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ROSEBUD
Enéas Atbimázio

De repente um livro franco-americano, de autores

quase desconhecidos, invade' as colunas da crítica e

bate recordes de vendagem nos Estados Unidos e nas

Capitais européias. «L'Express» classifica-o de «alucí
nante» e eonsídera-o o «melhor livro de ação e ficção
politica deste ano», pois que relata 'O que realmente
acontece no Oriente Médio, informando ainda que
OTTO PREMINGER, um dos maiores diretores do cine-
.ma mundial, .

obteve cessão dos seus direitos para
filmagem.

.

v

Os autores da obra são o francês PAUL BONNE-
I CARRERE, desconhecido de nós brasileiros, e JOAN
HEMlNGWAY, americana sem outras credenciais senão
a de ser filha do «Prêmio Nobel» ERNEST HEMINGWAY,
mas cujos dotes literários eram até então mais. ou

menos desconhecidos. Não se dão eles sequer ao luxo
de uma apresentação da obra, limitando-se a uma

introdução que não' passa de doze linhas. Confiam
apenas em que o livro se imporá por si próprio.

Que teria o livro de tão extraordinário para que
isso acontecesse? Que. mistério _revelaria tão singelo
titulo, «Botão' de Rosa»? Seria, porquê «uma rosa é
uma' rosa é uma rosa», corno dizia a' decantada
GERTRUDE STErn?

'

Não, nada disso. Trata-se de uma narrativa que
decorre no tempo atual, no plano do linear e que tem

.

mesmo discutível valor literário, cheia de altos e bai
xos, cujos defeitos mais flagrantes nunca escapariam
ao rigor da critica. '

Mas é, realmente, um livro alucinante, a/exemplo
daqueles

.

que o leitor não consegue 'largar antes da
última linha. Conta a rocambolesca estória do rapto das
herdeiras das' quatro maiores fortunas do mundo,' cuja
trocá: índívídual é feita na base de exigências cada vez

mais graves e difíceis de cumprir, todas elas com

finalidade politica, sob pena de serem massacradas.
Começa, então, um desenfreado corre-corre pelo mundo,
envolvendo várias potências, poderosos multimilíonáríos..
interesses políticos" agentes secretos, chantagens e

muitos: outros acontecimentos em que se misturam
personagens' fictícios e reais, num mundo verossimil e

de nervos tensos.

.Intormam 'os autores que a obra foi precedida, de
'intensa ·pesquisa I na Europa e na América para de
monstrar que a reação diante do fato seria idêntica à
que descrevem, assumindo toda a responsabilidade pe-.
los diálogos e pensamentos das «personagena otícíaíss.

Com o titulo de «Setembro Negro", acaba o livro'
de ser lançado no Brasil, em edição da «Nova Época
Edítoríal», de S. Paulo, em' tradução' de João Evan
gelista Franco.

Iniciada·a Constru�ão �n
Canoinhas Palace Hotel

Foi ínícíada com todo (J vigor, 4.8 feira 'última, dia
17, a construção do Canoinhas Palace Hotel, na Praça dr.
Osvaldo de Oliveira. '

Os serviços tiveram p seu inicio com o estaqueamen
to, a cargo dá firma BATESTAL, de Blumenau. Segundo
informes, os trabalhos llão mais sofrerão interrupção e o

imponente edítíeío deverá ser inaugurado dentro' de um ano.

Iten�ão a�ricultores
.

A Comissão Municipal do Concurso Estadual de
Produtividade de Milho, convida aos senhores agricultores e
exmas. famílias para participarem da solenidade d-e--entrega
.de prêmios aos que apresentaram melhor produtividade ein
suas lavouras, que será realizada às 9 horas do dia' 25 de
julho, (Dia do Colono); na Prefeitura Municipal, no recinto
da Câmara de Vereadores. '.

'

Pelo esperado a honroso comparecimento,· agradece
a Comissão. '

Canoínhas, 17 de julho, de 1974.
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Irmã Nívea
nos deixou _

t 14-07-74

"

faleceu Irmã Nívea
Sim, ela partiu

para o� reino da paz,
do amor,
da felicidade!

Del;lejara anciosamente_voltar
a sua Comunidade .•.
ao seu Colégio...

'

a "sua Pr rncasa do PlanaI to I

Abraçar e rever a gente amiga
e, com,ela,
g0zar as suas fériaS!
Porém, as férias de Irml Nivea

slo diferentes das nossas ..•

Slo alegria eterna,
slo plenitude de amor,

.

slo «posse de Deus",
slo amizades per�nes!

Registramos, com. profundo pesar, o

falecimento de Irmã Nívea, ocorrido dia 14,
rio Rio Grande do Sul, em acidente de
ônibus. A notícia consternou a todos e, de
imediato, o Prefeíto Municipal, sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo, colocou seus présti
mos junto à direção do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, partindo àquela direção,
em condução da Municipalidade, para a'. ci
dade de Getúlio Vargas - RS, onde a indi-

.

tosa e, estimada educadora foi sepultada.
Irmã 'Nívea, estimada de todos em nossa

cidade, aqui vinha a fim .de rever· a terra,
suas colegas e ex-alunas, quando a morte
a surpreendeu. ·A família enlutada, entre. as
muitas condolências recebidas, juntamos as

deste semanário.
.

As Irmls do «Colégio Sagrado 'cor-acão
de Je�us", consternadas com o desapa·
recimento tio trágico qulo'repentino,
de sua querida Irml NÍvea, agradecem ao

povo de Canoinhas a compr-eensão nesta
.hora de dor: a. palavra _

de conforto, a

'solidariedade, a prece, a flor. Com
.

Irmã Nívea dizem: «Deus lhe pague s l

./

Permaneçamós unidos também
na oração,
participando da Missa,

fjoje, dia 20jà7, às 19 .f)oras
na Igreja Matri;;e, desta cidade..

Pelo Centenário
FREDERICO

ENLACES MATRIMONIAIS

FREDERICO JACOB KOHLER! Tu, o pai
de família, tu, o grande amígo daquela então

pequena Cencínhes, que, sob os teus olhos foi
crescendo, onde viveste e exerceste com têm

pera forte tuas atividades durante a maior parte
de tua, vida; tu, o esteio de religião, o comer
ciante, o homem de Indústrta, o ervateiro, o

amigo, nós, teus filhos e smigos, saudamos e

elevamos h�,je o nome que honraste e que
legaste à tua numerosa descendência. "

Nós, teus 15 filhos, 85 netos 200 bisnetos
e tataranetos que, pelo número, já formamos
uma pequena comunidade e que, pelo alastra
mento pelo Brasil afora, CO(1)O empresártoa. .:
'industriais, homens de profissões liberais, sa

cerdote, professores f! responsáveis componentes
.em inúmeras outras atividades, constituímos o

fermento do trabalho, da fé cristã, .da íntegrí-

A alta sociedade da: vizinha cídade de Major
Vieira viverá hoje um grande dia com o enlace ma

trimonial dos jovens EUNICE; filha do casal Sebastião
Grein Costa e senhora Margarida M. da Costa, de
tradicionais famill,!\s da: região, com o engenheiro
agrônomo DR. JOAO FRANCISCO MATTOS. de famí-

'

lia gaúcha e agora radícado em Videira, neste Estado.

x x x x

MEU QUERIDO AVO FREDERICO

Hoje, 13 de julho de 1974, em que vemos

passar o CENTENARIO de teu nasctmento, vi
mos prestar, através destas singelas palavras,
uma justa homenagem ao teu honrado e sau

doso nome.

Também hoje, em Lorena, Estado de São Pau
lo, ocorrerá o enlace da jovem canoínhense, MARIA
EL1ZABETH STOCKLER PINTO, Ulha do casal José
Stoekler Pinto e senhor,!\' Maria' Bojarski 8tockler
Rínto, com o jovem JOAO CARLOS, filho do casal \

Arg�miro Barca e senhora NiçJa Bacaríça Barca.

Aos nubentes e familiares, cumprimentos e .

votos de felicidades do Correio do Norte.
.

\'

de
J.
Nascimento
KOHLER

de

dade, do entusiasmo, do patriotismo - virtudes
que nos legaste pelo teu caráter e hombridade
deuodados - nós te veneramos e agradecemos.

Vovô FREDERICO - apenas, o "amigo
ou o compadre FRITZ" para o povo de Oanot
nhas e de muitas outras plsges - 'nós te

homenageamos nesta data, entre preces de

gratidão e reconhecimento pelo muito que
fizeste, pelo teu exemplo e amor que a todos
nós. dedicaste. '

.

Foste abenço,ado em teus 84 anos d� vida,
deixando uma legião de amigos. Foste feliz com

teus filhos, convtvendo com alegria com todos
que awaste e que te amaram, deíxando-nos o

teu espirita alegre, tua mente vivaz,' teus
sábios 'ensínamentos, tua agilidade, mesmo nos

teus .maís avançados anQ_S!

Vovô Frederico, recebe .hoje, como sempre,
o posso carinho, honra e gratidão!

.

Que Deus �e recompense por tudo o que
tu foste e te cubra com infinitas glórias, que
mereceste pelo teu amor!

De uma de tuas netas,
ELEUSA Mi VOIGT SALFER
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CORREIO DO NORTE 20.07.1974

PREFEIT'UR A M UNICI-

f:��!!����c��;'c�����I
Inspetoria do Departamento de Caça e / Pesca
Calçamento.a paralelepípedo no Cemitério MUnicipal
Revestimento Serra do Lucinda 7

'

Revestimento :qia localidade de Imbuia (R v�/ao Toldo)Iluminação pública a mercúrio ,

Iluminação a mercúrio nas Praças La�ro Müller
e Osvaldo dei Oliveira I

Arborização 1as, ruas da cidade (L° ailO) ,

-- Extensão dos: cursos do MOBRAL (Gonvênio)
Extensão dos: serviços da CAFASq" (Convênio)

- Instalação da Gurda-Urbana Noturná (Convênío)
Calçamento a paralelepípedo do pátio' dá Prefeitura

Pevímentaçâo asfáltica de sete qua1dras I

Revestimento' estrada de Valinhos /

Instalação de britador em Valinhos (Dist. F. Schmidt)
Iluminação pública do Distrito de! Paula Pereira

Iluminação P?blica do Dist. de Marcílio Dias (Conv.)
D,estocament9 agrícola de 286 afqueires
Conservação Gie estradas municipais com construção
de novas pontes, pontilhões e boeiros com tubos

Ampliação da\ Escola do Alto da Tijuca
Incentivos industriais (doação de imóveis)
Aquisição de � tratores de esteira

Aquisição de � motoniveladoras "Huber-Warco"
Aquisição Retro-Escavadeira /'Poclaín"
Recuperação de todas as máquinas rodoviárias

Recuperação de\ caminhões-caçambas
Pa vímentação a�fáltica nas 'Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira ,

,

Computação de dados eletrônicos
Nova' Planta Cadastral
Novo Código Tributârío �

-- Aterro no Rio d'Areia de!Cima (Dist. Bela V; Toldo)
Revestimento da rua Alvíno Voigt
Revestimento da estrada do Parado,
"

'

�

- Alargamento' da estrada de Volta Grande (Distrito
de PaíIla Pereira)

- Obelisco na Praça Lauro Müller (Incentivo)
Sinalização da cidade c/instalação de Semáforos novos

Balízação dos logradouros públicos a acrílico

A.quisição de 4 novos caminhões caçambas
Abertura na rua Venezuela
Abertura da rua Barão do 'Rio Branco (prolongamento)
Obras' ero execução:'

- RededeAbastecimentod'AguafConv.c/Gçv. doEstado)
- Alargamento e abertura de aovas ruas nojo Esperança
Alargamento da rua São José e vicinais

- Muro de pedra na Praça Usura Müller
- Extensão da, iluminação. pública
- Construção .do Ginásio de Esportes e

- In�alação de britador em Santa Leocádia (Distrito
de Paula Pereira] ,\

- Continuação da pavimentação! asfáltica da cidade
- Muro de. pedras na fachada do Cemitério Municipal
- Abertura de 1anais de drenage� no Campo d'Agua V.
Pontes de concreto sobre o r�q Agua Verde (duas)
Escola de aLvenaria em Barra Mansa (Dist. Pinheiros)

- Escola de alvenaria em Lageado (Dist. Felipe Schrnidt)
- Destacamento agrícola "

\

- Re.vesti�t�nto em �nta Gorda (lpist: .Paula Pereira)
- LaboratoflOde sementes de batatas qertIflcadas(Incent)
- Co�strução do Canoinhas Palace \Hotel (Incentivo)
- Cq�stnJç�o de :ponte

.

na divisa \Irineópolis-Canoi-

nhastfonVêniO) �
-: 'Caos rvação das rodovias municipais
- Con� r.da estrada de Taquarizal-nova� pontes e boeiros
Coq,strução da Garagem da Prefeitura .

Cojístrução da fábrica de tubos de V,50 .

,

'

RtÍvestimento 'e alargam,ento da Colqnia Ouro Ver

dUDistrito de Bela Vista do Toldo) \
- Iluminação pública da rua Alvíno VoígtfCampo Agua V.)
- Abertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke

Eotocó�ias1
Em a�egUndos. você' tira FOTOCO.
PIAS, 'da qual�f�q�mento, jornaí$ ou

livros, no;CART,O-RIO-O,O REGISTRO
C I V I'" de NEREIDA C. COFrrE-;-.oo edifício

do FORUM �esta cidade.�,

8.eramãr1erra�lana�em
Rua Paula Pereira'

_
N. 378 FUNDOS

Declaração
Declaramos que foi extra

viado o Certificado de Proprie
dade nO 3073g0, do caminhão
marca Ford F�600, ano de

fabricação· 1972, cor verde
selva.chassísn. K62UA-773863,
placa, DA-0:770, de nossa pro
priedade.
Fica, 'o mesmo sem eféito,

por tersído requerido 2.8 via.

Canoinhas, ,02 de julho de 1974.

IJHlíístria e Vom. Irmios Zugman S.4.
Isaac ZugmGD
Diretor Gerente, ,

2 '

Serviços de aterros de qualquer natureza.
.....

'

.

Caminhões-Basculantes para qualquer tipo de' frete.

Trator, Escava-Carregador.
Aceita-se serviços fora do Município.

/florado: das 9' às 12 horas e das 14 às 11 horas ..

Movim�nto Brdsileiro de Alfa'betização - MOBRAL

1974, Ano da Erradicação do Analfabetismo

no Estado de Santa Catarina.

PARTICIPE!

MerhyJSeleme & (ia. Ltda.
Rua Pc3ula Pereira, 735 - TeleJone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 - Canoinhas
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Notícias de
/

Prefeito Odilon Davet
Lamentável e fatal acidente auto,

mobilfstico, ocorrido dia 8 do cor

rente no município de Major Vieira,
veio ,tirar tragicamente a vida do
Prefeito daquele município, senhor
Odilon .Davet, Viajava em sua com- Elcreveu:
panhia o sr. Claudio Oadottl, Jarma- Esmeraldiuo II. Almeida
cêutíeo e Vereador da Câmara Mu-
nicipal, que também sofreu ferimen-

tos, tendo sido conduzido para Curitiba onde ftcou internado, eontudo seu
estado não inspirava maiores cuidados. O fato não só consternou a popu
lação local, como também, toda a região norte catarínense. Seu sepulta
mento realizou-se no dia seguínte com grande aeompanhemento, onde
eçmpareeeram todos os Prefeitos da região, Deputado Federal Aroldo
Carvalho, Deputado E_tadual Benedito Therézio de Carvalho Netto, Dr.
José Geraldo Batista, MM. Juiz de Direito da Comarca de Canolnhas, In
clusive autoridades civis e eclesiásticas procedentes de outros municípios
que foram Ievar o seu ültímo adeus àquele operoso Prefeito, grande e

sincero amigo que desapareceu no posto a que foi eaeolhído, trabalhando
para o engrandecimento de seu município e bem estar do eeus munícípes,
Que 1\ paz do Senhor esteja com ele.

Oeputádos Aroldo. e Therézio em Papanduva
Estiveram em Papanduva dia 9 do corrente, o Deputado Federal

Dr, Aroldo G. de Carvalho e o Deputado Estadual Benedito Therézio de
Carvalho Netto. A finalidade da rápilta visita à nOSRa cidade foi de rever

amigos e correligionários, inclusive de pa.rticipar a todos 8S pretenções de
ambos de concorrerem ao próximo pleito eleitoral, de novembro. Dr.
Aroldo' com seu propósito de se reeleger para a Câmara Federal e Dep.
T!::.erézlo para a ABsembléla Legislativa do Estado. Aos ilustres parlamen-

, tares foi oferecido um jantar na aprazível Churrascaria Lá Gaucha. Parti
ciparam do [antar amigos e' correligionários doá municípios vizinhos que
vieram prestigiar os ilustres parlamentares que reais eervtcos têm pres
tados, não só na regíão norte catarinense, mas também em todo o

Estado Barriga-Verde.

Benta Gonçalves, Rainha do Mobral
, Benta Gonç8Ive_, 18 anos. foi eleita a Rainha do Mobral de Barra.

Velha. Da, Maria da Glória Benvenuttl, coordenadora do Curso naquele
município, já organizou 12 postos com quase 500 alunos, ínclusíve uma

'senhora de 80 anos, aproximadamente. A festa contou com a presença do
presidente do Mobral em Santa Catarina; do Prefeito de Barra Velha. Ademar
José dos Passos e do presidente �

da Câmara Municipal, Arthur Negrl.
(Entrelinhas) Vamos também prestigiar o Mobral de Pepanduva. v

Discos Voadores voltaram
Um fazendeiro residente em Curitiba, Celso do Amaral, garante

que viu dois discos voadores em Itararé, Batado .de São Paulo. onde é
proprietário de extensa faixa de terra. Em forma oval, emitindo uma

estranha luz verde, 08 aparelhos foram observados por ele de uma dis
tância de aproximadamente 100 metros, Aconteceu quando se deslocava
de sua fazenda para Itararé, por volta das 22 horas, dirigindo um automó
vel. Durante cinco minutos; os chamados objetos voadores não identificados
permaneceram parados, a uma pequena distância do solo. desaparendo
depois em vertiginosa velocidade. Ao avistar os'discos voadores, Celso,
que h�via parado o carro, não conseguiu acionàr o motor, que na ,sua·

opinião, parecia estar sofrendo uma Interferência misteriosa. Disse ainda
o fllzendeiro que, habitualmente, o gado, à noite} fica parado nos campos
e até pela estrada, prejudicando inclusive o tráfego de veículos. Naquela
noite, porém o rebanho estava agitado e não se via nenhum animal no
caminho. "Havia no ar uma espécie de cUma de tensão, no momento da'
ocorrência. Pensei até que ia'morrer, pois o meu coração pessou a bater
descempasadameate. Com o desaparecimento dos olijetos, tudo voltou aC)
normal. Celso do Amaral mora há muitos anos em Curitiba, é considerado
um homem de muito equillbrlo emocional e repete sempre a -mesma
versão a respeito do acontecido, levado ao conhecimento das autoeídadea
de Itararé. lGazeta do Povo)

.

Nova Linha de Onibus brevemente
"', Segundo Informações mantidas com o Fiscal do DBR, responsável

pelo trecho que abrange o município de Papanduvá, brevemente estará
circulàndo uni ônibus 'que fará o percursQ de certo trecho, partiMo de
Monte Castelo ou Papandun. e fará o trajeto a Iracema, ItalópoUs e Mafra,
retornará' no mesmo dia ao ponto de partida. A Empresa Rodoviária ainda·
não foi éScolhida. dependendo de concorrência que será entre a REAL e

REUNIDAS, uma das duas manterá a permanência da linha .. em consonân
cia com o DNER, que dará a última palavra no caso. Assim nosso muni
cípio terá mais um meio de locomoção, já que semente a REAL não mail
poderá atender a contento o grande número de uluários q\le se _ervem
da mencionada empre_a coletiva; ,

,

'

Passarela da Sociedade
lo-

Dia 20, hoje, éomemorando. idade nova o .garoto Dlno José. filho
do casal Dr. Paulo (Tereza l Camargo, residente em Curitiba, ele Diretor
do Canal 12. O Dino receberá seus coleguinhas em su'a residência onde
serão recepcionado_. '

* Dia 22 do corrente completará mais um ano de sua feliz existê�cla a'
Sra. Dona BeUnã, de Oliveira Corl'eia, virtuosa esposa do sr. José Antonio
Correia. Agente dos Corl'eios desta cidade. A data -tão significativa para
a grande faroma será festivamente comemorada.
* Dia 23 do fluente estará festejando niver a srta. Solange Machado,

'

dileta filha do casal sr, Heitor (Terezinha) Machado, ele Exator do Tesou- .

ro. do Estado. As feUc�tações para a distinta aniversariante estarão
pontificandQ em alta rotaçãó. .

* Dia 25 do corrente qt:Íem estará colhendo mais uma flor no alegre
jardim de sua vida é a srta. Cleunice. prendada filha do cassl sr. Manoel
(Maria Adelina) Furtado. ele do alto comércio local. A jovem guarda lá
'estará para as felicitações e alegria da festiva data. "

* Dia 26 do' corrente quem estará festejando idade nova é o sr. Rogério
MarqueR, 'MO. Juiz de Paz local. Cidadão qu� muitos serviços já prestou
ao município, estimado por todos, 'la sua memorável data nataUcia "rece
b�rá por certo as mais justas e'· merecidas manifestações de amizade de
seU8amigos.' )

A .coluna se associa às manifestações de júbilo, desejando a
todos os aniversariante. saúde, paz e felicJdades. .

sobre
de
Rela-

Curso
Técnicas

Vendas
ções

e

Humanas.
A ASSOCIAÇÃO COMER�

CIAL E INDUSTRIAL DE
CANOINHAS, comunica 80S S�Ug
associados e a quem interessar

.

possa que se encontram abertas
a8 inscrições para o Curso sobre
T'ECNIC A S DE VENDAS E
RELACOES HUMANAS, a ser

tmnietrado pelo Prof. EDGAR
SCHüTZ, que ,procede do Rio
Grande do Sul, com estagio na

All!m8nna e rt'g\Eotrado no Mi·
nístério da Educação e Cultues ..

O referido curso realizar- se-á
no período de 23 de julho a

IOde" agosto do corrente ano,
em sua sede, eita na Travess9
15 de Novembro n.- 196, esq
COlÍl 12 de Setembro �ao lado
da Matriz Cristo Rei�.

.

Para tanto. solicita aos senho
res Diretores de, Empres88 e

lojas em geral, dispensarem seus

funcionários por 2 horas dtártes,
afim de que possam participar
do referido curso, o que sem

dúvidas, vh'á em beneficio da

própria' orgsnizOlção.
A TAXA de Cr$ 70,00 será

cobrada do pertíelps'nte. ou 'U8

. empresa 00 ato da INSCRIÇAo,
estando Incluída ná referida
taxa o material necessário, In
clusive 8. apostilas.
NOTA:, será confertdo Certi·

ficado de Participação e aproo
veitamento 808 participantes do
referido curso,

Edital de Convoca
ção para· 'Recepção
do Cartão C. 6. ,c.
o Cbef� do PÔitO da R@ceite

Federal em Canornhas, CONVO·
CA os interessados 8 compare
cer a esta RepertiçAo a fira de
receber os «Csrtões do c.c.c.,
correepondentes as fíchss

"

en

tregues no decorrer do mês d@

setembroj73 li ebril/74, mediante
a apresentaeio da via em seuDoder.
Avisa, cutrossim, que ft-f"ri

da. fichas perderlo lIua vslidade
8 partir do trigésimo dia, con

ta10 da public8çAo do presente.
Canoinbas, 17 dE: ju'lho de 1974.

'ranclsoo Zaziskl • chl!fe
matricula 1.621.148

'PARIP SICOL081A
Telepatia?
Clarividência?
Precognição?
Sonambolismo?

,t a PARAPSICOLOGIA
{que explicará a . você estes
\
fenômenos que existem em

sua mente.

'i'A G U A � DE ...

Lêial' Al1sine! Divulguel

UH POR SEMANA· MENTIRA: Dizer meutir�s é a úDica arte de baixa capa. Correio do Nortecidade e o único refúgio do. caDalha.. •• (Lord Chesterfield)

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.rrrrrrr�r
leo

'

.. ,�

t· �.º-s,esso==�-�-eesenvõl'viJneh�õ���M'oüvação��----::t
t Prefeitura Mu'nicipal de Canoinhas �
� .' ,�
��������������������������������������

,----------------------_....,

Cine Ver a Cruz (O cinema do povo)
HOJE, a. 20 hora•• een_ura 14 ano. - programa duplo \

1. filme: Homens que 560

1ras. Um filme de suspense, •..

2.0 filme. Jerry Levys, na maior comédia de to os os tempos
O Terror das Mulher s

AMANHÃ" à. 15,30 borae - cen.ura livreI- em matinê
, "

�omens que
.

s6.o Pfras
em duaa ee..�e.: a. 19 e 21 hora. -/ een.ura 14 ano.

Beni\, Vindo Espírito!Santo., '

,

Espirito Santo ... "'flais temível justicejto de todo o western

E�te filme repr�a segunda e terça/feira, a8 20 horas,
. \ ..'

DIA 24, 48. feira .\•• 20 hora. 7' cen.ura 14 ano.

, HOQleD�. que s,o Feras
Homens ·transformaqcs em fer�:B para lutar e vencer.

DIA %5, 5a. feira .' •• ��O hora,' - e.en.ura 18 8no.

"Se••\o da. /Moçaa" ,

OS SÁDICOS cJ Mlcael, PignatelU e Edda Di Be
neuetto. Um filme l\al�no de amor e paixão.

Este filme reprisa à,:6tta feira a8 20 horas.
/,\

Cine Juhileuo t�nçador de sucessos

HOJE, •• 20 hora. -g' (len.ur�', 14 8nOa

A CRI;&TA DO': DIABO
e] Beklm Flhmiu e ,RIchard Cren',,�. �les o seguiram

até o. inferno 89 pafa ter 8 cl;l,\n::e de metá-lo.
,

/

AMANHA, aa 15.39 hora., em vé_pe...1 - úniea esibicio
Jerry L,,..vys em,: O Terror da� Mulheres

A maio! comédia de todos os "empos. ;

em dua. _ea.õ�': aa 19 e 21 hora. - �n.ura 14 ano.

A, CRISTA DO DIA�O
E"te filme ��prisa sf'guoria e terça ft;ira ., 20 horas.

Dia 24, 4a. 'eira. a. 20 horaa - cen_ura r� ano.

EVA A SENDA DO AMO.
. Um, fUme sobre educeção sexual, \

Toda a vtrdad",. sem máscera ou meíse palavra" sobre
o sexo e a mulher de h, je. Veçbs prevenido •.. .: este é

\ um filme �cor8joso mesmo.

Este filme reprtse quinta e sexta feira as 20 horas,

o Cinema ainda ê o melhore.maislcesslvel dlfertimento!
Vá sempre e leve sens filhos!

, I

CAMPANHA DOS 25 MIL· ELEITORES

C\ANOl/NH�S
.

�RECISA f4 VOC;f
\ '

\.
'\
\

<

�
z

..
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CORREIO tJO NORTE 20.07·1974

Associação Comercial e Índustrisl de Canoinh;s Registro
Maria Uba de Andrade, Escrevente gldos pelo Código Civil art. tll.Q._8.e

1 Juraméntada do Cartório do Registro alguém tiver conheeímente dé'exístlr
Ciyll do Município de Três Barras, algum tmpedímento legal, acuse-o
Comarca de Oanoínhes, Bstado de .para Iln&'de direito.Santa Catarina .

.r"
, .....

Faz saber que pretendemcasan,

:;--�----------------_.====='=.�Alfride'. Corrêa e Tereza de tará:
Ele, natural deste Istado, nascido Movimento Brasileiro de Alfabetização I
em Três Barras, no dia 30- de abril
de 19.!7; carpinteiro, solteiro, domi- Aciliado e residente em ,Três Barras; Serviço,s de Supervisão de rsa-Mobral
filho de Joaquim Corrêa e de -dona _

Anna Maria de Jesus, falecida, ele
domiciliado e resíãente em lugar
ignorado. Ela; natural' do Paraná,
nascida em São Mateus do Sul, 00
'dia 26 de maio de 1936; solteira,
domiciliada e residente em Três
Barras; filha dê Leopoldina de Lara,
domíollíáda e lresldente em Mun. de
&80 Mateus do Sul, Pr.

,

,I
, .'

Pernando dê Lima e Leony B088Di
de Almeida. Ele, natural deste �sta
do, nascidct em Oanoínhas, no dia
04 de março de 1'954; pedreiro, sol
teiro, domiciliado e residente em
Três Barras; filho de OzorlQ de Lima
e de dona Maria de 'Souza Uma,
domiciliadqs e residentes em Três
Barras. Ela, natural do Estado do
Paraná, naseída em Antonio Olinto,
no dia 09.�e junh;o de 1956; domés
tica, solteira, domiciliada e residente
em Três ;Barras; filha de Claudio
Barbosa de Almeida e de dona 'I'ecla
Petreça de \.\Imelda, falecida, ele do
miciliado e"residente n município.
Apresentaram os documentos exl-

Assembléia G e r a I ,O r d i n á ri a

Convocaçãó
De acordo com os. artigos 33 e 34 dos. Estatutos Sociais,

ficam convidados os !ls!lociado8 da Associs'CAo Comercial e Indus-
,

trtal de Canoínhas, para à Assembléia G(I!r;al Ordinária, a reali-.
zsr-se em sua sede ,itB na Travessa Hercíílo Luz. 19t: • Esqúina
com 12 de Setembro Eao lado da MatriZ), no próximo dia 29 de
julho de 1974, às 20 hOrBS em. primeira convocacão. Parllgnfo
único: A Assembléia constítutr-se- la com a presença de 51"/0 dos
associados e na falta de numero legal, lnstalar-se-á meie hora
depois, em segunda convocação, deltbersndo com qualquer
número dei sôctcs presentes.

o R O'EM': O O' O I A I:

1.° � Prestação de Contas, _

2.° - Relatórto das atividades desenvolvidas no período por sua
Dtretorla, -.-:

_'

,3 o
- Eleição da nnv&"'OlretorI8, Conselho Consultivo e Consultor
Jurijlco.' ,./

.

NOTA: As chsijlÍ8 doe candidatos, deverão ser 8pre8�ntlld88 à
Secret_8'ria .para o devido registro, atá o dia 26/07/74, à�
17 h,dras, devendo as mesmss conterem o. "De acordo"
de Iodos os crmdidetos inscritos.

--;

çioinhu, 4 de julho de 1974.

2 Ass. Oldemar Mussl - Presídente

C i V i I - EDITAIS
- �"f'rês Etarras,··06.d, julaQ. de 1974.

I -"
�

Maria Uba d� -A�e
Escrevente Juramentada

CONVITE
:'

_"

A Comissão Munícípal .d{) Mobral de Canoinhas
tem li grata 'satisfação de éonvídar V. Sa. e Exma.
Família para o grandioso' Baile que. fará realizar dia
27 de julho de 1974,

-'

na Sociedade Esportiva· São
Bernardo de Marcílío Dias com início às 22 horas.

'

�".,� �

Nesta ocasião será eleita e coroada a MAIS
BELA MOBRALENSE.

;!}. '

Pelo .éomparecímento agradece à Comissão' Mu-
nicipal,.áó Mobral.

�Á� mesas estarão à venda no Posto da Comissão
dJ;Y Mobral.' no prédio da antiga BIC.

..
'

R E. V-E N Ii E O O R P ,A R .4.. T O DON O R T t: C A T A R I N E N S E:
!

I

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.
{

.

Rua Frei .1"lenandro Kamps, 606 - Telefone, 140 - CA N O I N H A S - S_ C_ .

Concurso de Admissao à' Escola de
Aprendlzes.Marlnheiros de Santa 'Catarina

PEQUENO' '(JAL�N�AklO .' 1974

Inscrições: De 1 a 31/8/74
ldades: Para os nascidos de 1/9/55 a 31/12/518
Provas: Em data a ser informada. oportunamente
Escolarfdeder É preciso que o candidato tenha

-, .o curso primário completo, não
havendo necessidade de comprovante

Taxa de Inscrição: 1% do salário .mínímo
fixado par� o Estado da Guanabara.

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
Departamento de Administração Escolar

R io de Janeiro
,

.

- Est�do da Guanabara I

Melhores informações na Secretaria: da
Prefeitura Municipal.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

Cirurgiã ,Dentista
,

c I C OOS589159/DEP �,""".",:r-::��#<�
Clínica dentârta de senhoras e ct!aQCâlí.

I ._�
.

E$.pe-cfãtrzação em Odontopédíatrta.
d _,--:-'

Hora marca 8 �v_,
�Ptií'� tauro MiiIlel', 494. - FODe; 369 .

FOTOCÓPIAS X.ERº�
Serviço i�ltaDtâneo, e pe.!:Jei-tó�"":Y""" "

,

.,;J'.. :---:;�"-.r�'.'

I.Jost"àração modeeníssima,
p'!l'�":""""'�� ,

PrQcu!:jy"'íÍo escritório de. Derby 'Carlos

�ann,
_

na Praça Lauro Müller, ,2"51
CANOINHAS S�nta Catarfna

"

..

Porcelana' Schmidt
_,

.Jogos de' Café e Jantar
_

.t'
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CORREIO DO NORTE

Juízo de Direito da Comarca d. Canoinhas - S. Catarina

Juizo Civel

Edital de Citação com o prazo de 30 (trinta) dias
o Doutor JOSE GERALDO BA ..

-TISTA, Juiz de Direito da Comar
ca de Cenoinhee, El1tado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todoa quantos
o presente Edital virem ou dele
conheeimeoto tiverem. que, ,por
parte de lapolelo loreira, bra ..

sileiro, leiteiro, operário, residente
e domiciliado no bairro Alto des
Palmeiral, nesta cidade de CaDoi
Ilhal, S. C., foi requerido n08 autoe
da ação de ueucapião autuado sob
nO 6.033. que, ae proeesse per este
Juízo e pelo Cart6rio do Cível,. o
domínio de um terreno urbano.
sito nesta cidade, DO bairro
Alto daI, Palmeiral, com, a

área de 4.485 m2;, lendo que a

área útil é apenas 3.605 m2, eis

que eatá projetada a paslagem de
uma rua pelo mesmo; com 8s se

guintes confronteções: «por um

'lado com terras de Antonio de Sou
za 'Catita; por outro com ditaI de

1

Jacó,
ASSEMBLEIA

EDITAL

João (araro
20.07.1974

& (ia. /5/A'
DE

G ERA L EX'T RA O R O I N Á R I A

CONVOCAÇAO

Francisco Cararo
Diretor 1

aproveitamentos de Fundos para
Aumento de Capital, Saldo a dispo
sição da Assembléia P. Fundo de
Correção Monetária.

Canoinhas, 03 de julho de 1974.

, Natálio AlveB; per outro. com ditaa
do Loteamento 'de Erico Sehin
dler e por outro lado com urraI'
do Loteamento de Pedro Alvee
'Vieira». Feit8 8 jU9tificação da'

pOIBe, foi a mesma julgada em

data de" 'i.6/06/14. às fia. 9 doe
referidoB autos, E, para que che
gue a notícia a todos, intereesadoe
incertos e nlo sabidos e ninguêm
ignorar pOB8a, mandou' o MM.
Juiz. expedir o presente Edital,
que será publicado e f.\f'xado �o
lugar de costume. a fim de que
todos querendo, contr:stem o pe
dido 00 prazo de 15 diae, Dado
e passsdo oeata cidade de Canoi
nhas, Elitaçto de Saota Catarinll,
aOI viote e lete (27) dias do mê.
de junhe de mil, of')ve�ento!l e

.

fietenta e quatro (1974)" Eu, Zaideo
B. Seleme, Elcrivão, o' subscrevi.

Ficam convocados os senhores acio
nistas desta Sociedade co-m sede na Rua
Cel. Albuquerque n." 936, em Canoínhas-

. SC, para a Assembléia Geral Extraordi
nária, a realizar-se no dia 18 de agosto
de 1974,' às 10 horas, no escritório da

índústria, para deliberarem sobre a seguinte
o.a.n E l� DO D I A:

1.0 - Effevação do Capital Social, com

j Associação Comercial e Industrial de Canoinhas
Precisa-se de Contador 5 ENHO R E 5com prática.
Bom salárío.

�::/Ti�tar no FRICASA, fone 3,90

Contador

MADEIREIROS
:,....

..«

José Oeraldo Batlstl
Jj1iz d� Direito

Atenção,,-
Em atenção ao expedíente que a Associação ce

mereial e Industrial de Canoínhas recebeu do r.B.D.F.,
sob o nO 54/74, vem cíentífícar a quem interessar possa,
que os indivíduos; .Paulo Afonso da Silveira e Amadeu
Vieira da Sílvarnão são funcionários do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal e nem estão autoriza
dos a executar nenhum serviço para o I.BD.F., inclusive

�d<f' a reflorestamento através de empresas.

Canoinhas, julh� de 1974.

1

, QuemconsertaumFusc�em
"q__ualqu�rpqrta,perde�sd!rettos,
.' "'" Odinheiro e a paClenCla.'

Manon & ·Cia.

Traga seu Volks\yagen
à nossa oficina, onde 'Seus
direitos, seu dinheiro e' sua
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 equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

seu dinheiro.
E damos garantia 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.
Revendedor Au.torizado
Volkswagen é segurança,

�.
i'

'Rua Vidal

CANQINHAS
Ramos� 11·95

SANTA' CATARINA
Revendedor
AutOrizado

-ass. A- DIRETORIA

Materi�1 escolar e de

escritório você encon

tra na loja de

Impressora Ouro Verde

"p eleitora
II icipal'de
CaD ·nbas

, .

Êpocade pa amentodo Im

posto Terri orial Urbano
e Predial pa o exercfcio
de 1974, Prefeitura
Municipal CaD(�inhas

Ficou prorrog do para o,
mês de julho d corrente

ano, a l.a prestaç o do im

posto Prediál e

sem multa.

a) Mês de julho - 1 ° e 2.0
Trimestres do 1 posto

Predial e Territorial rbano;
b) Mês de setembro - 3.0

,

Trimestre;
c) Mês de novembro

Trimestre.

OBS.: Os contribuintes \
ue

.
.pagarem no mês j deJulho o total do imposto m

, .

t
- \

uma umca pres açao, go .a-

rão da bcnífícação de 1 %
(dez por cento).' I

Canoinhas, 28/junho/197

Ivilásio Coelho
Encar. do Setor de Tributação
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m J m

�. Este é o mês da troca. em �
m MERHY SELEME G. elA. LTDA. ,�
ce ME R H Y S E L E ME' recebe o seu carro, seja qual fôr a m
m . m
ce marca ou o ano como entrada, e você sai dirigindo o seu &D

� QODGE «O KM». ,Você terá apenas que .optar entre m
ce o DODGE 1800 «SE», ao DODGE CHARGER R/T o.que &II

� mais lhe agradar. E, o restante, deixamos. para você �
ce fazer as condições de pagamento. m
,ce Aproveite o MÊS DA TROCA que MERHY SELEME lhe proporciona. m

vimento do Estrado de Santa , ae m
Catarina- Depósitos de Diversas' ce Apenas queremos vê·ro desfrutar as delicias da vida num DODGE «O KM». m

'

Origens, no Banco do Estadoce'
.

mde Santa Catarl'na S: A.
ue MERHY SELEME � elA. LTOA.

.

m
ar��!igl�O 3��!ica_s� a�:P�:!�n�i� m Revendedor Autorizado CHRYSLER DO BRASIL \ mvos Fisceis já colocados à conta f'!ri:l �ua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 'e 366 - Canolnhas ...SC tift .'
do FUNDESC. WQ, I:U

iJEii!U5E.ii!jlji5�i.:jl';ji;jrJ��llaliJ�t;ifjiSaffi!ifji5t;j�t;jEiel:j��fjfj

A Associacão Comercial e In
dustrial de Canoinhos recebeu
e, para conhecímento de quem
interessar possa, transcreve
abaixo a Circular n.o 08/74
expedida pelo Centro das Indús
trlas do Estado de Santa Catarina.
REF.: FUNDESC
O Govérnador do Estado de

Santa' Catarina.

Faço, saber a todos os habi
tantes deste Estado que a As
sembléia Legislativa decreta e

- Artigo 4.° - Esta Lei entra

eu sanciono a seguinte Lei: em vigor na data da sua publí-
\ esção, revogadás 8S disposições

Artigo LO - O inciso III'do em contrário..
artigo 6.0 da' Lei n.? 4.225, -de'
18 de outubro de 196,8 fica
assim alterado:

I I I - "Ao contribuinte serà
licito, spôs completado o limite
minimo de opção (Cr$ 5.000,0(1),
o prazo de ff (sei8� meses para.
a escolha do projeto aprovado
pelo Conselho' Administrativo
do FUNDESC.

Aviso da ACIC
Artigo 2.° - Os créditos re

sultantes da desistência da es

colha do projeto serão revertrdoa
à conta do Fundo de- Desenvol-

Palácio do Governo, em

Florianópolls".
,

'-

Atendos8r:r.ente

asso Vitor F. Moritz
1.° Secretário

asso Valmir 080i -de Espiodola
Secretário Executivo

SEM,AN A
ANivERSARIAM.SE_

, Hoje: a sra. dona Adélia
esposa do �". Orlando Nas
cimento; o sr. Elias Sconhetzki;
o jovem Fernando Seleme.

Amanhã: o sr, Waldomiro
Schulka; a senhorita Imelda
Watzko; o jovem Roberto
Brauhar dt.

. Dia 22: o senhor Rodolto
Bolaut; a menina Marilda,
filha do sr. Paulo Neuburge«;
O menino Walmor Enio filho
do' sr. Waldomiro Nouack.

Dia 23: a sra. dona Rosa
esposa ao sr. lthaas Seleme,
residente em Curitiba; o sr,

Argos. Treoisani.
'

Dia 24:' os srs.: Ludovico

Dambroski e João Silveira; a
srta. Rosângela Dirschnobei;
o jovem Luiz César Rutes.

"

Dia 25.� o senhor Rw.bens
Stulzer; os jovens: IngIJ Rol!
Todt e Leomar Reinert.
Dia 26: a sra. dona Ana

esposa do sr. Nicolau Burgardt;
O jovem Guida (Iitmar Michel.,
Aos aniuersariantes envia

mos nossos cumprimentos.

NOTAS
A Comunidade Ev.ingélica

instalou né Praça Lauro Müller,
.

o Bazar d05 Cacarecos, com o

ôbjetlvo de angariar fundos
p�ra a construção de nova

Igreja e a inlciativà vem obten-
do pleno êxito.

'

x x x

Vem aí, domingo próximo, 8

já 'tradicioDal Futa de São
Cristóvão, no bairro São Crís
-tôvão, com um bem elaborado
programa e muitos atrativos,
finalizando com a Procissão dos
Motoristas.

x x x

Passou alguns di�as entre nós
o sr. Basilio 'Humenhuk, agora
residente em Camboriú.

x x X

El'lgenheiro agrônomo' j_aponês
dr. Linzo Sukuri, instalou-se
em Paula Pereira e também vai
se dedícar ao plantio, de batata.

x x x

Um grupo de Rio do Sul em
estudos pera tl i9talação de
uma fábrica de massas em nosea

cidade. Os primeiros contatos a

respeito já foram mantidos com

o Prefeito Alfredo de Oliveira
Gsrcíndo.

'

x x x

Hoje a S B O abrir' seus se

Iões, para o aounciado Baile da
Saudade que sempre é sucesso

garantido, so som da BANDA
DO CANECAO.

lízado hoje, em virtude de
desastre automobilístico sofrido
pela sua noiva. 4.8 _feira última
em São Paulo.

x x x

A fat;n1lia dr. Zaide� Emilhmo
Seleme, em féria!!, seguiu para,
os Estados Uoidos,-com retorno

previsto para o fim do mês.

Impressora Q. Verde
NECESSITA
Impressor ou Tipógrafo.
Informações na Rua Paula

Pereira, 765.
\

Já de retorno de Curitiba,
eompletamente restabelecído, pa
ra alegria de todos, o senhor
Wiegando Wiese.

.

x x x

Segundo Informes, voltará a

circular, o nosso colega Barriga
Verde, decâno da Imprensa lo
cal, agora sob nova direção.

x x x

Será inauguraria hoje em

Diadema; grande São Paulo. a

Loja Elu Ltda., sob a direção
.d08 ,

SÓCi08j . Eliana Zipperer e

Luiz Miguel Novo. Gratos pelo
convite, e lá estaremos re

presentados.
x x x

Os casais Leopoldo Fallgatter
e esposa e Adolfo Hédler e_

esposa, numa excursão de tu
rismo até Bresilla, com retorno
previsto para o fim do mês.

x x x

Pela Taça Governador Co
lombo Machado Salles, 'o Sante'
Cruz aproximou-se mais 'da
almejada classificaCão, ao empa
ta.r com o São Bernardo, do

mingo -último, em Marcflio Dias,
pelo escore de 2 a 2 e revez

sofrido pelo Pery, em Rio Ne

grtnho, frente ao' Continental,
pelo marcador de 2 a 1.

E amanhã, no Municipal, te
remos Botafogo e Continental,
quando 'as cotsas vão se escla
recer melhor ai�da. Vamos todos
cooperar, comparecendo a08 es

tédios.

, x x x

Transferido. sme-díe, o casa

mento do nosso 'amigo Paulo
Murakani, que deveria ser rea-

Lãs de Carneiro
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lavada e disfiada, pronta para fazer cobertor.

�elhor informação com NAlléISO BARrNICK.
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