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Livro, Lançamento & Imprensa
Enéas Athanázio

o Dr. Cyro Ehlke, filho de Canoinhas, advogado
militante na comarca de Joinville, professor da Fa

. cuidade de Direito de Itajaí e grande estudioso, acaba
de lançar um livro do mais vivo interesse para esta

região. Refiro-me à obra,"A conquista do planalto
catarinense", publicado pela Editora Laudes, do Rio
de Janeiro.

Trata-se de um estudo' sério, meditado e apoia
do em sólidos elementos de pesquisa, que busca
esclarecer os meios e modos pelos quais se povoou,
formou e desenvolveu o planalto de nosso Estado.
Faz um levantamento que vem desde as primeiras
incursões dos espanhois até as obstinadas penetrações
dos tropeiros, em meio aos perigos e à insegurança.

Em tudo, porém, é visível o inegável conheci
mento do autor a respeito dos temas tratados, além
do sentido humano que põe nas suas narrativas, tem
perando a aridez própria de tais assuntos e trans

formando-as em leitura amena e agradável, sem que
com isso se afaste do rigor científico.

r

A obra é, sem dúvida, uma contribuição de

grande valia para a perfeita compreensão do nosso

povo, seus hábitos, costumes e formação. De parabéns,
pois, não apenas/ Canoinhas, mas também o autor

pela contribuição trazida 80 deslinde de nossas mais

remotas raízes.

o lançamento de meu livro "O Peão Negro", no
último dia primeiro, foi coroado de êxito. Os canoí

nhenses, respondendo ao nosso apelo, prestigiaram a

iniciativa, lotando literalmente o auditório do nosso

Forum. Diante disso, das bondosas palavras que me

foram dirigidas e de tudo mais, só me resta desejar que
a leitura daquelas páginas agrade a todos, dando-lhes
alguns momentos de prazer: Obrigado, Canoinhasl

Dezessete órgãos da imprensa noticiaram, comen

taram ou analisaram, até agora, o aparecimento de
"O Peão Negro". Foram eles: . "Presença do Livro"

(São Paulo), "O Estado" (Florianópolis), "Tribuna do
Paraná" (Curitiba), "Diário do Oeste" (Caçador, duas

edições), "Cínerama" (Paranavaí, duas edições), "O
Comércio" (Porto União), "O Tibagí" (Telêmaco Borba),
"Vale do Norte" (Ibírama), "Esquema Oeste" (Gua
rapuava), "Tribuna da Fronteira" (Mafra), "Rádio
Colméia" (Porto União), além dos nossos "Gazeta de

Canoínhas";' "Correio do Norte", "O Jornalzínho" e

"Rádio Canoinhas".

João

Li � livro sob o título "O Peão Negro",
que reúne contos regionais dos mais interessan

tes e curiosos; e - confesso - gostei imensamente.
-

A leveza do estilo, dosado com muita pe
rícia e isento de certos rebuscementos cafonas,
enleva desde as primeiras linhas das várias e

selecionàdas narrativas, pondo-nos à vontade

para sentir com emoção e saudade as cenas

pitorescas e, em certos momentos, dum sentido

humano dos. mais comoventes, só constatados

no meio rural, ao tempo dos "coronéis" catur

ras e cheios de opinião e dos tipos femininos

com suas manias inocentes e aferradas às tra

dições avoengas,
Os crítíces, na ordem dos mais abalizados, I

sentenciam que o conto é arte literária das

mais difíceis e poucos, hoje em dia, são bafe

jados pelo sucesso nesse gênero. Mas o autor,
na sua primeira investida, já conseguiu vencer

os obstáculos maiores: vai dizendo em pouces
linhas o suficiente para concluir e agradar ple-.
nemente; enfim, já esboça um romance em duas

laudas de papel, adstrito aos cânones dessa

interessante forma de relatar. Além disso, a

pureza do vernáculo, n8 obra, é fato inconteste

e sobremodo consagrador. Um estilo perfeito e
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Como anunciamos, realizou-se domingo
último, as solenidades de inauguração do
sistema energético na Fazenda Lageado, dis
t'rito de Felipe Schmi ot, deste município.

Numa festa .bonlte, em domingo
de sol, muitos ali compareceram afim de
prestigiar o acontecimento, onde pontificou,
como sempre, a fidalguia da família Murakami.

Na oportunidade, o sr. Paulo Murakami
proFeriu o seguinte discurso:

"Ilustríssimo Sr. Benedito Therézio de Car
valho Netto, Digno Deputado Estadual.
Senhores Prefeitos de Canoinhas, Iríneópo
lis, Major Vieira e Três Barras ..
Senhor Nivaldo Roeder, Presidente da Câ
mara Municipal de Canoínhas.: Senhores
Vereadores presentes.
Dr. José Geraldo Batista, Me.retíssimo Juiz
de Direito da Comarca de Canoinhas.

Dr. Enéas Athanázio, Digno Promotor PÚ
blico da Comarca.

Frei Vitalino Torquato, Vigário da Paróquia
de Canoinhas.
Senhor Oldemar Mussi, Presidente da Asso

ciação Comercial de Canoinhas.

Coronel Milton de Melo, Comandante de 3.0
Batalhão de Policia Militar.

Tenente Osvaldo Narloch, Chefe da Dele
gacia de Serviço Militar.

Dr. Harley Avaí dos Santos, Delegado Es

pecial de Policia.

Senhor Exator-de Rendas Federal e Senhor
Coletor Estadual.

Senhor representante da Centrais Elétricas
de Santa Catarina.
Senhor Moacir de Lemos, Diretor do INPS
de Canoinhas e demais autoridades presen
tes e convidados.

Senhoras e Senhores, não estamos aqui

sobre

acabado. segue-lhe a trilha. Dest'arte, é um tra

balho sério, um livro limpo é que pode figurar
na estante bem à viste, bem à mão, sem aque
les cuidados que várias obras requerem, porquê
são mais pornogréfícas do que literatura pro
priamente dita. Bem haja, portanto, o distinto

autor no. que concerne 60 seu trabalho de

cantar em prosa os fatos ligados à vida do

Interior, à sua tradíção bem marcante e ge
nuina, onde os bravos componentes da saudosa
Guarda Nacional, muito deram para nossa for

mação, com a rigidez louvável de seus exemplos
dignificantes, quer na vida em família, quer em

fece dos Interesses maiores da Pátria.

Ao caro autor, Enéas Athanázio, afirmo

que seus contos são magníficos e como os es

critores do gênero, muito breve se constituirá

num lídímo representante de nossa literatura

regionalista, isto nos pagos do sul, onde um

vasto filão de subsídios espera que o explore
e divulgue, COD;l as carecterístlcas excepcionais
dum escritor de gabarito, encarnado na sua

pessoa, para gáudio de todos nós.
I

Aceite o autor, mais uma vez, os cumpri
mentos e um forte abraço deste irmão da opa
no grau dé simples diletante.

propriamente para um ato de grande vulto,
mas sim para fazermos a inauguração sim
bóJica deste notável melhoramento que é a

Energia Elétrica. Se digo notável é porque
em todo setor da atividade humana se faz
necessário a energia para nos proporcionar
melhores condições de trabalho e nosso

melhor bem estar.

Se hoje recebemos esta energia é gra
ças aos poderes constituídos, de todos os

setores e em particular dos municípios de
Canoinhas e Iríneópolís, que tão bem e em

boa hora acolheram as nossas solicitações.

Este nosso pequeno ato, e este congra
çamento em que hoje nos reune aqui, repre
senta por si só o nosso penhorado agrade
cimento a todos quantos, de uma forma ou de
outra nos tem apoiado em nossas iniciativas.

, Esperamos no decorrer do tempo, que
sempre possamos contar, com a colaboração
dos governos, e das autoridades que nunca

, mediram esforços quando de nossas solici
tações que fazemos sempre procurando o

progresso da coletividade em que vivemos.

Queremos externar de público "nosso
agradecimento à direção e funcionários da
CentraisElétricas de SaataCatarina (CELESC)
que sempre estiveram ao nosso lado ombro
a ombro nessa tarefa, que como já disse,
representa para nós o nosso melhor desen
volvimento e consequentemente de todos

aqueles que nos rodeiam.

Encerrando estas minhas modestas pa
lavras, mais uma vez quero em nome de nossa
Iamílía e da colônia japonesa aqui radicada,
agradecer penhoradamente a todos quantos
aqui compareceram para este nosso peque
no encontro, mas de grande significação,
para o nosso desenvolvimento.

Muito obrigado a todos".

Coordenadorias locais de Educa�ão 08 e 09

AVISO
Os Coordenadores Locais de Educação, da 08 e 09

Coordenadorias avisam aos interessados de que haverá

escolha de vagas na 8.a Coordenaria Regional de Educação
Mafra, para o cargo de SERVENTES, VIGIA E BEDEL, no

dia 12 (terça-feira próxima), às 14 horas.
I

.

Canoinhas, 06 de março de 1974.

Flerlde I. B. BUfencour' Fldelle Lova'el

Coordenadores Locais

�81=======-----------=======�=======================.:

"O PEÃO NEGRO", de Enéas Athanázio,

poderá ser adquirido nesta cidade na "Livraria

Zaguini", "Impressora Ouro Verde", "Gráfica Santa

Cruz" e "Casa Edita". Poderá ainda ser pedido pelo

Reembolso Postal para EDITORA DO ESCRITOR,

Caixa Postal, 2665 - 01000, SÃO PAULO, Capital.

s @
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Natividade Júnior fala
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A n i v, e 'r s a r i a n • e s
ANIVERSARIAM-SE
Hoje: os senhores: Ludovico

Boro, residente em Caçador e
.

Dr. Orty Magalhães Machado;
as senhoritas: Zilda Holler,'
Ema Roesler e Hildegara
Thiem; o iooem Adalberto,
Bertolino Crestani.

.A. de Souza; ,
os. senhores:

Gilson Borges. da Silva, e

Salvador Fernandes, residen
te em Paraiso do Norte-Goiás;
as' senhoritas: Eugênia Pe»
trintchuk e Dorilda 5chulz.

l
Dia 12;· o senhor ALfredo

Paulo; a menina Edite filha
do. sr, Rôdolfo Boilauf.

Dia 13: a senhora dona
Lucilda esposa do sr. João
Batista Ferreira, residente
em Salseira; OS senhores:
Alcuiio Zaniolo e Orlando
Olsen; os jovens: Hilário
Wardenski, Ciailon. Reinert

Amanhã: a senhora dona
- Ursula esposa do sr, Arno
C; Hoffmann; a senhorita
Marlene Prust,

Dia 11.; as senhores donas:
Terezinha esposa do senhor,
Wal/rido Haensclt e Emma
esposa do sr. Guilherme J.

Le�al Assine! DivulgueI Correio do Norte

,

- ''''"''
Não fique para trás. Nem -""'" Venha, enfim, entender'

no tempo, nem no espaço. \�orque oDodqe 1800 mereceu
, Chegou o novo Dodge 1800 eSt�titulo .

- modelo 1974.
,

- o p?lr�l_�iro da classe,
,Com82hp-amaior .

.

,.
potência entre os carros,
médios e pequenos;

O novo Dodqe 1800'
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar' é vibrar, �

Venha conhecê-lo na \ii
intimidade.,Sentir tcdo.o '".

seu conforto, testar
seu novo carburador,
surpreender-se com
o seu desempenho.

hp.

-:
,

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

da Semana

I e Hilário Prust; a menina
Márcia Regina filha do sr.
Nivaldo Damaso da Silveira.
Dia 14: o senhor José de

Olioeira Godov.
Aos aniversariantes, nossos

votos de felicidades.

Juizo de Direito da Comarca ,de

�d:t�iJ d�aa�i;:�:a
\ '

com \0 prazo. _d'
vinte' (20) di s

o DOUTOR JOSÉ GER DO
BATISTA, -�ruiz de Direi o da
Comarca de \ Canoiohas,

'

atado
de Santa Cat�a,rina, ns

s
da

Lei, etc. I. r>.
,1\ •

FAZ SAB:&R aell que o pre
f:Ie!ltl! Edital d� Citação .v�em. ou
conhecimento '�ele t��erfhl

que,

por parte de\ LEON DAS
BUENO, braJ�leiro, ca ado. co

merciante, resid�n.te e d�.iniciliadoem Três Bat'rast desta jcomarca,
-

na Ação USUC"rPIÃO.[ autuada
sob n.O 5 939, fic�ndo c�do o ar.

JULIO CARPiEIR'P POR.
TES, repre8eotao�e legfl da firma
··PORTES lRM\\O� & elA.",

t J!
'

residente em lugal\ in�"rto e nãc

,s�bido, para, conte�la� querendo.
dentro do prazo leg'�il. 8 presente
ação, com o prazo �e vinte �20)
dias 8 contar da pri eira publi-

f ,I.. dcação, re erente .8 �ófee � uma

área de terras, !lltuS:dâ heje no

perímetro urbano 4,la ,�id!lde
'

de
Três Barras, desta C!omerca, com

1.260 m2 (bum mit" d��'
zentos e

aesseota metros qu�drad, ii), cons

tante dos-lotes n.o• 22. 3 e 24,
do Bloco "C", ob�decen�ó atual
mente as seguinte' confrontações:
"d I d" li AI ·d'í S te um a o com

ã

vem r 80, a
Catarina; aos ftindos com u'm
"beco" sem deoolninsção; d� outro'
lado com out��l "beco" t�mbém \

@emdeoomi08çãr' II! �e outro lado
com o Espólio' de Mano�l de
Andrade"; \tr8�8crita no Re�istro
de Imóveis d'sta comarca.! sob
n, o 6 837, fls.l225, do livr� n,

o

I '

31, em nome,lde PORTES, VRj
MÃOS & CI,l\., Industriais, �sta.
belecids emr: Barra8. Feita a

jus tificação a posse, fpi 8 m'e�ma
julgada por 'entença. E para �ue
chegue ao <tbnhecimeoto de tod'ps,
ma�d�u o (M.M. Juiz de Dir"it�,
que se ex, "disse o presente E�I.
tal, �ue '�á publicado na for.,a
da ·lel e fixado no lugar de cos

tume. Dedo e pessado ne8f�
cidade e CSDoinhál;l, Estado d�
Santa steri08. 8011 vinte e oito

G28�).'
s do mês de fevereiro de',

mil, n vecentos e l!!�teDt8 I!'J qua-",
tro ( 74). Eu. Zâiâen E. Se-
lem , Escrivão, o subscrevi.

'osé Geraldo Batista .

Juiz de Direito 2

-,
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Notícias de

Chácara das Hortências
Com o título acima, existe em' Papanduva

uma chácara com 12 hectares, na sua maioria toda
plantada com árvores frutlferas.· Também com

produção regular d,e melancias, abacaxi. melão,
pepinos e uma variedade de legumes. Na parte
frutlfera já preduzindo e fornecendo o comércio
do famoso pêssego: Pinto de mél maracatão: amei
xas, Sta, Rosa, Sta. Rita eSta. Terezinha; estes
produtos-jâ estão em condições de competir com
a produção de outros centros fornecedores. Um
grande viveiro, de mudas de ameixas e pêssegos
acima descritos estão a venda para pronta entrega
a partir do corrente mês, A referida chácara é de
propriedade do Pe. Antonio Cintho, Vigário da
Paróquia de Pepauduva. Os interessados poderão
se dirigir a mesma que obterão maiores esclareci
mentos. A aprazível chácara está localizada na

estrada Papanduva, Iraoema-Paraguaçü, na estrada
,

'estadual. Técnicos especialmente contratados, vin- .

dos do Río: Grande do Sul, foram os responsáveis
pela plantação ,inicial da já tamoea Chácara das/
Hortêneías, -

,

/ Ponte Rio-Niterói
A Ponte Rio-Niterói; considerada uma das

maiores obras. da engenharia, do' século XX e a
-

maior estrutura de concreto e de aço do Conti
nente Americano em vias de inauguração, promove
duas notícias: primeira estão sendo realizados
testes.ue cargas, com %0 caminhões de 17,5 tone
ladas, trafegando simultaneamente. Objetivo: ava
liar a resistência da estrutura; segunda: 76 chefes,
sub-chefes e colaboradores, de pedágios estão
sendo treinados, para a implantação do regime de
cobranças de usuários. (Gazeta do Povo)

110 PEÃO NEGRO�'
DIa l. o do corrente foi 'Iàncado em tarde

de autógrafos no recinto do Auditório do
Fórum' da cidade de Canoiohas, o livro "O
PEÃO NEGRO", de autoria do Dr. Eoéa!'
At,hanázip, DO. Promotor (Público, Jornalista' e

Editor. Seu livro com cerca de cem págioel
com narrbtivas singelee, de gente do interior,

.

todas elas relaciôna�as com uma' fitícia cidade.
'

São Simão. Um dOI contos mereceu aplauso!
da escritora e critica Lálinha /Luiz Carlos, tam
bém 8 Gazeta e o Estado da Capital publica
rem artigos do livro. Sobre o livro já se ms

nifcstara.:n grandes nomes cOmo: Péeicles Prade,
Nêodo Noronha Dies, Francisco Boeges, Julio
Fernaodes, César Ouridea e Paulo Barreto, este'

último analisou um dos contos cuja estóda é
relscionsda com SU8 especialidades psicologia
policial. Este colunista agradece o atencioso
convite recebido, não tendo comparecido à.
solenidades pelo atraso do recebimento do mesmo •.

Arca de Noé
Materiais que poderiam ser restos da Arca

de Noé foram totogrerados po'r u,m, satélite .norte- .

americano, no alto do monte Ararat, I perto da
frontéira entre o Irã e a União Soviética. Essa
for�ação no monte Ararat foi descoberta por um,

piloto soviético em 1916. Um engenheiro norte
americano fotografou em 1952, mas as fotografias.
desapareceram quando ele Icí assassinado há 12
anos. O Skylab�mbém a ,fotografou. (Gazeta fovo)

A notícia idas notícias
Este colunista leva ao conheci�ento de

seus prezados leitores e assioantes que, possi
velmente poderá Dilo aparecer durante o final
do -corrente mês ali costumeiras notícias. i!lto
em virtu�e do col�oista passar uma tempor.da
na praia de Caiobá·Pr. Portanto. minhu .,ICU':
sa8 pela justificativa, esperando n,!, entanto,

"

/

Escreveu:
Esmeraldino M: A1mei4a

breve voltar a fornecer as notícias de praxe.
Lá estarei e receberei Com prazer a ,visita d'01-
meus Caroa amigo••

Vamos cumprir
o Brasil inteiro' foi tomado de surpresa, em

plena quarta-Ieíra de cinzas, com a fala do Papa
Paulo VI. Seu rtíscurso foi 'transmitido para o

mundo inteiro, via Satélite, e notava-se a gravl
ríade do semblante e do tom de voz do Sumo
Pontífice. O Santo Padre solicitou a todos os homens
que auxiliassem aqueles que não tem condições
de sobreviver a seu 'próprio custo, citando trechos
da pregação de São Basilio, aqueles que se encon
travam na abastança: «o pão que em {vossa casa

fica como inútil sobra, é o pão daqueles que pas
sam fome; a túnica que está dependurada no vosso

guarda-vestídos, é a túnica daquele que está nü;
os sapatos a mais que nas vossas habitações per
manecem inútei's"são os daqueles que andam des
calços; o dinheiro que vós conservais aferrolhado,
é o dinheiro do pobre; vós cometeis tantás" injus- .

tíças, quantas' são as obras de beneficência que
podeís praticar».

.

(Gazeta do Povo)

\

Você sabe porque ...
VOCÊ SABE porque o' t(áfl'glJ m-ata tanta

gente na8 estra:das1 Somente os mortos pode
riam responder cer to, mas eles jsmais

'

falarão.
,

.

I

NÃO CORRA. NÃO - MATE, NÃO FUJA,
.
NÃO MORRA. CSampanba das Estradas)

Passarela da Sociedade
'Dia 17 do corrente completará mais um ano

de feliz existência a senhora dona IDJ'..LINA DA
CUNHA RAMOS, virtuosa esposa do sr, Antonio
da Cunha Ramos, Funcionário Público Federal
aposentado e nosso prezado assinante. À dona
lnalína b coluna almeja toda sorte de felicidades
DO eonvívto de sus grande Iamílía.

x x x

Dia 20 do' andante festejando idade nova 8

jornalista NAOYEGGE B. ALMEIDA, esposa do Dr.
Dino Almeida, tamoso colunista social da. capital
paranaense. A aníversanaate é responsável pela
«Coluna da Múlher», suplemento da Gazeta do, Povo
de Curitiba. Mil felicidades são os votos da coluna.
I ,

x x x

" Também na mesma' data, colhendo mais uma

flor no alegre.jardim de sua vida, a srta. GLAGY
KULCHf;SKI. filha do casal Miguel (Anazira) Kul
cheskí, ele Fiscal Municipat"A jovem guarda estará
prestigiando a festinha da Glacy.

x x x ,I

, Dia 22 completando mais um ano de vida 8

senhora MARIA JOAQUINA DE ALMEIDA REU
,

SING, esposa do sr. João Reusing, fazendeiro aqui
re�idente. Muitos serão os cumprimentos que rece

,berá' a bondosa senhora na data festivà de seu

aniversário.
.

A' coluna felicita os aniversariantes almejan
do felicidades a todos.

Um paI semana - HUMILDADE: Os

humildes são como a água encanada que, quanto
mais deace, Inais alto pode 8ubir. (CerVAntes)

, t"õ-eís'-
,

-

Armarinhos em ral
. ',;' '"-

"

C'isa

VenàeIP�se
" - ,��

casas resf pciais, situados
ná Rua R làh<t.� Malluceli.,

Os' in ressad�s,� poderão
entrar m contatp"'",com o

sr. Har Hauffe.
. �\. 2

,Erlita . , .

sine' e a nunc,le
Sern-anárioí

,

I"" "·0

��-----------------------------��

I

2

Aoo XXVII - Cenoiobss (se), 09. de de 1974 - N.O 1264

,.....-----------------------

Car az clDemattígráflc�· da cidl{de
Cin V er a CruZ (O cinema Z:OVO)

. I
APRESENTA LHOJE. à 20.15 h • een••. Jivré - progra a duplo

1.· filme: o impiedosos espiões -de hoje!

Agentej.ecretos
que

ivem pelo código VENCER OU MORR
,

Os Filhos de Mata Ha I ,

2.° fil�e: Wla),�tter
Chiari e Raimondo Vianelo em

Os Bravos de Golden City

AMANHÃ, à' 13.45 hora. - eensure livre I- em mat�nê
Os '�ravos de Goldenj C.tyEm dua••ell\el a. 19,15 c! 21.15 bora. r- A pr�gramar

DIA n, 2a. fe�a ,. a. 20.15 hora. -IA. progr�mar

DIA 12, 3a. feir� • a. 20,15 pora. 7 censure 14 anol

Os �.\hOS de Mat? H.rl,
'OlA .3. 4,. feira\. à. 20.15! hora. i: ceD.ura 14 ano.
"Se..�o da. Moç�." - Formid�vel programa duplo
1.· filme: Leslie Garon\e Mel Ferrer, elD/Technicolor: L I L I
2.° filme: A PROGRAi,tAR .

I
.

\ .

'

DIA 14. '5a. feira. ". 20.1,5 horJ. - ceniura 18,ano.
Realismo! Filma�o nos mais ,0fisticadO$ clubes:

_

A Ru4 do P,ecado '

Este filme eepnsa dia i5/a, sexja-teíra, as 20,15 torasr ,

,

,
' "

SA�ADO. 16/03, a. 20,r� h • ee •• 14 an�. - peog, duplo
1.0 filme: ele tinha bora

ce��IPara
morrer...

O Último Ia . da. Guerra .

2.. filme: Erico Mon_tesano.e· lighjero Nesches.e em: '

I
.

-,Eu Dão Quçbro. Arrebento
Esses dois caras incríveis vã<\_agabar com 8. Fossa do Mundo -

r.629 gargalhadas optadas no; relógio.
- ,

DOMINGO. dia 17/03, a. 9,15 hora. e 21,15 hora.
, ,

o

O Dólar' Furado

Gine
.

Jubileu' o�anç�dor da sú�essos
. APRfS.l�NTA�OJE, a.,20,15 hores T ceri.'pra livre
Uma Corrida I'em �usca do Amor

\Uma delíeíosa comédia d� cinema n�.cional,toda/colorida e .eit� para a juventude atual.

AMANHÃ, em ve.p,'al - a'. is\hora. .'
Um..

COrrld�
em 8�SC" .do Amor

;:a��:�e':'��:: ;;1l�9B!�m:��.Jà�!t;::rif �c;�::9:4::nne':
ps Ladrõe� Technicolor

Es�e filme repríse segunda-feira, di� 1113, as 20,15 horas

Dia 12. 3a. f!fira!.-.. 20

.•
15 hor... t-

.

'

.j�ana· France�a

•.
Este filme reriSI!, quarta.�eira, dia 13A3, as 20,15 horas \

Ola 14. 5a. feif� • a. 20.15 hora. �\ ceneuea 14 ano.

Contl�sõe� Intlm6.s de j Jo ens Esposa�
. Este filme reprislJ. dia �5/3, sexta-feira, as 20,15 horas.

Dia 16, .ába�o'. a. 20,15 horu � 'c.nimr� livre
Mario Mfreno - CANTINFLAS - Mar Lopez em:

O \P�ofe,sor Participação especial· de
.

rturo de 'Cordova.

Dia 17. do�jn�o�,em dua••e••õe. :�. 19.15 e 21.�5 hora.
No ,Oeste, r;gião dOi homens,indômitos, a traiçf10 não se perdôal
Com Gregofy' Peck em: O', P�arcelro �O' Diabo'
I o mne�a ainda é o melhor. e o mais acesslve� divertimento!

!
Vá sempre e leve sens filhos!

,----------------------...--_1
"-

Oração ao Divino
\

�spírito S�o'
E-pirito Santo, vacê que me esclarece tud9f'que ilQmi

nD todos 08 caminhos pal'a que eu atinja o' o;J:,êu ideal, você
que Fme��d(]m divino d.e perdoar'e es.qp�cer. o �,al que
me fezem e que,.,J;�!i0s 08 lostantes de g)l6ha vIda está co·

migo, eu quero,- nene",,�!!!to diálogo, awr'ádece.r"lhe por tudo
,e confirmar mais uma vêZ'o.q;� eu I?J,lhca quero me separar
de vOéê, por maior 'que eeJa, a 'i'lu�,!ó material, Dão será o

minimo da vontade que sinto d7f6nr;di�, estar com você e

todos Os meus irmãos na glórJ�' perpétua��·"'",�.�/ """'-

Úbrigado mais uma vfi� -�.��",,__.:t .I �, ..>::""

A passoe deverá fa�'r esta óÍ'ação :3 dias seguidos:�m,,__
fazer o pedido; denjtra dê 3 di�s será alcs'nçada a grada, por

""

mais difícil que seja/o 'Publicar 8IJsim que receber â graça.
.

(Publicada pôr' ter recebido uma graçaD. H. R.
I

\,
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cAVISONão "dnrma"'-na ,hora de comprar�o·seD
DOVO colchão: Exiia a marc8/,IN4TOI
AN4_,TON é o 'único colchão .g� realrnerrte
t� I b,;7pro eje "a...,sua co una vetts ,ral,� mantendo-a

• ...... ,7"-
numa posrça' anatomicamente correta e evi-

f ?"tando que você ",,�tenpl problemas futuros.
,

X "

.Revendedor exdus.w� párà..Çanoinhas de Anaton:,.fi' '"

�F��na MciV,eiS
Praça Lauro,Müller, 4�4

"" (
»:

A Pref�.a Munícíparde
Canoínhas,

.

VIS�/aos Se

nhores contrib rrites :

que a

cobrança qj.l,·'·pri eira par
cela do .Amposto redial é

'I'erritorial foi prcr'rçgada'
atér"'ó fim do corrente \oês.
J '�

"

i
(

,l'

em-se
/'

� ,{'"

Vendem-se 4- oti( medindo
15' x 40 ��2, esc

:,,>
um, situe-

dos na RUfa ::'Ruy Barbosa, a

200 metro�do Giná ,io Santa
Cruz. �(9ÕciO de OC!:�iãO..� II

T�,t'ar com o sr. Hen(r'�ue
Bo�, na Casa Santa Terezi

nh�!

.. II Ia II...,._D.............
'I

=:•••••••••••••••••.••••••••••1•••••••••••"•••••••••••••::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==
r.a ••

I Qra. Zoé Walkyria Natividade Seleme n
a � .. _

::
==

-
.

' Cirurgiã Dentista ...--=__",,_.------::.. � .

�
..

li '. ,

.

_���9fDEp.=
,

i� .

:: _
ClfnlC8 den�!_tl&c-1fe senhoras 'é'\--mi�IlÇ8S. ::

.. � '�� .. '

E! _.....-.--' Especialização -ern",�oPtoPedjat"i8.,
ii

. 5� Hora marcada ii
ti_ ' - ••

:: Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369' ::
a. -, ••
n -

:�t;;=.::::=:::�::��::::=,:::::�:=::=:::::::::::!:::::�::::::.:::::�:==:=::::::=:::::::::;!!:=::I=:�:;�::;=

,

TODO NORTE C -A T A R I\N E N S E:REVEND'EDOR PARA

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.
,

Rua Frei Menandro Klimps, 606 .: Telefone, 140 - CA N O IN'H A S - S_ C.

Novena Poderosa ao Menino Jesus de Praga'
Oh! Jesus que disseste: «Peça e receberá; procura e achará, bata e

a porta s�irá». Por íntermédlo de ,Maria, yOS8a Sagrada Mãe, eu
bato, procuro e-..�s rogo que minha prece sela atendida (menciona-

.

.se o pedido). �" '. '

_,
_.-<,

;'_.rl""'-"
Oh! Jesus que disseste: «"'FI.tdo que pedires �o_-Pát em meu nome Ele
atenderá». Por intermédio «fe.,,�aria, )Q!!lIá" Sagrada Mã�, eu humil
demente rogo ao vosso Pai em�,!�so nome para que minha oração
seja ouvida (menciona-se o._pedldo'�

. � .

Oh! Jesus que disse�te:< «O, céu e a. terI'a.. passarão, mas a minha
palavra não passa-rá». Por íntermédío de Mlltia, V08sa Sagrada Mãe,
eu confio'?m1Ílha oração. seja ouvida (.meu'clona-se o pedido).
Rezar três Aves Marias e uma Salve Bainha. Êm.. casos urgentes
esta novena deverá 'ser feita em horas (9 horás):-"'"
Mandadaopublicar por ter alcançado uma graça: 'M.R,

'fctocó�
Em apen�����:- você tira

-

F O T O C Ó PJ>,K�Qe qualquer documento,
'jornai� ��ros, no "'�O,>�

..

R T Ó R I O O O

R E $Y(sT R O C I V I L dé'-...l'I E R E IDA C.

CêfRTE, no edifício do' FORUM'd��ta cidade.
-,

. I

Qgro-flore/tal ol�ert J.Q.
EscrUódo . de Planejâmento Agrícola

,

-

I J

Elaboreçâo, S pervisão e Orientaçã\J Técnica de

Projetos Flor tais, Agr;7' e Pecuários.

Vende-se Mudas Florest2Ü's (Kiri, Pinus, .ete),
A VISO aos' interess � que já está' funcio
nàndo anexo ao Es 't'6rio de Planejamento
A,ricola um Depa 1;am nto para LEVANTA
MeNTO TOPOG AFICO (Medição de Terreno,
Loteamento, et ).

.Fone, 192Rua o

eiro de 1974.

Eng. Ágr. Romário M {tins
Cl<EA - 3125 - D - 7a. Região

\
.

�t�n�� P:.::.ROX___,.....,_,.-."
.

tits-t41!.cão- odernísaime.
. P"'�"" '

, ����ório�erby Carlos

�.�,m.,na�Pr.ça Lauro �r, 251

,
., CANOINHAS - Santa

�

catar�
. \

( ,

o mais completo
I (

de' - Material

estoque
, I

\ -

Escolar
,

e

encontrado na loja da
\

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO I!)O NORTE 09..03-1974

R GISTRO CIVIL

DIT A/LSilvete Darci Paul.' Escrevente
Juramen ada do Regict�� Civil
do 5.0 DI trito . de Pinheiros
Faz .0 r que pretendem �a

.ar-u: AG NOR RpCHA DE
ALMEIDA e MAHLDE FER.
REIRA. Ele, 08tur,8'1 de Taman
duá.SC� oa.ei(;�e�

11 de dezem
br.s de 19l9; e ricultor, solteiro,
dómiciliodo em C, 'mpo dOI Buenos,
deate Dietrito; /,tifho de Francisoo
Rocha de Mmei�a, foleeido e

Dureuliua Fe'�mian,�\ Bueno. Ela,
natueal de !Zllmpo do\ Buenos-St.,
nascida em' 15 de [unbo de 1930;
domêstica; eolteies,

\ omiciliada I

em C�mpo dOI' BUBo n, de. te
Di.tr�t;o; filha de Rita erreira,

Se/é'iguém snuber de algu impe
di,mento,opooha-o Da form ,da lei.

,/ Pinheiro" 1.0 de março de 974.

l SJLVETE DARCI PÀUL
:.... .1l Escrevente Juramentada

+
MISSA DE 1.0 ANIVERSARIO

DE FALECIMENTO
VVA. MARIA MATHILDE BUSCHLE FUCK,

FILHOS, GENROS, NORAS e NETOS, convidam
parentes e amigos para assistirem a missa de 1.0
aniversário de falecimento do saudoso e querido

Jacob Bernardo Fuck Jr.
que será celebrada domingo, dia 10 do corrente, às
!,J,30 'horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pela presença de todos, antecipadamente agradecemos.

Aexperiência leva à prática.

'Os bancos são revestidos com novo material. nobre e resistente.

o revestimento i nterno também
é-novo. Mais um detalhe' de
.bom gosto e bom acabamento.

Iliiillliiilliiliiii. Saídas �� ar na traseira.
-

, :-

permitind\�enovaçãO
de ar

'. .
..

..' perfeita. 'esmo com as-

, ,',
---

- _' janelas fec �das.

â CO �-iresta 'I1U".\,�gafF

/na nova li V
Tudo começou cr;1n uma chegado à perfeição.

idéia - simples e inleligente. O resultado disso-tudo
Essa idéia foi sen o está em cada um destes
aperfeiçoada an após ano. carros novos da linha VW74.

E assim a Vo! swagen Eles são simples e

chegou aos 2
-

ilhões inteligentes, fortes e bem
de carros no rasil. acabados.robustos e

Com a cer eza de ter valorizados na revenda. j '�
� "'A-" ',t,

o" .:....:l;J."'� \;

e

LLON &
UA VIDAL

ANOINHAS

R A M o S,

,

o 1300 e o Fuscão têm agora
novo sistema de ventilacão.
antiembaçante. Tornadade ar
na frente do pára-brisa.

As rodas têm novas calotas .rie
aspecto moderno 8 esportivo.

� �

\E' têm uma mecânica que

-

já C1eu certo 2 milhões
dev�es.
Co(�prove esta verdade

dentro e = =

um V� .,4. W'W�

Santa

11 9 5

Catarina

JacÕ,Joáo Vararo&Cia.S/I
Assembléia Geral Ordinária

E(){·l�L CONVOCAÇAODE
'" "

Ftcarn-, convocados 0S senhores acionistas desta
sociedade cornjsede na Rua CeI. Albuquerque, 936, em

Canoinhas-SC, p'á'r.�, Assembléia Geral OrçliriAria a realí
zar-se no dia 30 de �ljIlarço de 1974, às )[0 (dez) horas, no
escritório da indústria,�ra deliberarem' sobre a seguinte

O.RDIl:�o;6�.A: .

1.0 - Apresentação, discussão e aprovação do balanço e

demais contas correspondentes ao exercício de 1973
e parecer do conselho fisca�.•

2.0 - F.ixação, dos hono:�iios da diretoria para o exerci-

_

CIO de L974.
/'

. \\ _

.

3.0 - Outros assuntos de interesse da 'sociedade.
. \.

AVISO: Acham-s'�' à disposição dos se�hores acionistas.
;t \:

na seg;e da sociedade, os docurhentos a que se

refere o art.l'!:), do Decreto-Lei n.? 2627,�e 26-11-940.

Cal}ú'inhas-SC, 28 de fevereiro de 197,�.
,/ Francisco Cararo \
# ,

.

/I Diretor
_/.f'

I'

3

�II

Cooperativa AoroPecuiÍria'deCanoinbásL,tda.
\Assembléia Geral Ordinária

E d t�.�!o co�o��,.tU�'�O�iYfi�m���.��
senhores assoctadçs 018 Cooperativa Agro Pecuária de Cano' ihss
Ltda., em pleno gi;,zo de seus direitos sociais, pare e,-Asse bléia
Geral Ordtnáría, 8 \ser realizada no dia 13 de março de !' 74, na

!)UQ !;Ieoe social, sHa\ na Rua Paulo Ritzmenn ri.o 20, n�st. ,cidadE!
de Canotnhes, Esto!!do de Senta Catarina, às .7 horas e�, PRIMEIRA CONVOCAÇAO \com o mínimo d'e 2/3 de seus rssd;ciados,às 8 horas em SEGU{'lDA CONVOCAÇÃO com o (mínimo da
m .. t.ed ...e mais um deI, seus essoctados, às ,.9 horas, e� TERCEIRA
CONVOCAÇÃO com. presença de no mnnmo 19/ Gdez) e'ssocia
dos, DG qual havendo �úm�ro legal, será diSCUtiJ' a,: seguinte

�
O R � E M D aDI A: /

1) - Apresentecão, d'iscus\;ão e julgamento doj Balanço Geral e

df:mais documentos �o exercício de 19'1�, Perecer do Con
se lho Fiscal e o :Rela�\6riO da Diretoril�/ .

2) - Destinação das Sobras � Perdas ver!fic8/das'l0 exercício de 197:i.

3, - Eleição do Conselho FisJ�1 e Suplentes/para o exercido de ,1974.

4) • Outros 8S8UD tus de inte \esse da qóoperativa.,

I 1

OBS: O registro de chapas,
\

,pare cpncorrerem às eleições ao

C8�gO de Conselho Fi�f!:ll d6'v_erão ser feitas com 30 dias
8pO", 8 publicação da Co�VOC,�Ç80,

.� /1
Para tfeito de cálculo d� .quorum para. instalação da As-

sem bléíe, esta Cooperativa tem 1,gO associados. .

,

;,,(. '.

Oanoínhas, 10 de janei�.ó '\de 1974..
.

Waldemit'o Noe,nb�"g - Presidente
''', '

Cooperativa J�ro�CDá� deCaDoiD��SLtda.Assembleia! Geral \,�xtraordlnarJa, I '

Edital Ide Co�vocação ii
. De !lcordlcom os Estatutos Sociais, ficam convocados os 1,1senhores 8ssocia9'0s da Coopera�iv� l\gro\ �ecuári8 de Canoinh�s

Ltaa., em pleno/gozo de seus direitos socbus, .para a Assembléia .

Geral Extraordjhá.ria, a ser realízeda no dia\13 de março de 1974,,�
na sue sede E!pcial, sita na Rua Paulo Rit*-mann n.? 20, nesta
cída-te de C�'b()inha8, Estado de Santa Çata�inB, às 10 horas em

PRIMEIRA, ONVOCAÇÃO com o mínimo 'de 2/3 de seus asso

ciados, às 1 horas em SEGUNDA CONVOCA\ÇÃO com o mínimo
da metad e mais um de seus associados, à� 12 horas em TER-

"

CEIRA ,ONYOCAÇÃO com a presença de no mínímo 10 (dez)

:;A'OC'.:.:c�:m::::���!:it��::?i:�.\\':CU'id.
· seguinte

2) ntratação de E. G. F.
,

3) Assuntos Gerais.

Para efeito de cálculo de quorum para instalação da As
sembléia, esta Cooperativa tem 430 associados;

Canoinhes, 28 de fevereiro de 1974. '

Waldemiro Noernberg - Preeidente
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Notas
Um técnico chileno, residente

em
.

Florianópolis, velo à nossa

cidade afim de comprar imóvel,
.

no interior, destinado à instalação
de morderna granja de galinha.

', .:
.

x x x

O sr, Agellor.Côrte, eonhecldn
Tabelião em nossa cidade, agora
setentão, aniversariou-se sábado,
eferécendo gostoso aperitivo em

sua residência.
'

x ·x x

O Prefeito de Três Barras,
sr. José Felicio de Souza, re

presentou o nosso Prefeito, Al
fredo de Oliveira Garcíndo, 0.0

Seminário de Associações, rea

lizado em Florianópolis./

1 x "X x

A grande eonstrução da firma
Schadeck deverã8�rin8ugureda
em abl!il próximo, motivado o

atraso por fllltà de alumínio
para a cobertura. Como se sabe
ali será Instalade uma grande
sgêncíe de tratores Massey-Fer
guson, cem oficina de assistên
cia' especializada.

x x x

O sr, Edson Naguno, que
iniciou su�s atividades agrícolas
tom Três Barras, em São João
dos Cavalheiros, assim o prí
melro nrsset em nossa !rf'gião,
expandlndo-se após, deverá

inaugurar· em abril próximo,
com festa também, um grande
armazém, na cidade. de Monte
Castelo.

E
.

JUiZO da Direito da Comarca da Canoinhas

spa r s a s E d i t a II d e N o t i f' i c a c ã o
o Deputado Therézio Netto /. '1 ,

::!:�: d;;';��i�.�!�m::m.:I�::i� O p r a/z" o
.

d ,,, t r •. n ta'( 3 O )dades da Inauguraçao da luz da �.,
,

Fazenda Lsgeado do sr. Massa- L
tomo Muraksmi, fazendo-se O DOUTOR JOSE GERALDO
acompanhar do sr. Waldimiro BATISTA, ·Juiz Jde Direito da
Carlson, alto funcionário da Comarca de €aJoinhal Estado
Assembléia Legíslatívs. de. Santa Catari��, na forma, da

x x x Lei, etc. .' .

A conhecida lója DENELAR FAZ S�BERJ ao. qU� o pre-
vai ampliar suas instalações na sente Edital virem, ou conheci
Rua Vidal Ramos, afim de poder

. meato dele tivetem que, por parte
acompanhar o desenvolvimento de JOSÉ �!o ESplR..lTO
d& cidade. SANTO PJ�TO e lua mulher

x x -,x JOSEPHA I WOT/(O VSKJ, pelo outorgante em Rio Vermelho a quem interellsr poua, feito o
nos BUtOl de Ação REVOGAÇÃO bem como vendê-la. e demai. que, pede lhe leiam OI autOI
DE PROCURAÇÃO, ficam noti- podere. inerente. a tal propôeito,

.

entregues, independente de trai.
ficado. OI intetelladol incerto I e

como todo te vê do reepectivo lado, pagai ai cUltal devidas, tudo
Dão sabidos, com o prazo de trinta instrumento [unto a e.ta peti- na conformidade do art. 1.316,
G30) diaa, que;.e contará da pri- ção (doe, 0.0 1). Que, não convindo, Íteol I e IV do Côd. Civil. Nedel
meira

. pubticéção, da revogação porém, ao Suplicante que o Su- teemos e
. dando ao feito o valor

da causa, de,;scordo com 8 peti- pãioedo, leu procurador continue de Cr$ 1000,00 para OI efeito�
çâo e ret,pecti:Vo deapacho que ae

no exercício de semelhante man- fi.caie, p. deferimento, C_IU1C'ifillB':,
tranecrev e .ó:b o inteiro teor: - dato (doc. 0.0 l�, ainda mail que 21 de fevereiro d,e",,?lif14. Can.)
Esmo, Sr. pr. Juiz de Direito também declarou Dão ter palie Antonio Weiof-ul't6. DESPACHO
da Comarca ;de Cancinhae. JOSÉ alguma na área em evidência DE FLS./:'·'7: "Publiquem ••e OI

DO ESPÍRITO SANTO PINTO consoante consta do insteumento Editai.,/'Ca!Joiohal, 4 3.74. �ru.)
6 IU8 mulhet' JOSEPH<\ WOT- procuratório incluso, quer, perante Jt}J:ê""'Geraldo Batista - Juiz de
KOVSKI, iombol .

hraeiieiros, V. Excia., de conformidade com. vf}ireito", O QUE CUMPRA.
cilIado. reliiiolJsmeote, lavradores, � Iegielsção em vigor, revoga,r" Dado e paesado Desta cidade de
resideutee em Rio Vermelho, deste expreseemente todos OI pJdére. Cauoinhae, Estado de Santa Ca
município � Comarca, por leu outorgado DO referido instrumento tarina, aOI cioso (05) dia.· do,
procurador ,dofra.alllioado (ut ina- �doc. 0.° ,1), pelo que,/ÉÍÍlpeito.a. mês de março de mil, novecentos
trumeuto ?plOcurotório incluso), mente requer, apól .autuada eita, e setenta e quatro' Cl974). Eu,
iuscrito na,'! D. A. . B., Secção deate ee diane V ExcilL' de mandar

Enquanto isso, f,ala-se na volta b
... ;

T' Zaiden- E. Seleme, Escrivão, oEstado, .110 n." 1.043, COe! eeori- tornar por termo I!! revogação,
do Santa Cruz para o novo tório e r�!lidê(lcia neste cidade. sendo dele ic troado o Suplicado eubsorevi.

campeonato da LEC e a ida do reepeitosamente, vem' a presençe para todOI í efeito I legai., e

São Bernardo para 8 Liga dE; de V. Expia., com o devido acs- publicado: a imprense para co

Corupé. tomentoj expor e ii final requerer nhecimeeto e ciêccia de terceiros,
o seguinté: Que, o Autor varão,
por iUlitrtjmento 'público,

.

datado
de 3 de à;go.to de 1973, inscrito
no 2,° Tabelião deata Comarca,

. '1 .(
fi •• 107, l,j,vro D.O 4,5, conetituiu

I'
Meu ba.t.�Jlte procurador o senhor
ANTONtO FRANCO DE LIMA,
bralileirol, eaeado, lavrador, reli.
dente n�l;mesma localidade, para
o fim �'pecí81 de promover a

legalização dai teua. ocupada.

O nosso povo prestigiou em

cheio o grande evento do lan
çamento do livro do Dr. Enéas,
"O Peão Negro", superlotando
o Salão Nobre do nosso Fórum,
numa demonstração-de admiração
e carinho a quem bsm o merece,

x x x

No amistoso de domingo úl
timo em Mercílio Dias, o São
Bernardo não foi além de um

empate com o Operário de Mafra,
partida que os locais pressiona
ram bem mais, mormente na

segunda etapa.

x x x
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