMENTO
A Presidente da PIA UNIÃO DE SANTO AN

TONIO, Dona IZAURA MACHADO DE LIMA, vem
fazer público seu agradecimento ao "LIONS CLUBE
DE CANOINHAS", a doação de um cheque no va

lôr de Cr'$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros)
para a construção do "ASILO DR. ROLANDO LOU·
ftENÇO MALUCELLI", da Pia União de Santo Antonio.

Agradece também, as senhoras do b�rdado pelo
BINGO promovido em beneficio do mesmo ASILO,
cuja renda atingiu a importância de (onze mil e oi
tocentos cruzeiros).

Canoinhas, 10./julho/1960.
OWIi"

PlrlOll
----.""_ .. ",, ....... ,�... " ........,_..--""-"'_ ......... ,.�.,,' .............,,'-"" "'''''"'''"

---�---�-.. ,__._"", .......",_ ... .,..."

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOESi
COCEI�AS,
F R I E I R A S,
E S P I N H AS I . E TC.

\
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Com 11.:iX'U'i banquete nos am

plos salôel) da Sociedade Bene-
flcente Operária, foi no dia 1·
de julho do corrente ano, em

possada iii nova Diretoria da As
sociação Comercial e Industrial
de Canoinhas, para o biénio de
1960 s 1962.

'

Discursaram na ocasião o de
putado Arolde Carneiro de Car�
valho, que em brilhante trnpro
viso, após se congratular com

os novos eleitos. conclsmou os

industriais e comerciantes a se

unirem em torno das soei ...dades

9.7.1960

Empossada a Nova Diretoria da Associação Comercial
anonimas a fim de melhor de
senvolver o setor industrial do
nosso Município Continuou o

ilustre deputado conterrâneo,
explicando o seu ponto de vista
e dizendo que a faita de con

jugação rle asforços estava prv
judicando o crescimento de éa.
noinhas. Foi bastante aplaudido
e recebido o apôío -íos r�pl'e,.
sentantes das classes produtoras'
que se achavam presentes Em

seguida, ,fez uso da palavrs : ()

Friedrich; 1°. Vice Preso Olde
mar Mussi; 2°. Vice Preso Saul
Zugman; l°. Secretário Arn0
Court Hoffmann; 2°. Secr. Ra
fael Boeíng; 1°. Tesoureiro Or
lando Olsen; 20. Tesoureiro Be
nedito T. Carvalho Neto

Conselho Consultivo

Herbert.Rítzrnann, Guilherme'
Prust, Alfredo Sculte tus, Dr.
Haroldo Ferreira. Estefano Vrl,l
bleski.: Alfredo O. Garcindo, Fe
lisberto Sub, Joãa Pedrassani,
Dr. Osvaldo S. Oliveira, Sadí
Seleme.

vereador Alfredo Garcindo que
destacou a atuação e a perso
nalidade do sr. Wílmar Frit>drich,
a frente da Associãção Comer
chi! e Industrial. Logo em se

guida, falou o dr. Haroldo Fer
reira, Prefeito Municipal, se con
gratulando com o sr. Wilmar
Friedrich e demais componentes
da Diretoria. 'DiséorreU sobre a'
atuação que teve li Associação
Comercial no Primeiro Conclave

.

Sócto Econornico realizado o a- '

no passado.
,Finalizando, agradeceu o sr.

Wilmar Friedrich, novo presi
dente empossado, se compro
metendo continuar com o mes

mo trabalho .e interesse em pról
da grandeza industrial e comer

cial de Canoínhas,

A nova Dire toria da Associa
ção Comercial está assim cons

tituída.

Presidente Francisco Wilmar

SÉDE ITAJAí
Banco Indústria e ComérciO de Santa Cata.rina S/A. 'I

•

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente!
Em depósito no Bauco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

Em «utres espécies
B - Realizável

'I'ítulos e Valores 'Mobiliários; "-

Apólices e Obrigações Federais
inclusive' as do valor nominal de
Cr$ 162,871.650,00. depositadas no

Banco do Brasi SIA, à ordem da
Suoeriutendêaoie da Moeda e do
Crédito. e 9S do valor nominal'
de Cr$ 1000.000100. depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto-Iei D. 9602 de 16.8.46
A póiíCt';j Estaduais
Apólice" Municipais
Açõ,'B e Debêntures
Letras do Tesouro Neoional, de
positadas no Banco do Brasil S/A.,
à ordem da SUMOC
Bancr do Brasil S/A .• Letras
Iostrução Dr. 192 (SUMOC)
Empréstimos em C/Corrente
Emprêstunos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspcndentes no Exterior
Tesouro .Naeional. M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda) .:
Capital li realizar.
Outros Créditos'
(móveis
Oilti'OS' valores

c .:._' I�obilizado
67 Edífí(�i(oil de' �80 do Banco
Móvei� e Utensílios

I Material oe Expediente
Instalações
D - Reaulfados \ Pendentes

Juros e deecoutos

Impoetos
Despesas Gerais e Outra8 Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
V fi lores em custódia
Tít.u11i8 a receber de CfAlheia
Ou trll� coo tas

SANTA CATARINA
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 475.000.000.00
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) 'Rua São Bento, . Agência em Curitiba (PR),- �ua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. ]34 ç - LOJA • 341 - Rua Marconi, 45. Rua Florêncio de .Abreu, 637 •Rua do Carmo 66 -

A C' I G
.

503 R C'
.

t P p t 187 Agência em Florianópolis (Se) - Praça 15 de Novembro, 9 l'.."
. V. e 80 arCJa, - lia melOa 0- am ooe, ,

1
Matrii e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma: RIOINCO - Rua, do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Te!egraficos; São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INCONORTE . R. Cin-
oinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

_

.

.' ,

.

Agências no Estado de Santa Catarina • Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro. Braço 'do Norte, Brusque, Caçador. Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Ohapecê,
Concórdia, Crisciuma, Curitibanoa, Estreito.. Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itéiópotis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joioville, Laguna, Lages,
Lauro Müller.' Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuba. Pôrt,o União, Rio do Sul. Hio Negrinho, Hodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul. São Carlos, São

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas. Tímbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê. "

Ilgencias no Estado do Parana - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Mariugâ, Palmas, Palmeira. Ponta Grossa e São Mateus do SuL
Agençias no Estado de São Paulo - Botucatú,' Campinas. Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí. Ja,ú, Lençóis Paulista, Lorena,' Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, P/iraguaç(J

Paulista,'Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Andrê, Santos, Sertãozinho e Taubaté.
Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no E.stado d. Santa Çatarina - Biguaçú: São José e Urubici.

. .'
. .'

f scrit, Estado S. Paulo - Alfr�do Guedes. Barrinha, Guararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradore.

,BALANCETE, EM 31 DE MA,IO OE 1960

ATI V O II
(Compreendendo Matriz e Agências)

�--���--���--�----���--

P'A S S I V O

339 410953,1)0 .

150.524.662,90

465280,574,lO
,

15 212,308,90 970.428.499.8U

150072514.20
58.164,00

2339.537,30
49903.297,70 182 373.513,20

19.850.000.00

39,932.700.00
8098999] 5.10
5 J .622.995,60

, 3 236.207 067,20
502.545,40

2:787.536.850.90
137.891273,00

1�1 208,00

4.380.648,20
.

4'8 J87 500,00
146.376.501,80 7.225.786.505,00

159,792527.20
'.

·3.706096.00 7,631.441.341,60

312.567.200,70
'66.763.53 t. 70
9.444.376,60

102,00 388.775.211,00 ,�

72.587. Í53, 10
8.607 .22{).90

178.487.482,00 259.681.862,90

J.607,253368,OO
236,652654.00

1.892.832.915.00
1.434.515.0Y2'20 5.171.254.329,20

14.421.58L244,50

F - Não E:&;gív�l
Capital
Fundo de Reserve Legal
Fundo de Previsão
Fundo de Indenização 'I'rabalhista
Outras, Rellervas

.

30000U.COO,OO 300.000,000,00
25 ooo.aoo,oo

120.000.0QO.00
3.000.000.00
27.000.000 00 4.75.ooo.ooo,�C)

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo'

'de Poderes Públicos
de A utarquias • CfArrecadação
em C/ Sem Limite'
em C/ Limitadas
em C! Populares
em Cf Sem Juros
em C/ de Aviso
Outros depósitos

3(13.477 .665.40
144.490810,30

2.11:15164'364,30
161.829.021,60

1 453 594 823,00
35 958.727 60
38.985.732,80
106.563.050.70 4.490.o64.195,8�

a prazo

de Poderes Públiéos
de Autarquias

."

de, diversos.
a prazo fixo
'de aviso prévio

211.349.887,70
85 295 '056,20 296,M4,943,90

4.786.709.139,70 ,

\ \:
�,

,

Outras Responsabilidades
Títlllos Redescóntad�

.

Obrigaçõt>e diversas (inclusive
as 'operações 'de café)
Agências no País

'.

Correspondentea no, País
Correspondentes DO Exterior
Ordens de pagamento e'
outros, créditos
Dividendos. a pagar ,

252.733.065,70
3.020:451901.40
123.183053,50 '

493.167,00
'

176,114:716,70
2.735.656.6(1 3.575.711.560,90 8.362.420.70o.óo

H - Resultados Pendentes
Coutas de resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit. de títulos em cobrança:
'do País
do . Exterior
Outras' contas

1.843.906.322,00

1.892.304.563,90
528 351.10 1.892.832.915,00

1434.515.092,20
.

5 171.254.329,20
14.421.581.244.50

ltajaí"lO de Juoho de 1960 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolto 'Reneaux Bauer, Diretor·Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor Ad.
Juuto • IrirzBu Bornhau.sen, Antônio Ràmos e Otio Renaux" Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade. Tec. em Couto • Reg. no CRC·SC N. 0.181

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COR.�EIO DO NORTE 9.7-1960
..

p ro i:�Tç·aô. óturro A"'CAMARA
O abaixo assinado pro- "

.��ietário de,te,;ra.s,em V�- _ 'MUNICI�PAL E O POVO
, linhos,' torna público ;a prOl:-

"
,

I bição �e caçadas e passagem DE PA 'pA N D U VAem suas terras de planta e'
,

criador, não se responsabí-
lizando pelo que acontecer Por Ibrahim Martins
.aos que desrespeitarem es- Dia 20, p. p., 1 r horas da manhã Papan-íuva foi abalada pela
te aviso. trágica noticia do falecimento de um' de seus maiores filhos, Sr.

Valinhos. julho de 1960.' José Zadorosny,
ANDRÉ FIGURA l.x Há exemplo de outros filhos désta região que outra afinida-

de não existe entre êles e a terra em que nasceram, senão os seus

cordões umbilicais que aqui ficaram enterrados; José Zadorosny,
aquí nasceú e' daquí pouco tempo esteve ausente, tempo êste � ufíci

êrite para concluir o .curso de ,CON''rADOR na Escola de Co-;

mércío em Curitiba.
'

"'

A sua terra 'e aos' seus conterrâneos, o Sr. 'José Zadorosny
dedicou os bons e os maus momentos de sua profícua e curta

existência; exemplar esposo, ótimo pai, amigo leal e de todas as

horas, motivo por !que fõi concorrídíssímo o comparecimento de

amigos para prestar -sua última.homenagem aos seus restos mor-
,

tais; Na vigilia a noite € no dia seguinte em sua última jornada
terrena não faltaram amigos, mesmo sob a chuva insistente que
caia, que lhe fosse prestar 'sua última homenagem.

'

,

Memoro destacado fio Legislativo Municipal, motivo por
que foi realizado Sessão 'Solene da Câmara Municipal no dia de
SeU sepultamento; sendo nésta ocasião designado por unanimidade
para representar o Legislativo na cer imonia fúnebre o 'vereador
ARTUR CÉSAR BUCZECK, que em breve e eloquênte oração
traçou o perfil biográfico do saudoso vereador. José Zadorosny,
Eí-Io na íntegra.

O vereador José Zadorosny, nasceu em Iracêma, Muníci-
,

pio de Itaíópolis, aos 9 dias do mês de Setembro do ano de 1910,
filho de João e dna. Tecla Zadorosny; Fez seus primeiros estudos
em 'União da Vitória, transferiu-se em seguida para Curitiba, on
de cursou a Escola de Comércio, recebendo ali o g�au de Guar-

I da-Livros, - profissão que exerceu com esmêro e carinho.

. Prestando seus primeiros serviços profissionais a seu irmã�
, Miguel Zadorosny, (falecido) tendo eIQ, seguid� ingressado na vid�
pública e Política Administrativa dp;' gç>sso Estado, ,::

'

, ..

No movimento revolucíonárío de 1.930 ingressou com b
'posto de 2°. Sargento," no Batalhão acantonado na cídade de
! Canoinhas. ' ,I,

- I

Na sua vida pública ocupou, <?S seguintes cargos: Fiscal
Exator, Coletor Estadual, Tabelião do Registro Civil, tendo de-

sernpenhado êstes, com grande dedicação. '

'

Cem a criação do Municipio de Papanduva, foi eleito ve

: reador à Câmara Municipal de Papanduva, cargo el,etiyo que e

; xercia atualmente 'por ter merecido - do eleitorado, graças aos

, seus inúmeros serviços prestados - a sua reeleição.
,

Foí presidente dá Câmara, e como tal, assumiu por 30
,

,dias "0 cargo de Prefeito Municipal de Pepanduva, durante o
I afastamento do titular Sr. José Guimarães Ribas.

" 'i
,

, )

MAQ,UINAS
Rara beneficiar madeira

DAS AFAMADAS MARCAS:

F A M A C e M A R-E K
lnformeçôes: Z. (jardndo, & Knüppel ltda'.

CANOINHAS s. ·c.

Atencã'o
,

1

Senhores, Criadores

DR. ROMEU FERREIRA
DENTISTA

Especialidade:
Dentaduras, Pontes moveisExtraçQe�, etc. •.

O 'Serviço 'de' defesa
sanitária animal (Qf. , re

gião), está funcionando na

Rua Coronel Albuquerque,

1201 - Consultas gratis:

Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 1 í às 12 horas
á tarde das 13,30 às, 18 horas.

Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C.

;'

Uma geladeira comercial com duas portas - Um churras

queiro elétrico - Um ventilador' - Duas mesas redondas,
Diversas bebidas nacionais e estrangeiras, taças, copos,
baldes para gelo, vazilhame etc. Aceitam-se' propostas
razoaveis para a compra da geladeira em separado, e

.tambem parte ou tudo na base de troca por propriedade
po perímetro urbano.

Tratar com o ecónomo do Elite Tenis Clube
na séde à Rua Vidal Ramos nesta' cidade Lx,

, .' I

Um Caminhão FORD 4'6,
completamente reformado..

Tratar na oficina CADOR.

Assine! Leial Divulgue I

Correio do Norte

}

Compre agora
sua nova

-HOUPA .

I?ENNER
,..

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORT:E!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Milio.

pras dão direito a uma. n,árias V� ganha prêmios
Cautela Milionária milionários... .> ,

,.

TRES SORTEIOS
J!.'-'

f
�,

30, de julho • 28 de setembro ..

31 'de dezembro Át�t,.'$
'Conf.e na sua boo estrêlo � f/f:'lC t>comprando no Revendedor s'!í�ü ,/
Renner desta cidade

_

estrela
,

Sob o responsabilidade do Rãdio Bandeirantes S. A. Carta patente 335 ".

11

20
30
10
30
30
30
600

Automóveis Dauphine 1960

Condicionador,es de a.r FEDDER9

Apare!hos de Televisão

Re�rig'e�ado.es ApMIRAL 1961

Fogõe$ yvallig VISORAMIC

Máquinas: cie costura' RENNER
foupas REN",!e;:R.

'

PM�oo,e ;'

R�'vendedor Renner casa PEREIRII • II casa da, bmi nm�tt

Ruo Getulio Vorçcs, 882 . Telefone: �9$ CANOINHAS
.�.

-.Mo

•

')

,

Como vereador, soube com inteligência e honradez de
"fender os ínterêsses da coletividade, sacrificando muitas vezes

,

seus próprios interêsses.
; No 'calôr dos debates com sua peculiar calma e bom sen-

so, seu espirita culto e êom seu senso destítuicdo- 'de animozídade
fazia cessar mesmo os ânimos mais exaltados

.

com sua oportuna
Intervenção, ,� ,

Defensor intranzingênte dos menos favorecidos, em sua

profissão com inegavel capacidade soube sempre defender os in
terêsses dos seus clientes; Casado com dna. Irêne 'Réva Zadorosny,
sra. de dotes 'excepcionaís, - e profa. aposentada,' deixa os S"!

guintes filhos; Mauricio, casado com dna. Geralda, Ivan, José,
Ivsns e Leoní, num verdadeiro exemplo de abnegação deu a ês-.
tes, estudo de gráu secundário.

Vereador José Zadorosny, deixa não somente na Câmara
Municipal, mas, em todo êste Munícipio e círcunvisínhansa, um
vácuo 'que ·dificilmente será preenchido. o seu nome estará grà-,
vado indefíntdamenre em nossos corações como exemplo de trà'�
balho e dedicação! Receba .vereador José Zadorosny, o nosso úl-
timo adeus e a nossa sincera e imorredoura 'gratidão". �'

. Acompanharam o séquito até o campo Santo, sua última
morada, aproximadamente 400 pessôas.

'
'

De outro municipio estiveram presentes os �,rs, J,osé Fur
tado Primo, vereador Braulío Ribas, Dr. João Colodei e "vereador
Alfredo Garcindo, togas do Municipio de Canoinhas..

A Exma. Esposa e Filbos, as sentidas condolências de
comuna Papanduvense

'

,

'Papanduva, 23 de Junho de 1.960.

toda a

Aroldo Carvalho
,.-1.Deputado

Comunica 3()S seus ço-estaduanos, �u:nig9s e
,.

correligionários a instalação de, escritório no �tado
dá Guariâbarà, a fim de melhor, atender aos iDt�rês
ses de Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

�. ,,, , .;:.

Residência e �8critóriQ � ,'"
-

_

• ,

.
F ..

Rua ,�ouza Lima, ,18$ - �pa�t�!nen�o 801
Fone 4f-9206 - C�paçal>!n� ., Ri? de Janei�9
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aumento dos
funcionalismo Regime

Outras notas

vencimentos

A •

urgencia
D.ia 1 do corrente, no Palácio do' Govêrno o sr,

'

Heriberto
�ülse reuniu os parlamentares que ° apoiam no 'Poder Legisla
tívo, cem a presença, ainda, do Secretário da.Fazenda, dr." Laerte

Ran:os Vieira, quando foram ultimadas as providências para o

envio da Mensagem que aumentará os níveis de vencimentos do
funcionalismo público como assentar' normas eficientes e capazes
em favor de, uma livre e rápida tramitação da proposição gover
namental, evitando que a mesma sôfra reparos, através de emendas,

Segundo informação que colhemos de fonte fidedígna, a

Mensagem do Chefe do Poder Excutivo visa uma percentagem
maIO! para os que percebem pouco, diminuindo a mesma à pro
porçao do que é pago pelos padrões maiores.

Damos, .abaíxo, alguns detalhes referentes ao aumento de
vencimentos do funcionalismo público, conforme consta da tabela
que se fará anexar à Mensagem governamental:

"'-

MAGISTE'RIO
Vencimento atual Vencimento futuro

Professor Normalista Cr$ 4.850,00 7.000,00
5.150,00 7.500,00
5400,0€) 8.000,00

Professor de
5.800,00 8.500,00

Educação Física: Cr$ 5150,00 7500,00
5400,00 8000,00

Diretor de Grupo
5.800,00 8500,00

Escolar: Cr$ 6.150,00 9.000,00
6750,00 9.500,00

� 6950,00 10.000,00
<, 7.450,00 11.000,00

Inspetor Escolar: Cr$ 7.900,00 11.500,00
9.000,00 12.500,00

Professor Secundário:
10.000,00 13500,00

Cr$ 10500,00 14.000.00
11.500,00 15000,00
12600,00 16.000,00

Delegado de Ensino:
'13,900,00 17.600,00

Cr$ 17.500,00 24000.00
Regente de Ensino: Cr$ 3.900,lJO 5500,00
Professor Complementarísta: c.s 3.400,00 5000,00
Zelador, Servente e Bedel: 4500,00

Cr$
PESSOAL FIXO

3.700,00 6.000,00 12000,00 14.600,00-
3.900.00 6.250,00 12600,00 15.300,00
4,000,00 6.500,00 . 13200,00 16.(100,00
4300,00 6750,00 13.900,00 16.800,00
4.550,00 7.000,00 14.500,00 17608,06
4850,00 7.250,00 15.600,00 185UO,00
.5.150,00 7.500,00 16.600,00 20.000,00
5.400,00 7.750,00 17.850,00 2:l.000,00
5.800,00 8.000,00 20,000,00 24.000,00
6150,00 .8.300,00 22.000,00 26,000,00
6.450.00 8.600,00
6.950.00 9.000.00 Ref. 29 Cr$ 28.00U;00
·7.450,00 9.500,00 Ref. 30 30000,00
7.900,00 10.000,00 Ref. 31 32000,00
8.400,00 10600,09 Ref. 32 34000,00
9.500,00 11.200,00 Ref. 33 36.000,00
10000,00 11 800,00 REi. 34 40,000,00
10.500,00 12.500,00 Ref. 35 46.000,00
11.000,00 13,200,00 Ref. 36 so.ooc.ee
11.500,00 13,800,00 Ref. 37 55.000,00

EXTRANUMERÀR!OS
Os extranumerários que contarem com cinco anos de exer

cicio em função pública, na data da publicação da lei que aumen
tará os vencimentos do funcionalismo estadual, serão efetivados.

Referência
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVUI
XIX
XX
XXI

Vencimento atual
c-s 3.400,00

3.700,00
3.850,00
4.000,00
4.250,00
4.500,00
4650.00
4.850,00
5.050,00
5.250,00 .

5.500,00
5.750,00
6.000,00
6.250,00
6.5UO,00

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
xm
XIV
XV
XVI
XVII

Vencimento futuro
Cr$ 5.000,00

5.250,00
5.500,00
5750,00
6.000,00
6250,00
6500,00
6.750,00
7.000,00
7.300,00
7.600,00
7.91,0,00
8.:WO,oo .

8.500,00
8.800,00
9.400,00

13.000,00

o resultado do sorteio de SEU TALÃO VALE UM MILHÃO,
realizado dia 28 no Teatro Alvaro de Carvalho, foi o seguinte:
1.000.01l0,00 - 166.258 - Campos Novos � ManoeLAlaor Antunes
100.000,00 - 675.389 - Blumenau - Ir ineu Burger
100000.00 - 754.550 - Itajaí - Tarcílio Vinder
50.000.00 --; 487.296 .s: Floriánopolis - João Alcantara da Cunha
50.000,00 - 166 111 - Campos Novos - Adair Cristovack
20 000 00 - 107 403 - Araranguá - João Corrêa Rocha
20.00000 - 728275 - Florianópolis - Prof. Nilson Paulo
20.000,00 - 256.128 - Canoinhas - Berta Koening
20.000,00 - 119.059 ;_ Lauro Muller - Pedro Bez Batti
20.000,00 - 781.681 -- Laguna - Ana Maria Barbosa

Esse o resultado do primeiro sorteio do "Seu talão Vale Um
Milhão", que contou com a presença de altas autoridades destacando
se o Governador Heriberto Hülse, o Secretario da Fazenda. sr. Her
cilio Deeke, da Justiça dep Laerte Ramos Vieira, do Chefe da Casa
Civil, dr. Abelardo Hupp, do Chefe da Casa Militar. Major Wallace
Capella grande número, de jornalistas e radialistas locais e grande mas-

_____�'llIi5F IIIl..__l!l'llGL_M__...lIii#""'&õi'li e:.'� I sa popular que superlotava tôdas
as dependências do Teatro Alvaro

MAGISTRATURA de Carvalho.
Cr$ 1 9.500,00

22.400,00
28.600,00
33.800,00
39,000,00
45.500,00

MINISTERIO .PUBLlCO
Promotor 1 a. Entrância 17.5i!O,oo
Promotor 2a. Entrância 21.450,00
Promotor 3a Entrância 25.�50,00
Promotor 4a. Entrância 29.280,00
Sub-Procurador do Estado 39.000,00
Procurador Geral do Estado 45.500,00

POLICIA MILITAR
Soldado Cr$ 3.900,00 7.000,00 2°. Tenente
Cebo 7.600,00 1°. Tenente
30• Sarg�o 8.200,00 Capitão
20• Sargento 9.00(1,00 Major
10. Sargento 9,800,00 Tenente-Coronel -

Sub- Tenente 10.000,00 Coronel
ETAPA: De Cr$ 28,00 para 58,00.

Aumento de. 20% quando passa para a Reserva Remunerada .•

Protegendo
a pequena
propriedade ;

,
" .. t' , �,

o sr. Governador Heriberto
Hülse assinou decreto, vazado nos

.'

seguintes têrmos:

"Considerando criar condições
mais benignas ao colono que cul
tiva ° solo com esfôrço proprio
ou com membros de sua família,
e que não possua outro imóvel;
considerando que ao regimen

da pequena propriedade rural de
vem ser concedidas maiores rega
lias que permitam uma mais in
tensiva e proveitosa exploração do
solo;

.

considerando outras razões de
elevante interêsse público;

DECRETA:
Art. 1°. - O art. 5°., inciso n.

V. do regulamento do impôsto
territorial aprovado pelo decreto
n. 534, de 20 de dezembro de 1957,
passa a ter a seguinte redação:
São isentas do impôsto: As áreas
de terras não excedentes de 30·
(trinta) hectares, quando cultiva
das pelo proprietário só ou com

sua familia, e que não possua ou

tro imóvel.

Art. 2°. - O presente decreto
entrará em vigor 'na data de sua

publicação. revogadas as disposi
ções em contrário".

Mesmas facilidades
a todos os escolares
Albany, Nova Iorque - CRF

-- Confirmou o Governador Nél
son Rockfeller a nova lei do
Estado de Nova. Iorque que con

cede transporte gratuito a todos
os alunos das escolas paroquiais
particulares, privilégio até en

tao só desfrutado pelos estu
dantes das escolas públicas. A

propósito, declarou ° Departa
mento Estadual de Educação:
"Aplicamos apenas um parágra-:
fo da Constituição, a qual man
da sejam tôdas as crianças
tratadas em pé de igualdade".

SAIAS, última moda.

e4�(.t ��tita

Juiz Substituto
Juiz la. Entrância
Juiz 2a. Entrância
Juiz 3a. Entrância
Juiz 4a. Entrância
Desembargador

Ano· 15 CANOINHAS - S. Catarina, 9 de Julho de 1960 - N. 598

Serviço de Expansão do Trigo
SENHORES AGRICULTORES
o Serviço de Expansão do Trigo - 6a: RT - Ca

noinhas - no intuito de ainda mais aumentar o plantio
do 'trigo nesta região, já classificada em 1°. lugar na ven

da de. sementes 'em tôdo o Estado, vem. pelo presente,
informar aos senhores agricultores, o seguinte:

1 - Que o trigo para semente ora distribuido pelo
SET, Associação Rural, etc., da variedade Frontana, pode
perfeitamente ser plantado até fins do corrente mês de
julho, com tôdas as probabilidades de êxito, devido sua

alta precocidade � resistência às doenças criptogâmicas
(fungos);

2 - Que ainda dispomos de sementes para qualquer
quantidade, assim corno de adubos, inseticidas, etc.;

3 - Que o SET está capacitado a prestar auxílio
aos triticultores no caso de aparecimento de pragas ou

doenças em suas lavouras, desde que nos comuniquem,
de preferência logo que as mesmas forem notadas, para
maior facilidade de extermínio.

Comunicado do SET - 6°. RT - Canoinhas ._ se.

Resultado do Sorteio
Seu Talão. Vale Um ilbão

26.000,00
32.000,00
36.000,00
40.000,00�
46.000,00
55.000,00

Uma Comissão Especial, desig
nada pelo Secretário da Fazenda,
estêve· presente ao sorteio, tendo
o dr, Sergio Uchôa de Rezende,
dirigido\ e orientado os trabalhos.

O Governador Heriberto Hülse
foi ouvido pelos reporteres -das
emissoras locais. tendo declarado
ao final, depois de concluidos os

resultados, estar satisfeito com o

desenvolvimento dos trabalhos, que
transcorreram em perfeita ordem
e disciplina.

24.000,00
28.000,00
32.00U,co
36.000,00
46.000,00
55.000,00

14.000,00
15.000,00
17.000,00
20.000,00
23.000,00
26.000,00

Material
CASA

elétrico
ERLITA

Gr n
Dia de Julho30

"

,

1. SorteiQ
Confie na sua 'boa estrela para ganbar uremios milionários

p e I ii Loteria Federal
CASA, PEREIRA
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