
IPM do DER da 'Capital

2 milhões e 800 mil
roubados reapareceram
num depósito de ·Iixo

Notícias de Florianópolfs dizem que na manhã do

dia 9· do corrente, apareceu em um depósito de lixo do

Depo r tamento de Estradas de Rodagem, a importância de

2 mílhõ-s e 800 mil. cruzeiros, que havia desaparecido
da gavpta de uma mesa daquela repartição. O furto mo

vim ntou a" Comissão de Investigações que apura denún
cia sôbre praticas de 'corrupção do DER e tambem a Po

lícia Técnica. Embora o dinheiro tenha sido recuperado,
até o momento a polícia não conseguiu descobrir o autor

ou autores 'do ato criminoso.
'

Contínuam sendo ouvidos diversos funcionários do
DER de Santa Catarina atravéz do IPM. Outras irregu
laridades foram constatadas e brevemente serão publica
das e punidos os responsáveis.

Acusaçõo

Presidente da Câmarados De
. putados acusado de corrupção

As conclusões de Inquerito Policial Militar efetua
do pela FAB em São Paulo, apontaram como responsá
veis, no aproveitamento de verbas do Impôsto de Renda

paulista, os- senhores Raniere Mazzili, presidente da Câ
mar? rios Deputados, Ulisses Guimarães, Carvalho Sobri
nho, Cesar Prieto e outros deputados. Os dois primeiros
parlamentares pertencem as fileiras do PSD, o terceiro
ao PSP e o último, ao PTB.

Dado o prestígio que desfruta o sr. Raniere Maz
zili nos meios políticos da Nação, consta que parlamen
tares prestaram solidariedade e apoio a aquêle político,
mas o inquérito prossegue até provar a corrupção em

que os mesmos se acham envolvidos.

Reformas

Govêrno tem pronto novo

estatuto rural
.

o Ministro da Agricultura, sr. Hugo de Almeida

Leme, prestando informações na Comissão de Agricultura
do Senado da República, declarou que o govêrno breve
mente remeterá ao Congresso Nacional. novo projeto de
reforma agrária, aproveitando diversos dispositivos do pro
jeto 'Aníz Badra e, na- íntegra, o artigo 18, que condicio
na a Reforma a projetas específicos para as regiões on-

-de devam ser aplicados. Em nenhum momento o Minis
tro aludiu a qualquer reforma da Constituição, para a

reforma agrária. Afifmou ainda o sr. Hugo de Almeida

Leme, que o imposto territorial permanecerá com os Mu

nicípios conforme projeto que será brevemente enviado

pelo presidente Castelo Branco ao Congresso.
Informou ainda o Ministro que no momento o

Ministério da Agricultura está promovendo medidas ne

cessárias ao incentivo da produção de generos de pri
meira necessidade. Preços minimos foram reformulados
para estímulo à produção.

.

Grêmio Canoinhense
Recebemos e agradecemos, o seguinte oficio:

Curitiba em lO de outubro de 1964.
Por meio dêste, levamos ao conhecimento de Vv.Ss, que

em reunião Ordinária do dia 4, foi eleita a nova Diretoria do
GR�MIO -CANOINHENSE. que ticou assim constituída.

Presidente: Guido Schreiber
Vice-Preso Alceu Henrique Bartníck
Sec. Geral. Nereu Kozesinski
10. Secreto Odíval Fernando Bartnik
Tes. Geral. Jaime Abrão Seleme
10. Tesour. Carlos Magno Seleme
Orador. Agenor Cordeiro da Silve

Esperando contar com o valioso apôío que Vv.Ss. tem
prestado à nossa entidade, subscrevemo-nos mui

-

atenciosamente
Carlos Heinz Sachweh - Vice Presidente
Odival Fernaodo Bartnik - Secretário Geral

Aos novos mentores do Grêmio Canoinhense, em Cu- .

ritiba, os nossos' cumprimentos com os nossos votos de uma le
cund-a gestão.
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Chegou
Santa

a vez de I Comissão de Inquérito apura
Catarina a corrupção no Estado

'

FLORIANOPOLIS - A Co-
missão de Investigações que
apura a corrupção no Departa
mento de Estradas de Rodagem.
depois de ouvir depoimentos de
Ministros do Tribunal de Con
tas e altas personalidades,
passou a ouvir os acessores

mais diretos do Governador
Celso Ramos. Sob a presidencia
do coronel Milton Pedro Car

valho, foram ouvidos nos últí
-mos dias depoimentos do ex-

diretor do órgão engenheiro'
Tarciso Schaefer ê do atual
Secretário .de Viação engenheiro
Celso Ramos Filho.

Convenção dentro
de quinze. di-as-
BRASILIA, 7 - O dep.. Bí

Iac Pinto, presidente nacional
da UDN, informou que na pró
xima reunião do partido em

Brasilia, colocará a votos a

questão da convocação da con

venção extraordinári& do parti
do., e no caso de aprovada, so

licitará' do Diretório Nacional, a
marcação de datas e local para
a realização da mesma.

Segundo os estatutos do par
tido há um prazo de 15 dias

para a realização da convenção,
e o sr. Bilac Pinto, não preten-.
de alongar muito o mesmo. As
sim possivelmente a convenção
da UDN será realizada até o

fim dêste mês, e o .Iocal talvez

seja mesmo Brasilia, mas isto
ainda não está decidido.

Curso de

Formação de Oficiais
O Tenente Coronel Newton

Lemos do Prado, Diretor Geral
Interino do Ensino e Instrução,
da Policia Militar, comunicou
que estão abe-rtos cursos para
ingresso naquela corporação.
Até o próximo dia 15 de no

vembro estarão abertas as ins

crições para o Curso de For

mação de Qficiais; no prazo de
30 dias, a contar do último dia

sete, acham-se abertas, também,
as inscrições para o preenchi
mento dos postos de capitães
médicos da PM. Os candidatos
terão melhores informações no

Quartel da Policia Militar.

Missa de 1. Aniversário
de Falecimento

Víuva Isaura de Lima e Fi
lha convidam parentes e 'pes
soas de suas relações de ami
zades para assistirem a Missa'
de 1°. Aniversário de Faleci-

'l

mento .que mandarão celebrar
em intenção da alma de seu

esposo e pai Bento José de Li
ma dia 22 do corredte, quinta
feira, às 19 horas na Igreja
Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento a êste
ato, de fé e bondade cristã, an
tecipamos agradecrmentos.

Decididamente começaram a estourar as bombas DO

Govêrno Celso Ramos. E não era para menos, pois os desmandos
acumulados ao longo de todo êste tempo, vieram à luz, mercê
das Investigações que se instalaram em várias repartições
estaduais.

Assim sucedeu no DER, com a instalação- de uma Comis
são de Inquérito sob as ordens da CGI.

• Justamenne nos dias que o titular daquêle Iriquérito, iria
ouvir o Diretor daquela repartição, estourou a' grande bomba,
aliás; uma piada. com o discutido "roubo" de dois milhões e meio
dos cofres da DER. E foi uma correria daquelas ...

"--,

E as dúvidas começaram a surgir. Não, se sabia sê OS'-_

«amigos do alheio» voltaram a agír, e aqui cabe um parêntese,
êles andam a sôlta nas barbas d nossa inoperante polícia; «u se

alguns vivaldinos da própria repartição resolveram dar uma de

gaiatos e tentar enrolar, simulando um assalto rocambolesco.

Entretanto, quando os detetives da Especialízada quebra
vam a cabeça na solução dêste terrível mistério, a piada teve

o seu epílogo pitoresco: acharam o dinheiro! E sabem onde? No

depósito, de lixo da DER... Essa é terrível, infame, acaba com

qualquer um ...

-

M9S voltamos às nossas palavras íniciais. Começaram, e

tarde, a estourar as bombas do Govêrnó Celso Ramos Esta foi ,8
.

primeíra. Ourtas virão no futuro, pois não será possivel tanta
'

esperteza para esconder dos «lhos da opinião pública essa ver

gonheira. Para aqueles que não 'entenderam o porque da prest;r
vação dêsse govêrno, após uma Revolução, que veio para sanar

certas situações irregulares, resta uma esperança, de ver chegar,
o fim dêsse imperio de desordens, perseguições políticas e favo-.
ritismo oficial, às custas do erário público.

.

A Previdência Não Mudou
o empreguismo, a corrupção, II tôdsa práticas irregulares

na Previdência Social, transformaram as autarquias, no principal f6c:o
de apoio politico do comuno peleguismo.. .'

Os Institutos. ôrgãos que deveriam funcionar e pela orien
tação de técnicos, foram" entregues à eneaperiêncie de alguns e à
faita de compreensão de outros.

Desde muito cedo. profissionais da política, assaltaram a Pre
vidência Social. arrogando-se em donos da situação.

E toda a sorte de desmandos foram praticadas.
A Revolução. trouxe consigo o desejo de mudar CI de alterar

o sistema' de fraudes. de suprimir os privilégios e de acabar com a

exploração das classes mais humildes.
Os brasileiros em V(IZ unânime apoiaram êste principio

revolucionário.
, Hoje, quase seis meses passados, da vitória do movimento, apes8:r
dos esforços do Govêrno Castelo Branco; ainda certos setores da Previ
'dêncía, continuam obedecendo a mesma linha dos tempos de peleguismo.

Este fato não é compreendido pelo povo. Se o Governo teve
poderes para corrigir outros erros e restabelecer a couííança popular,
não se entende porque o mesmo nos Institutos de Aposentadoria e Pensões,

Santa Catarina, o Estado mais esquecido da Revolução, onde os

seus beníeítores estão custando a chegar, sofre ainda hoje a imposição
nefasta dos profissionais da Prevídêncía.

-

Sem exeessão, temos ouvido diàriamente ree amações e

expressões de decepção, para com os IAPs., tanto na capital
como no interior do Estado. O pessoal que dominou, continua dominando
as autarquias. E, dentro da experiência adquirida, trabalham. como pontos
negativos, responsabilizando a Revolução pelos beneficios que não saem

em fa, or dos segurados; quase sempre por culpa do próprio servidor.
A Revolução continua e torna-se necessárío que chegue depressa

aos Institutos de Previdência.' .

Sabemos que inquéritos foram abertos mas estão ressentindo-se
da objetividade, por embora partindo de premissas certas caminham sem-

pre para conclusões falsas.
.

Não hã duvida de que o empreguismo, a corrupção e tôda sorte
de práticas irregulares sempre dominaram os Institutos e isto continua
servindo aos inimigos da Revolucão,

Os metodos não mudaram, o que é de sé lamentas,

. Prefeitura Municipal de Major Vieira
Lei N. JOO de 25-9-1964

Autoriza o poder executivo vender através concorrência pública bens da Prefeitura Municipal.
Antonio Maron Becíl, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado

de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Municipio que a

Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte L E I:
Artigo 10. -- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto

rizado a vender. mediante concorrência pública, pela melhor oferta, e res

peitando o preço mínlmo de Cr$ 911.000,00 (noventa mii cruzeiros), os se

guíntes bens da Prefeitura Munícípal: ,

a) " Uma Carroça de lavoura (usada); b) - Um par de arreá

menta (usado); c) - Tres animais de idade média.
Artigo 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 25 de setembro de 1964.

as.]. Antonio Maron Decil - Prefeito Municipal
Registrada e publicada, a presente Lei na Secretaria Municipal,

aos vinte e cinco dias do mês de setembro de J96(.
as) Jair llirscbnabel - Secretário
"

\.
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CORREIO DO NORTE

I Corsos 8ratDíto'�
por Correspondêuda

17 -10-1964.
----------------------�--�.---------------------------------------------------------------------------------

II aR "O'.TICA ' CANOINHAS"
Uma Casa

", especializada' para bem servir!
Oculos, Armações, Lenres etc.

",

de todos" os tipos; qualid'�des e preços'
.

Aparelhamento módernÓ e serviço "especialízado

,.O'tiêa,·,Canoinhas)
Canoinhas - Praça Lauro' Müller, 514 - Santa Catarina

�,
(Anéxo ao FOTO JOÃo') .

':;"'. __

. i'� i,o

Refaça suas ·forças, 'tomando i

f'B'1 'G;. """"'"

�. ,: "

,I.-
•

,'Torrádo a ar que,nt�', .. '

Sabor�so �té a bÍtlma góta'·-
Rua Pauíá Pereira '�' i Telefone, 241

�
-_.

" ,�IG. é gran.Qe ."mas �m:'Can�inha$
"

• _.,. ';"_.C "',� -" >

• ; �_ ' .;' '," <_: ;

B·IG é"Q melhorcafé Anor' Dlttert Pintei
, '

,I

�. II
.(

Médico especialista em

Olhos, ouvidos, nariz e garganta
comunica que estará consultando no Hospital Santa
Cruz de Canoínhas, novamente, dia 25 e �9 de novembro.

Horário:
-c.
8 às 12 i. '13 às 18 horas.

Temos: a. venda:
2 Stands coip 160 gavetas próprio para Loja de Ferragens;
2 balcões com gávêtas;'"

"

"
.

1 Díspley para; Esmeris. '

"
. Preço ,d,e ocasiã�:

CASA -

, ESMALTE
.

.

S�ja um fréquentador' dá B 1 C
-

_'

I

\ Funcíona nos seguintes horáríosi
,

às quarfas feiras: das 19 às 21 horas.
'.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

- * *.* *.*,*.* * * * * * *,*,** ** * * ** '* * '*-*

.Z
, ,

Onde, o bom gõsto não custa.'mais!

-i'"
--te
*
�.
�
*
�
�
--te
--te
iC .

eve

, ,

�.< •. ',

-

SE SUA "CARTEIRA·BRINDE"
TIVER GRAVADA
A ETIQutrA ÀZUL
( Carl.. p<!,.iII. n.O 220 cI.. Rádio SO� GaÚ�".. )

I

*
..-

*
*:

*
*:
*:
.*
*
*

· lf.�.i
\.

Em cada roupa RenIler - pron
ta ou sob-medida - ou em

cada ;3 '

calças .avulsas
Renner.: V. ganha. grátis'uma:
"carteira-brinde",

" de o couro.'

-

S.E ELA TIVER GRAVADA
\

A ETIQUÊTA, AZUL
V" LEVA DE G,RAÇA
UMA ROUPA,RENNER

®
.

"

Visite seu Revendedor Rermá,,;}
o'·

.;1, ',' -.;'

-r-.

;;
'.

I ,Rua GetÚli� Var.'gas, 2�2 � Forie, '298 -- G,ANOINHAS,

�,As encomendas' de "trajes, "sub-medida" 'para 'aS festas' de Fim de Ano
serão

-

aceitas. somente até o dia 30 de outubro.

.

I
�

-

Português, Correspon�
dente, Taquigrafia, Es ..

4 'peranto e Inglês,
'. Acham- se abertas as matrÍ
-culas .para 09 cursos �e�:Portu. ,

guês, Correspondente, Taqu],
grafia, Esperanto e Inglês. po'r
correspondêncie,' dó In!!tituto
Nacional de Ensino, 'órgão S'"tn
finalidade éconômíca � destinado
1). difusão' dEIS menciopa<ias
matéríaa Os cursos são práticos

I e cO�Bõem;.se 'de)o u,casli�ões
após o que serao confendos
Diplomas a09 'alunos aprovados
em Exa'me Fínal, também DOr
correspondêncíe.

" ' , •

Os interessados deverão e�.
erever: dando nome e endereço
para 'a Caixa Postal N. 8.600,,

-'são Pau��'- � SPo'

.

." " -' V
Semeadeiras de arroz, milho
e-�feij'ãó de âfâmadà marca,

·

com ou' sem adubâdeira>·

(a$a Santa Terezinha
,

Rua Getúlio Vergas syn
em trente amaior Her�ira do mundo

, Vesti�ula:�. 'p,ara� .

O

v Semináti,o,
- Qualquer que seja sua

idade e" estudos' é',' ainda,
tempo de ingressar no nosso
"Seminário Vestibular','. Con
suíte-nos.. '

NOSSO ENDEREÇO É: i'

D. 'RomuíÍldô GorjeR Vallelo,- O.S.B.
�

Mosteiro de .São Bento .:
,

Cai:x:�. Postel.. lJ�"
','

SAO PAULO � SP ,

,

Vende-se
-

por"'" motivo,' de mudan�a
I fina .residêncía de, alvena-
'ria com '5.�0m2, frente PC
calçamento. em terreno de
25x40 m ,

ou 40x80.m sita
à rua Paula Pereira, 976�

I lote de 15x40 a rua Paula
Pereira;

2 lotes dê" 20x4d� à rua
Majo'r Vi�ira.

f lote rio bairro -do Cajuru.
·

em Curitiba, com 14x49
:! em logradouro s.ervido c/
,

'luz e agua.
.

Ver e tratar dom o proprie-
.

tário Snr. c'

1 x

Erasmo Jorge ,Andrade;

,

. Assine! Leia I Divulgue !
.

,-

Correio do Norte

Alô .. : Alô.. Brasílial
Ouça todos' os dias,' de' se- I

· gunda a .sábado, ás' 12;5 pe
la Radio Canoínhas, o

'

bole
tim brasilia, em gravação, na
palavra' do Dep, csnoínhense,
Aroldo Carvalho,' dando contia I,
de sua atividade parlamentar ;

,

,e comentando assuntos sem

pre da atualidade.
�<

==================�!
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Pre.Feitura tv1uni c i pJa I de
De(:�to H. 52, 20�9·64
Antonio Maron Becil,

r

Prefei
to Municipal de Major' Vieira,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições resolve

CANCELAR�A PEDIDO
a gratificação conçedida ao Sr.
Matía« Ribeiro pela Lei N 30,
de 28 5- 62,- para atender os

serviços de vacinação no Mu
nicípio. a' contar de 1°. de
setembro do corrente .ano.

Prefeitura Municipal de Ma

jor Vieira, em 20 de setembro
de 1964.

"as.) Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

as.): Jair Dirschnabel
Secretário

Edital . de Concorrencia Pública
Venda de Ve'iculo (Jeep) Usado

o cidadão Antcnío Maron Becíl, Prefeito Municipal de

Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuí-'

ções faz saber 1\1 todos que interessarem, que dt acordo com a

Lei N. 95, de 18-9 64, acha-se em 'concorrência pública. a venda
do seguinte veículo:

1 (um) Jeep Willys Overland, 6 cilindros, 90 H P. Motor
N. B 831852, ano de fabricação 1959. em perfeito estado -de
conservação' e' funcionamento, respe-itado o preço mínimo de

Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros).
Os interessados deverão apresentar "suas propostas, em

envelope lacrados, à Secretaria da Prefeitura Municipal, até o

dia 20 de outubro do corrente ano, às 15 horas, afim da referida

proposta ser exa:ninada pela, C�missão Julgadora, para esse fim

designada.
.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 22 de setembro
de 1964.

Antonio MatolÍ Secil - Prefeito Municipal _

Autoriza o P,oder Executivo
a vender através de concor
rência pública veículo do

patrimonio municipal.

.

' .

/

Prefeitura Mun. de Canoinhas. .Lel H. 95,
EDITAL

De
.

ordem do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, torno

público que durante o mês de outubro De procede .nelta Teaouearia
e nae Iutendênciaa Distritai« de Paula Pereira. Felipe Schmidt e

Bela Vista do Toldo. a cobrança dOI seguiutee impostce:
,

,

de 18-9-6.4

Clementino E. Piaczarka
Tesoureiro Municipal

Antonio, Maroo Becil, Prefei-
�to Municipal de' Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguinte

L E I

Artigo). - Fica o Executivo
Municipal> autorizado 8 vender,
através 'de conccrrência Pública,
pela melhor oferta e condições,
respeitando o preço mínimo de

V 1ST O
,Um milhão e seiscentos mil

Dr. João eolOdel
I
cruzeiros (Cr$ 1.600000,00), um

Prefeito.Municipal ( Jeep, marca Willys Over1and, li

A - Imposto Territorial . (2°. semestre)
B - Imposto Predial . (2°.· semestre)
C - Taxa de Limpesi Pública • (2°. Semestre)
D - Taxa de ,As.i�tência Social. (2°. Semestre)

� ,

011 -contribuintee que não efetuarem seus pagamentos, no
prazo acima mencionado, e.tarão' sujeitoa a multa 'de acôrdo com a'

Lei em vigôr,
'

\Çanoiohlll, 6 de outubre dê. 1964.

/.

&
:J/

(ia.
Iniciou' Campanha de Vendas de Fim de Ano

Compre ag'óra, PACiANDO MAIS B.AR1TO·
Vt:NDEMOS: COM PREÇOS BARATíSSIMOS:

GELADEIRAS CONSUL
'BRASTEMP, etc.

,

G WALLlG GERAL
az -

BRASIL - BRASTEMPFogão
,BICICLETA� Para: Homens, Senhoras e Crianças

Máquinas de Costura - De Todas as Marcas

"'� Rádios
- SEMP - a Pilhas de �1t��na

TAPET'ES -; PANEX JO�O�O��N��PA
EVITE ATROPELOS DE 'ÚLTI-lVIA HORA.

COMPRE JÁ, pelos .rnelhores preços,
à "vista ou em' suaves prestações mensais, em

MERHY SELEM.E
Rua Paula Pereira, 735 C-ANOINHAS Fone, 366

, Rua Centfal - T'RÊS BARRAS 3x .

Major
/

Vieira
cilindros, 90 H.P., ano da fabri
cação 1959, do Patrimonio Mu
nicipal.

Artigo 2.· - Esta Lei entra
em vigor na data de sus pu
blicação, revogad-as as disposi
ções em contrário.
Prefeitura Municipal de Ma

jor Vieira, em 18 de, setembro
,

de 1964.
�.

as.) - Antonio Maron B9C�1
Prefeito Municipat,;1

Registrada e publicada a pre
.aente Lei' na Secretaria Mu'ni
cípal, aos dezoito dias do mês
de setembro do ano de 1964,�

, as.) Jair Dlrschnabel /:,
Secretário �;

::.

;.(.

LEI N, 96, da 18-9-1.964
Autoriza abertura d� Credito Especial 'e dá outras'

.

providencias.
.

ANTONIO MARON BECIL, Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decreta e eu sanciono a seguinte

LE I:

Arti.go 1. - Fica aberto' o crédito
Cr$ 432-.882,00 (Quatrocentos trinta e dois
tenta e dois cruzeiros).

Artigo 2. - Destina-se o Crédito ora autortzado 80

pagamento dos reparos efetuados na Motoniveladora Csterptllar
CAT 12 - série 7T-704, da Prefeitura Municipal, pela firma
"Olsen S/A", de Curitiba, Paraná.

Artigo 3. - Correrá a despesa prevista" no artigo 'pri
meiro � conta de _ anulações de verbas orçamentárias de igual
quantia do orçamento'em vigor.

Artigo 4. - Esta Lei entrará em vigor na, data de SUB

publicação', revogadas as disposições em contrário.
.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 18 de setem-
bro de 1.964.

.

Antonio Maron Secil - Prefeito Municipal
" Registrada e publicada a presente Lei na Secretariá Muni-

cípal,. aos dezoito dias do mês de setembro do ano de 1.964.
,

as) Jair Oirschnal?el - Secretário

'"

especial, no valor de
mil, oitocentos E> 'oi-

Lei N. 97, de 18-9-1964
Revoga a Lei N., 30, de 28-5-1962

Antonio 'Maron Becíl, Prefeito Municipal de Major Vieira;
.

Estado .de Santa Catarina, faz saber. que a Câmara 'Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo 1. ,- Fica revogada a Lei N. 30, de 28 de maio
de 1962, que concedeu 'uma 'gratificação mensal -de Cr$ 5,000,00
(cinco mil cruzeiros); ao Sr. Méltias Ribeiro, para atender os

serviços de vactneção no Municipio.
_ Artigo 2 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas a� dísposíções em contrário.

Prefeitura Municipal. de Majot Vieira, em 18 de setem-
bro de 1964.

-

as.) Antonio Maron Be�iI, - Prefeito Municipal
Registrada e publicada à presente Lei na Secretaria Mu- v

nicipal, aos dezoito dias do mês de setembro de 1964.
.

as.) Jair Oirschnabel Secretário

Edital· de Concõrrencia Pública
Venda de bens' da Pr�feiturd' Municipal
o' CIDAPÁÓ ANTQNIO MARON BECIL, Prefeito Muni

cipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas'

atribuições ,bz saber 8 todos os que interessarem, 'que de acordo
'com a Lei Municipal n. 100, de 25�9-64, acha-se em concorrencía
pública, a venda dos seguintes Bens da Prefeitura Munícípal:- ,

a) Uma carroça de Lavoura (Usada);
b) Um par de arreamento (Usado);

, c- c) Três animais de, idade média.

Os interessados deverão apresentar suas propostas em

envelopes lacrados, à Secretaria da Prefeitura. Municipal, até o

dia 20 de outubro do corrente ano, as 15 horas, afim da referida
proposta ser examinada pela Comissão Julgadora, para esse fim
designada, e respeitando o preço minimo de Cr$ 90.00.0;00 (No-
venta' mil cruzeiros) 'total.

.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 2? de setem
bro de 1,964.

Antonio M�iron Bacil - ,Prefeito Muníctpal

...
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ANIVERSARIANTES - DA SEMANA
ANIVER.SARIAM"SE

Hoje: as sras. dnas. M�l
quinha esõ, do do sr. Simão
Seleme, Odilsa esp, do sr. dr.
Svloio Mayer, Benuinda esp.
do sr. Ma'rio Teodorooicz; QS
srs Narciso Bartnik, Roberto
Brandes; o jovem Irineu Be
dritchuk; a menina Lzolete
Lourdes filha do sr. Edmun
do Webber; os meninos Max
Ferdinando filho do sr. Max
Wachtel Filho e.Henrique fi,.
lho do sr. Ladislau Knorek.
Amanhã: os srs. Walfrido

Langer, dr, João Alberto Ni
cotozei, eng. res. DER; as
srtas. Stela Mari/LÍ Nader,
Ivone de Paula e Silva e o

menino.Joâo Seleme Neto (i"
lho do sr. dr. Anual' Seleme.

Dia 19: os srs. Douglas
Benkendor], Orlando Buba
res. em foz do lguacú; os

meninas Doris das Dores fi"
lha do sr. Antonio Maron
Becil, Maria Bernadete filha
do sr. Cio tardo Stratmann e

os meninos W ilmar Audye (i.
lho do sr. Owaldo Cidral e

Ademir filho do sr. Joaquim
A. Pereira.

Dia 20: as sras. dnas. tx:
rüseli Maria esp, do sr. Levy
Damasco da Silveira, Joana
esp. do sr, Zenão Mazurkdvicz;
o sr. Alex Michel; os jovens
Jacó Wardenski, Julio o-»
coski I! a menina Ingrit Bea-
triz filha do sr. Altredo Sorg.
Dia 21: a sra. dna.Jldemi

ra esp. do sr. Walfrido
Schramm;o sr. Paulo Bockor;
a srta. Geanine Varella res.

em Capador; os jovens Amir.
Seleme, Mario Edson Froehner
e a srta. Maria Bockor.

Dia 22: a sra. dna. Helena'
esp. do, sr. Epaminondas Si
mões; os S1 s. Carlos Dreher,
Antonio Vai/ate; as srtas.
Leonides Lourdes da Costa
Gomes, Eneida Michel; o jo",
uetn Renato Silveira; a meni
na

- Janice AParecida filha
do sr. Ary Wipse e o meni
no Carlos' Valdir filho do sr.

Carlos Dolla.

Dia 23: as sras. dnas. Iria
esp. do sr. Edmundo Pache-:
co, Palmira esp do S1. Ma"
noel Felicio; a srta. Regina
Ferreira res. em Florianópolis

-

a menina Marly filha do' sr.
Alex Michel e o menino Os
mar filho do sr. Angelo AI�
berti.
Aos anioer sariantes augu

ramos felicidades.

Ajuste de Núpcias'
Acontecimento marcante

viveu Canoinhas, sabado úZ..
timo. com o ajuste de núpcias
da prendada, senhorita, Nilva
Bojar ski Waitrik, de tradi
cional tamilia canoinhense,
filha do engenheiro, sr. Nery

, Waltrik e sua exma. esposa
dna. florentina; Laia Wal"
trik com o jovem bancário,
Honorio Luiz Gomes de Mi.
randa, filho do sr. Onildo
Gomes

.

de Miranda e Dne.
Julieta Coelho de Miranda.
residentes no oisinho muni
cipio de Ma:!, a.
Nossos parabens.

Club Canoinhense .;

Assembléia Geral Ordinária.

Convocação
.' /

De ordem do Sr. Presidente e ateondendo 8'0 disposto do
Artigo 26 dos Estatutos So�jais, são convocados �os Senhores
Associados para _8 Assembléia Geral ExtraorêHnária que realizar
se·á no dia 25 de outubro de ) 964, às 14 horas, na Sede Social
com a seguinte ordem de serviços:

1. -- Aumento de valor de jóia e mensalidades;
2. - Alteração dos Estatutos Sociais;
3 .

.:.._ Alteração da data para o exercício de 1965, na apre
sentação das debutantes da Sociedade;

4. - Discqssão de assuntos diversos.

Canoinhas, 5 de outubro 'de 1964.
-

Moacir d_s Paula s" Silva - Secretário
'..

NOTAS: 1. - No caso de não existir "quorum" suficien
te em primeira convocação, ii Assembléia Geral Extraoz:dinária
funcionará meia hora mais tarde� com qua1quer número de

sócios; de conformida de com o artigo 31 dos. Estatutos .Sociais.
2. - Acha-se aberta na Secretaria da Sociedade, a ins

!:rição para (I "debute social" à realizar-se- no Baile São Silvestre,
para as filhas dos Senhores Associados.

NOTAS
ESPAHSAS

AUIJ -,-,8 �-:::6lnOiilhllli, Sta, Ciliados, 17 de Outubro de l.964 • N. 801

o Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ca

noinhas, sr. Luiz, Fernando Frei

tas, participou, em Joínville, de
-uma reunião da classe, onde
tambem esteve presente o Dr.
Pauio K. Bornhausen, Diretor
da Carteira de Credito do Ban
co do Brasil. Na oportunidade
foi tratado da ampliação do
credito do nosso Banco oficial
para a região"nort� catarinense.

x x x

Esteve em Florianópolis, tendo
retornado terça feira última, o

Cap. Rog�rio Schimidt que, na

capital, representou o Santa
Cruz S.C., o Botsfcgo s.e. e

também a Liga Esportiva Ca
noinhense em importante reu-·

nião da Federação Catarinense
de Futebol.

x x x

Segundo altos proceres do'
situacionismo local, teremos um

colapso em nosso fornecimento
de energia elétrica, tão logo
entre em funcionamento a grslJ
"d e fabrica da Cia Souza Cruz,
em Rio Negro.

x x x

O MM. Juiz, dr. Wilson Vidal
Antunes, .títular da comarca,
reassumiu suas funções, terça.
feira ultima, após urna licença
de Pqucos dias .quando visitou
seus progenitores no munícípío
de São Joaquim.

x x-x

Encontra-se em nossa ciJade,
gozando suas ferias regulamen
tares o MM Juiz dr. José Pedro
Mendes de Almeida, titular de
uma das Varas da comarca de.
Lages e aqui muito relacíonado.

x x 'x

O sr. Erasmo de Andrade,

Vende-se
Vólkswagem Alemão 1959.

Vêr e tratar com Amery.
no Banco do Brasil

(AgênCia em eanoinhas). 2x

Gente Nova
'Com o nascimento do ga"

roto Walter Kenneth Penny
Segundo, ocortido em Curi
tiba, 'dia 1-'!_. de outubro cor

rente, achai#se engalanado o

já feliz lar do ca'sal Sr. e Sra.
Walter R.andell Penny, alto
funcionário da Rigesa' em
Trés Barras.
Ao neném e SeUS papais

nossos sincéros votos de re
licidades.

x X x

Foi enriquecido ontem o

lar do casal Waldomiro- Ceir
Werka com o'nascimento de
um robusto menino:-

Nossos cump1imentos.

vem de Sê! transferido, 8 pedi
do, .para a agencia do Banco
do Brasil de Cruz Alta, no Rio
Grande do Sul.

x x x

Finalmente amanhã, na colina
hístorica de Santa Cruz, a prl-
"meira grande festa em prol dá
construção, ali, da Igreja de
Nossa Senhora de Fatima, anti
ga e justa aspiração dos habi
tantes daquele bairro.

x x x

Para se regularizar o transito
de P. União a Curitiba, via
Canoinhss, será colocada, de

novo, uma balsa no rio Timbó,
afim de possibilitar, tambem a

recuperação da ponte ali exis
tente e ameaçad� de ruir.

x x x

Tambem na estrada de Tres
Barras a São Mateus, será co

locada uma possante balsa, no
rio Negro, mandada construir
pelo Governo do nosso Estado.
Assim, estamos vivendo, outra
vez, a éra das balsas.

x x x

O Vereador, João Maria Olin
ger, da bancada da UDN no

Legislativo de Porto-União, vem
de ser reintegrado nas funções
de 1. Tabelião daquela cidade
cujo ato já foi assinado pelo
sr. Governador do Estado.

r
04&& M4M*WSMA EN ,SAiR

Cine Vera
/

CruzTeatro
A PRESE N TA:

HQJE - á. 20,00 boral - impróprio' até 14 an08
,\ -

TALHADO PARA CAMPEAO
cf Elvis Presley, Gig Young, LoIa Albright e

Charles Bronson.,_
Gom os punhos "achatava" os rivais, com a voz fascinava

,

'as mulheres!

DOMINGO _" á. 13,30' horas - censura livre

TALHADO PARA CAMPEÃO
DOMINGO - à. 16 hores ,,_ cenlUra livre

DOMINGO � a. 19.00 hora. .

. ati 14 ano.-

ali 21,00 horáe
- rmpr,

A Cidade dos Desiludidos
com Kirk Douglas, Edward G. Robinson e Cyd Charisse.
No cenarío frenético da via Venetó, toda Roma desfila e

peca! Este é O drama por tráz do glamour que aparece
nas telas do cinéma!

2à. Feira à. 20,00 hora. - REPRISE -' 14 ano.

3a. Feira - à. 20,00 hora-. - impróprio até 14-8nol

Sacias para aventura
COQl Ana Luiza �Peluffo, Ramon Gay, Alberto de

Mendonca e Cuco Sanchez.
----_-

48. Feira .

- á. 20,00 horas - impóprio até 14 SDO'

ALGEMAS QUEBRADAS
com Van JohnsoD, Vera Miles e Emlyn Williads.

De indício a indício, você vai sendo irresistivelmente en

V9lvido numa teia de emoções violentas!"Um impacto
em seus nervos.

58. e 68. Feira ..... à. 20,00 hora. - imp. até 14 ano.

Momentos de' angústia
'com Richard Attp.nborogh, Pier Angeli, Mich�el Groig

e Bernard Lee.
Um filme vigoroso, forte, profundamente humano. Uma

experiência que até vo,cê poderia ter vivido! O silêncio
do ódio se converteu em silêncio de vl"rgonha.
* ri N AMBMM

I
Um" Sofá-Cama inteiramente gr�tis para·você no Natal.
Sim, em FISCHE.R MAGAZINE 8 na CASA. FISCHER, para cada 10.000 cruzeiro� de compras,
a vista ou a prazo, você recebe um _cupom numerado com o (qual você con�orrerá ,a 'um sorteio

"

de um sofá-cama qe luxo, oferta de FISCHER MAGAZINE � da CASA FI.SCHER.

Portanto para suas

e para sua compra

\

CASA FISCHER,
,MAGAZINE

compras de louças e móveis prefira a

de Tecidos e Roupas Feitas, FISCHER
oferece sempre mais vantagens .

Quem
.

'

.

mdlS compra maior chance terá para ganhar..
\

"
. \
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