
TrêsBarras eMajorVieira já sãoMunicípios
Aprovados pela Câmara de Vereadores e pela Assem:

bléia Legislativa, foram criados os Municípios de Três Barras e

Major Vieira. '

, Ano 15
Três Barras há vinte anos atraz, já sonhava tornar-se in

dependente. Q!lando funcionava a antiga Lumber, já os homens
se embalaram' com o lindo sonho. Passou quasi uma geração e a

vontade também foi se firmando no conceito dos jovens tresbar
renses. Veio ii política depois disso. Então, uns eram contra, mui
tos a favor,

No meio dos' que eram 'contra a criação do Município,
alguns nada entendiam. Não queriam a criação nem a emanci

pação do Município pelo simples fato da Câmara de Vereadores
ter maioria udenista., Provocaram até abaixo assinados da popu
lação ameaçando com o aumento dos impostos, etc. etc. Mas,' fe
lizmente, o povo esclarecido tanto de Três Barras como de Ma

jor Vieira, não deu importancia a esses "salvadores da pátria de
ultima hora". A decisão foi tomada. A Câmara de Vereadores de
Canoinhas aprovou e a Assembléia confirmou após alguns deba
tes, pois os deputados do' PTB-PSD inicialmente foram contra. Em
Canoinhas o sr. Haroldo Ferreira procurou, de todos os modos e

meios, dificultar a criação (quando o PTB tinha maioria na Ca
mara, era a favor).

Canoinhas não sofrerá prejuisos. As despêsas feitas nos

dois Distritos, eram maior do que as arrecadações. Criados Mu

nicípios, serão beneficiados com o recebimento das quotas esta
duais e federais, impôsto sobre a renda e etc. ultrapassando a

casa dos dois milhões cada Distrito já no inicio. O Muniêipío de
Canoinhas possue 3.080 Km quadrados. E' o quarto no Estado.
Tem localidades que nunca viram máquinas da Prefeitura nem

receberam qualquer assistência. Xapecó por exemplo, 16 municí

pios foram arrancados da sua, gleba. Blumenau está reduzido a

zona urbana e Joinville nas' mesmas condições. Mas' nem por
isso, deixaram de progredir. Xapecó, Blumenau e Joinville., são

importantes células do Estado, A criação de Municipios, pelo que
se observa, tem sido fatôr de progresso para Santa Catarina;

Três Barras e Major Vieira estão independentes. São os
. Municípios mais jovens do Brasil.' Breve serão instalados. Ainda
este ano, atravez do voto secreto, escolherão os seus dirigentes.,
Agora mais do que nunca os homens deverão unir-se para o bem
e o progresso das aspirações do povo de Três Barras' e Major
Vieira. Os vereadores do nosso Partido foram sempre a favor da
independência. A maioria udenista tanto na Câmara cdmo na As

sembléia, aprovou sem .discussões, firmando-se ainda em razões

ponderáveis e justas.

r Felicidades, povo de Três Barras e Major Vieira. Canoí-
nhas nao esquecerá que, os dois novos Munícipioscontinuam como

Municipios visinhos. Tudo é Brasil. Todos sômos brasileiros. Inde

pendencia é evolução.

,

Aprovada Encampação
da Canoinbas Força e .Luz

A Comissão Estadual de Energia Elétrica pela ,Re
solução número 26/60 de 22 de dezembro p. findo apro
vou a solicitação ao Govêrno Federal para a encampação
da Canoinhas Força e Luz S.A .. 'O processo concluido já
seguiu para a Capital Federal. Assim é dado O primeiro
passo e tomada a primeira iniciativa para

'

solucionar de
uma vez por todas, com o angustiante problema de ener
gia elétrica. Não será nos primeiros' mêses que veremos

solucionado, mas, após tudo acertado com a Canoinhas
Força e Luz, o Govêrno do Estado com amplas possibi
lidades, atravéz da Emprezul, tomará a si a responsabili
dade do problema, e, poderemos então, ter maiores e me

lhores esperanças de solução mais rápida. Voltaremos a

informar os nossos, leitores sôbre o andamento do, pro
cesso na Capital da República.

I'�mm
\

,. JORNAL SEMANARIO -. PUCLICA·SE AOS SÁBÁDOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhas v- S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 150,00
A partir de março serão suspensas todas as assinaturas gratuitas

e as que não forem postas em dia.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncias: Por vez e por centimetro de altura, de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 12,00 1 vez Cr$ 10,00
4 vêzes 9,00 ) 4 vêzea 7,00
8 ou mais 7,00

.

8 ou mais 5,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

tem um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo'

espaço ocupado, çom o acresoimo de 50%.
' "

A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos ãssinados.

Oirctorc� : AR�lM C. �[ CAR�AW�
CAIXA POSTAL, 2

AlfRmo �ARCI��O C JOAn SmM[
FONE. 128

ucrcnt�: II�A�S SHtM[
CIRCULA AOS SABADOS

I '

Cirupo Escolar
"Benedito Terézio
dê Carvalho Junior"
As Escolas Reunidas de F�

lipe Schmidt acabam de ser

transformadas pelo Exmo. Sr.
Governador Heriberto Hülse, em
Grupo Escolar. Considerando o

trabalho desenvolvido em prol
do nosso Município e tendo em

vista a vida pública do depu
tado Benedito Terezio de Car

valho, o sr. Governador I
numa

justa homenagem àquele par
lamentar, deu o seu nome ao

novo Grupo daquele Distrito.
A notícia causou a mais viva

irripressão ao povo felipense,
pois o deputado Terezio tem

sido desde o inicio de sua vida

pública, quem mais tem inte-

ressado pelo progresso de nos-

sa comuna.

Felicitações do "Correio do
Norte" 80 deputado, Terezio,

que tem agora o seu nome li

gado a mais uma grandiosa
obra do governo udenista.

Na mesma ocasião da criação
dos Municípios de Três Barras,
e Major Vieira, a Assembléia

Legislativa criou também o Dis-

trito de Pinheiros atendendo

pedido da Câmara de Ve.;reado-
res de, Canoinhas. ";:

O Novo Distrito que abrange
uma área extensa, está com to

das as possibUidades de se tor
.

nar um dos maiores do Muni

cípio. Barra Mansa, Rio D'Areia,
Santa Emígdía, Serra das Mor

ter.' Santa Barbara de Rio dos

Pardos e Pinheiros, localidades

principais, com lavoura desen

volvida e algumas indústrias,
tornarão/ .Pinheíros em pouco
tempo, o Distrito mais populoso.
Sua instalação dar-se- á brey�
mente.

A séde do Distrito será Santa
Barbara de Rio dos Pardos.

Criado o

Distrito de Pinheiros

. Tribuna da Fronteira
Registramos com satisfação 'o.

surgimento no firmamento jor
nalístico de mais um irmão
de ideal. Trata-se do jornal
"Tribuna da Fronteira" que ser

ve as vizinhas cidades -xi
pófagas" Mafra-Rio Negro. Sob

a direção feliz de Antônio Dias
e Nivaldo Lang.

Correio do Norte augura feliz
e longa existência, com votos
que palmilhe dentro da elevada
missão' de bem 'servir.

r

Ainda o caso da Biblioteca Pública Municipal

Erro Gritante a Construção da
Biblioteca Pública Municipal

Um predio fóra do alinhamento, contrario ao Có
digo .de Posturas do Municipio (onde foi construido é per
mitido sorgente prédios de dois pavimentos), �baixo, sem

estética, é a herança macábra que o Prefeito Haroldo Fer
reira deixa para o Município de Canoinhas. Construção
feita sem autorísação da Camara, arguído por esta com

que verba estava construindo, desculpou-se dizendo que
está' recebendo auxilio dós industriais e que o Municipio
apenas desembolsará o que já foi aprovado para cons

truções dentro do Orçamento. Não abriu concurrencia pú
blica. Convocou alguns pedreiros do calçamento e CQm
eles fez a empreitada.

A iniciativa provocou a mais viva indignação nos

meios comerciais e industriais da cidade. Quando a Pre
feitura deveria dar o bom exemplo respeitando o Código
de Posturas e as nossas leis, muitas até votadas e apro
vadas quando o atual era Vereador. Estamos ainda lem
brados do 'caso havido entre a Prefeitura e o sr. João
Seleme quando o sr. Haroldo Ferreira denunciou a Ca
mara que o predio não oferecia condições adequadas"para
instalação +de uma Bibliotéca - .Ievado para a Justiça,
esta deu ,ganho de causa ao sr. João Seleme e intiman
do a Prefeitura pagar todos os alugueis atrazados na im-

-porta:ilcia total de Cr$ 150.000,00.
No cargo de Prefeito Municipal, o sr..Haroldo Fer

reira procede justamente como um verdadeiro ditador ins

pirado talvez pelo seu espirita de víngança=Foí acusado'
de realizar a peior administração até' hoje vista no' Muni- '

cipio de Canoinhas. O, prédio onde será instalada a Bi
blioteca Pública Municipal mais parece uma "república" e

\ nunca estará em condições de receber uma Biblioteca
Pública.

A Camara 'de Vereadores segundo estamos infor

mados, não aprovará verba nenhuma, isso porque o pré
dio não é proprio para o. fim que se destina e contraria

todos os códigos de bôa etica. Vejamos como procederá
o Prefeito a ser empossado" com a "herança" do seu an

tecessor.

Canoinhas merece coisa melhor e já tem idade para
saber o que lhe convem e o que lhe assenta melhor...
---------------------------_.'

R UI HÜLSE empossado no

cargo de Governador Estado
Com a presença das mais

destacadas personalidades· da
vida pública de Santa Catarina,
assumiu dia 31 de dezembro o

cargo de Governador do Estado
o deputado Rui Hülse, Presiden
te da Assembleia Legislativa do

Estad�. O Parlamentar assumiu

a Chefia do Poder Executivo efn
face do afastamento do senhor
Heriberto Hülse por 10 dias,
Ao usar da palavra, na soleni

dade, o senhor Heriberto Hülse

disse que partieipará em São
Paulo das importantes reuniões

dos governadores da Bacia Pa
raná - Uruguai.
Acentuou que se licenciava

por 10 dias e transmitia o go
vêrno na forma legal- ao Pre
sidente do Legislativo. Falando
em seguida, o deputado Rui
Hülse afirmou que pertencia a

uma geração realista e que sob
êste ângulo olharia os problê
mas do Estado.

A solenidade de transmissão
do cargo foi realizada no salão
de despachos do Palácio do
Govêrno, contando com a pre
sença do mundo oficial.

,'I
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OIVOS para Consumo

Rua Roberto Eh!ke, 331

J,+, ' CÔRT E
Comunica a todos 08 PESCADORES E CAÇADORES

'que já recebeu um estoque apreciavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.
VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLON de todos os tipos - ANZOIS NOROEGUESES -

CHUMBADAS de todos os tamanhos - ANZOIS com iscas ar-

; .. tificiais .' FISGAS, pequenas, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

,; tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzoia - CANTIS - FACAS;. FACÔES - LANTERNAS A

\ I PILHA • LANTERNAS A CARBURETO E ODEROZE�E �
;'�1 CAMAS DE CAMPANHA - l\!QSQUITEIROS, etc.'

'

<,

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça' e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - ex' Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STt\. CATARINA

(
\.". .. I

NOTICIÁRIO INTERNACIONAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados

"especiais em vários países, possibilita, a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos'
internacionais de vulto. Leia o O JORN A]:, e esteja a par do que

vai, pelo país e pelo mundo inteiro.

)lSSINil: o 'JORNAL
,

,
(Orgão' Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL -

VIDA DOS CI\MBOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -: -Ó.

I

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano

'

Cr$ 1.200,00
6 meses Gr$ 650.00
3 mêses CJ'$ �50,OO

ANTONIO SELEME
CANOINHAS � Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

I José Yvan da Costa
Bacharel 'em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
,

'

CANOINHAS ._ Santa Catarina

'O, pOVO precisa Fiscalizar suas compras
exigindo a sua Nota Fiscal.

f;;,.'

3

1x

,

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di-.

versos modelos

Relogíos de Parede,.'
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

�a Relojoaria" Suissa
dI Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

MusicaisCampainhas
'Material Elétrico .

�

VENDE-SE'
na Vila de Major Vieira'
Uma propriedade novís

simacom 130 m2, uma fer
raria completa c,om Lalquei
.re de chão todo cérdado no �

quadro urbano, mais" um'
terreno fechado- com quatro
fios de arame com, 6 àJq�eL
res de caiva e erva1 e mais
16 alqueires na mesma gleba
sendo, 8 1/2 de terra de

planta: '3x

T�atar: co�o pro,prietário I
Francisco Lucachinski

Motor a gazolina
Vende-se um com 12 HP

em perfeito estado, próprio
.para trilhadeira.

Vêr e tratar com, o sr.

Estefano Lucachinski, em

Major Vieira
, '

Ix

Material elétrico
CASA� '-IER[JTA�

em geral

ri it
Extravio de Certificadq

Extraviou-se dois certificados de propriedade dê
veículo a motor,' pertencentes ao expresso Curitiba Lages
Ltda., com as seguintes caraterísticas:

�
I} - Certificado' n". 29067 - ônibus marca Merce

des' Benz, motor n. OM 321 919 A 050 5053', placas
27-08-88, emitido pela Delegacia de Policia de Canoinhas,
Santa Catarina.

2) - Certificado n. 7.862 - ônibus marca Mercedes

Benz .motor n. OM 321 919 A 050 2979, placas 27-08-19:,
emitido pela Delegacia de Policia de Canoinhas se.

."

Tornando-se por isso sem efeito e sem valor 0$
certificados acima descriminados, por ter sido requerido
segunda via.

. ;,.ç

Canoinhas, 12 de dezembro de 1960.
,;l'f

/
., 't

Expresso Curitiba-Lages, Ltda.
Diretor Presidente .... SAUL PICCOLI

'(Firma reconhecida em Tabelião) Ix

DR•. ARNOLDO PEITER . FILHO
ADVOGADO ,;'�

, l_,�

CíVEL -, COMÉRCIO TRABALHO,)
- ..

' \1

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

,
'
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sossêgo
para o mulher!

, ,
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:',� :}

. � \/

!

Com. e Ind. Germano Stein S IA )

CAHOINHAS
• III.'

Praça Lauro Müller 203
-- Santa Catarina
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I erados' os venc ·ment s do agistério
.� :-�r, '

Concessão'
dos

dos avanços periódicos,
vencimentes '

que
- '

serao

aos a p�rt�r djl data em que o pro
fessôr haja entrado em exercí

cio, em qualquer cargo de ma

gistério.
De acôrdo com � Tabela de

vencimentos, a vigorar a partir

Vem de ser sancionada pelo
Governador Heriberto Hülse, a

lei n. 2.590, de 16 de dezembro

"último, de origem governa
mental e aprovada pela Assem
bléia Legíslatíva; alterando os

vencimentos dos membros dos
magistério do Estado de Santa
Catarina que integram o Qua
dro Especial criado pela lei n.

2.417, de 27 de julho dêste ano

Pelo mesmo diploma legal, fo
ram concedio« H(" membros

do magistério os 8VaQÇ.?1! períó
dic�� de vencimentos, que serão

autom�_tjcamente íncorporados
aos Y�llciPlento� respectivos.
Os espaço - segundo essa

lei - serão incorporados, trie-'
nalmente, até o máximo de oi
to correspandentes a 24 anos

de serviços prestados no exer

cicio efetivo do cargo de ma

gistério do QU,adro Especial do
Estado. contando se os triênios

automaticamente
. ,

meorpora-
rar-se-ão, automàtícamente 'I'lPS
vencimentos, na seguinte pro-
porção: vencimentos até 6 mil,
mensais, l()%; de mais de 6 IIiJ!,
até 1� mil, mensais, 8%; e de
mais de 15 mil cruzeiros, men
sais, 6%,

de 10. de janeiro de U161, 9
1

professõr iniciará no nív�l MM· '

1. com Cr$ 6 000,00 e concluirá
com MM- 23, correspondente a '

Cr$ 29 mil cruzeiros, mensais. ,IOS evanços trienais íncorpo-

ENERGIA
em

ELETRICA l
seis Estados, reúne

Paulo
, I

problema comum

Governadores
a'

'São trabalhos,. Um porta voz do Pa
lácío do Govêrno informou que.
o senhor Herrberto Hülse, re
gressará a Florianêpolís dentro
de 5 dias.

\

�Temog O maior
. emoque de pneu�
Titt$tont
da -cidade L

(, �eio q��1 fêr sua dificuldade em pneus, �
nosso organizcção está pronta para sole
cionó- a! Temos o maior estoque de pneus
da c.de de poro carros 'de passeio, co

mi, hões, ';'áquiõlcs, trct;res etc. Visite-nos!

COM'.INO.
GERMINO STEIN S:.I.

CAIXA POSTAL - 39

, CANOINHAS - STA. CATAR I NA
..-

Santa Catarina, Rio
Paraná, Goiás. Mato

Grosso e São Paulo reunidos pará
constituição da CELU8A e outros

problemas comuns serão discutidos

Ajustaram núpcias dia 25 de
dezembro, a gentil senhorita ,---..---.----..---....I!IIIII!II-••••••i...
Marly Voigt, filha estimada do
casal sra. dna. Vali sr. Francisco

Voigt, e o sr. Afonso Heusser,
de Rio do Sul.

Governadores de
Grande do 841,

Com destino a São Paulo se-,

guiu dia 2 o Governador Herí
berto Hülse, que participará das
reuniões presididas pelo Gover
nador Carvalho Pinto. Essas re

uniões, que contarão com a pre-
'sençb de governadores (atuais
e eleitos) dos Estados que com

põem a Bacia Paraná-Uruguai,
visam a constituição das Cen
-rais Elétricas de Urubupungá
(CELUSA), na qual. Santa Cata
rma particpia com 12 milhões

Noivados

Contrataram casamento dia
25 de dezembro, a gentil srta,
Marlene Bojarskí, filha do casal

•

sra. dna, Amelía sr. Mieczfslau
Bojarski, com o .sr. Fernando

. Rocha, funcionárío do Banco do
Brasil S.À. Agencia desta cidade.

, "Correio do Norte" cumpri
menta os dis��ntos noivos e se��
genítores com' votos de muitas

felíeidades.

i i

Safra Trítícola 1960/61
Francis'(O 'R. Di' Láscio
Convocado pela Comissão Es

tadual do Trigo, setor de Santa
\

Catarina,' seguiu dia 5 para Flo-

rianópolis o sr. Francisco Rafael
Di Láscío, operoso gerente. do
'Banco do Brasil S. A. agenr-í»
de Canoinhas. E que na Capital
do Estado, se baterá para solu-

"

eíonar o problêma do trigo nos

Municípios catarinenses. :E: sabí
'do que até esta data os tríti

cultores estão com tôdas a ...

sementes colhidas, empaiolad:
I e ainda sem mercado e preço
definido. O SF. Di Lascíó que

• conhece profundamente o assun

, to, estamos, certos, se dísincurn
, bírá com êxito da missão que
I se acha investido.

,

Votos de bôa v,iaj�lll' e breve.
,:r-egresso, "Correio

�

do N()rte"

,

almeja,

Livros e Romances
. CASA E�LITA

,.

os

O problema do fornecimento
de energia elétrica (abundante
e barata) para as seis Estados
integrantes da Bacia, será mais
uma vez focalizado com obje
tivida�e, pelos representantes
das várias unidades f!!derativ�s
que compõem o sistema a ser

atingido pela melhoria energé
tica que se pretende impor nos

próximos anos,

de cruzeiros. Também para São
Paulo, no mesmo aparelho, se

guiram os senhores Celso Ra
mos e Doutel de Andrade, go
vernador e vice-governador e

leitos que deverão participar dos

Ano �5, CANOINHAI:S - S. Catarma, 7 de Janeiro de 1961.... N. 6�3

( l

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

< .f

HOJE • á. 20,15 hora•• Impróprio até .4 anoe V

VALENTÃO É
.:

APELIDO
cj Bob Hope, Rhonda Fleming, Wendell

Corey ,e Jim Davis

E;m càda tiro, uma gargalpada! �m cada cena,
lJ!D� piada." !ti' .!l yaler,.,.,

.

DOMINGO � á. 14,00 bora,. - C�n.ura Livre

VALENTÃO É APELIDO

DOMINGO _ á. 17,00 h••
ás 20,15 hl.

'Cenlura até 10 anoá
-

Imp. até 14 anal

LADRA0 DE MILHOES
em Technicolor

com Walter Giller, O, W. Fischer, Ingrid
Andress e Margit Saad

!�Um grandioso filme do novo cinema alemão" ..�
--�--\

2a. Feira.!'. á. 20,15 hora. -'Proib� até.4 anol. REPRISE

3a. e 48. Fçira - á. 20,15 bafai f Im�� ��é 14 a�ol

LoUt�URA PASSIONAL
cl Silvia Pínal, Carlos' Lopez Moetezuma, Domingo Soler r

Um filme mexicano, baseado na "La Lonata Kreutzer"
.

de Leon Tolstoi...
'

5a. e 6a. Feira - ál 20,15 horas Imp, até 14 ano.
\

OS AMORES Dr: DON JUAN
em Technicolor

cf fernandel, Carmem Sevílla, Fernando, Rey, .�rno CrisR

"Um belíssimo filme de produção E..anec-Italíanc' .

'�I--_.--------�----------�,

,'O povo precisa fiscaJizar suas compras
exisir:tdo a sua Nota

I

Fiscal.
)
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Santa. Catarina S/A.Ba.nco Indústria. e Comércio· de

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAP,TAL E RESERVAS - Cr$ 500.0,00 ..000,00
Agências noDistrito Federal: .. Agências em Sã� Paulo _. (�P). Rua São Bento" Agência em Curitiba (PR) _ 'Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç . LOJA 1(.. 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 1(.. •. '"

.

Rua do Carmo 66 • Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Cincin� Pamponet, 187 AgencIa em Florlanopohs (SC) - Praça 15 de Novembro, 9

_

.{.
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua 'do Carmo INCOCARMO - Rua ,\,

El')dereços Telegraficos;· São Bento BANCOINCO - Rua "Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ � Av -. Celso Garcia INCONORTE - R' Cin-
I cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCQSANTOS (ou INCOS).· . ,

.

.

'

.

Agências no Estado dê Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador. 'Camboriú, Campos Novos, C�pinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma, Curitibano", Estreito, Gaspar, Guaramirim; Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçabe, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, ,Mafra, Orleans.. Piratuba, Pôrto Ünião, Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da

.

Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

.
"

Francisco do Sul, São, Miguel .d'Oeste, São' Joaquim, Taiô, Tangará, 'I'ijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado "do Para�éiI - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta' Grossa e São Mateus do Sul.
,

Agencias no Estado,de São Paulo' - Botucatú, Campinas, Cruseiro. Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruze�, Mogí-Mirim, Paraguaçü
Paulista. Pinhal, Piracicaba" Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, 'Sertãosinho e Taubaté.

Agencia no Esta,do do Rio de J�neiro - Barra Mansa.
'

..

Escritorios no Estado de Santa Çatarina - Biguaçú, São .Josê e Urubici.
Escrit. Estado S. Paulo - AlfredoGuedes, Barrinha, Guararema, Gueriba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz . Hio das Pedras, Salesôpolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradore.'

. .
.

--------�-------------------------------------------------------

SÉDE SANTA CATARINA .
.

I

BALANÇO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1960 (Compreendendo Matriz e Agências)

398.020 975,80
205.080.312,20

. 502.640.924,10
47,948358,10 1.153.690.570,20

277 .622.339,20
58.164,00

�.339 537,30
5339L576;7p, 283.4.l1.617,20

7.100.000,00

, 19.267.000,00
922.149.714,10
61.390.805,70

3.783.461.631,00,
502545,40

2.251.747.464.00
132.845.223,90

283.592,60

7.142148,20
1.755.750,00

154654.806,00 7.315.933680.90
i82.116.691,30
3.886.696,00 �7.811. 7l5�685,40

/

321.129.483,80
74890,2141.50 .

13.961.872.30.
H13.oo 409.981.700,60

==========Â=T=I=·X O II P A S S I V O;

A - Disponível
CAIXA F - N�o Exigível

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em

.
depósito à ordem da Sup, da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

8 - Realizável

rítulo_�_;_.!'_._Y_!lo�.���biliárioll:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 265.655' 1.100,00. 'depositadas 00

Banco do Brasil SIA., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito. e as do valor nominal
de Cr$-IOOO.OOO.OO, depositadas
60 Tesouro Nacional, por força
do Decrêto-Jei D. 9602 de 16.8.46
Apôlíces Esteduais
Apólices Municipais.
Ações e Debêntures

Let!as do Tesouro Nacional, de.
positadas no Banco do Brasil S/A.
à ordem da SUMOC

'

Banco do Bra�il SIÀ _;.. Letr�s
Instrução nr. 192 (SUMOC)
Emprêstimoa em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
1'Ítulos Descontados

.

Letras a receber -de C/Própria
A�ências no País
Correspondentss no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Necionál v M. Fazenda
{Divisão Impôsto de Renda)
Ca,pita} a realizar.

.

Outros Crédit('!!'
. .. .

..Imóveis
Outros valores

C -:- Imobilizado
68 edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
'Material de'Expediente
Instelaçõea

D - "Resultados Pendentes
Juros' e descontos
Impostos
Despesas Gerai!! e Outras Contas

J_
E - Contas de Compensação
Valores em garantia
V" IQfP'S em Custódia .

Títulos 18 receber de CIAlheia,
Outras contas ". .

,

,
86.133.229.10
15371.233,90

215 726.392,10 ,
317.230.855,10

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas '

300.000.000.00 300.000.000,00
30000.000,00

. 135.000.000,00
5.000.000,ou·

3U.000.000,oo 500.000.000,00

1.774.019.676,8ó
251.351,.956,oC)

2.348.136'Ô21,20
L1'16.5.99.887,(lo 6.090,107.541.00

.

15 :782. 726 352,30

G - Exigível
DEPÓSItOS
à vista e a curt'o prazo

. '326.051299,80,
200,397.612,90

.

2.497.861. 303,20
169.588.875,60

1.713.459,587,50
'57.090690,40
94.149.376,30
263.160, 565.�0

de Poderes Públicos
de Autarquias - CIArrecadação
em Ci Sem Limite
em CI Limitadas
em Cf Populares
em CI Sem Juros
em CI de Aviso
Outroa depôsitos

\ '.

5.321.759.31�,30

a prazo

de Poderes Públicos
\ de Autarquias

de diversoa

a .prazo fixo
de aviso prévio

291.291.600,70
90.312.475,80 381.664.076,50

5,703.423,387,80
Outras Responsabilidades.. .

Títulos Redescontados '"

Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
I

Agências no País
Correspondentes no PaÍ!!
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento' e
outros créditos
Dividendos. a pagar

, l333,.984 349�oo
2.422.287.507,90
153.770.589,10

913.906,90

."

("

87;533.452,10
1.405.251,60 2.999.895.056.60 ,8.703.318.444,40

H :_ Resultados Pendentes

Contas de resultados 489.300.366,90

I -'- Contas de Compenseção
Depositantes de valores em

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

.....
-

'

..

.

�4' •

"._
2.025.371.632,80

2.347.018.868,10
1.117.153.10 2,348.136.021,20

1.716.599.887.00 6.090.107.541,00
15 782,726.352,30

Itajaí, 12 de Novembro' de 1960 - Gené;io M. Lins, J�"iretor.Superintendente. - Dr. Rodolfo) l<enr:llux Bauer, Diretor-Gerente - .Dr, Mário Miranda Lins, Diretor Ad-
.

junto - Irineu Bornhausen, Antônio Ramos e Oito, Renaux, Diretores -:- .Serãfim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec, em Conto • Reg. no eRC·SC N. 0.181
/ '

.

"

fi caspa. ( OUfun Df SEUS CAOElOS USfiNUO
I

·

PA�E! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

PARA FERIDAS,
EClEM,A-S,
INfUMACOES,
C o C E I R A S,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIUJ6UAl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Efetivo da
,

Polícia Militar

de 1961para o ano

De acôrdo com a lei n. 2.549, de 7 de dezembro do ano

findo, o efetivo da Polícia Militar, para o exercício de 1961, é fi
xado em 2,520 homens, sendo 122 oficiais, .

46 alunos do Curso
de Formação de Oficiais,' 89 primeiros sargentos, 1)8 segundos
sargentos, 245 terceiros sargeritos, 292 cabos e 1.537 soldados,

A Justiça Militar é composta, em 1961, de 1 Auditor, 1
Suplente de Auditor, 1 Promotor Privativo e de um Advogado
e o efetivo de civis assemelhados é fixado em 40 homens. dos
quais 1 é Mestre e 1 contra-mestre, e os demais operários.

/

Pelo art. 6°., foram criados os seguintes órgãos: 1 - Con
junto Musical, subordinado ao Comandante-Geral, 'por intermédio
do sub-comandante e Chefe do Estado Máior; 2 -' Urna Compa-

. nhia de Trânsito e uma Companhia de Rádio�Patrulh9, as quaís
Integram o efetivo do 2°. Batalhão da Polícia Militar, aquele com

o efetivo de um Capitão' e 1 TO. tenente, 2 segundos tenentes, 1
sub- tenente, 1 10. sargento, 3 SE gundos sargentos, 8 terceiros

sargentos, 19 cabos e 106 soldados, sendo que o efetivo .desta
será fixado- oportunamente pelo Chefe do Poder Executivo. Foram
desligados do efetivo do 2°. Batalhão da Polícia Militar a Com

panhia de Bbmbeiros e a Companhia Escola, passando a ser su

bordinada administrativa, e disciplinarmente ao Comando Geral,
por intermédio do sub- Comandante e Chefe do Estado Maior e

ésta ao Diretor do C,R.S.T.. como contingente dêsse órgão cujas
sub-unidades terão o efetivo constante do mapa n. 1, que é parte
integrante da lei. Também foi desligado o Serviço de Rádio Co
municações do efetivo, da Companhia de Comandos e Serviços,
ficando subordinado

\

80 Comando Geral.

PION'EER
\

A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3 Transistor,

PA 12

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhás � Sta. Catarina

VISTA-SE DE G.RAÇA
Inscreva-se Ina "COOPERATIVAli de Roupas' �NNEk

que em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente .•
' Eséolha ·la prestação

que mais lhe convêm: Cr$ 500,00, Cr$ 600,,00 ou Cr$ 700,00 por rnes.
. I .

Os sorteios serêo feitos pela última extração de cada mes da Loteria Federal.
� i.

.
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Inscrições e prospectos no R E V E N D E DOR RENNER desta cidade
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...éo Aero-WiUyS
,

O grande carro brasileiro
Possante, económico, de linhas sóbrias e dis

tintas. o AERO-WILLYS é o único grande car

'ro brasileiro construido especialmente para o.

nosso pais. Motor de 6 cilindros e 90 H. P. - o

famoso motor Willys. Grande altura livre do solo,

Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis

pessoas, Portá-malas espaçoso. Visibilidade pa
norárnica. Bom gosto e distinção nas córes, que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

�i,"C.L.

o GRANDE CARRO ,�y. 5
BRASttEIRO

•.
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'Além de sua extensa_linh� de tecidos, pa,ra tôdas as

estações do ano, e de padronagem !"eno;vada, ago.ra,
especialmente para os .dias de caio!"" apresenta:

VISCOLIN

7kp�
PURO LINHO,

.
.

V.vestira bem.com qualquer dêstes:teeidOs no verão •

• bO"OUP.�

CASA PEREIRA
, I ii casa da bôa roupa

t

Rua Gefúlio Vargas; 882 Fone, 298

VENHA ADMIRA-Lo EM-

BASILIO' HUMENHUK_ 's: LIA. LIDA.
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145 ......Canoinhas, se.

.
.

'o alto indice d� nacionalização do AERO-WILl,.YS é a melhor garantia de c-ompleta assistência técnIca,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em pouco espaço
..-----------------

.,

'sem trabalhar? Por acaso, aÍ-
guem do "Barriga Verde" tam
bém não é empregado do SESI?
Quem é que dirige o SESI?
Não será por ventura o Gover
nador eleito de Santa Catarina?
Não serão também êsses que.

põem em perigo o regime?

muita coisa ...
Feliz.61 para todos os meus leitores. Vóltej a colabo

rar nesta humilde coluna. Sentí necessidade disso. É como

um . "Sherlock Holmes" que 'só .apsrece quando é preciso
'.

descobrir um "crime" .insolúvel e estamos nesta época.
Senão, vejamos:
I. .

. O meu Confráde do, lado de lá, após 10 anos na

. oposição, ri soltando sarcásticas gargalhadas, dirigindo um
.

semanário que só tem letras graúdas, sem nenhum assunto
de Interêsse geràli' transcreve. do seu correligionário "O
Estado", notícias .,cOntra a l)DN. Aponta nomeações e apo
sentadorias. Um dos.' maiores males da nossa' época.
Creio que êle não está, com a

.

.

.

conciência tranquila. - não tem I funcionáríos- farmaceutícoso SESI nesta cidade. -muítos sem diplomas e 'ganhando

,r

AGRADECIMENTO IDr. Cubas � Família agradecem o retribuem aos
.

seus amigos e clientes as felicitações enviadas pelas
Festas de NataI e Ano Novo, assim como também
agradece a t�dos que o felicitaram por ocasião de
seu aniversário.

\ -

EMENDAS
-.

ao Oreamento de 1961
., '.

.,

Foram aprovadas pela Câmara as seguintes emendas ao

Orçamento Municipal para ,1961:
EDUCAÇAO PÚBLICA

- ORGAOS CULTURAIS
3 - 44 - 1
.3 - 84 - 3
3 - 84 - 4

Para a Bibliotéca Infantil 50.000,00
Subvenção ao' Ginásio Santa Cruz 50.000,00
Subvenção ao CoI. Sagro Coração de Jesus '50.000,00

SERVJCO DE UTILIDADE PÚBLICA
.

a - 94 - 3 Para a construção de um atêrro na es-

trada Mun., na zona alagadiça próxima
á localidade de Taunay

.

para aplicação especial em benefícios
de •.ordem, rural, na construção e con-

servação de' .rodovías

200.000,00
li - 94 - 1

200.000,001
Na próxima edição, publicaremos as demais emendas a

provadas de autoria do vereador Alfredo Oliveira Garcíndo.
\

O' Cine Teatro - Vera Cruz,I'
apresentação em

breve do
filme :�

,

anuncia a'

sua tela para
;monumental

, CAWTIN FLAS
• IIU(:Hot.E\

-4 j,.,. 1000 a"o
. YohaaoM.�

.

.

· ....S
C'."!'"" .. ".., eln' 80 di""- .

'1ntl'1D1t!1 •.,
.

rr:--
.

(�""""

i 52 TROFÉUS cOMO o .....ELHOR· FILME" E
HONRARIAS ESPECIAIS NO MUNDO INTEIRO!

também estreloda ."" .DAVID IfIVEN

ROBERT NEWTON· SlIiRLEi' MacLAINE
E MAIS 44 �5TRÉlA5

tECHNICOLOR&
Rofeiro de'

JAM!S .'OE • JOHN fARROW e $. J. PERELMAN
Da ebre de JULIO VEP.NE

f)ídgidõ pot M.iCHAEl ANDERSON

Oii;lribuícf!f por UNlTEO ARTI�.TS

c'

cacique

.J. De onde saiu o dinheiro
para as despêsas do Conclave
Sócio- Econômico? Será que foi
da Federação das Indústrias?'

- Consta que Jânio Qua
dros ao e[npossar-s� vae passar
tô-ías as nomeações feitas pelo
Juscelino pelo "crivo" 'da jusiiça,
Jango Goulàrt vai ficar ausente
co Brasil por mais de 120 dias

para não passar pela decepção
de. ver muitos "afilhados" sem

emprêgo após 31 de Janeiro .•.

- É verdade que Colodel
desde já está está fazendo le
va-ntamento das dívidas da Pre
feitura? É bom antes de pegar
o "rabo do foguete", examinar
em quanto andamos..
- Haroldo Ferreira está cons

truindo ao lado da. Prefeitura
uma casa ... de chá, para depois
das 17 horas .....
- Apareceu esta semana na

cidade, um casal de lavradores
para cobrar do João Colodel um

. trator com implementos que 'ele
prometeu durante a campanha
política, I)Um8 localidade deste

Municípiq. Foi - lhes' mostrado
tratores de matéria plástica...
- Noticia-se que ha inúme

ros funcionários da Prefeitura
que só 'aparecem no "serviço"
para receber vencimentos. São
-na maioria zeladores de estradas

que apenas zelam pelos seus .....

interesses.

� Do dinheiro recebido dá
quota federal, apenas pagaram
os "maiorais" aposentados Al-
bino e Ney (este trabalha oito
horas por dia na Cooperativa).
Os funcionários e 'operários con-
tinuaram recebendo ... VALES .

o dinheiro havia evaporado ..

Grande administração Haroldo
Ferreira, o "maior" prefeito .do
"sul do mundo"...

SAIAS, última moda

·eQ,d,4 �ttitfi

12 Inspetorias Regio
nais de j Fiscalização
em Santa Catarina
Na pasta da Fazenda foi

Assmado decreto determinando

qu� o Estado de Santa 'Catarina,
para efeito de fiscalização de
tríbutos,' fica dividido em doze
Inspetores. Regionais de Fiscali
zação e 94 zonas fiscais, sendo

que a sede administrativa e ju
risdição das Inspetorias Regio
nais de Fiscalização será' a .

seguinte: :_ la. Inspetoria, séde
em Florianópolis, com jurisdição
em 10 zonas fiscais; 2.a em

Itajaí, com 7 zonas fiscais; a 3.a
Blumenau, com 10 zonas fiscais;
a 4.a Rio do Sul, com 6 zonas

fiscais; � 5.a Joinuille, cornIü
zonas fiscais; a 6.a Pôrto União,
com 7 zonás fiscais; a 7.a Joá-

.

çaba, com 10 zonas fiscais; a 8.a
.

\ Chapecó, com 7 zonas fiscais; a
9.a São Miguel d'Oeste, com 6
zonas fiscais; a 1O.a Lajes, com
10 zonas fiscais; [> lIa. Tubarão.
com 6' zunas fiscais; a e i2.a
Criciuma, com 5 zonas fiscais.

Profecias· para 1961
PIMPINELA' ESCARLATE

Ora, tendo consultado os astros e decifrado alguns mis
térios do firmamento. o vosso' inspirado Fimpinela resolve
profetizar.

Sim, meus. senhores e minhas gentis leitoras: o carioca
tambem é profeta em sua terra (sobretudo depois que ela
mudou de nome) .

O MUNDO No plano internacional vai haver o'

seguinte: A China Comunista será reconhecida pelos' Estados
Unidos e conquistará seu assento na ONU. O presidente
Kennedy visitará a Russia, sendo sua chegada a moscou pre
cedida de um lançamento de satelite tripulado por gente.
Não podemos .afirmar de que lado vai subir o tal satélite.
Mas .xque vai subir, vai. O brasil. continuará a pedir dinheiro

•

emjrestado ao FMI e ao EXIMBANK, ou pelo menos con

tinuar� reformando seus "papagaios internacionais". Em um

plebiscito a Argelia decidirá ficar sob a proteção da França
Salan morrerá num atentado e a Fy,N receberá mais armas,
�a Russia,. por baixo do pano: Frank Sinatra se' sasará de

. repente, e Marlon Brando ficará completamente' careca
NO BRASIL - Tanio Qu�dros começará sua campanha

de envolvimento dos sindicatos. Seu ,Ministério inicial será
reform�do seis meses depois da posse. Muitas greves abalarão
o paiz mas serão dominadas

.
graças a intervenção "secular"

do padre Calanz.ans que será o Anti-Jango.
,

, Uma grande "magica" no setor da exportação, do .café
será perpetrada. O racionamento ,de gazolina terá inicio.
Paralelamente surgirá "o cambio negro da gazolina", nova

. fonte ili'cita de enriquecimento de tubarões. A industria au

tomobilistica entrará em crise. Algumas fabricas se fundirão.
Outras pedirão I "arreglo" Na restrição do credito tornar- se- á
cada vez mais viçosa a. flora dos agiotas.

NO RIO DE JANEIRO';_ OS cronistas anunciarão,
durante todos os meses do ano, a vinda de Brigitte Bardot
e de Feank Sinatra. Nenhum dos dois virá. Carlos Lacerda
t�rá conquistado o apêio de Sergio Magulhães para seu cano

didato a vice-governador dó Estado (por intermédio -de ne

gociações á base de Amando da Fonseca). ACamara .dos
Vereadores, por artes, do Capela, continuará funcionando, como
Assembléia Legislativa da Cinelandia. Outras Assembleias

_ terão sido eleitas (A . de Copocabana, a do Flamengo; a de
, Jacarepaguá etc). Será prefeito de Copacahana, o cronista
João Rezende. depois de uma violenta campanha do "Diario
da Noite", bolada pelo Dines, Todas as- .adutoras terão vazado

.

por ai a fora; de
.

sorte que haverá picinas em toda a parte,
o problema da agua ficando assim resolvido pelo processo de
açudagem no, poligono. Adlai Stevenson virá. ao Brasil e to
mará "drinks" com o Aluisio Salles, no Salão Nobre de "0
Cruzeiro". mai� José Amàdio e Leão Gondim. O Pimpinela
será convidado e fará um discurso metendo o pau na' "cana-

'

.

lha vermelha", pedindo desculpas pelo seu Escarlate, que é
de família mas .não é de coração. AdIai, ao fim perguntará
quanto' é que nós queremos em. dolares, e responderemos
que o Camarada Prestes ja nos tiiíhá oterecido alguns "pa
cotes", de sorte que a nossa

.

base ficava cara. no gabarito
do bilhão. O primeiro teleguiado. brasileiro serâ lançado de
�anta €ruz, é atingirá por engano a -casa do Israel, em Brasilia,
Ja na oposição, Israel protestará. inventará que, tudo não

, passou de uma manobra do "Corvo" pata bombardea lo, mas. a
história findará 6tima, com à compra., de:!lm DOVO porta-aviões.

)

Confecções finas Assine! Leia! Divulgue!
para senhoras

Casa Erlita. Correio do Norte

Louças' MAUA'
Jogos 'pl café
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
hícar.as pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo -

- WolH - Eberle
Talheres inoxidaveis e Prata WOLF'F

.J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone ) 25 - Caixa Postal ']6
Canoinhas - Sta. Catarina

'Exigindo as SUIS 'NOTAS �'ISC'AIS
de Compras os comerciantes Fic'arão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Advogado "de
-Um Milhão

Lajes gaQho'u
de Cruzeiros

Outros prêmios foram para Indaial, Ibirama,
Florianópolis, Curitibanos, Blurnenau e Taió

-

i
Realizou-se na tarde do dia 23, no Teatro Alvaro de Car

valho, os sorteios dos prêmios do plano Seu Talão Vale Um
Milhão, referentes a Série B do plano que acaba de fazer o se-

gundo milionário em Santa Catarina.
/

Novamente-o prêmio maior - um rnilhãq de cruzeiros

çoube a um concorrente dp interior. O. certificado n", 346.979 deu
80 seu portador, Dr. Elisiário de Camargo Branco, residente em

Lajes, a rua Nereú Ramó's S/N., o segundo milhão de cruzeiros
do plano Seu Talão Vale Um Milhão.

- O presente .sorteio, 'como o anterior, contou çÓrIl',',a pre
sença de grande público é autorídades. Dentre estas, de,st,l'cam-se
o Governador Heriber to Hülse, o secretário da 'Fazenda, dep.
Laerte Ramos Vieira e os responsáveis pela execussão lo plano
em nosso Estado, sob a direçãodo Dr. Sergio Uchoa de Rezende. ,

FORAM OS SEGUINTES OS PREMIOS:
Talão 064.025 -- Cr$ 20.000,00

Arthur Gorlin - Rua Victor Konder' - Indaial

Talão 996.286 - Cr$ 20.000,00-
-

Noemia Ylloti - Rua Raul Machado - N. Capital
I

Talão 876,091 - Cr$ � 20.000,00
Ivo Argenta - Rua Capão - Curitibanos

Talão 652917 - Cr$ 20000,00
Ciril Freire Fontes -- Cx. Postal. 60 - N. Capital

"!'alão 108.918 - Cr$ 20.00000
Raimundo Lucas - res idente em Ibirarna

Talão 273 835', - Cr$ 50.000.00
'i

José D. Alves - Av. Brasil S/N, Ponta Aguda, Blumenau :

Talão 847.438 - Cr$
-

50.000,00
Francisco Bínollí - Vargem - Mun. Taíó

T�lão 033.450 - Cr$ 100.000,00 -,

Ansstácíc Araujo Vieira - Rua Hercílío Luz, 99 - Lajes
ralão 813.72-7 - Cr$ 100.000,00

Manoel Mendonça - Rua Glória, 61 - Garcia - Blumenau

TlllãQ 346.979 - Cr$ 1.000 000,00
Dr. 'Elísíário de Camargo Branco - Rua Nereu Ramos

S/N - Laje!".

FALA O DR. SERGIO VeHOA DE REZENDt,:
Falando a reportagem de A GASETA, o dr. Sergio Uchoa

de Rezende, Presidente da Comissão Especial SEU TALÃO VALE
UM MILHÃO, alertou aos portadores de certificados' para que
aguardem a publicação, amanhã, pela imprensa e pelo rádio, dos
vencedores dos prêmios menores de cinco mil, dez mil e mil
cruzeiros. Agradeceu aos funcionáríos 'do Plano pela rapidêz do

serviço e pelo zêlo demonstrado. ' Disse que as notas que ·não
foram trocadas valerão para a terceira etapa do concurso, em

junho de 61.

�ara Seu Expedi�nte Habitual

Das Quartas à Noite e dos Sábados

A BIC
REA8RIU

Ex tra vio de
,
Certificad o

SAULO CARVALHO, brasileiro, casado. advogado, residente
nêsta cidade, torna público que extraviou o certificado depropriedade

r-

de veículo á motor de nO. 19,946, série B, expedido no ano de 1959
pela Delegacia Especial de Polícia, dêsta cidade. referente 80 carro

de súa propriedade, de marca Dodge, modêlo 1951, 6 cilindros, 97
H.�. motor 1070, côr I:!.,zul claro, pelo que, para os efeitos legais de·
clara sem efeito o referido certificado, em virtude de ter requerido
2". via do mesmo na repartição competente.,

Canoinbas, 28 de Dezembro de 1960. 2x

k

nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.

,

Super (Cestas de Natal Columbus
,

I
'

Procure o �gente autorizado nesta praça.

JOSE A. PEREIRA

Jênio .

já tem

solucão do
{ "

RIO, 31 (C) - "O presidente
eleito, st .. Jânio Quadros, já tem

um programa para solucionar
o problema do custo de vida

no Brasil, 'Esse programa está

consubstanciado no aumento do

rítmo de trabalho e na prepa
ração adequada dos setores de

produção e comércio externo".
A declaração fúi formulada, na

Capital da Guanabara. pelo bri
gadeirq Fada Lima, ex-seere

tário de Viação do Estado de
São Paulo, que regressou esta
semana da Europa onde esteve
com o Presidente eleito.

P RO'IBIÇ AO,
Otavio Costa, proprietá-'

rio de terrenos em Arroios,
Palmital, Lageado Lizo e

Rio da Serra, em virtude
de ) sérios prejuizos que vem

tendo com incursões, tendo
até sido cortados o arame

das cercas, originando com

isso extravio de· criações,
proíbe o trânsito à todas

,as pessôas que o fazem com

o intuito de caça e pesca,
tomando medidas que re

queira o caso aos transgres
sores dêste aviso. 4x

R
..egistro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Maior Vieira, Município
e Comarca de Cenoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Felicio Maia e Francisca Becker.
.

Ele. natural do Estado do Paraná.
nascido em Rio Negro, no dia 7'
de Julho de 1910, lavrador. sol
teiro, residente nêste Distrito, fi
lho de Salvador Maia e de Dona

',Vitalin8 da Silva. já .Ialecidos.
Ela, natural deste Estado. nascida
em Rio Claro, n/Disto no dia 20
de Novembro de 192", doméstica,
solteira. . residente neste distrito,
filha de Dionísio Becker e de
Dona Juvelina Pinto da Silva,

. [â falecidos.

Apresentaram ,os documentos

'exigidos pelo Código Civil art.

180. Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o para
fins de - direito.

Major Vieira, 29/12/1960. /

PEDRO, VEIGA SOBRINHO
Escrevente Juramentado.

AVISO • PROIBI(ÃO
Os abaixo assinados', proprietá

rios de terrenos em RIO DOS
POÇOS, nêste Município, em vir
tude de prejuízos' causados 'pela
passagem de pessoas, i.nvasão de

animais, estrago de' cêroas, roubo
de lenha, pescaria, etc., pelo pre·
sente aviso ao público, proibem
terminantemente a pal5sagem pelas
8U8S propriedades.I '

Dado conhecimento desta prni
bição' _ à autoridade competente,
nãó se responsabilizam pelo que
venha Si acontecer aos infratores,
bem ,como, a animais daninhos
encontrados nos ditos terrenos.

'Canoinbas SC., 12-1960.

Antonio Moreschi I
Adautilio Munhoz
Arthur Kjinzel. 5x

programa para
alto custo-vida

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Anioersariou-se ontem, a

veneranda Vva dna. Maria
Lezan, residente em Agua
Verde. '

ANIVERSAR.IAM"SE
Hoje: a sra. dna Adalsiza

,esp. do sr. Willy Priebe.

'Amanhã: 'as sras. dnas.
Amalia esp. do sr. lorge Stoe
berl; Nadir esp, do sr. Aloino
Kohler e Leonor esp. do sr,

Paulo Müller; O sr. [ustiniano
da Silva' Quadros; os meni»
nos Wilson {ilha do sr, Vitor
Tomaschitz; llario filho do sr.

Sergio Oapski e Carlos Otavio"
filho do sr. Carlos Schramm.

Segunda feira: as sras dnas.
Vva. Frida Kreis; Ana esp.
do sr. Ataide Emidio e Vva.
(iabrielaSaõatke: os srs. Sadi
Seleme e Francisco Seczygiel;
o jovem Marcos Cesar; as

meninas Walderes [uracy fi.
lha do sr. Antonio Soares e

Magali filha do sr. Norberto
Fiedler; as srtas. Salua .Se
leme e Denize Rasa.

,
7erpa feita: as sras. dnas.

Vva Marichen Gomes; Mar
ciana esp. do sr. Ladislau
Domkroski; a srta. Lisete Ma ...

rilda Cubas; o menino Reinal
do filho do sr. Marcus Franz;
os srs. Antonio Borek: Alfredo
Scholtz;Noé Nepomuceno Pin
to e dr. Luiz Adelmo Budant.

, Quarta feira: os srs. Antonio
Gungel e José Fuck; o jovem
Osny Cornelsen; a sra .. dna .

Laura esp. do sr. Waldomiro
Schulka.

Quinta feira: os srs. João
B. Rudolf; Oswaldo Werka;
João Fontana lr.: Jorge Stoe
berl; Zeno Ribeiro da Silva e

'.

Edgar Schwolk; a srta. Elly
Schumann; o jovem Guida Or
lando Uhlig o menino Ha101do
{ilho do sr. Guilherme Prust;
a sra. dna. Elvira esp. do sr.

Boaventura Benda.

Sexta feira: a srta. Inês
Seleme; os 51'S. Waldemar
Knopp, Jamil Seleme; dto
Silvio Mayer; João B. Pacheco,
e Vivaldo Crestani; a sra.

dna. Adair esp, do SI'. Ladis»
lau Knor ek; as meninas Ma
'lia filha do sr. Ladislau Dam
broski e Liliane Rauen; o io#
vem Sergio Carvalho; os me

ninos Antonio Edesio filho do
sr. Manoel Jungles e Sylvio
Alfredo'\ filho do Sr. dr. Svloio
A. Mayer.
Nossos parabens.

Ajuste de Núpcias
Ajustaram nupcias dia 25,

p. p. a srta. Gertrudes filha
da sra. dna. Angelina e sr.

Ludovico Dambroski, com o

iovem Alvino filho da sra.
dna. Rosalina e sr./oão TremI.

Com a srta. TerezinhaMarlv,
filha da sra. dna. Alice e sr.

Alvaro Machado Sobo., canil

tratou casamento dia 29 do
mês passado, o sr. Nery Gon
çalves, funcionaria do Banco
Inca, desta cidade.

Aos noivos, "Correio do
Norte", deseja felicidades.

Gente Nova
O lar do sr. Lydio e P�ulfl,

,Seccon foi enriquecido dia
2-1-61, com o nascimento de
seu filho JANIO JOSE'.
Nossos cumprimentos. '

Enlaces Matrimoniais
Realieou-se ontem o enlace

matrimonial da srta. Magalí
filha da sra. dna. Melita e sr.

Mieczyslaw Bojarski com O

'10vem Adilson, filho da sra,

dna. Nair e sr. Alcidio Za
niolo, ambos muito relacie
nados na sociedade local.

Unem-se hoje pelos sogra
dos laços,matrimoniais, o ia.
vem cahoinhense Enio, filho
do casal sr. Luiz Tack, com

a srta .. Inês, filha' do casal
sr. Rodolfo Adam, residentes
em Papanduoa.
Aos nubentes nossos uo»

tos de muitas 'telicidades.
"

'

Despedida' I

CeI. Francisco José Ludolr
Gomes e Família, transferin»
do sua residência p,ara Cas
cavel. PR. e não sendo poso.

, sível despedir-se pessoalmente
de todos os seus amigos de
Canoinha s, o fazem por meio
deste, oferecendo seus presti«
mos naquela cidade do Oeste
Paranaense,

CASA RESIDENCIAL
Vende-sé uma casa resi..

dencial de madeira, situada
à rua Gil Costa, 268.

'

Prêço de oportunidade.
motivo' mudança.
Vêr e tratar condições

com o proprietario, no en

dereço acima. Ix
I

Vendem-se
As propriedades da Vva,.

dna. Dalila Kawa, sitas a

Rua Caetano Costa, esquina
Victor Konder.

Informações com o sr.

Tufi Nader. 2x

Lãs para Tricot
Casa 1/Er_i1a
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