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Em GODOFREDO RANGEL o personagem tem

pouca projeção. Importam' para ele ma-is a trama e

as facetas interiores de sua�criatUra que a sua con

formação física. Suas figur.as são fugidias, apagadas,
apenas esboçadas, mais ou menos etéreas. Reflexo,
sem dúvida, da conhecida timidez do escritor. Só

n�ma. circunstância eles aparecem bem traçados:
quando caricatura pessoasj'reaís. travestidas em per
sonagens, 'e' que são levadas às raias do ridículo. Os

exemplos são muitos. Mas essa é outra história.

IIA c�nclusão � como. escreveu o crítico PEREI
RA DA SILVA - é que a personagem, seja boa. ou

má, áustara ou frívola, respeitada ou ridicularizada,
é sempre uma projeção, maior ou menor, das quali
dades e defeitos do romancista, como as criaturas
humanas o são do Criador .. ."

Cria�ores e Criaturas
1

ENÉAS .lTU4lIAZlO
Todos os escritores usam o mesmo instrumento,

a Língua. Cada um deles, no entanto, guarda sua

individualidade, que .lhe dá um estilo e SP. reflete

principalmente nos seus personagens,

.
'O grande LIMA BARRETO, por exemplo, des->

c;reve em poucas linhas o perfil da suas figuras, Mas
um aspecto delas sempre merece destaque especial:
.o olhar. A tal ponto que certos tipos de olhares são
batizados como "olhares limanos."

Assim, a menina Adélia, pobre é enferma, "era
só olhar." ·Quando traída, mais tarde, esse olhar se

tornou "duro e perverso." Isaias Caminha, seu maior

personagem, "tinha olhos que 'brilhavam doces e

ternos nas arcadas superciliares." Policarpo Quaresma
era submisso, tinha "olhos aveludados, redondos,
passivamente bons ..." Já os olhos de Gonzaga de Sá

"perdiam o brilho, apareciam mortos e ganhavam
urna estranha auréola.' Há os olhares dos escroques
e fingidos: o padeiro de Itaporanga OS/ tinha "inquie
,tos e fugidios"; Loberant, diretor de jornal, o tinha
"erradio e cheio de desconfiança .. ."

Seria possível - como já se observou - orga
nizar verdadeira exposição de olhares limanos, das
mais variadas 'espécies é tonalidades. ,O olhar: corno

espelho da alma" atingia em cheio a sensibilidade do

escritor, projetando-se em sua obra com, maior im

�ortânci.a que outros aspectos exteriores.

Mestre MACHADO DE ASSIS já era diferente.
Seus personagens são descritos por inteiro, dando,
de início, uma visão global ao leitor. Depois. a pouco
e pouco, é que se vai revelando a psicologia daquela
figura. "Imaginem os leitores diz num de seus
contos - um sujeito gordo, não muito gordo, calvo,
de óculos, tranquilo, tardo, meditativo. Tem sessenta.

anos .•. Traja asseíadamente ... �lê-se que é abastado.
Saúde de ferro". E por ai além, até que o leitor 10
tenha desenhado diante dos olhos. •

Também ÉRICO VERtSSIMO dá ênfase aos

descritivo de suas' criaturas. Nele, porém, os aspectos
de hombridade, 'coragem e força física são valoriza-'
dos. Assim acontece com o Fandango, com Licurgo
Cambará e com o Dr. Rodrigo, que, embora médico

E' civilizado, destrói, numa só bengalada, a antiga
reputação do facínora "Dente de Ourc't . ,

'1!1(i1 ®®

"O .PEÃO NEGRO", ,de Enéas Athanázio;
poderá ser' adquirido nesta cidade na. "Livraria

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

Cruz" e "Cas� Erlita". Poderá ainda ser pedido pelo
Reembolso Pos�al para EDITORA DO ESCRITOR,

8 Caixa Postal, 2665 - 01000, SÃO PAULO, Capital. @
�s @e
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Concorrência para a compra
destinado à Ligações Do'micilia�es, de
Edital. T.omada de Preços N. 019J74 Edital - Tomada de Preços N. 018/74
A COMPANHIA,CATARINÉNSE D,E AGUAS A COMPANHIA CATARINENSEDE ÁGUAS

E SANEAMENTO - CASAN �, sociedade de E SANEAMENTO - CAS_-\N -, sociedade de

economia mista, registrada na Junta '..'cimercial economia mista, registrada na Junta Comercial

do Estado sob o n.? 34438, CGC du Ministério do Estado sob ano 34.438: CGC do Ministério

da Fazenda n.? 82,5.08433/001; com sede na da Fazenda n.o 82.508.433,/001, com, sede na

Rua Tiradentes n.? 17, em Florianópolis - S 0., Rua Tiradentes n.? 17, em Flortepópolts -, S C,
comunica qUI:! se encontram à di,sposiçãO dos comunica que se encontrem à disposição dos

interessados, no "ndereço acima mencionado, interessados, no endereço acima mencionado, os
os elementos da Tomada de Preços n.? 019/74,' elementos da Tomada de Preços n.? 018/74,
destinada a selecionar propostas para aquisição destinada a selecionar propostas para aquísicão
de MATERIAL DE FERRO FUNDIDO para as de PEÇAS DE METAL para as LiGAÇOES
LIGAÇOES DOMICILIARES' dos Sistemas de DOMIClLIARES dos Sistemas de Abastecimen-
Abastecimento de Água das cidades de Braço to de Água das cidades de Braço do Norte

do Norte - ·)tuporaoga - São Miguel rl'O��tl:! ,. "Ituporanga - São Miguel d'Oeste - Ibirama
Mafra - Ibirama - São Joequim « CANOINHAS - Mafra - São Joaquim - CaNOINHAS - São
São João, Batista - Concórdia - Caçador - Bar- J080 Batista - Concórdia - Caçador - Barra
r8 Velha - Timbõ - Xanxerê - Crfciu.ns Velha - Timbó - Xanxerê - Criciuma - Dionísio
Dionísio Cerqueira - Lages e Florianópolis, SC. Cerqueíra - �lIges e, Florianópolis, SC.
O Edital encontra-se .aftxado no mu-nl da O Edital encontra-se afixado no mural da

recepção da CASAN. andar térreo, no enuereço recepção da CASAN, andar térreo, no endereço
acima .mencíonado, local onde deverão ser en- acima mencionado, local onde deverão' ser en-

tregues as propostas até as 16,00 (dezesseis] tregues as propostas até as 15,00 (quinze) horas
horas do dia 28(vinte e oito) de marco de 1974. do dia 28 (vinte o oito).de março de 1974.

Fluríanópo lís, 08 de março de 1974.
, Florianópolis, 08 de março de 1974:

A DIRETORIA A DIRETORIA

de material

Agua Tratada

IMPORTANTE É EDUCAR o . MOTORISTA
condícõ-s de dois elementos de

trânsrco, veiculo e pista, "'nai
usado como reduzir os riscos
do acidente, O motorista é
submetido a s.;.ots principais
ex- rcícios de oírigtbüídsde: re
toroo à pi�ta,' derrapagens, ma
nobras eV8siv'HI, frenagem con

trolada, estouro de pneu e

traje'ro em zrgue-zague.
Cotnplementando o estudo

desse assunto, o I"xpositor anR

lisou slguns f&tores corno o

alcoo ltsmo, pneus lisos, estradas
molhadas ou com lama e omis
são do, uso de cintos de segu
rança, indicados como grandes
re sponsáveis por' desastres, se-.

gundo dados estatistieos.
Com a implantação desse

'programa, a G€'neral Motors

pretende dar mais. uma parcela
. de sua contribuição para reduzir
o índice de acidentes. Os veí
culos da General. Motors são

hoje f",bricados com inúmero•

dispositivos de seguranee pas
siva, alguns deles ainda não

exigidos pelas 'normas do CON
TRAN, como duplo circuito de

freios, direção não penetrante,
travas nos bancos e frsíos a

disco. , .....cima de tudo, impor
tantíssímo é o cuidado do mo

torista em verificar sempre BII

condições de veiculo, sobretudo
antes de viajar. A manutencâo
correta, aliada a\ uma aó.,quada
fiscalização nas" estradas, são
também

.

fatores essenciais, à

prevenção dE' acídentes", con

cluiu o sr. Romeu Neto.

,0
i'

Publicada

Se�and da Alimentação Escolar
- 25 a. 31 de março

Apontado hoje como um dos
problemas soctaís meis graves
em nosso pais, a "Ecucação dos
Motorista;;'; foi dos temas im-

. portantes discutidos' no I Sim

pÓSIO Nacional de Trânsito, rea
hzsdo recentemente em Brasílie.

Responsáveís pela maioria dos
scideotes de tráfego, as .felhas
humanas motivadas por f�lta de

eoucsção para o trânsito vão

desde o desrespeito ao" sinais
de tráfego até à' mebthdade em

dirigir veículos, \ mesmo em

batxa velocidade. P"rct,b@-se
nitidamente que esta prtmetrs
g r- ração de motoristas brasilei
ros Dão foi adequadamente pre
parada para o advento do
automóvel.
Numa das sessões do Simpósio

realizado na Câmara Federal, .o
sr. Antonio Romeu Neto, Ge
rente de RI'I"çõ:"s Públicas da
G�nPTd Motor s do BrasiJ,'aprE'
sentou, e través de recursos au

d.visuais, um programa avança
(jll de tr,dnameDto dO:' motoristas,
cuj» objetivo é reduzir o po
tencisl de acidentes de trânsito
em nOS!'8s Tuas e estradas. Tra
ta-se de um projeto que será
desenvolvido' pela Genf'oral Mo
tors no Campo de Provas da
Cruz Alta, em construção no

Munícípio de Indaietuba, S P:
Fsse programe vem s"'ndo 8pli-'
cado no, C.amp,l de PrOV8!i1 da
GM em Milford, EUA. desde

1938, com testes e tarefas ,espe
cifícas paTa treinar motoristas
num modo def"nsivo Ide dirigir,
vi�8õdo a équacioner' os três
elemeDto� do sistema:motoristas, '

veiculo e' pist� ,de rolamento.
Com duração prevista para

sete ho:ras. e meia, sendo uma

, hora e meia para aulas teóric4ls
e seis para exercicios práticos,
o programa proporcionará" no

campo de provas, o' estudo das,

,

Charaamoe a atenção ae8ta Semana para a importância do uso de
nossos alimentos regionàis. Realm�nte, é mai8 barato, maÍll inteligente, maÍll

fácil, o uso de aliment08 de produçêe loeal. Por outro lado, usando, alimentos
nOS80S, estam08 fomentando ;II sua produção e cria.do um mercado interaó

para o seu
�

consumo, o que é muito signüicativo para a economia nacional.
. '

'

Outro aspeeto recomendável é que empregaado aa ração aliment08'
"da terra" estamo8 atendendo a hábitoll já adquiridos e promovendo um agrado
certo d08 alímentoe e preparaçõe8 por aói! ofeeeeídos,

Na alimentação eseolae é do maior interesse econômico e nutricio·
nal' o aproveitamento de recur808 alimentares, regionaÍll.

Dentro dos limites de ulna alimentação equilibrada e suficiente, sem
excessos e deficiêucias (insufieiência qu.antitativa), pobreza de proteÍna8, abuso
de hidrocarbonstoll, falta de leite, verduras, frntas, etc. do oomum de a0880s

regimes, devemos extrai!: tlldo de útil que 08 alimentos 10caÍll podem n08 pro

porcionar. Do mei5mo modo, 08 prlito!! regionais, aproveitáveis. no cardápio
e8colar, devem ser utiliza�08, certos que, estamos de sua recepção.

Oútro pó�to para ser dito- é o combate aos tabus alimentare8, que
criam grande embaraÇo a boa alimentação em geral e ao U!!O c;los alimentos
de prodnção regional em particular. Fruta. com leite slio incriminadas, alimen'
t08 ditos fillsamente "frios ou quentes" e imprópri08 a certas horall, males ao

fígado atribuidos ao .ôvo e leite, verduras con.tituiriám "comida de lagartos"
e miúd08 "comida de cachorro". E8tes são os mais nlluais entre, inúmero8

tabUI, conceitos errôneos que precisamos' dellmoralizar. "

A alimentação escolar tem por principal finalidade, superior
mesmo 11.08 benefícios nutricionais que possa proporcionar, ministrar

Educação Alimentar à juventude.
S. R•• CNAE • 8ANOINBAS· S C
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CORREIO DO NORTE, 23�03.1974

,E G 1ST R O C I V. I L Ora�ão ee Divino Espirito Santo
I

� E D I T Ai.IS,

E'Pírit�S8nto,
vscê que me esclarece tudo, que ílumí-

Sebastião Grein�, Escrivão de para fins de direito. residentes neste Dist�,-------=-- .�.�.-- De todos os C tnhos parti' que eu atinja o meu ideal, você
Paz e Oficial do Re�roCivil d(l M' Vi' 7 d d 74 Apre8entl!rBJll-�ocumentos exí- que me dá o d divino de perdoar e es.que��r"/o mel que
município de MaJ'or Vieira, omarca ajor erra, O e março e 19 . -'

d h'" d tá
. gid�_§_..pei'O Código Civil art 180. Se me fszem e que adas os instantes e ml,Pc' ii VI a es to co-

de Oanoínhas, Estado de"-:)anta Eunice Machado da Costa
..

. .Al'lguém tiver couheclmento de existir d til 'ti Ih t d'Catarina '

I, '-."_ Escrevente Jurament. em eX�Jllcw algum impedimento legal, acuse-o migo, ..u quero, ne te curto i ogo, 8�JB' ecer- e por u o

, '�:h -,

f' d dí It e confirmar mais u vez que eu n",uóca quero me separar
Faz saber que pretendem casar:

>

��' para lUS e irei o.
'

,

''''6 •

G' GI' kí _';:f' i I d R P I P
.'

9 d d 974 de você, por maior q !ie]' Q a iI,u,.são material, não será o
João Edino Maron e Filomena Falke- n:�aria oss ms J.,......VIlC a o e- a u a ereira, e .março e 1 '.

viez, Ele, natural deste Estado, nas- gf&t_ro Civil d9/rÓistrito de Paula Maria Góss Glinski mínimo ,da vontade- que into,de um dia estar. com você e

eído em '-Colônia Vieira, no dia 24 Peréit8h,,!!y.fliêipio e Comarca de Oficial do Registro Civil todos os meus irmãos na 1.&18 perpétua.
,de outubro de ]946; do comércio, canoinm;�' Estado de Santa Catá- "-

solteiro, domiciliado e residente rin�'i,-éÍ ,"
.

\

1\0 UU!l:MTO _ PEDI\ICU-SE Obrigado mais um.f:I/7v�.
.

.

. nesta cidade; filho de Simão Maron ,é/
.

':::... • III mU;;n1 IU,II"
/ ,

e de dona Maria da Graça Fernan- /,'Faz sab�l"",que pretendem casar. A pessoa deve}'-ÉÍ fazer es oração 3 dias seguidos, sem
des Maron domiciliados e residentes/ Francisco Burz� e l'erezinha Inês

�
.... rteira de Identidade fÍlzer o pedido; dentro de 3 dies erá alcançada a grada, por

nesta cida'de. Ela, natural des��8- Polu"!"ski. Ele, � tgral deste Es!ado,
pertence te ao senhor Jose'.,,"/ mais difícil qQ�/seJ·B. Publicar 88S que receber 8 graça.tado, nascida em' Carijos, lI!,llrlicípio nascído e� Tres ..A�rraS, no. dia 15 - '" ,

/ '

de Papanduva, no dia CYde julho d� fevereif.o.qe }946�operáriO, sol- Maria rêa, ficandú,,(/� (PubliCá'da por ter recebido um O. W.
de 1954; doméstica. soltefra, oomíct- te_lro, �0'!licihado e .re�de�te ne.ste ' "

./
-

.

liada e residente nelj,tá cidade; filha Distrito, filho de �ose Bu:r.�, faleCld? mesma efeito g,Q'f, ter /'

de Ttomaz Falkevloz E( de dona � de dona.Oatarlna Bur�i,'\.�omici- sido requeri. a 2�Y'Vía pe-
Angela Wychodzkl Falkevícz, domí-: Iíada e resídente neste Dis�rÍL�Ela, - ,.-

ciliados e residéntes neste município. natural deste Estado, nascida n ste rante O Orgã/{,,,ebmpetente./' , Distrito, no dia Ih de agosto de 19' P d j
,

apan uva,>

�e
marçoApresentaram os documentos exí- doméstica, solteíra, domiciliada e ,

gídos pel,if Código Civil art. 180. Se residente neste Distrito; filha de, de 1974. ,// ,

.

1
alguémlitlver conhecimento de exístír Valdemiro Poluwskí e de dona Ge- 4.".

algUI1;/impe!1imeuto l�gal, acuse-o noveva Poíuwskt, domícítíados e JOS�>/L"jaria C rrêa
I \ /'

ii
Aexperiência leva à prática.

\

o 1300 e o ,Fuscào tê;n agora
novo slst-ema de ventdacãu,
anttembacante. Tomada de ar
ria frente do pára-brisa,

}', át;wMHwmdi 2;
) <2k

o reve�imento interno também
é novo. 'Mais um detalhe de
.b9m gost�e bom acabamento.

\-\ (

.':
'

\

\ ','

fl \
:

.

E têm um�ecânica que
já deu certo 2\[Tlilhões
de vezes. '\
Comprove es ' verdade

dentro de
umVW74.

chegado à perfeição.
O resultado disso tudo

está em cada um destes ' ,

carros novos da linha VW74.
Eles são simples e

.

inteligentes, fortes e bem
acabados, .robustos e

I valorizados na revenda.
\-

;

'LON & C I II

.A. V IDA L RAMO s, "J 19'5\

REVENDEDOR
t-

AUTORIZADO
C A 'N O I t� H A S. Santa Catarina,

Novena Poderosa' ao Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que disseste: "Peça e receberá, procura e achará;" bata- e
a por se abrirá». Por interméd�o de Maria, yossa S�gráda Míi:e, eu
bato, pr ro e vos' rogo que' minha prece sela I!-,tendlda (menciona-
8C o pedida . /",_v'�
Oh! Jesus que di ste: «Tudo qu� pe<lll'eEtáo Pai em meu nome Ele
atenderá». Por inter édio de Mar:iai-Vof>sa Sagrada Mãe, eu humil
demente rogo ao voss ai em-vosso nome para que minha oração
seja ouvida (menclona-se') ''Pedido).
Oh! Jesus que dissesJe:�<O c e a terra passarão, mas a minha
palavra não pass�râ». Por inter.

.

dia de Maria, Vossa Sagrada Mãe.
eu confio que minha oração .seja o yidl1 (menciona-se o pedido). .

I //�"\ \

Rezar três.-/Aves Marias e .uma Salve aínha. Em casos urgentes
esta nol1'eíÍa deverá ser Ieítà em horas ( oras).

"-

Mandada publicar por ter alcançado uma gra . O. W.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 'Majo,r Vieira

Convccacàode

II

Pelo pre. te Edital faço saber O requerimento, acompanhado de
que no dia 111 maio de 1974, será todos os dados e documeqjos exí
realizada a eleícã ara a composí- gidos para o registro, s� dirigido
ção da Diretoria, Co elho Fiscal e ao Prestdente.do Sind\,Qtfto, podendo
Delegados Representa es ao Con- esse requerimento � assinado por
selho da Federação dos �balhado- qualquer dos ean datos componen
res Rurais de Santa Cataríüa, bem tes da chapa. . Secretaria da EnU
como a -seus respectivos suplantes, dade no exp

/

lente normal, forne
ficando aberto o prazo de 10 (l z) cerá maio s- detalhes aos ínteres
dias para o registro de chapas sados, aclíando-se afixado na Sede
SecretarÍa, que correr� a partir da do Sipdiêato a relaçã� do que é
data desta publicação, tudo::le acordo bri tório para o citado' registro.
com o art. .12 e 13 da Portaria Mi- ,'o não seja obtido o quorum em

nillterial 3Ó24, de 22 de 'janeiro de fingira convocação, será COnVOG8-
.

1974. As chapas deverão ser

.re�is-
da n�a eleição no prazo de 15

tradas em separado, sendo uma Par

(qUinZe�ias.
com presença mi9ima

.

os candidatos a Diretoria e Co e- de 50% 'nqüenta por cento) dós
lho Fiscal, com os seus respeÇ-t vos assQciados "nscritos. E, não conse-

.

6uplentés. e outra para os De}t(,gados .guindo o s .q_ciente. será feita a

Representantes para o COl)-Selho da terceira CO!',lVOC ção dentro do prazo
Federação e seus suplentés faculta- de 10 (dez) di com a presem;a
da a designação de /Í<'iscais nas mínima de 40% (q enta por cento)
respectivas cbapas (§/.2.8 do art. 20 dos associados inscr s. Para tanto

,

da Portaria 3024). O,s' requeriment08 ficam convocados, �e e já. todos
para "o registro d chapa,s deverão os associados da Entida

��

ser apresentado na- Secretaria. em
'três vias, as

.

adas por todos os As eleições serão realiza as das
candidatos, Bsoalmente, não sendo 8 às 18 �'oras de cada dia. \
permiti�Z;\

ra tal registro a outor-
. Major Vieira (Se),' 16 de marçó

ga de pro uração devendo ser apre- de 1974.
sentad.o adas os requisitos contido� !

no art) '0 13 e 14 da citada Portaria. SOTER BOSSI - Presidente

Praca
,

•

I·

o DOUTOR JOSÉ GERALDO -BATISTA, Juiz d08 Feit08
da Fazenda, da Coroarca de Canoinhas, Estado de Santa
CBtarina� na fOfIDa da Leí, etc.•.

FAZ SABER a �odos \que nte Edit�l virem, ou d�le conhe.
cimento tiverem, que o Oficial de Justiça deste Juízo fJ que estiver
8eniono de pOl·teifl'o dos Iluditórios. levará a pública pregão de venda
e af,rematação. ,. quem IDf<jS der e maior lance oferecer sobre fi ·res·

pectiva' avaliação, DO dia 1.0 de maio pr6ximo, à!l 10,00 �dez) horas,
à porta do edifício do Fol'uW loc�J, ce 1ge9uiotes bens imóveis penho.'
faOO!! 60 E•.pólio de Rodolf" Henget, Da execução fiscal que lhe move

a 'azencis E�tadual: \ "Meio (l/2) barracão, consh�ido de madllira, �D
vidraça do, coberto de telhas dI! barro, medindo 282,50 m2, situado
na estrada que liga Celíloinbas·Mafcílio Dias ou Parado, de proprie
nade do executado, o qual foi evaliado em Cr$ 1.000,00. 11m (l)
terreno suburbiH10 descrito fj{'b ll.o 03, com a área de 1.750 m2 (hum
mil, I'etec!'otos e cinqüenta metrds quadrados), plolrte do Lote D.O 16,
certa de aforamento muoic. 11.° 09, te feg'iptro Dl ° 22, sit.uado Da ZODa

suburbana desta cidade, estrada Caooinbas.Parado. o qual foi avaliad() ,

.

em Cr$ 8000,00 e uma flllsa de moradia :.\c"nstruida de madeira, en·
'

vidraçada. coberta de telb9S,
,

ol!dific!lda DO' terreno descrito 80h n.o 1.
C&8& e!lta coo8b'uida de �8r1eira em

.

tel,reuo do Espólio f!xecutado,
sito Da Rua Bernardo Ol�ell s/n.o, nesta cidade, o qual foi avaliado
em Cr$, 13.000,00". E. para que chegue a notícia 80 conhecimento de
todos a quem 'POSSIl interessar, �e passou o ,presente Edi.tel que será
afixado 00 lugar de conturne, nesta cidadf', sito na Sede do Juízo, Je
publicado Da impreDlla local, na forma da Lei.

DADO E PASSADO Deeta cidade de ,Cllnoinb .. s, a08 doze
,dias do roês de março do aDO de, hum mil, Doveceotos e setenta e

quatro (l2.3� 1974). Eu, .Agenor Vieira COrte, Escrivão, que fiz datilo-
greftu' e subscrevi.

' '

Dr. José Geraldo Batista - Juiz dos Feitos da Fazeada
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Cartaz cinernatográfrco

Ci e V eJ a -Cruz (O cinem".Ji..
·o povo)

APRESENTA l·
HOJE,8 20,15 hora. cenfura 14 ano. - prolt./'rama duplo1.° filme: c m Robert Hosseín e Michel constan.tin{A Parte do Leão t
Uma espeta lar carga 'de emoções e violência num filme ,que
sacudirá os �rvos do público da primeira à úutlna cenal

2.° filme: com

\�rbara
Bates e John Dehner:

fInte no no Oeste \ Um super far-west

AMANHÃ. à. J3,45 hora. - ceneuea livr (- em matinê
nferno no Oest1

em (JU8.••euõe.: a. 19,15 e 21,15 hora. t cens.ura 14 ano.

Capitão Ap c,ll.e com Lee Van[_Cleef - um soberbo
índio mestiço que procura fazer justiça a sua moda e sempre
consegue.Agilno gatí o.rapído no

raciocínit...
era o Capitão Apache.

Este filme reprísa se unda e terça feira à' 20,15 horas.

DIA 27, 48. feira. '. 20,15 hora. .

ceo.urllo 14 Bno.

"Seuão da.

M.oçaa�.
- FormidJ\>el progeama duplo

1.0 filme: Uma M Iher pa.!a Sábado

2.° filme: Perdido no De�cJrto Dirkie e seu cão e

o imenso des to vermelhoj. A mais fantástica aven

tura já vivida or 'um menino.

DIA
Sábado

DIA 29, 69. feira - ali 20, 5 hlraa - eeneure 14 ano.

. Perdido, o i Deserto
sABAOO, 30/03, 85 20, I:J h \ (l�n •. 14 ano. -:-- prog dupto
1.0 filme: O Filho da 'tgU1õ Negrfi
2.0 filme: SUn'í é O me", nome Slim o homem que

mata por ódio, por /Ylpgança e por dinheiro ... Todos
o temiam rápido coPlo�m raio, feroz no gatilho, o

desejo de matar c '�ria\u em suas veias ...

Dia 31, domingo, em du,". "e ....�e. :8111 19,15 e 21,15 hora.

O Sargento Klem� Depo!s de quando é preciso ser

homem - ��ter StralrSS em "O Sargento Klems"

C· J h'I i
\

1 ne U. I e:u O lançador de sucessos
é �

A piR E S E N ( A

HOJE, a. 20,15 horfl.; - cen ..ura \Vvre
O valen/e Drínclpe\ DC;Í'negol

AMANHÃ, em vefperal - 811 ;6 hor\.
O vGI�bte PrinCIPe"�onegõl

em duu lIe..õe",�íi. 19,: 5 e a. '!1.15 hor,.. cenifUrtt 14 ano.

Elizabeth Taylor ai Mar!on Brando em: os�pecados detodos nÓS,pm casamento estranho... c�nflito de paixões
opostas ... duas personalidades auto destruidora� na mais ferenha
das batalhas. o ç'asamento... Uma mulher que odos desejavam ...

menos o marido.
Este }ilme reprisa segunda e terça fei1'\ às 20,15 horas

Oia 27, 4a. feir.. - 8" 2U,1,5 hOfa" -

cern�r8 1-1 anoe

O (Valente Príncipe Donear�1
q \
/, "

.Oia 28, 5aJ feh-a "_B. 2C,15 hora e - cen�uf'" '14 ano.

Quarto,", Conjugados O filme que vO,\ê não pode
deixar de "Assistir ... () amor puro de uma jovem, por um homem

interessaqo somente em dinheiro e aventura.
"

lEste filme reprisa sexta feira, dia 29/U�, às 2�,�15 horas
Dia 3 , .ábado - a. 211, 5 bor8a - ceo,ura ! 4,\ anollMulheres de Médicos Bisturis, Estetosci\P.ios e...

se.xdl O

amo�
- O pecado - A avent:ra

-

MUlhere� de

�.
dicos.

D 3, domlDgo, em dU8. lIe ...oe.: a. 19.' � e 21 15 h
O Super Machp

,

Agu!frdem p .. r8 bre,,�:

Deixe-me Nascer _. I Contestação - Love Story \
o Cinema ainda é o melhor e o mais ilcessivel diwertimento!

Vá sempre e leve seus rilbes!

,,----------------------__--1
,

S.A.

r[ eitura Munici�al �e Major Vieira
Tomada Precos

�

o Prefdto Muoiçipal dfõ 8' Dave t" desta cidade.

jor Vil"ira, Estario OI!. San' ,

Catarjne, torns público, para ���-�t'? traos?O'rte de

qu\". tr8t�couhectrnento dos Int .. r�!isIt1os _t.;.;;;;;:tt' E.1ltel, será Oe pro

qu ... f�r8 rl"al'z'l.r DO dia 04/0411;"-=j�S(>'f" �'C�ê'-- C""iHWnrb-lf8'--S- M-...Í">-�
à-i 10 heras, DO EdifíCjJv'"(fêsta Vlt'lre, prafes.fore!i que leclonü�
MUDIC1Plí1'r1sd", ,T-;oo(;da de Da Escola )t .. Ica, com hor árto

Preços, ne forp;('
�

da L r-gil,leção
de l:'sot'ra duraâ as aulas, para

vigente, JJ;8 rprestação de ser- posterior retorno 8' SUIIS resi-

VIÇOS d� orrida dt> ve1culo� no
dênctas naquele cioa e.

d
trIO os rte de prof ..ssores ps I'!>

Iecionar no Grupo Escolar "Luiz

Registro Civil
,

E D 1\ AIS
Sebastião Grein \ Costa. Escrivão de
Paz e Oficial do' Registro Civil do
município de Ma or Vieira, Comarca
de Canotnhas, Estado de Santa
Catarina

Faz saber que' pretendem casar:

GabrielWieezorkl viez e Lucia Koa8ki.
Ele, natural

.

des e Estado, nascido
em Colônia Viei a, nrmunícípío, no
dia 05 de feverei o de 195(); ferreiro,
solteiro, domictli do e residente em

Rio Liso. n/ muníeípío; filho de An-
. tonio Wíeczorktevícz e de dona
Estetanía Wíeczo kievicz.· domicilia
dos e residentes em Rio Liso, neste
município. Ela, n tural deste Estado,
nascida em Rip a Serra, nrmunteí
pio, .DO dia 16 d novembro de 1949;
do lar, solteira, domiciliada e resi
dente em Rio Li o, n/muntcípío; filha
de Julío Koaskí e de duna Regina
Folmer, domicil ados e residentes
em Rio Liso, neite município.

Miguel Beiden .f Matilde Kucarez.

Ele, natural dest� Estado, nascido
em Arroios, mune de Canoínhas, no
dia 24 de julho

le
1949; 'lavrador,

solteiro. domic líado e residente
neste munfc.í.PiO; filho de Francisco
Heiden e de don JuUa Stamposki,
domiciliados e re identes neste mu

nicípio ..Ela, natural deste Estado,

nasci.da em .pulaqor, n/município, nodia 16 de março �e 1956; doméstica,
solteira,

domic�iada
e' residente

neste município;' filha de Alfredo
Kuca,cz e de do 'a Angelina Boreck
Ku�carcz,

domicilI
dos e. residentes.

neste município.,
À presentaram 's documentos exi

gidos pelo Códigp Civil art. 180. Se
alguém tiver conp.ecimento de exis
tir algum impedi�ento legal, acuse·o
para fins de diI·eyo.
Major Vieira,

l�de
março de 1974.

Eunice Mach do da Costa
Escrevente Jura . em exercício

Maria Uba de An rade, Escrevente
Jurame,ltada do C rtório do Regis- ,

tro l'ivil do Munic io de Três Bar
ras, Comarca de (] noinhas, Estado
de Santa Catarina .

Faz saber que
Joio Nelson Weher Ana8taei. Laco·

'

wiez Ele, natural d ste Estado. nas
cido em E<'elipe Sc midt, no dia fl9
de fevereiro de 19 3; operador de
celulose, solteiro, d micililldo e re

sidente nesta cida e; filho de Ed
mundo Weber e d dona OtiUa
Weber, domiciliado e residentes
em Felipe Schmidt Eta, natural
deste Estado, n8scid em Três Bar
ras, no dia 02 àe m io de 194t; pro
fessora, solteira, do iciliada e resi
dl'nte em Canoinhas filha de JOão,
Lacowicz e de dona, Qlga Lacowicz,
falecidos.

Apresentaram os 'ocumentos exi
gidos pelo Código ivil art. 1811. Se

alguém tiver conheci ento de existir
algum impedimento legal, acuse-o

para fins de direito.

Trê. Barras, 14 d março de 1974.

Maria Ub. de' Andrade
Escrevente Juramentada

I'COFRISAlnd_ e Com� Otto' Friedrich
'. --�-==�.:::;--�

Indústria e (��ércw=ett�� uma vez encontrados em terras' da
drich SIA - ICOFí{IS.�. por inter[�i�j9_���-;:_.:.�tãi'�sera()ãpreenaiCt08=-e-c8uma-
deste, comunica a t_�q.2-,"�s-"'·pr'()Prietá- riamente eJim.i�8.
rios de P0r.�Q.�-",mêlnfidos soltos, dado �

os ��!:�jOíZÓ8 causados pelos mesmos Canoinbas. 23 de �de�4_
.erfi· terras de sua proprIedade, que os

ditos animais a partir desta data, A DIREÇÃO

2) - O transporte de que (.ata
o pre�erit� E '1J to! I, sers 10

'

ntmo
'

diariamente nos rtias
aula de 8 a 10 professores.

3) - O veículo deverá ser de
sua propríeoe qe e que possua
SIi condíções ot'c"ssàrial" de se

gurauça para o transporte dos

professores.

4) - Demais f-xigênciij8 serão

estipuladas em contrato quando

N. 1/74
da firmação do mesmo.

5) _ JULGAMENTO - Será

procs ssa co às 15 horas do dia

O'if1&+f'lâ reservlwdo-I>e a Pre
{,,!tura ���o direito de

se .. itar a prop�s�à� lhe pa
recer mais vautajosa, anular 8

pre se ate Ttlrnlioa ae Preços
sem que caiba aireito algum IlO

preponente.

VerifiC8ção das condições e

msis informações poderão ser

pre dos Da Prefeitura Muni-

cipal, elos funcíonártos "'00

horário e expedteute de se-

gunda 8 S.,. b-feira.

Prefeitura �u 'clpal deCMajor
Vieira, 19 de març de 19H.

Pr .. feito Municipal

-e

ANIVERSARIANTES
ANIVERSAQIAM-SE

Hoi-: os srnhores: Siiuino
Batuta e Dr. Muacy, Budant.
Amanhã: a senhora dona

AR'nes esposo do senhor alto
Hoflmann, residente em Join
uille ; os senhores: Teodoro
Cordeir o e Rubens Zucko: a

I grirniinha
Sandra M.ara filha

;10 sr, Ruben" Zacko; o me.

nino' Osmar filho do sr. José
P Loniski.

Dia 25: as senhorils d"nas:
Therezinha esposa do senhor
Ademar de OLiveira Oodoy e

Hf!fJwi!( esposa do sr. Carlos
Ma' z; os spnhores: Roberto
Ennâ,� S. FIlho e Felix Rudolf.
DiIJ 26: n senhor Afonso

RlJh, b ,cher. '

Dio 27' as sfnhoras donas:
lnaná t'-spusn rio sr. Theodoro
Tal cheski, LuJia esposa do
sr Teodo1'o Cm deiro e Eliane
Ma�iu €�po�a do sr. Cornélio
Trliml; (I senhor F,ied,ich
U, lluha, dt; O jovem Igm
PI:iXlito; o menino Ouilhn'me
(ilhu do sr. Nivllldo Roeder.

Diu 28: as �Pnho,itas: F'ri"
dolinll {juebl" I t (! Terezinha

DA SEMANA
Holler; O jovem Haroldo
Hedler; o menino Osoair filho
do sr. Basilio Seengzuh, re.
sidente em Cianorte- Par and.

Dia 29: as senhoras donas:
Cata esposa do sr. Ariib 5.
Sakr e Lindarci esposa do
sr, Nelson Wagner; o senhor
Paulo Frank; a senhorita
Alia Cador, os jovens: Ademir
Alberti e Moacir Tarcheski.

Aos aniversariantes os sin.
arOS votos de felicidades do

Correio do Norte.

Nascimento
Em festa o lar do casal

Sr. Siegfried (Bubi) e Sra.

Matildp Werka Wittlich, com

o nascimento de um lindo

garoto, ocorrid.o dia 03 do

coriente, que nas águ.as do

batismo receberá o nome de

JONNY CESAR
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Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.

Nã,o "durma" na bora de comprar o se,u

Dov�bão: Exija a marca AJ!TÓN
'ANATON ,t'�único (colchã� qUE)-",�almente
proteje a sua d>luna vertebral;''!marieendo-e
numa posiçãó an;t(tQlicame:ot'� correta e evi-

,_ � '''-,. _ç"

tando que você tenh�<problemas futuros,

/ '"
I

Revendedor exclusiv.drpara Can�nhas de Anat�n:
'-/' �

,.,;/ <,

Fonfâna Mó'veis
"

. . ,.
, ,

/' Praça Lauro Müller, 494 "'�"
",

. .

'

=::::1::::::=::::::===:=:::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::;::::=:;:=:::::�=:=::=::::::::::::=
-.

� -

� 'Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme ii
i:

�lrUl'glã
Dentista. ii

i5 c I C 0055891S9/DEP ii
-' "

ii Clínica dentári!!,....do� �...;82f-8.� .. !!•."'cli�8.8.���'��-;..� - .--.-
.------..

-:••••:-.
•• �,,::tII.�'

... ,

iiç--
'

ESD;cta-l�8ção em OdOT>�lJoedi8trla, ::
..

�

�.
. ..

:: ora marcada
.�.�

::

S! Praça (,.l'I.ro Müller, 494 - J,<1oqe, 369 �
.. ....� ..

�:::::=�:::::::::::J�:=:::::::=:::::::::=::::=:=:,�::::::::::::::::=::::.=:::::::�=:!:=::::�::::::

FORMASÁ J
r

J -"
'

&". 8/A
A�.. �[�I�ia�:e��:[���t: a�As!e�!é�a!:!�rdi���·

. /�
Edital de (OOViaçãO EDI�t.No�adosCo?s�;:9So�s;��Pelo pr sente cOQovocamos sociedade com se e na Rua CeI. Albuquerque,' 936, em

o� srs. acíbnistas , ..se reu- Canoinhas-SC, par' Assembléia Geral Ord!}lAria a reali
mrem em A.,ssernliJlela Geral zar-se no dia 30 de ,arço de 1974, às lIy"(dez) horas no

Ordinária, n�'
enida Ivo escritório da' indústria '. ara deliberareD,;J/sobre' a seguinte

D'Aquino. s/o 0, 'nesta cida-
'

, 'j"
,

&

d�, no ?ía 05 ,"e abril pró-
I

O R O E 1\1. DO ))"1&:
-

ximo, as 16l�oras, para _ . _\ f' _

deliberarem s�b� a seguinte 1.0 - Apresentaçao,

dlscussao�.t',aprovaçao
do balanço e

_

C
' fi \. demais contas correspondê tes ao exercício de 197:.1
lrde� do

�la:
e parecer do conselho" fisc ,L

.

1 - Leitura/e apre iação do (,/'

'relató�fo da
.

iretoria, 2,0 - F,ixação, dos hono}ã"�ios da '�etoria para o exerci-

balanto g-ral e ernons-
CIO de L 974. //f \,

trati:!o de, lucros e per- 3.0 - Outros assunjós de interesse pa�ociedade.
", dal/relatIvos a ano /.1 ' \ .

de 1973;
,

AVISO: Ach�_.91'�se à di�posiç&O dos .serl�ores acionistas,

2 -

�'untos
de intere se

na Jéde da socl�dade, os documentos a que se

giraI.
. refere o �1 99, do Dec�eto-Lei n

? 2627, \?e 26-li-940.

Ca oinhas, 07 de març I o/noinhas-SC, 28 de fevereiro de 197-4.
de 1 74.

.

.l Francisco Cararo \ 1

Niceto Osmar Fuck.t. . Diretor \
-. \

\

', I
"

a9r�.flore(tol olren 1.0.

Escritório e Planejamento Agrícq.l"
.(

, /
Elaboreçâo, Su rvisão e Orientaçã\l Têcpica de

Projetos Floresf is, A gr icolas e '�'�uários.
;/

Vende.se Mudas orestais (Kirei{ Pirius, etc).
v�1

, .tr'

AVISO aos interessa s qui já está Iuneio-
nando anexo 'ao Escri 'I'·;t de Planejamento
Agrícola um Depaetarnj to para LEVANTA.
MENTO TOPOGRAF

.

n edição de Terreno,
Loteamento, etc.),

'

Rua Coronel A uquerqxre, 4\ - Fone, 192

.

/ noinhas, 1.° de fe�reiro ,de 1974.

/ . \
./Fng. Agr. Romário Martins
/ CkEA • 3125 - D • 7a. Re�ão

\

OCÓPLA,S XEROX

'_ se

C A N o I N HA S - S_ C_
.

aEr
Rua Frei Men6ndro Kamps, 606 - Telefone, 140
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CORREIO 1)0 NORTE 23-03-1974

Uanco �o Brasil iS. A.
Seleção �DI!i!�s�e E���a N. ll7

Avisamos aos \:candiaato�.i '�ritos para <? Con
curso de "AUXILI� DE ES RITA N.o 117", que
foi fixada a data de 2\ de a, ril de 1974 (21.04.74),

I
do�ingo,. para a

realiZa\ão.<;<i"
as provas, obedecendo

,d seguinte horário:, V, "

,

, I _I \ ,"

7 'h 30 min.' - sinal para' féc"hamento da entrada do
, prédio e/para "entrada dos candidatos

nas salâs de pr�va; ','
. '\,

7 h 45 min., - distrvfuição do m'à�erial para a pri-
'r meifa· prova; \,

12 h 15 mino .. tétiniDO das provas �çritas;
14 horas -�íCiO da prova de DatitQ�rafla.

-I \

As provas serão todas realizadas nâ. cidade de
MAFRA - �nta Catarina, nas seguintes depe\dências:
- =v Escritas: No Colégio Barão de A�tonina,

f
,

ao lado do Palácio dos Es'�ortes.
- pr<foa de Datilografia: Na Agência do Banc�, do

/ Brasil S. A.
"

ICanoinhas ÚÚ�), 13 de março de 1974.

Fei��.:n.do Rocha Alfredo Guilherme Knüppel

�rente , Subgerente 2

, ,

Vende�se
'

,

Ve}rge,-se �uma Pick"Up,
ano 69�a Kombi, ano 70
e um Camin-haó F-350, ano
60: Tratar n�Cása Santa

",T-erezinha, co� �..gr. Dica.
''''-.

Lotes '- vendem-se,
V ndem-se 4 lotes me

dindo 5 x 40 m2 cada um.'

situados na, Rua Ru�ar
bosa, a O metros" do Gí-
'násio Santa ç-rúf, Negócio
de

�casiã
"c .

Trat. c�m o

'�..enrique��' ," na Casa San Tere-

�nha. " ,'2

,Oracão à Chaga do Ombro de
'

Jesus
. , '

A ,CHAGA DO OMBRO DE JESUS
Perguntando São Bernardo ao Divino Rede.ntor qual era a dor que
sofreee

..

maior, e.mais desconhecida dos homens, I.,e.1!�8
Ih respondeu:

"Eu�iilha uma chaga profundíaeime no ombro s re o· qual
carregiJ�i minha pesada cruz; essa' chaga era mais lorosa que a8

outras. ()q homens não fazem dela meusão, porque
. ia a conhecem.

Hoora poi-a� eosa chaga e farei TUDO o que p, ela me pedires".
\ ORAÇAO

Oh 9m';�e Jesus, manso Cordeiro de, eUII, apellar de ser

eu, uma criahif,a miserável e pecadora, os adoro e venero a

Chaga causada pe,lo peso da vossa Cruz ue, dilacerando vossa!!

carnes desnudou Og',08S0S de VOSIlOS Om ros Ságredos e da qual
a vosss Mãe' doloÍ'o�a tanto se co padeceu. Também eu, 6
.flitÍeaimo Jesus me 'epmpadeço d9 v6s e do fundo do meu

coração VOI!' louvo,. vos gh)lifiC.o."iA
v á agradeço por essa Cbag'_

dolorosa de vosso Ombro êm que quizeste carregar vossa Cruz

por minha salvação. .

'\.
,
..

Ahl pelos sofrimentos qu6'( padeceste e que aume'ntaram o

enorme peso de vossa cruzzt;0s�' rogo com .muita humildade,
. tende piedade de.mim, pobrj criatura p.ecadora. perdoai os meus

pecados e conOUZI, me ao u, pelo cetninho dai Cruz.
(Rezem-ee 7 Aves Maria e acreecentem-se; "Mioha Mãe Santíssi
ma, imprimi, em meu oração as C!tagas dI;�esus Crucificadp" •

. Indulgê�cia de 300 di. cada ,;'6Z. "O ...dul.cÍssimà-'ks?s nãó sejáis
meu JUIZ, mas meu alvador 1 Indulgencia de 100 d�s cada vez)�
N, B. � Quem q, Izer obter graças do Coração. de Jesu8, pro- .

meta espalhar esta devoção, (UMA DEVOTA)

·,Precisa-se
(a) (Professora)

serviç de "Auxiliar
Contabih de",
Início íme

'

to,
Ótimo ambien e

Salário campa el- com as
.

aptidões... /. .

Assistência/médica ratuíta.

Mar:jcrtrevist� .pel fone
260 c' Sr. EVALD ou

dire mente na Empr a

I I. e {;oml. Fuck Ltd\.

.m.�.mae•••���mm.�mm.... E.m.B�mEB�.mBm•••�.��EmRE�B��m.�.H••••à
III

. .

_.

.
. . l, II

• •

I �de-mais 'nada, que tal você mesmo testar o DOOGE 1800/74l I
I Merh�leme G. Cia_ Ltda. faz questão que você mesmo guie·\ I
.•

. � E
II e teste (f'-D,QDGE 1800/74,' antes de �

.. você comprar. •

··1 o novo ·DODGÊ�:t8QO./74 o�íir�·�isto:
-

I
lDJiI • � .. .. _

1I11III Estilo europeu
.

.

.

I
II O mais econó �do (13 km/litro) ;.
I Carburação', inglesa original ·1
I .Novo ·câmbio

.

� ... '.
I tros detalhes para deixar você v�o " I
e NHECÊ-LO DE PERTO EM. NOSSA LOJA o NOVO 80DGE 1800/7' m
E •
II Revendedor' Autorizado Chryslel' do, Brasil II
• J •

I I
• •
II RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFbNE: 365 E 366 - CAIXA PÓSTAL 220 - CANOINHAS - se

....

II
• ' ,

., -II
'II '

.

j.
.

,"
MM +P;�.'íH'.' ��\"4. l'M'E1'".......".�

. I II
�••fI1.l1mm.lIl1l1l1l1.lJIm.B�•••ImIlIl.mll.IIIl••RBmlmlj.�.;mIl.me.BB�mB••1I1lI1I1I•••mll.

E, no edifício do FORUM· desta cidade.

e G. ,E.
rr.!�ibQLe.s=="CGrzlàt�ees-=-da . -pagcrment0�da=i-�F-egiã--Oi=,�\locê,,�u��.ta ..

na Loja da
-�.

..c--�Eomércio°-�1f-fldfDlf&miíintda.
nas
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de
I Canoin��s

\
. . �)

'impor ante'
Municipal

A..viso

NOTAS ESPARSAS
,Já acertado, o Banco Comer

cíal do Estado do P��I'flDá, de
verá instalar uma agência na

vizinha 'Cidade deTt'ês Barras,
e primeira esse bancária no

eludido lugar. :g o progresso que
agorl:l aH está chegaodo, em

virtude do grande complexo da

Rigesa, já em funciouemento e

prestes 8 ser Inaugurenc.
,

f,

X X x

A conheetde 'Loj � Fisch,:r
Magaziof', da Praça Lsuro Mül-
1E:r, vem de s ..er vendida, com o

respectivo imóvel, .rpare um

grupo de Mafra.

x x x

° industrial senhor Alcij,io
Zaniolo, anivers ..ríou-se quarta
feira, dia 13 e foi homenageado
com uma gostosa bacalhauad8,
na sede do Bolão Fantasma,
com o mestre' Cuca Lutke, mos
trando, mais uma Vez, suas reais

qualidades de bom cos1Dheiro.·

\ ,

Comunícamos tA todos os interess dos que os talões
para o pagamento do-Imposto Sobre, erviços de Qualquer Est�ve no Rio de: Janeiro,

, mantendo contato ne FNM, o

Natu�eza, devidos Pélo� \au,tôno�oy.· profissionais liberais, sr. .Oldemar Mussi, ellfotç�do
que [á encontram na T:e.souranypara o pagamento devi- Presidente da Assocíação Indus
do, com' prazo, sem multa,,�té. o fim do' mês corrente.' _ trlal e Comercial de nOSSQ cidlJ,()€ ..

Outrossim, comunicamos g(íª,'1�� prazo para o pagamento
dos alvarás será també91/a-té o�'4p do mês corrente, sem
multa. Após o prazo .Ji!stabelecido, '"multa aplicada será
de 100% sobre o ?lãriO mínimo da ,i:_;ãO.,,/ ,'.

Canoinq,ars,> 13 de março de '1974.
;I'�. < "

.,",., ",

Ivilásio, Coelho

Centrais Elétricas, de Santa Catarina S. A.
.

' ) ,
_

c MUNICADO
A C TRAIS ELÉTRICAS DE SN�A CATA

RINA S.A. - CELESC, através da Admtnfstração Regio
nal de Canoính s, comunica que;, haverá' interrupção no'

fornec�mento de �nergia 'elétrica, di�f23, hoje e dia' 24,
amanhã, no horãri� das 05,00 às l�",(iJO horas, nas seguin
tes ruas e

respecti��Stransveisaif�A) - H�JE, IA 23:;;//' .

,1 .

rua Pastor Georg Weger, ,rUa São José, rua Curitiba-
nos,. rua Irmã Maria ��f6itas Bíschof, rua Gil Costa,.
rua Paul Harris, rua :t:li�i Waltrick, rua João da Cruz

�

Kreillíng, rua Benjamin' Co stant e rua 12 de Setembro.
'f

, B) - AMANHÁ; DIA. 2 :
, ,fi

.

rua'Getulio Vaqfás, e trechos s transversais; e

rua Vídal Ramos e transversais, no, trecho entre .a
CILESC e �/firmá Procopiak.

.

iI' �'
-,

E�c�arfe, outrossim, que os deslíg entos progra-
mados 'par�:'os _trechos acima mencionados, �.o neces�ãrios

x x x

para a � .. ecução de serviços de montagerq em,Rede Também- esteve em nOS'S8 cio

Primária
.."./t.a.e Dístribuíção. \" dade, em eontato com o seu

1,'.... "complexo íàdustrrel, sito no,

. ,.,/�anoin}uis, 19 de março de 1974. \ bairro doCampo da Agua Verde,f"" o sr. Modesto Zaniolo, aind� na- \

,I A ADMINIST',AÇÃO . tíva, juotamente com seus fílhcs.
,,,;_\J,' -,

X X X

Encarregado do Setor de Tributação

Despedida
Na impossibilidade de me

despedir pessoalmente' de
. todos os ,.amigos de Canoí
nhas, por absoluta falta. de
tempo, e tendo em vista a

minha mudança para São.
Paulo, o' faço 'al:tora por

; intermédio das colunas des
te jornal.

para deixar aqui o meu,

.grande abraço a todos os
bons amigcs, eom os .quaís
tive o .grande prazer, de
conviver. neste lápso de

tempo, nesta hospítaleíra e

acolhedoura Canoinhas.
_

Canoinhas, 20 de março
de 1974_

En�.o Clóvis ,Nasciment() PereiraValho-me da oportunidade

x x x

Eeteve em nossa cidade, a

serviço profi8�íonal, o Promotor
Público de Chapeeó, nosso velho
conhecído e amrgo, Dr. Prtamo
Ferreira do Amare].

-<,

to' Turvo, Or6. João Silva N,etto,
no Projeto de Batata e Osmar

Conceição, na Ccopers/tivQ �gro
Pecuária.

I

,

pela manhã, na sede da SBO.
x<x x

E devido o mau' tempo reí
nante domingo último, o América
de Iratí deixou de comparecer
para o seu amistoso com 'o São
Bernardo. \ '

Já .. quase : pronto o proj-to
para ta instalação d� umà metl$-'
Iúrgíce no bairro industrial (lu

.

Campo da Agua Verde,· em
imóvel a ser doado pela MUnl

cfpalídaae,
X :xi X

x x x

Amanhã. no Munícípal, no

DITA0, grande f�!itiV8r espor
tivo, pela manhã e 8 tarde,
promoção do Colégio Comercial,
devendo ali desfilar todos os

clubes da cidade e alguns do
interior. Vamos ,todos presttgíar
o grande acontecimento.

x x x

Mai!! dois agrônomos na I

cidade, vindos de Flortanópclrs

o, Deputado Therézio 'Netto
passou o último fim de semaDa

em nossa cídade, mantendo
.

vários contetos, chegando na

noite de sábado e retornando

segunda- feira.

x X :li.

,
c

,x X ,x

A Liga Esportiva Cenoínhe nse
realizou importante reunião com

seus filiados, domingo último

'.Progress� X
, ,

Prefeitura

CAMPANHA DOS 25 MIL'

I
\

\ '

Valorize

Prefeitura,

,

o que e seu

Municipal
prestigiando a

dá, .Canoirrhae
\
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