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Guimarães Rosa
Enéas Athanazio.

João Guimarães Rosa é hoje tido como um gênio da
literatura Da opinião unânime dos entendidos. Não foi fácil,
porém, a sua caminhada. Quando pretendeu publicar seu

primeiro livro, no distante 1916, depois de bater de porta
-

em porta de editores, teve que custear a edição sob pena
de não conseguir lançar a obra.

.

Teve uma vida das maís acidentadas, na juventude,
para 'aquietar-se, como diplomata, na idade madura. Médico,
alístou-se como voluntário na Força Pública de Minas Ge
rais, e como oftctal-méuíco tomou parte na Revolução de
1932. Em concurso para o Itamara�i obtem um segundo lugar.

Nascido no interior míneíro, numa cidadezinha chamada
Cordísburgo, foi terrivelmente míope'desde a infância. Con
tava ele que via tudo embaralhado, sem nitidez, embaçado.
Numa viagem à Capital de seu Estado, o médico receitou-
lhe os primeiros óculos. Foi um deslumbramento!

'

"Naquele momento - relatou a um repórter - quando
vi as formas e as cores do universo que me cercava, tive

/
o meu deslumbramento, uma espécie de estalo de Vieira
físíco.. E foi esse amor 80 universo que me cercava que
marcaria a minha maneira de ser e de pensar."

Em )916 escreveu um livro de poemas, inédito até
hoje, a qu-e chamou "Magma". Apresentou-o num concurso

da Academia Brasileira de Letras. Guilherme de Almeida,
relator do concurso,julgou-o tão 'excepcional que sustentava
não poder 8 comissão conceder um segundo lugar, tal a

distância em que fIcavam os outro ... Depois silencia por longo
tempo, para só' aparecer em. 1946, com o livro "Sagarana."

Nesse silêncio, no entanto, produzia. Era a grande obra,
sua obra-prima, que nascia, E finalmente, ém 1956, surge
"Grande sertão: veredas," A apresentação de um enorme

livro de 600 páginas, sem divisão em capítulos, num linguejar
estranho, que não títubaía em inventar termos e palavras,
quando necessário, deixa tontos os críticos e boquiabertos
os' leitorei. E a celeuma que surge nos arraiais, Iíterártos
com a violência da tempestade. A condenação de uns, a

apologia de outros, a incompreensão de muitos. E o livro se

vende às carradas, co�o que varrido por pé-de-vento.
- O tempo, entretanto, permite uma análise maís metó-.

dica, os fundamentos sociais são examinados, a, linguagem
é comparada e a aclameção se generaliza. Ali está um gênio,
um críedor e um observador tão arguto como jamais houve
no Brasil. Na obra aparece inteiro o "sertão das Gerais",
mostrado por ângulo diferente, liDas autêntico e real. Consa
grado, eleito para a ABL, Rosa preferia sempre ser consi
derado um- homem daqueles campos, vestindo-se e portan
do-se à sua moda, de botas, casaco e chapéu de couro.

'I'mha um medo pânícé de tomar posse na Academia.

Alguma coisa que dizia que isso seria o seu fim. Depois de
muito pensar decidiu- se: toma posse, veste o' fardão, faz o

discurso. Dois dias depois, na solidão de seu apartamento, em
Copacabana, a morte'vem buscá-lo de surpresa. Seu último

gesto foi agarrar o telefone, discar para um amigo e gritar:
- Socorro!

, Mas el!te já chegou tarde.

UM CANOIHHENSE NA PRESIDÊNCIA
Instituto Nadonal da Madeira e Derivados - IMADER
Foi fundado em 23 de janeiro último, em Curitiba, sob a Presidência

do Sr. Dr. Maurício Schulman, Dígoíssímo Secretário da Fazenda,
representando o Governo do Estado, o INSTITUTO I NACIONAL
DA MADEIRA E DERIVADOS - IMAOER, que terlá entre

outI:8S as seguintes finalidades:
.

- Congregar ,e representar as empresas brasileiras do ramo da
madeira e seus derivados, através das entidades setoriais;

__ Promover o desenvolvimento, pêra servir a coletividade, esti

mulando o prmcípío de livre iniciativa;
A entidade, cuja sede será em Curitiba, foi fundada pelas

seguintes entidades:

8) - Governo do Estado do Paraná;
b) - Uníversidade Federal do Paraná; .

c) - F,'ederação das Indústrias do Estado do Para.ná;
o) - Síndicato da Indústria de Madeiras Laminadas e Compensa-

das, no, E@tado da Paraná;
..

e) - Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do Paraná;
f) - Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e Tanoa

rias e da Marcenaria, no Estado do Paraná;
g) - Sindicato das Indústrias de Papel, Celuldse e Pasta de Ma

deira para Papel e Papelão e de Artefatos de Papel e

Papelão do Estado do Paraná; e

h) - Sindicato da Indústria de Marcenaria do Estado do Paraná,
,

Por ocasião da fundação da nova entidade, foi eleita a

primeira Diretoria Executiva, assim composta:
Presidente : Herbert Iêitzmunn
Diretor Financeiro: Halo Trombini
Diretor Executivo: Ruy Armando Sabino dos Santos

\
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CIRCULA! AOS SABADOS

Fornecimento de

Mais uma vez, em curto espa
-ço de tempo, faltou energia elé
trica na cidade, novamente pela
quebra de Isoladores na linha
Canomhes-Mafrb,' durandc 'qua
tro horas. Novos prejuízos em

vários setores, principalmente
•
no industrial. A respeito, e Mu

nicipahdade comunicou o lamen
tável fato 80 Secretário dos

Transportes e.Serviços Públicos,
nos seguintes termos:

"Dr. Paulo Müller Aguiar
DD. Secretário Serviços Públicos
FIDrianópolis A I

-,

I·dL.m.ntov.lm.nte d,vemo.
. tas persona -I . a-

AgênCia 'do des da Alemanha
BEse até·· .

C '
· hiunho em �i�����hO'P'dOU 'do�����em'D��

P d'
quarta-feira, dia 14, o Vice- Batatas, em construcão em nossa

ap'.an . u·.va Consul dsBepública Federal da cidade, em convênio Brasil-Ale-

.

Alemanha em Curitiba, Dr. manha. Ao meio dia foram re-

I Wegner e . Dir�tor Financeiro cepcionados com um almoço no

FLORIANÚPOLIS, 17 - para Ajude para o Exterior do
, -

D B Restaurnte Pinguin, ali presente
Além da inauguração da . mesmo pais amigo, r. syer.

'Os ilustres visitantes vieram o Prefeito sr, Alfredo de Olíveí-
agência de Brasília, marcada 'manter contato com os técnicos ra Garcindo.
para abril, o Banco do Es";
tado de Santa Catarina
de ITerá entregar, ainda neste

semestre, seis novas .agêncías
no Estado. São elas as de
São José, Catanduvas, Mon
daí, Papanduva.v Fraiburgo
e Trombudo Central.

no

perslize
causando

Interrupção
'

•

energia
cidade

O Dr. Enéas Athanázio,
Promotor Público da Co

marca, estará lançando, no

próximo dia 1.0 de março,
a partir das 17 horas, no

auditório do Forum desta
cidade, o seu livro de COD':'

tos "O, Peão Negro" I publi
cado pela Editora do Escri
tór, de São Paulo,

novamente a

A informação foi trazida

pelo sr•. Lauro Línhares,
presidente do BESC, acres-

\
)

centando que a carta-patente
foi deferida sexta-feira últi
ma pelo Banco Central.

lan�amento

., .

senos prejuízos
informar V.Exa. outra paralíza
ção serviços fornecimento energia
elétrica em nossa cidade vg no

dia de hoje vg, o terceiro 'curto

período de um mês e meio pt
Fato i

vem ocasionando sérios

prejuízos parque industrial sem

pre- ern expansão vg provocando
ainda frustração e natural desâ
nimo classe empresarial pt So
lícítamos assim urgentes estudos

instalação segundo circuito vg
única maneira solução total e

defínítíva do engustíente pro
blema pt Antecipamos melhores
agradecimentos pelas providên
cias a serem tomadas pt

'

Respeitosas Saudações
Paulo Eduardo Rocha Faria
Prefeito Municipal em exercício"

SENSACIONAL FESTA PARA

O INTERIOR E CIDADE
GRANDE RODEIO CRIOULO, HOJE e AMA

NHÃ, na HIPICA JULIO BUDANT, em col'abo
ração com a Prefeitura Municipal, parte ainda da

programação do Jubileu, não realizada devido o

mau tempo.

Várias corridas programadas, danças .folclórícas
_ ;-com música típica gaúcha.

Churrascada e completo serviço de bar.

Compareça com familiares e amigos.
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CORREIO oo NORT.E

Socie�a�e liro ao AlvoJle-t3BOin�as.

»r:"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO �/Assembléia Geral Ordinária
,/

De ordem do Sr. Presi- teresse dv�ciedade. Canoinhás, 06 de feverei-
d d d ,...:/ ro de 1974.ente e e acor o com os NOTK:' As listas ou chapas,estatutos sociais, ficam con- 7 deverão, ser r�gis-'vidados os sócios da socíe-

.rtrad9s com o Secretário e
dade, para a Assembléi

com antecedência mimma
Geral Ordinária, a realizar e

de oito (8) dias .antes das
V 1ST O :

no dia O 1 de març de
eleições e, deverão constar Guilherme Prust

1974, às 20,00 horas; em
o "de-acordo" dos candidatos.

primeira convocaçãô, e 30
minutos após, etrl segunda
e última conv�ção, tendo
·

se��::;;�o Dia:
.

1 - Eleiçã, da Diretoria Exe
cutiva p ra o biênio 1974/75;

I

Prefeitura
Épo

Municipal de (anoinha'!
Pagamento de Imposto

"ENÇAJaneiro e

Março:
OBS.:

,_. eraís e Autônomos,
é recolhida no mês de

Os profissionais
a prim � prestação
março. " _

�,

Nelson Paul
Secretário

Presidente

E r I. i

TINTAS YPIRANHA
�-....,;;,;:...._-Fotocópias?

3 -_ assuntos de in-

CONVITE

DO NO�TE

o Grêmio XV de Julho
convida V. Sa. e Exma. Fa
mília para participarem dos
Bailes de Carnaval que
iniciarão:

DIA: 23/02
BAILE: "Carnaval do Chopp"
LOCAL: S. B. O.

NOTA: Haverá desfile nas

ruas de Blocos de Carnaval.

Leia! Assine! Divulgue!

CORREIO

•

ro

Venha, enfim, entender
.

porque o Dodge 1800 mereceu
este título
- o primeiro da classe.

Não fique para trás. Nem
empo, nem no eSRaço.

egou o novo Dodge 1800
-rncce 974.

Com8
potência entre carros
médios e pequen

- O novo Dodge 1
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar.'

'"

Venha conhecê-lo na
intimidade.,Sentir todo o

seu conforto, testar
, seu novo carburador",

surpreender-se com
o seu desempenho.

hp.
RICVENDEDOR'AUTORIi'.ADO

,

RUA PAULA PEREIRA, 735 - TELEFONE: 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se

Juízo de Direito da Comarca
de Canoinhas - Sta. Catarina

,Edital de Praça
com, o prazo de
20 (vinte)

NA FORMA'

O Doutor JOSÉ
BATISTA, Juiz f) Direito da
Comarca de' Cano hes, Estado
de Santa Catarin 1, na forma da
Lei. do.

FAZ . SABER 011 que o pre
aente edital virem ou dele conbe
cimento tiverem ue, no-dia 27
de fevereiro d

'

1974, às 14
horas, na sede i desta Juizo,' na
sala do juri o Pprteiro doa audi
t6tios, levará e(n praça oa bena
penhorados na

f
H
xecução de sen

tença movida por TABACOS
BLtJMENAU S A., contra JOSÉ
MELNITZKI, que se processa
neste Juizo, c odante de uma
área de terras, �om 116.966 m2
(cento e deze!ls�ja mil, aovecentos
e sessenta e se ,8 metros quadra
dO!l�, parte do ,terreno rural, com

a árn de 350.,00 m2 situado em

Lagoa do Sul,'� neste município e

comarca, dem rcado devidamente
e co'ofrootao, com quem de di
reito; adquiri�'o conforme, formal
de partilha, �xtraído dos eutos

_

de
inventário, -t>rocedido por faleci
mento de Nestor Mernitzki, em

data de 11 t II /65 e devidamente
trenscrito IJ,'O, Registro de Im6veia
delf'ta comll't:c8, às fls. 15, do livro
n.? 3-A-J, sob- n.O 35266, em

301 iI/68 uI iado em CI $ 3.508.98
_ (três mil, quinhentos e oito cru
zeiros e oventa e oito centavos)
preço po.' quanto I!erá levado à
praça p ra ser arrematado pot'
quem rqâior oferta fizer acima da

avaliaç�b, sendo a, venda feita a

dinheir à vis:a ou mediante
fiador [dôneo por três dias. Em
virtud ; do que, expedi este e

outros (iguaia que serão publicados, I

e aflx rdos Da forma da lei. Dado
e pas ,kd" nesta cidade de Cenci
nhes lEstado de SaDta, Catarina,
a08 ,Iiate e três dias do mês de
nov

I

bro de mil, novecentos e

sete Ita e três. Eu, Zaiden E.
Se me, Escrivão, o subscrevi.

José Geraldo Batist"
Juiz de Direito 1
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Notícias de

(

o BESC vem ai (om fo)rça tetal
, o Banco do Estado de 'Santa Catarina S. A. -
BESC, deverá instalar uma Agência em Papanduva
alnría no primeiro semestre do corrente ano .. Dia 16
do corrente o Canal 3 de TV da cidade de Blumenau
em seu noticiário nacional. colocou em destaque a

expedição da respectiva Carta Patente 'expedida pelo
Banco Central do Brasil. para Papanduva além de
mais, cinco agências no interior do estado catarínense.
A sua instalação aqui. deverá ser efetivada no decor
rer do primeiro semestre do corrente ano. Assim•.
uepoís de um trabalho incessante de pessoas respon
sáveis/pelo progresso de Papanduve, vamos colher
os louros da vitória, vitória essa de todos 0& habi-·
tantes de toda a coletividade. Reàlmente quando o
Sr. Governador Colombo Salles confirmou em presen
ça do sr, Aloisio Partala, Prefeito Municipal e deste
colunista na qualidade de Presidente da ARENL, que
a Carta Patente para nossa praça já tinha sido soli
citada. que podíamos regressar tranquilos. e na ver
dade o fato se, consumou.'

lugosllvia, adversário do Brasil
A partida começou em clima de nervosismo e

de víolêncía.e o juiz teve. logo no Inicio de mostrar
toda sua energia afim de evítar que a partida de- '

generasse. A Espanha esteve mais próxima de abrir
8 contagem no inicio do jogo, através de dois tiros
livres próximos a grande área iugoslava. mas. sem

,
sucesso. A partir dos dez minutos de jogo a Iugosls
via começou a ir maís decididamente ao ataque e

quase marcou através de Oblak que chutou forte
para uma firme defesa de Iribar. Momentos, depois,
aos 14 minutos, foi marcado o único gol da partida e

que valeu a classKicação da Iugoslavía para as finais
do Campeonato do Mundo. Buljan centrou para Kata
linskl que cabeceou para o gol. Iribar consegutu
defender. mas a bola voltou aos pés do iugoslavo que
estufou as redes. Assim ficou selado a sorte do, Bra-
sil para a sua primeira partida no Mundial.

\'

(Gazeta do Povo 1

'Décimo Aniversário da Revolu(ão
,

.

Remetido pela Assessoria Especial de Relações
Públicas da Presidência da República o disco"Décimo
Aniversário da Revolução", que deverá ser rodado
pelo "servíço de alto-falante" considerado de utilidade
pública. Será iniciada a programação no dia 1.° de
março e seu término marcado para o dia 31 do

'

mesmo mês.

Até Julho será lancado ,O, ,PASSAT
.

A Votkswagen do Brasil informou que seu maIs
novo carro. o Passat, já está sendo testado nas es
tradas de vários estados. procurando adapta-lo às
condições nacionais. Os testes segundo � empresa,
visam controlar mais rigorosamente B qualtdade das
'peças. O novo veiculo será lançado até o linB:1 do
.prímeíro semestre deste ano. (Gazeta do Povo)

10 milhões de' jovens rurais
' <Ó"

Mais de 56% da população brasileira tem menos

de 20 imos de idade. Cerca de 20% ria· população
-total está entre 10 e 20 anos e metade deste eontín

\ gente vive rio meio rural. num total de 10 milhões de
,joventl rurais. (Cor. Riograndense)

Jardim da Infáucia

Comunica�ão
o Jardim da Infância da Cornu-

.
nidade Evangélica Luterana,', situada

-,

na I Rua Senador Felipe Schmidt,
comunica a todos os interessados que
as 'matrículas para o mesmo estarão
abertas nos 'dias 28' de fevereiro e

1.Q de março, das 13 às 18 horas.

c P

, I

J
Ellcrevell :

'Esmeradlino H. Almeida

Buzaid destaca inova(ões do
.

Centrais Elétricas de Santa, Catarina' S.A.

COMUNICADO
A CENTRAIS ELÉTRICAS DE S,ANTA ÇATARI

NA S.A. - CELESC, através da Administração Regional
de, Canoínhas, cornun,ica que, .haverá interrupção no for
necimento de energia elétrica dia 23, hoje, das I 2,00 às
18,00 horas, e, dia 24; amanhã, das 06,00

I

às 18,00 horas,
nas seguintes ruas e r,espectivas transversais:

rua Pastor Georg Weger
rua São José
rua Curitibanos '

rua Irmã Maria Felícitas Bischof
rua Gil Costa
rua Paul Harris
rua Neri Waltrick
rua João' da Cruz Kreiling
rua Benjamin Constant, e"

rua 12 de Setembro
.

,

O presente desligamento torna-se necessãrio, .

para
que sejam �fetuados serviços de montagem. na ampliação
de Rede de Dístribuíção.

' / ,

t Canoinhas, 2;1 de fevereiro de 1974.

A ADM.INISTRAÇÃO
,

Lotes'
\

vendem-se
Vende se 4. lotes medindo 15 x 40 m2 cada um,

situados na Rua Ruy Barbosa, a 200 metros do Ginásio
Santa Cruz. Negócio de ocasião. Tratar com o sr. Henrique
Bora, na Casa Santa Terezinhe. 3

, I

NOVENA PODEROSA AO
MENINO! JESUS DE PRAOA

O Ministro da Justiça. sr. Alfredo Buzaid. des
tacou em .eoníerênoía pronunciada na Academia Na
cional de Policia. como grandes inovações do novo

Gódigo Penal o crime. de violação da intimidade, a

figura do furto de uso, o de críme de extorsão como

chantagem e o. retorno do siB�ema de 1940,' consíue
rando o cheque sem fundo como estelionato. O novo

Código Penal entrara em' vigor a 1.0 de julho. Desta
cou aínda o Ministro o fato de cousíderar como crime
'grave, punido com, reclusão. a poluição de fluidos •. a
embriagues ao volante e o perigo resultante da vio
lação das regras de trânsito. (Gazeta do Povoj

,

Passarela da Sociedade-
, Dia 24 do corrente estará completando mais um

ano de vida a simpática senhorita V ERA LUCIA. filha
do casal sr. Deouísío [Pasqualíua) Trevísanl, ele pro
príetárío da Panificadora Papanduvense. A aniversa
riante, receberá os cumprimentos em sua residência

, onde serão recepcionados as coleguinhas e amiguinhos.

x ·x _ x

MARIÀNG�LA S. SENNA, dia 25 deste comple-
-,

tará 7 aninhos de existência. filha do distinto casal
Vahnir (Marilza) SHveira Senna. -ele Coordenador
local de Educação e ela Diretora do Grupo - Escolar
Alinor V. Côrte. A festa terá duplo significado pelo
justo motivo de também o W-ALMIR LUCIO SENNA
JUNIOR, estar completando mais um ano de vida.

I sendo o aluno das melhores' notas conseguidas na

sua_ classe, A mirim guarda estará presente para
prestigiar G acontecimento festivo da tamílía,

x x

Oh, Jesus que disseste: "Pede
e receberás, procura e acharás, bata
e a porta se abrirá". Por intermédio
de Maria, Vossa Santa Mãe, eu bato,
procuro e vos rogo que minha prece
seja atendida. (Menciona-se o pedido)

Oh, Jesus que disseste: "Tudo
que, pedires ao Pai em meu nome

Ele atenderá". Por intermédio de
Maria. v_ossa Santa Mãe, por quem
humíldernente rogo ao Vosso Pai em
Vosso nome' para que minha oração
seja ouvida. (Menciona-se o pedido)

/

Oh, Jesus que disseste: "O céu
e a terra passarão, mas a minha pa-
.lavra não passará". Por intermédio
de Maria, Vossa Santa Mãe, por
quem que minha oração seja ouvida.
(Menciona-se o pedido)

Rezar três Aves Marias e uma

Salve Rainha. Em casos urgentes esta
novena .deverá ser feita em horas
(nove horas)..

)
l Mandada publicar' por ter alcan-

çado uma graça, ' V. L. V.

Dia 26 completará mais um ano o garotão
RONEIEL KRON. filho do distinto casal sr, Allnor (Inês)
Eufrasío, ele gerente da grande íudüstría Linificio

Leslíe S.A. Muita alegria pontificará na festividade
nat.ilícia do Roneiel.

x x x

i

Dia 28 do andante. festejando idade nova a sra,
dona ALZIRA SIDORAK, virtuosa esposa do senhor

Eugênio Sídorak. A aniversariante. pessoa que des
fruta de grandes e sólidas amizades pela sua bondade
e simpatia. 'naquele dia estará recebendo .3S mais
acaloradas manifestações de carinho e apreço de
suas amigas.

I

Um por semana - VONTADE: É erro
. vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo
mede 08 obstáculos; a vontade vence-os.

(Alexandre Herculano) I

/

SESI- -

I

,

,Serviço Social da Indústria
Acham-se abertas as matrículas

para os seguintes cursos:

DATILOGRAFIA

CORTE E COSTURA

As matrículas poderão ser feitas
diariamente, <no Núcleo Regional na
Rua" Frei Menandro Kamps, ;'8l.

. Horário das 8 às '18 horas. I
II
II
II'
.'
•

I
I
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CORRFIO DO NORTE 23-02-1974

�

Uma sala medindo 22;20 m2
Um quarto medindo 16,32 m2
Umbanheíro medtndo ô.aõ mz .

Mobiliado e acortinado. Pra-

I�-_...&...

Alugà-seFOTOCÓPIAS XEROX

Tratar com Nery Sardá,
na Kua Vidal Ramos, 697 F.

ülJer, 251
"""'

.....

..........-
Santa Catarina

zo mínino: um ano.

CANOJNHAS -

REVEN'DEOOR PARA TODO NORTE C A T A R I N E N 5..E:

Sociedade Industrial e Comercial -'SICOL" s. A�
.

I

Rua Frei Menandro,Kamps, 606 - Telefone" 140
,

\
CA N O 1 N H A S - S_ C_

.�ro-flo�tal oIfen zo. /
/

E$c tório de Planejaménto. Agri7(a
• r

'

_é-'
-

o, Supervisão e Orientação T�jca de

Projeros orestais, Agrícolas e ;�cuário�..

r /_'
Vende-se 8 Florestais (K�ff; Pinus, etc).

e já está funcio
nando anexo ao

_ critóf' o de Planejamento
Agrícola um Departa 'nto para LEVANTA

ME:NTO TOPOGRAF (Medição de 'terreno,
Lofearnerrto, etc.)/I

-

- V'

Rua Co�onel A�UerqUe, Fone" 192

. CaJ;inhas� 1.° de fe .ereiro de/1974.
/

'\
E g. Agr. Romário Mar· s

kE� - 3125 - D - 7a.

Sindicato de C'a
\

oinhas
,I

Rural

,
De acordo' com"' os Estatutos S )ais em vigor,

convoco s Senhores Sócios desta E ,idade� a com

à Assembléia Geral Ordíná iia,_ a se realizar
no dia 2' �de fevereiro de 1974, /na .Sede Social
deste Sindi ato, na Rua Paula Perei a n.? 1593 (junto

I 1/ I

à Cooperativa Agro Pecuária Ltda. i, nesta cidade de

Canoinhas, às 10,20 horas em Pr ,ineira Convocação
'-

•
t

•

....

e às li, 20 horas em Segunda /Convocação, para
tratar da seg inte, E�,

r d-e m do

a) - Discussão apr�vação po /escrutínio/ secreto, da
Proposta ar amentáría pa a o exercício de 19.15;

b) - Outros .assu tos.

Canoinhas, 24 de jan ;iro de 1974 .
• \ J

Ew' Ido iipperer
Presidente do Sin !ca\6' Rural de Canoinhas

)

,
,

.\

Sindicato Rur ", ' de: '. Ceneinhest

Edital'··d� C voca�ão
. -

f
Pelo presente" f�carÍl convo ados 'os associados)

'quites deste Sindic�to Rural d� Canoinhas, Santa:

Catarina, para a �%sembléia GeràJ Ordinária a rea

lizar-se na Sede dé Sindicato, nesta cidade, na Rua

,Paula Pereira ri 0/ 1593. no dia 2�\ de fevereiro de',

1974, às 9,00 horàs em Ptimeira Convocação, afim
-,

de delib,erar a ieguinte \r;(rdem'
do Di-a:

a) - Pr€'�tação de contas' referente o exercício de

1973, corr a apresentàção e votação\�o Rela
tório da Atividades do Sindicato Rural de

Canoin�as1 referente ao mesmo exercfeío;
. , \

b) - Apreciakão, discussão e votação dó

B'a'içoFin'anfsi!o, Balanc;:o �atrimonial\. e .. !J
mons rativo da Apllcaçao da ContribuI o

Sindi,' ai Arrecadada: \, .

, \

c) - Caso não haja número legal em Primeira Con-
.

vaca ão, proceder-se-á uma Segunda Convocação, \
um ,,: hora após, com qualquer número de \
me

. bras presentes. \,
\

I .

Cat'oinhas, 24':ie janeiro 'de 1974.

J:waldo Zipperer
Presidente do, Sindicato Rural de Canoinhas 1
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CORREIO DO NORTE

/

Aniversarianfes
ANIVERSARIAM.SE
Hoje: a sra. dona Francisca

esposa do sr, João Wer-ka,· a
srta. Carmen Lucia Pazda.

Amanhã: as senhoritas:
Regina Seleme e Sieglinde
Maria Freiberger.

Dia 25: aS senhoras donas:
Carolina esposa do sr. Paulo
Bockor e Alzira Frida esp. do
sr. LeónidasZiemann; ojovem
Aloacir Alberto Fedalto: a

menina Sueli de Fátima tilh»
do sr. Bernardino Schupel.

Ião "durma" na hora de comprar o seu
DOVO colchão: Exija a marca 114TOI
ANATON é o único colchão que realmente

proteje a sua coluna vertebral, mantendo-a
numa posição anatornicamente correta e evi

tando
.

que você tenha problemas futuros.

Revendedor exclusivo para Canoinhas de Anaton:

Fontana. Móveis
.

Praça Lauro Müller, 494

23-02-1974

da Semana
Dia 26: a senhora dona

Waldemira esposa do senhor
Odilon Dauet; oS senhores:
Haroldo K..oepp e Dorioal
Bueno, residente em Três
Barras; a senhorita LIa Se
leme; a menina Maria Batriz
filha do sr, Erwino Tremei.

Dia 27: a senhora dona
Alice esposa 'do senhor Jahyr
Damas» da Silveira; o jovem
Cesar José R.osa.

Dia 28: os senhores: Max
Schumacher, Yaldir Seleme,
nosso colaborador em Agua
Verde, João Dirschnabet e

Pedro Senczuck; O [ouem
Luiz Altredo de Oliveira
(iarcinao, o' menino Joarez
da Ciue filho do sr. Pedro
da Cruz Sobrinho.

PreFeitura Munic:ipal Ide Canoinhas
SETOR DE TRIBUTAÇAO

_,.;;w-.......,e Renovação de Licença e Pun
m ' o (Alvará), vencimento

de fevereiro de 1

A Prefeitura Muni""',·. ..,� .....

contribuintes registrad nesta epartição com Comércio,
Indústria, Profissão. iberal e Au da
Lista de Serviço; Decreto-Lei Fe al 834, que, o não

pagamento da. axa de Renovação de l.cença e Funcio
namento' (al rá), no prazo mencionado aOima, implicará
em multa e l.OO% (cem por cento) do salário aínímo regio
nal, por ·'xercício. (Letra "a" do art. 66 - Código ríbutárío).

Canoinhas, 12 de fevereiro de 1974.

1 Ivilásio Coelho
Encarregado do Setor de Tributação ",

estoque
Escolar

loja
Dia 01 de março: o senhor

Agenor Vieira Côrte; a srta.
Ceris Rosilane Tremi; a me

'nina Mdrcia de Lourdes filha
do sr, 'Waldomiro Medeiros;
O menino Samir Francisco
filho do sr. Acl Abaula José.

o

de

'I.

mais completo
Material

IMPRESSORA OURO VERDE . LJP�..

encontrado

Aos aniversariantes nossos

.ootos de perenes felicidades.
I

f -

,

e

na da

�
,

i

QuemconsertaumFUSqle!D .){
li Iqu�rpqrta,perde!1sd!relt�,
odinheiro e a paclêncla.7-

Traga seu Volks en

à nossa oficina, onde se
.

direitos, seu dinheiro e su '"

paciência são preservados.
Somos Revendedor

AutorizadoVolkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e eqtnpamentos esp�aa1s,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

1· h
"

seu dL.'1 .etro.

E damos gar:mtia de
6 meses ou 10.000

, quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós

fazemos, nada mais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em um

lugar qualquer. "
,

RevendedorAutorizado
Volkswagen é segurança. ·>/\/::,j;;;i/ê,/;,;\.',)';'/',:\':i-;/;

on & Cia.
RUfl' Vidal
C�N O I N H AS

R a m OS� -1195

SANTA 'CATARINA

EDITAL DE

ClTAÇAO CO'M �

.

O PRAZO DE,20
,

(VINTE) DIAS
o DOUTOR JOSÉ GERALDO
BATIS'fA. Juiz de Direitõ d:&
Comsrca de Canoinhes, E!lteçlà
de Santa Catarina,. ne. forma da
Lei, etc.

�
.

FAZ SABER aos que ó pre
sent e Edita! de Citação .virlCm,
ou dele conhecimento tiverem

que, por este JU,Ízo e Cartól'io,
se peocesesm 08 termos da eção
U sue A P I Ã 0\ requerido por
ANTONIO CRESTANI. brasi
leil o, casado, do cómércio,· resi
dente e àomiciliado em PORTO
UNIÃO, se, sobre Uma Área de
terras, consrituide doa loba n.os
1 e 2, situad's na Vila de Felipe
Schmidt, nell,te município é .co
marca, medindo 2.000 m2 (dois
mil metr.o8 quadrados), perfaita.
mente individualizada entre a8

seguintes divisas: frente e lado
esquerdo, com ruas sem denomi
Dação, ledo direito com. o lote de

propriedade de Carlos ReiDbar e

fundos, Com lote. de espólio de
Leopoldo Fleith e José Luca, que
aão os atuais confrontantes; ficsn
do citados 08' confinantes Carlos
Reinbar, espólio de Leopoldo
Flehh li José Luca, com o prazo
ce 20 dias, para dentro de 10
diss, contestarem o pedido que
rendo. Para' os devidos fin8, de
terminou o MM. Juiz de Direito,
expedir o peesente Edital, que na

forma da Lei, será afixado no

lugar de costume � publicado uma

vez DO "Diário Oficial do Estado"
e dUBS veze� no jornal local
"Correio do . Nn::::te". O QUE
CUMPRA. Dado e p8slÍad.,· Dellta
cidade: de Canoinbas, sa, ao.

deeoito dias do mês de fevereiro
de mil, novecentos e setenta e

quatro, Eu, ZAIDEN E. SELEME,
Escrivão, o lubscrevi.

'

JOSÉ GERALDO BATISTA

Juiz de Direito 2
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'NOTAS
A nOS8a cidade inicia hoje Q

reinado do Momo, com desfile
de blocos na Praça Lauro Mül
ler e bailes na SBO e Clube

Canoínhense, promoção do Grê
mio XV de Julho, em colabora

ção com a Prefeitura Municipal.

:E: a grande festa do povo da

qual o Poder Publico não deve

se omitir.
x x x

Também teremos hoje e ama

nhã o anunciado Rodeio Crioulo,
na Hípica Julio Budant, também
em colaboração com a Prefei
tura Municipal, integrante ainda

dos Festejos do Jubileu, trans

ferido dl}vido o m9U tempo
reinante Da época. Representa
ções de todos os municípios
vizinhos se deslocarão hoje à
nossa cidade afim de participar
e esaísttr ao grande econtecí

mente, E' outra festa do povo,
reunindo o interior e a cidade.

x x x

Afim de 'manter contatos com

com clientes da CIBRON S. A.

de São Paulo, esteve na Europa,
Austria e Itália, o nosso amigo
Alvacyr Leão, O conhecído

Btsusuce, do alto comércio da

capital paulista.
x x x

Dia 15, próximo será inaugu
rado mais um restaurante na

cidade, na Praça, Lauro Müller,
edifício Salim Zatar, com espe
cialidade de pratos típicos.

x x x

A firma Irmãos Procoptsk &

C;�. Ltda. adquiriu todo o com:

ESPARSAS
plexo de ume fábrica de móveis
de São Bento do Sul e .já o

está montendo em sues instala

ções no ,bairro do Cempo da

Agua Verde. Será então a pri
meira Fábrica de Móveis pro
.prtameute dita da cidade e

levará o nome já tradicional e

de alto conceito 00 comércio

do pais, MOVEIS PROCOPIAK.
Parebéns e pleno êxito' ao jo
vem iQdustrial Mikei.

- DOMINGO, dia 03/�3, a. 19d� hora., e 21,15 hora.

Perseguidor 'm' lacavel colorido

Cine Jubileu p Ia çador de sucessos

- A P R Ff,�'S E T A

HOJE, a. 20.15 hora. -l1cenaur 1,14 ano.

A Columbia apresenta uttía estupe colorida:

Caiu uma moça na minf)a sopa
Este filme reprtsa dom�go, em v ,'peral, as 16 horas

AMANHÃ, em dual /'euõe�: a. ',9,15 e 21,15 h�ra.
Um colossal fílme <te ação E' Bve\ turas filmado pelo

_ esple�âor do Technic Jor: '

Por Ordem Uda Cosa lv'pstra Não percam

Este filme reprise t 2a feira, dia 25f�2, as 20,15 horas

Dia 26, 3a. feira ·líae 20,15 hora. - \censura 14 anol

Um "lipt'tacuWr filme de terror to�o _colorido:
,

Nas. l/3ombrCÇls �a ,!i0lte
E!!te filme reprls",; na 4a, felrs, dIa 27/02�\ 8S 2ü,15 horas

Dia 28, 5a. feir/. a8 20.15 hora. - cl,naura 14 anal

A W8tner Brojbs aprespota um espetecule\ drama estre-

lado por �!lrcelo Mastroiani e Sofia I\oren em

Ciúme! .à Italiana Filmado e� Technicolor

Este fílme, pata q'.le todos possam assistir, r"pris8 na 6a.

l'eire, dia 01:03, as 20,1 e horas \
f,

"

Dia 02. láb�do - ai 20,15 hora. _..: cenlurJ\ 10 ano.

Uma gostoí9 comédia de Walt Disney- tod\ colorida:

Mar/pf)eir:os Desastroâos Nã\perCaml
D_i(l 03, d

(,
ingo, em duae le3llÕe.: a. 19.15 e :n:ll5 hora.'

Vict�r M lure e Edi Lsmar na super reedição tods �üloríd8:
: Sansão e Dalila \
€Olhor filme Bibli�() até hoje produzido. \

Aguard para muito breve: O SUPER MAàHO
,

\ ,
!

,,';. \
,

•

'

r �
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§ ReFrigeradores - Televisores, - Máquina de Lavar Roupa I
[{6 A vista preç.os especiais A prazo até em 36 meses �

� m
� m

m
m

m
-

m

G
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x x x

A firma, Dísaenhs de União
da, Vitória está instalando um

novo complexo no vizinho mu

nícípío de Monte Castelo, em

imóvel 'doado por aquela muni

cipalidade, na campanha de

incentivo do Prefeito sr. Lidio
Seccon.

x x x

O gerente do BESC, sr. Abílio
Canto.. antes de partíé para
Concórdia, foi homenageado por
todos os functonáríos da agência
local, domingo último, em sua

sede campestre, no bairro da

Agua Verde.

x x x

O sr. Selim Adur, funcionário
da Prefeitura, mediente convê

nio, é o Fiscal de Caça e Pesca

em nossa cidade.

x x -x

Na bonita Festa do Tiro ao

'Alvo, uma boa tradição da cí-.

dane, realizada sábado último,
sagrou-se Rei, o sr. Guüherme

Prust e Rainha, novamente, e

sra, Emilia S. Linzmeyer.

(AMPAN�A DOS 25 MIL. ElEIIORES

ANOINH
'I S

�ECISA r4 V CÊ

/

A anunciada fusão BOTAFOGO
SANTA CRUZaca-bou não saindo

pela decisão certa ou errada de

alguns. Assim o Botafogo já
está se preparando para o novo

campeonato da LEC', enquanto
que o Santa Cruz ficará parado.

x x x

Domingo último tivemos no

Munícípel um amistoso reunindo

Botafogo e Rtgess, com o mar

cador em branco e no Wifi'gsn
do OIlH!D, o São Bernardo go
leou o Rebouças pelo marcador

de 7 a O, extreaudo NASI como
novo técnico dos alvt-celestes,

Cine VeJ a Clrnz (O cinema do povo)
APRESENTA
h • cene, 14 anol - programa duplo

1.0 filme: o m erno cinema nacional apresenta B

cores uma super produção:
Jesuiti O Brilf)ante (O Cangaceiro)

2.0 filme: uma for dâvel comédia do famoso Jerry Lewis em
1 _

I

O PaI" aço do Botalf)aoj

AMANHÃ. à. 13,4 horea - eensure livre - efo matinê

O

palf)�\
ço do Batalf)�9

Em dual lel.Õe. a ,J9,15 e 21,15 hora. ;. ceniura 14 anol

Para 08. epr ...�iadore \ do Far-We!!t� um superf�81�eoo todo

colorido: 'Rlngo ,
Caualeiro SOll.tarlO

Este filme r�pt'i8a na ,\211' feire, dia 25/02, t: 20,15 horas

DIA 26. 30. feira - B
, 20,H� hora. - �n.ura 14 anol

Jesuitio O 'ri1f)ante (O <;Íangaceiro)
. DIA 27, 4a. f�ira • à. �20,15 hora. -/';cenlure. 14 ano.

"Se'lão da. Moça." � Formidáv�I programa duplo
l° ftltne : Os Pra:;! res do IrJterno

-

2.° filme: a programar' ,;

DIA 28, 5a. feira • a. 2 \15 ho;a. j - cenlura 14 �no.

Uma e8pet�cular,produção

coresrer"@tadeaçãoeever.turasUma Virgem ara / o Capitão
Este filme repríse 08 68. f 'n, di _: 01/03, as 20,15 hOrBS

,. /

I'
SABADO. 02/03� as 20,15 h ,ce-,r. 14 anal

- prog. duplo
1.0 filme: Catitute zer .

i
Hms ficção colorido

2.° film .. : Aventuras d jPedro t-tataaane

Estado de Santa
' Catarina

Secretaria da Educação
08 Voordenadoria Regional de Educ.

08 Coordenadoria Local de Educ.

Aviso
As Coordenadorias Locais

de Educação avisam que as

aulas para 1.0 e 2.0 graus,
terão início no dia 28 de

,

fevereiro.

Canoínhes,
reiro de 1974.

Maria Lovatel 'Pires

Coordenador Substituto

18 de feve-

Se você precisar de uma

graça ou' tiver algum pro-
I

blema é só rezar com

muita devoção:

o lembrai-vos
"Lembrai-vos, á punssima

Virgem Mar-ia, que nunca

f se ouviu dizer que daqueles
que a Vás 'tem recorrido,
implorado a Vossa assis

tência, invocado Vosso so

corro tenha sido por Vós

desamparado.

Animado numa tal con-

fiança, eu corro e venho a

Vás, e gemendo debaixo
dos pesos dos meus pecados
me prosto a Vossos pés; á

Virgem das Virgens, não

despreseis as minhas súpli
cas, á Mãe do Verbo En

carnado, mas ouvia-as fer
vorosamente e dignai-vos

, atender-me, amém.

neste semanário

D. C.

Assine e enuncie

<

z

x
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