
Terça fei ra próxima, dia 6,
I

da Ba, zona, por determinação
atendendo hoje, sábado,

domingo,

Ú Itimo prazo
do MM.

I

para
Juiz

.

alistamento eleitoral. O Cartório
,

de facilitar .os trabalhos, estará

amanhã,nos

somente
períodos,

parte da

o novo

e afim

peladois manhã e à tarde e

manhã, até às 12, horas.

=====Impressôes coIbidas pelo caminbo ,,;=======7,

na

LIVROS
Enéas Ai.6aná2io

Três livros, em especial, vêm marcando o ano literá
rio de 1974, no Brasil.

O "primeiro deles é, sem dúvida, "0 exorcista", de
autoria do Americano WILLIAM PETER BLATTY, publi
cado em nosso país em exelente tradução de Milton Pers-
80n, em edição .da editora Nova Fronteira" e que vem

batendo récord'es de vendagem. A celeuma que levantou
em programas de televisão a respeito do assunto muito
çontríbuiu para tal notoriedade.

É um romance muito bem construido, onde o autor,
nos capítulos iniciais, faz o preparo psicológico do leitor,
antes de ingressar no relato cru e brutal dos fatos fun
damentais da obra. Revela o escritor grande conhecimento
não apenas de Psicologia, mas também de Teologia" De
monologia e dos, textos bíblicos, que encaixa com grande
habilidade no contexto ficcional, sem parecer pedante
e seio tornar eansatíva a leitura.

A narrativa é daquelas que agarram o leitor, que
não consegue largá-la antes de ver o desfecho final, onde
o Inesperado se acentua com a libertação da vitima e o

padecimento da mais simpática figura dentre os persona
gens.

O segundo é o único románce ainda inédito do grande
ERNEST HEMIt\GWAY, cAs ilhas daCorrentev.Jgualmeú
te traduzido por Milton Persson e editado também pela
Nova Fronteira. É uma reunião de duas estórias escritas
sob os títúlos de eO Mar Quando Jovem" e «O Mar Quando
Ausente" não dadas a públtco em vida do autor. O livro
é, mais uma vez" como costumava ocorrer na obra, de
HEMINGWAY, uma demonstração de seu amor ao Caríbe,
ao mar, aos homens a elelígados, humildes, ou não, artistas,
sempre, quer pelas obras, quer pelos sentimentos. <Uma
história cheia de ação, de solidão, com o mesmo humor e
qualidade de tudo que ele escreveu", como afirmou MARY
HEMINGWAY. O últlmn.por fim é eSolo de clarineta»,
primeiro volume das memórias do nosso ÉRICO VERÍS
SIMO, lançado pela .Editora Globo. Já se observou que
nada existe tão falso como isso de escrever livros de
memórías, pois que nem Santo Agostinho ou Kropotkine
escapam ao perigo das poses e dos gestos pelos quais
desejam ser vistos no futuro. Por isso, certamente, adver
te, o memorialista que é «uma história de quase romance,
mas que vai contada com a maior franqueza", sem a

.Intenção de «formar um documento histórico."

Não obstante taísafírmatlvaa, o livro é muito interes
sante para quem gosta de reconstituir uma época, além
de mostrar como é difícil, cansativa e cheia de tropeços
a carreira de um escritor desejoso de constante aprimo
ramento. Nessa obra mestre ERICO mostra claramente
que, continua em ascenção.
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Cor.oado ': de êxito
de- . Produtividade

O'

do
Concurso
Milho

A Secretaria da' Agricultura do
Estado. cr í.ou , como maior incentivo à
agr í.cul tura , o Concurso Estadua� de
Produtividade do Milh9.

O novo sistema foi implantado no

ano passado em nosso, mUlÜcípiO. com o
maior êxito. a t.ravés , .aqu

í

• da Comissão
Municipal do Conc�tso Estadual de Pro
dutividade do Mi'lho. espeod.aLmen t e ins
tituída. sob a p'residência do' Vice
Prefei to. dr. Paulo Eduar-do Rocha Faria.
também em colaboração com o Escritório
Regional e local da ACARESC. Cooperati
vas. Sindicatos. Comércio. Banco dó
Brasil e FRICASA�

Atendendo a campanha. foram inscri-�
tos os seguintes agricultores'do nosso'

município: AfonsoKnop._Antonio Cardoso.
Antonio Soares. Antonio Rincão. Albino
Ossowski. Bernardino Rodrigues. Boles-

" lau Wardenski. Darcy cava.Ihe
í

r o , Daniel
Dranka. Edmundo Pscbeidt. Eugenio da
Silva. Francisco Pereira de Lima. Gui
lherme Maximiano Schmiberge���Glaucio
Wagner. Hamilton Krauss. Joêé,< Max
Schmiberger, Joaquim Pad íLha , José Kunh ,

José dos Santos. Luiz Oliskovicz. Lou
renço Mattos Ribas. Mil ton Cerniak.
Mário DilI. Otto Todt. Pedro da Silva.
Pau l í.no F'í gur-a , Waldemar Gudas e War
demar Voigt.

As lavouras. todas dentro da téc
nica. tiveram a necessária assistência
da ACARESC e apresentou o seguinte
resultado:

1.° lugar: DarcyCavalheiro.deArroios.
com 7.218 kg ou 120.3 sacas. ha;

2.° lugar: Joaquim Padilha. Matão. com

6.710 kg ou 111.8 �acas. ha;
3.° lugar: Pedro da Silva. Sereia, com

6.610 kg ou 110.2 sacas. ha;
4.° lugar: Boleslau Wardenski. Salto

da Agua Verde. com 6.300 kg, ou

105 sacas, ha;
5.° lugar: Edmundo Pscheidt, Arroios.

com 6.120 kg ou 102 �acas, ha;
6.ct lugar: Eugenio da Silva. Sereia.

com 6.070 kg ou 101.2 s�cas. ha.

Tod(!)s os classificados receberam
prêmios pelo êxito apresentado. ofere
cidos pela Prefeitura Municipal, Fri
gorífico Canoinhas S. A., Cooperativa
Agropecuária. Sindicato dOS Trabalha
dores Rurais. Comercial Pedrassani
Ltda .• Sociedade Jndus t r í.aLe Comercial
Sicol e Banco do Brasil S. A. " entregues
em 'solenidade reallzada dia 25. quinta
feira. Dia do Colono, no recinto da
Câmara- Municipal. prestigiada pelas
autoridades locais.

'

Sem dúvida. de grande alcance a

iniciativa. eis que necessitamps plan
tar mais e melhor. produtos da a l ta
qualidade, pr

í

nc í.pa Imente o milho. a

fim de sustentar a inúmeras granjas de
suínos em formação no município e região
e destinada a fornecer matéria pr

í

maao

FRICASA. já em pleno funcionamento e

se' abastecendo com matéria prima de
outros cent ros , be,m dã s t.ant.as., .

Nóticiou

ECONOMIA
A Imprensa

COIP,ORTAIENTO DI
REDUÇÃO DO cDEFICIT�

As desvalorizações
c a m b i a is; o aumento do

protecionismo; a contenção da
demanda interna - pela austeri
dade monetária fiscal, ss me

didas naturats que um país
dispõe para reduzir o seu «de
ficih em conta-corrente. C'on�
tudo; enquanto perdurar a crise
do petróleo, teremos de enfren
tar um pesado protecionismo
mundial e um crescimento
econômico global pouco favo
rável à ampliação dos mercados ..
Esse panorama reflete-se, tam
bém, na economia nacional,
embora tenhamos evitado um

reflexo negativo no comporta-
,

I

menta do produto real, que
'apresenta '·;reiultados bastantes
auspiciosos. A produção agrícola
deverá superar' em torno de 10
'por cento a do ano passado. A

produção eutomobtlísttca, OI

eletro-domésttcos, .a gasolina e

óleo, o aço em Iíag« t"JJ e o

consumo de energia' elétrica,
dentre outros, apresentaram ci
fras signíficativas, o que de
monstra o funcronementc a todo
vapor de nossa economia. No
que, tange' à alta- de preços,
aiante do quadro econômico,
internacional, registrou-se, em

primeiro Iugar, o Impacte' direto
pelo aumento dos preços dos
produtos

.

importados, com a

o ano de 1974 .ínícícu-se,
portanto, com a. superposição
d•.quas. eomponêntes iBfl8ci�-.
Qár(.as, sctme daquilo que se

poderia coasíderer � inflação
brssíleíra normal, Ix onde. o su

m�nto de 37 .p�r cento no

volume físico das -importações
de janeiro/maio

v-

era. sintóma

típico' de uma demanda su

perexcitada .:

46,8 . por cento deixa, assim,
Um resíduo de 14,2 por .cento
de �xcesso de

.

demanda, que, a

qualquer momento, teria que
, refletir-se sobre o qível de preços.

média brsslleira de importações o que DOS permite equacionar,
atingindo 60 por cento mais com uma tranqüilidade de que
que um aDO atrás. Um segundo poucos países dispõem, os dífí
impacto, mais sutil, processou- ceís problemas do balanço de
se através da política monetária, pagamentos Contudo o csupe
onde a ecoucàaía nscíonel atuou ravit» de 'US$ 2,3 bilhões, em

com êxitos. notáveis. Ou seja, 1973, levou a expansão 'd'�s
um cresctmento do produto real meios de pagamentos muitos
de 11,4 por cento, a contenção acima das previsões, situando-se
do aumento geral de preços em ,em 46,8 por cento. Se tomar-

15,5 por cento e um 4Superavit. mos como base a teoria quan
de US$ 2,3 bilhões no balanço titativa /da moeda, temos como
de psgementcs, o qual elevou,' indicador de ordens de grandeza
nosso nível de _ reserVa!il ex_ter- 'um crescimento do produto real
nas a US$ 6,4 bilhões, colocan- de 11,3 por cento e uma infla
do-nos como sétimo país do ção de 15,5 por cento, que
mundo em liquidezinternacional. aprese�ariam os meios de\ ps
,Graças a isto, aesfrutamos, hoje, gsmento

'

com aumento de 28,6
de maior credibilidade externa, por cento. E a expansão. de

� <,

S e n 5, a ç ã o A rn a n h/ã n o M u n t c i pi a I
SANT4 CRUZ e BOTAFOGO� jogo que sempre é clássico, pelo Torneio Gov'ernador Colombo M. Salles

, (, '.

Aguardem para o próximo domingo, dia 11,
'

,DO lunicipal, Santa Croz'" Palmeir-a,s-� de. Blumenao,
o' jogão do ano
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Movimento Brasilélro de 'Alfabetização - MOBRAL

1974, An<yd{Erradicação do Analfabeti�mo
o \ '

Estado de Santa Catarina.
. -

PAll1�ICIPE!
o �

____

,
,

.

�

;':r.�����+J�};:��A�xpel·iê,ncia leva à prâtica.

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

j I ;,:,II.·:•.•• i. ;i •• ·i'i]'\ .,
o 1300 e o Fuscão têm agor�
novo sistema de ventilação.

o antiembaçante, Tomada de ar
na frente do pára-brisa,

I

,0

Saídas de ar na traseira,
permitindo renovacão de ar

perfeita, mesmo com as
• • "0 janelas fechadas,

r' nKa conferiresta verdade
;,;

r JiÍa nova linhaVW fl o

Tudo começou coryfuma chegado à perfeição.
'

E têm uma mecânica que
idéia .: simples e

in%,t[iqente.
O resultado disso tudo já deu certo 2 milhões

Essa idéia foi send
,

está em cada um destes de vezes.
� aperfeiçoada ano, pós ano. o carros novos da linha VW 74. Comprove esta verdade

E assrrn a Volk�agen Eles são simples e dentro de = =

chegou aos 2

g'4hÕeS inteligentes. fortes e bem- um VW 74: �Gj)�rmde carros no Br sil.
.

acabados • .robustos e VW�
I

A......:-IevaCII,�,.Com a certe a de ter o valorizados na revenda. r-'- ..... l...,.-

MILtON
RjrA VIDAL

I '

CANOINHAS

As rodas têm novas calotas. de
aspecto moderno e esportivo.

,

RAMOS,

(.1 A.\ifh
1195 /' \'lfJ

Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

,/

(oncurso de Admissão à Escola de
o

Aprendizes.Marinheiros o de
.

Santa Ç�tarina
PEQUENO CALENDAIHO ,�/.'1974

Inscrições: De 1 a 31/8/74 ,

"�f

Idades: Para os nascidos de 1/9/55 a 31/12/58
Provas: Em data a ser informada oportunamente
Escolaridade: É precise que o candidato tenha

/ o curso primário completo, não
havendo' necessidade de comprovante

Taxa de Inscrição: : % do salário mínimo
tíxado para o Estado da Guanabara.

DIRETQ1ÜA DE ENSINO D,tl MARINHA
Departamento de Administração o Escolar

Rio ,de Janeiro Estado da Guanabara

/..- Melhores informações o na Secretaria da'
Prefeitura Municipal.

Dra. Zoé Walkyria Natividad�."ieJeme
o

Cirurgiã Dent,ls.a�, ;.>'-'.�
,

C I c OO�_�_',J_59iDÊP---
CHnica dentária de j!..@tihóras e crianças.

:,�,-->;._c"""-- Especialização o em Odontopedíatrta .

HOr8",,�IJP,at6áda"fI� Praça Laaro Müller, 494 - Fone, 369

/

,
,

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito. _ ,_�j�>'_;' oo�.

Instal'a��o-;-mõd��:;ssima.
-.:

.

...--�-

Procure DO c es2iitório de Derby Carlos

UJ��:W"'ri�, �a
. Praça Lauro Müller, 251

�>._/ ,

CANOINHAS Santa Catarina

Cu

-/
r

RENDAS,// .

BOTÕES
#

ARMARINH EM ,GERAL

FIOS

Erlita
M' l!iiil

Fotocõpias?
Em apenas 10 segundos,__J!Q-cê-ttrs" rO=rOC,Ó.
PIAS, de o q�alq,ú�--dÕCUmento,. jornais ou

livros, no C�..--O R I O O O R E G 1ST R O
C I V 17�NEREIDA C. CORTE, ·no edifício
/' do FOAUM desta cidade.

Heramar lerra�lal13�m
Rua o Paul!3' Peréira

-

N. 3-r� FUNOO 5
.

,/ I,
- Serviços de ate_;!Y1t" ue qualquer natureza.'

,
.

- camiDhõ�ulantes para qualquer tipo de frete.

- Trat�Es'cava.Carrega�or. ,

/teita-se serviços fora do Município. .'

/ Horário: das o 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii N D d V' I U d d':"II O epertamento e elcu os sa os e 55
- J r

n 'Merhy Seleme r& Cia. Ltda., você encontrará ii
.. r' � ..

O
.

revisados para pronta entrega: . li
" -
" "

ii Marca Ano ii
fl �

fi Dodge 1800 Luxo 1974
, n'

i! Oodzs n Coupê 197.3 U
.. "-' ..

'\
.. ..

puticipam o noivado de li Dodge Cha�er R/T 1972 g
seus filhol '" ';)" C ""

DIOMAR e UDILCE INEZ ii Dodga Dart C�â de Luxo 1971 H
51 Chevrolet camion�a'

1971 ii
I:
Ford Rural - 4x4 1971 I:

�i'r&'r��r�l"'ãrrlr3rr�r&�lrltrrrr�rrrr�rrr�� i� " ii
t Valorize • '.õ..

" _L � /! MERHY SELEME a,ClA. LTDA. =
�I)O . O que e ",..,.!.!y�pLeS:��6A,QE)--· ii Revendedor Autorizado Ch�ler do Brasil li
t �refeitura MUnicipal. �e CaQoinhas � ! Rua Paula Pereira, 735-Telefones:365e366 �
� • ,', ';\ , OI! li-C A N O I N H A S - Santa Catarina II
�
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HOMENAGEM. AO MOTORISTA
/'

um pouco que ele logo sai e você segue o

seu caminho.)
25 de julho, é O Dia Nacional do

Motori!!ta.

Para mUit�l'um 'irmlo da elltrada, um
tran'Íportador do progresso, um filósofo do

acostemento, um DjO do asfalto.

Para alguns, u\n ignorante, um pé-de-
chumbe, um barbeir�. '

�

Para nós, apenBs\um se� humano.

Igualzlnho
\

a voc� ao seu vizinhe ou

ao presidente da GeDeral \Motors. Mas com

um trabalho muito mais\ duro que o seu,
que o do s ..u vizinho ou qu._e o do presiden-
te de qualquer empresa. \

Evitar as famosas costuradas que podem
ser muito engraçadinhas para você mas que
Ião bastaDte irritantes para quem vem com

15 toneladaa Dal costas. ISe você- utivelse
no lugar dele ia ficar nervoso do mesmo

jeito).

Não uSlr da maior v-Iocíde+e do seu

carro para apostar corridas ou fder brinca
deiras que só podem truncar a linha da vida
de vocês dois. "

,

E agradecer com Âa dual bratidiohal
clássicas na buzina quando um motorista

gentílmente- ceder ,a p8ssagem pare que, você
siga em frente.'

'Por Isso hoje nós resolvemoa por' .s
cartas Da mesa e pedir a voc�\que tenha
mais respeito com ele. \

,

\
Nio aquele respeito praticado c�� ta-

pínhas nas costas; fichas de cafezioQ.o e,
sorrisos felsos. Mas sim um respeito huÓ'\ano
que significa apenas um tratameDto" ,de
igual para igual. ' " '

Agindo assim, você vai descobrir queI I,

em qualquer estrada sempre existe lugar
para você fezer o seu turismo e o chofer
bz@r o trabalho dele, sem que um atrepelhe
o cutro,

, If você vai contar com a colaboração
Esee respeito pode ser usado em qual-'\ dos motoristal de camínhão quando o s@u

quer estrada: ne' Dutra, na Anchieta, Da ' carro encrencar, você precisare de uma Infor
Cafotelo Branco, na Belém-Brssílte, na Rio- \,018I:ãO, o pneu arriar ou 8 neblina diminuir
Bahia ou oa TransalJl8zônica. E, além de ,sua visão.
não custar nade para ninguém, garaDte uma

viagem maia segura e tranqüila par. todo••

o modo de usar é tão slmples que ã

gente acha até que você já sabe. Mas como

de uns tempos para cá as pessoas têm-se
esquecido dess..s coisas, não custa nada'
rep�tir ..

\, Agindo errado, você carrega um -peso
na 'eonectêncís;" dificulta o trabalho 'dos

home�s que são responeâvets por 70 por
cento i!ios transporte! de carga no Brasil, e

ainda �pde se dar mal quando encontrar
um chofer que nio tope brincadeiras.

Baita parar com a8 buzinadas insisten
tes quando numa lombada o caminhão na

sua frente não consegue. desenvolver a

mesma velocidade que o se,ti carro. (E�pere

\
Mas "{I a culpa é sua.

\' ,
"

E não v�nb. dizer depois que a cigana
o enganou. \

\
\.
\

_Mi��lr Proco�ia�
/ \

Comércio
\

Lt�a.
(

,

Participa�ão

ocorrido dia 28 pp.

ORAÇAo AO DIVINO ESPíRITO SANTO
Espirito Santo, você que me eeelareee tudo, que Dumina todos OI

caminhos para que eu atipja o meu ideal, ",oeê qlle me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todOIl 08 in8tantes de
minha vida está comigo, eu quero, ne8te eurto diálogo, agradecer.lhe por
tudo e confirmar mai8 uma vez que eu nunca quero me lIeparar de você.
pormaior que leja a DUlão material, não lerá o mínimo da vontade que
linto de um dia eltar com você e todos 08 meus irmãoll na gll�ria perpêtue,

Obrigado maia uma vez,
,

A pusoa deTerá fazer esta oração 3 dia8 seguidos, sem fazer (J

pedido; dentro de 3 diaa será alcançada a graça, por màie difÍcD que
leja. Publiear ...im que receber a graça.

'

(Pablicada por ter recebido uma graça:) UM" DEVOTA

Paulo Soares e Senhora'
Ubaldo Maschio e Senhora

-

N.O 1283
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I Cine V er a Cruzte cinema do povo) \

OJE, a. 20 hora•• censure 14 ano. - programa duplo
, ,

.

1. Filme: Estupenda produção de Guerra toda colorida!

«HOMENS QUE- SÃO !tERAS»
2. Filme: Uma formidável Comédia toda coloridal

: , UMA GAROTA DE RAÇA»

AMANH , à. 13,30 hora. - cen.ura livre - em matinê
«Homens que s60 Feras»

,

em dua••e .õe.: a. 19 e 21,15 h - cen.ure 14 ano.

A Fama Filmei apresenta um espetacular Far-W.st todo colorido!
«UMA FORCA PARA UM CANALHA»
Ele representava filIei e os ass&ssino. pagavam seus crimes na forca

E!lte filme reprise 28. e 3a. feira àl 20 horas

OIA- 7, 4a. feira. a. 20 hora. - 8 programar

DIA 8, -5e. feira. • 20 hora. - cen.ura 18 ano.
.

"�••ão da. Moça."
,

A Warner Bross aprese,ta terror e suspense no eletrizante filme

<�A MAo», '

Filmado em Technicolor.

Este Nm@ r"p�: sa 68. feira às 20 horas

sABADO, dia 10,·e DO'INGO, dia 11

.Trinity aindéi\é meu nome» -:- Colorido

Cioe Jubileu �ançadorde sucessos

HOJE à. 20 horaa e AMANH\ à. 19 e 21,15 hora.
,

O espetáculo máximo da última te�porada, uma produção da
Warner Bross, filmada em megntãeo .�echnlt!olor e cinemascope
«MAIS FORTE DO QUe._ A VINGANÇAD

Um espetáculo digno de ser visto, 'lois ficará lembrado
para sempre I Não p�car!

Este filme, para que todos possam ��eistir, reprtsa 2a. e

3a. feira àli 20 horas, ,

4a., 5a. e 6a. feira
'

••a 20 horaa :- \�n.ur. 18 ano.

Uma formidável co

,média se��«ERAM 13 MAS FALTAV�· ,UMA.
, Todo colorido.
-----------'_

. ,

Sábsdo, dia lO, à. 20 h, e domingo em .,e.� era} à. 16 h
Mais uma espetacular aventura do rei das alvas

«Tarzan O filho das selvas»
.

Um 'fUme da Metro todo colorido. Não perc m!

Domingo, dia 11, 8' 19 e' 21,15 h - cen.ura

Uma nova espetacular produção do moderno cinema nacional

«O homem que inventou o nú inv íVel»'
,

I I
,--------------------�-----,

o Cinema ainda é o melhor e o mais afiesslvel divertimento!
Vá sempre e leve seus filhos!

'

'-------

Co ope_re ,

��i.,-dade

."

.,c��-rn� ...�__���=�· .. __
l i.,ID_D,.e. z=ª=j, •

"- .-

,li ID',p a t é c i d a d e
====================�-======-====================================�

da Ci d'a de.
I

'_____,.

dI n a.
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CORREIO oo NORTE

No1ícias de

Biblioteca Municipal7

aumenta
A Biblioteca Municipal aumentou

o seu volume de livros com o en-

vio de 500 volumes, doação do M,EC, Escreveu: )
distribuidos pelo Instltuto Nacional EsmeraldiDo M. 111meida
do Livro, e maís 261, esses especi-
ficamente didáticos. Assim a nossa

biblioteca IÍÍais se, arrigimenta com o aumento de volumes que ampliarão
o conhecimento de nossa juventude 8studantll, que poderá acompanhar a

evolução literária dos tempos atuais.

Política & políticos
\

o Diretório Municipal da 'Arena realizou uma reunião dia 20 pp.• afim de
atender solicitação do Diretório Regional. ,A mesma transcorreu normal e
a finalidade para a qual foi convocada surtiu o resultado desejado.
Somente dia 17 de agosto eorrente é que o Diretório Regional realizará
sua convenção, quando então homologará os candidatos que toram indica
dos pelos seus respectivos diretórios municipais.

Arena demonstra confiança
"

o Diretório Nacional dá Arena demonstra satisfação pelo fato de alguns
governadores recém-escolhidos, já se encontrarem perfeitamente Integrados
na campanha do partidP para as eleições parlamentares de novembro. O
Iuturo governador'de Saute Catarina já arregaçou a8 mangas e está per
correndo os município. do interior na defesa' dos candidatos arenistas às
Assembléías, à Oâmara e 60 Senado. I Egydio, ,Guazzelli. Alvar(ls, Caval
canti e Konder Reis, principalmente, conversaram com todas as, correntes Ido Partido, atuando efetiva e decisivamente na escolha do candidato a

vtce-governador e na indicação do candidato ao Senado, procurando- tam-jbém harmonizar a Arena, pensando no resultado favorável do pleito de
15 de novembro. (Gazeta do Povo)· ,

"
Exame genético ,a candidatos

Todos 08 candidatos a cargos eletivos no Executivo e no Legislativo; por
via- direta ou ,indireta, e aspirantes a postos nos tribunais superiores do
Pais, poderão ser obrigados !l, se submeterem a um exame genético. se

tr�nsformado em lei projeto nesse sentldo que deverá ser apresentado
na Câmara possivelmente em agosto. (Gazeta do Povo)

.

•

Sr� Olimpiac RauUno Schadeck
Afim de administrar uma, agência de -tratores e outros implementos agrí
colas, na cidade de Oanõínaas, transferiu-se para a mesma, onde fixou
resídênola, o sr, Oltmpio Raulino Schadeck, oídadão que prestou relevan
tes serviços a Papenduva, tanto 'na parte comunitária como política e
-socíaí. Exerceu, no Legislativo Municipal a presidência_da Câmara, onde
se destacou com, hombridade e honradez; foi presidente do Hospital. onde
trabalhou com amor e earínho e foi também vice-prefeito de n081'10 muni
cípio. Ao prezado amigo. 08 melhores votos 'de felicidades e progresso.
..

'

\
I •

Passarela da Sociedade
li, Dia 28 de, julho pp. comemorou o seu prlmelro ano de existênéia a

,

garotinha ANA PA'rRIC[A.�Seus pais, Antonio (Dortlda] Tíessen, des-e
jando que a importante data. tivesse um significado todo especial.
resolveram realizar uma festinha no salão ,da Sociedade Hípica A

- festinha que constava no programa tr!lnsforlb�u-8e num festão, onde
, havia participantes de um até noventa anos. A alegria, animação e' boa
m'úsica foi perte Integrante do festão de Ana Patricia O distinto casal
'I'iessen ficou satlsfeítísslmo com a presença marcante dos amigos e

�re�L �

® Festejando Iríade nova dia 4, do corrente o sr. Hamilton Taballpa de
Almeida, alto _ funcionário da Prefeítura Muutcípe]. responsável por
diversos setores da administração. os quaís vem desempenhando com

correção e honradez. Na sua festiva data muito. cumprimentado será
pela sua vasta relação de amigos.

, \
., No dia 5 do corrente colhendo'mais uma fI'or no [ardim de sua alegre:

existência 'a elegante senhorita FÁTIMA RIGlNA, fllba do casal João
" (Leonor) Sonaglio. Na festiva data muito felicitada será em sua resí-r
dência, onde estará recepcíonando suas coleguinhas.

(j pia 4 do an�alÍte festejará niver o jovem et'lt,udante EDILSON. lilho do
casal João (Edithe) Sehadeck, ele diretor da fi-}i,r.Jla Comércio e Indústria
Schadeck Ltda. O aniversariante encontra-se atualmente em Curitiba
onde é estudante e !uncionario da Firma, que mantém filial naquela
capital.

'

.,/

., '

II Dia 6 do corrente quem estará comemorando niver é a elegautéj,e
nhorita RITA DE CASSIA, filha do casal Adyr (Juraey] Clola., ele
funcionário dAo DNER em Residência Fuck, A Rita receberá suas
colegas em sua morada, ocasião �m que serão recepcionadas.

(j Também na mesma data completando mais um ano de sua feliz exls
têncía a exma. sra, dona JOAN,A MALAKOVSKI, progenitora do sr.
Victor Malakovski, do' alto comércio local. Dona Joana esteve em
'tratamento de saúde num hospital, em Mafra; felizmente, já quase
totalmente restabeleeída, retornará ao lar para alegria de sua: família.

Um por semana
FELICIDADE - Enche-se' de felicidade aquele que vê sem

lnveja a Felicidade dos outros e com satisFação a Felicidade
comum. (Boussuet)\

ANIVERSA
RIAN,T'ES DA

...-

SEMANA'
(

Dia 3
Senhor .Orlando Gatz,

.Dla 4
Garotinha luana filha 'do sr.

Ivan de Paula e Silva.

Dia 5
Senhoras.' Julieta esposa do
senhor Ubatao R. da Silva,
Dirce Maria esposa do senhor
Nivaldo Roeder e Anitq_ L"i.

,

za esposa do senhor Erwino
Mews; Senhores:

\
Osvaldo

Wrubleoski e Evaldo Pio
thow e Frei Sérgio Wru.

, bleuski.:

Dia 6 .

Senhor» Lia esposa do smhor'
Orlando Tremi; senhores:
Alfredo Roester, JI âo G. de
Otioeira e Dr Mdrto Muss»;
menino Carlos Cezar filho
do senhor WaldomiroSchulke.

Dla.7
Jovem João Alberto Botges
da Silva.

Dia 8
Senhores: José Wardenski e

Cândido A. R.ochá; ,jovem
Guilherme Grosscopt Neto.

Dia 9
Senhorita Marilze Tarchéski;
i o vem Bernardino \ 'Cézar
Fedalto.

Aos aniuersariantes nossos

cumprimentos, com votos de
muitas felicidades.

Leíal Assine! Divulgue!

Correio do Norte

TV ,Conserto
Rádlo-Televis4o-Ciravador

. dentro de poucos dias
estará funcionando na

Erlita
,

Quartos
alugam-se
Aluga-se dois quartos, de

preferência para estudantes.

.Informações nesta redação.

IlDpressora �� Verde�
NECESSITA
Impressor ou Tipógrafo ..

Informações na Rua Paula

Pereira, 765.

grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrE�rrrrrr�rg
� '�b

t
.

Progresso X Desenvolvimento - Mo,tivação: ,

/

��
t p�a=�M�an�iC'l pârCf.e'·�Ca�n�ol� �
�

" -

�
lj ...!.l-l.1.!.!��Jt��JtJt;.l"l.!�Jt..l..!.!"!..l..lJt,.!..!Jt..!�Jt�..l..!�'!rl iS

t

\ !

Edital de Concurso para
Elaboração de uni

.Cartaz de Divulgação
do Alistamento Militar

A Seção do Serviço Militar do Estado .Maior. das
Forças Armadas receberá, a partir do dia 8 de julho
até .9 dia 31 de,' agosto de 1974, trabalhos de pessoas
que queiram participar do concurso «Cartaz do Alista
mento Militar Classe de 1957�, de acordo com o

regulamento' existente' na 13.a Delegacia do Serviço
Militar desta cidade, a ser fornecido 80S interessados.

Serão oferecidos. prêmios de Cr$ �OOO,OO (seis
mil cruzeiros}: e Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), aos

auto'j;és dos cartazes cleseífícados em LO e 2.° lugares
respéctívamente.

i

IM,PRESSeS EM rGERÀL (em uma ou mail �ôre�)
Serviço rápido e perfeito

,

IMPRESSORA OURO VERDE Li..TDA.·
,

,
,

/
• //." I

s�®®®®®®��®®®®�®®s®®®®(j�®®�II®®S®S••s®®(j.(j.�®®�®®®®
(j,' /(' ®
(j ,', /." , (j

I No Departameít.to de Veículos ,Usados l
i �de ,ligueI Procopiak COQJércio, "de i
i Veículos Ltda., você Jnícontrarií ii
I , para pronta e,ntrega: ir
: c'�' Ano I(il 'Marca,

•

i 1 Opala Coupê .ç.tÍxo 1972 I
(ii

1 Opala 4 porias' LUXO 1971
'ii

® 1 Kombi Sid / 1969 '.
(j ®
(fi t=Pusca

':

1971 (j

� 1 Fusca ,t, 1906 :
: 1 Corcel, fi- 1969' �
\1 1 Jeep / 1960 I: 1 ,'SS 4/,'portas 1972 =
I -1 SS /�oupê 1972 I
I MICiUEf PROCOPU.K COM. DE VEicUlOS LTDA. I
ii ft';'

.'

ii

� .(.I!- Rua Major Vieira, 289 �@�
'h'

\
StCt'

®
® -c a n o 1 nas -:- , an a a arma ®
ii' r (j
® I -

(II
®®�®®�(jes�®®®(j�®®®.�®••®®®S@®®®®®®(j®®iiSS®.(j®e®��(j®

CAMPANHA DOS 251 MIL ELEITORESI

CANOINHA&·I '

_ /
.

PRECISA � VOCÊ?
-

#
//

,:fi

.
c
�

&

..

/
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CORREIO 1)0 NORTE 03·08·1974.

Prefeitura
.

'Municipal de Major Vieira
Art. 2.°) - Fica- aberto o crédito .espaclal na

importância de Cr$ 8.36'?,16 �oito mil, trezentos e

sessenta e sete cruzeiros e dezesseis centavos), que
correrá por conta do excesso de arrecadação apura
do até 28.06.74,�a fazer face as seguintes. despesas:
- Para pegam<nto da foJha de pagamento

Art. 1.0) - Fica homologado o Decreto n.o 216

dos�ro.f�sores que- lecionaram no
de 02.07.1974 do Chefe do Poder EXecutivo, que MOB �L no exercício de 1972 Cr$ 470,40
suplem@ntuudotaçõesdo orçamento vjge�te,. Setor • Pfra" pagamento da 4.8 prestação da aqui-de Estradas de Rodagem, na ímportãncta de

lO d P t 1 d H b
$ ( "1') A

ç..o e uma a ro a a marca u ar- '

Art. 1.0) - Fica ilomologado o Decreto 0.0 214 Cf 45.000.00 quarenta e ClDCO rm cruzerros), por Warco conforme Lei n.? 323 de 06.03.74 6.51915
de 19.0€.1974 do Che�, do Poder Executivo, que conta do excesso de arrecsdaçâo apurado até 28.06.74. " '

, \... A $ 22472 30 ' / • Para oagamento judicial ao Dr. Carlos
abriu crédito especial na impQ{tancia de Cr . ,

. Art. 2.0) _ Esta Lei entrará em vigor na d8�a? Von Linsinger Junior 1.377,61(vinte. e dois mil, quatrocentos e setenta e dOIS . _

cruzeiros e trinta centavos�" pol">.,conta do excesso
de sua publicação revogadas as díspostções /�ín Total do Crédito Especial Cr$ 8.367,16
contrário.

�.de arrecadação verificsdo no mês. de maio, para .

1'� Art. 3.0) _ Esta Lei entrará em vigor na data
f!tzer face ao pagamento de prestações,da aquisição Pref'!itura Municipal de Major Vi�; 17 de de flua publlcação, revogadas as disposições em
de uma patrola da marca Huber-Warco ...e dois ca- julho de 19U. .,/ contrário.
minhões basculantes, _

conforme Leis n Os �23 de .

B
' 'PrQf�J·t'7'J�.·wunicipal06.03.1974 e 327 de 19.03.1974. ""

a) Victor orges � � .....U Prefeitura Muni�ipal de Major Vidra, 17 de
,

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor Da 'a�a R�gistrada e publicada 9/,,/�res�nte Lei na julho de .1974.

de sua publicação revogadas as disposições e.n", Secretaria MuOicipsl na mesmajdeta. a) Victor Borges Prefeito Municipal'
contrárto. ',,< a) Jaíi DlrSChn�.,�'í - Sscretârto Registrada e publicada a presente LI:! i na

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 17 de ' ,? Secr�taria Municipal na mesma data.

jUl�� �I���� Borges Prefeito Municipal Lei"H,. 340 d�,/lfde julho de 1974 a& Jair Dlrschnabel - Secretário

Registrada e publicada a presente Lei na Suple�'ento//Í)otações do Orçamento
Secretaria Municipal Da mesma data. vigent,_)Ke...,_ abre Crédito Especial

a� Jair Dlrschnabel - Secretário f 'o. ,

VIC'l'-OR BORGES, Prefetto �unic:pel de Ma- Autoriza O Chefe do Poder Executivo a

jor Vie,i:fa. Estado de S'a-ota Catarina, fbz sab .. r que firmar contrato de peestaçâo de serviços
li Câ,gt�ra Municipal aprOVCl1:l,.*" eu sancrono a seguinte técnicos e manutenção de Sinais. da

.

Prorroga o prazo para cobrança ,fi:!" L E I:, ,

sem multa do Imposfo Predial e &/' Art. 1.0) _ Ficam 8uplem�la,d8!l na ímportâo-
TV Coligadas/Canal :)

TerritorialUrbano eTaxa de Serviço / cia de Cr$ 19900,(10 (dezoito mil e hoventos cruzei- VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Ma.

VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de MSf/ ros), &8 seguintes dotações do orçamento vigente 'jor Vieira, Estado de Santa Catarina, fHZ saber que

jor Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber RÓ'e por conta do excesso de arrecadeçâo, ap'o-[�do8 até a Câmara Municipal aprovou e, eu sancíono a seguinte
8 Câmara Municipal aprovou e, eu sanciono a s@gdínte 28.06.74: '-'" L E I:

L E I:
'

j/ Gabinete do Prefeito """, Art. 1.0) _ Fica o Chefe do Poder Executivo
. Art. 1.0� - Fica o Poder Executivo.-éutorizado 3.1.1.10-1109018 - Diárias Cr$ 800,'QQ eutcrtzado a firmar contrato de prestação de servi-

a prorrogar até o fim do mês de julh9/'do corrente Secretaria Geral � ços técnícos e manutenção de- sinais da TV Coliga-
r 800, O prazo para ecbrança do I�Jjbsto Predial e 3.1.1.10-1109-033 - Díarres 500,00 "',das/Canal 3.
Territorial Urbano e Taxa de �E(rviços. primeira 3.1.3.(10-1318-043 -,' Serviços Judíctártos 300,00

'-

,

°
'.

prestação sem juros e sem mu!}". Setor de'Conta-btlídade
Art. 2. ) --O contrato a ser firmado terá a

,

,
"

../ vigênc.ta de um �l� ano a contar 1.0 de julho de
Art. 2.°) - Este Lei eq,tfará em vigor na data 3.1.4�00-1410 064 - Div. Despesas Bancárias 500,00 1974 a �O de junho de 1975, podendo ser renovado

de sua. pubucação rev09'das as díspostções em 3.2.5.00-3205-070A • Outros Encargos Previ- por period s iguais e sucessivos sem qualquer outra
contrárío. /', dencíartoa - PASEP 1.000,00 formalidade.

Prefeitura Muniiipal de MajGr Vieira, 17 de 4.1.3.00-3315-072 • Máq. Motores e Aparelhos 600,00
Art. 3.0� Esta Lei entrará em vigor na data'

julho de 1974. / Setor de Educação e Cultura d pubíí g d disp i õ

) VI t B�'" s P f't M
..

1 3.1.3,00-1310-103 - Pessagecs e Bagagens l.700,00 c,E!" 'tSUáilto ceç '\
revo a as as os c es em

a C OI',/: orge - re ei o umcipa on r r • "

I Registrád'a � publicada a presente Lei na
Setor de Estradas de Rodagem Prefeitura Muni�ip�l de Major Vieira, 17 dto

Secretaria unícípal na mesma data" 3.1.1.10-1130-136 - Outras Retríbuíçõea uu .

ih d 1974Gratificações 1,500,00' JU o e .

alr Dlrschnabel - Secretário 3.1.2.00-1235-141 • Peças e Acessortos 4000,00 a) Victor Borges Prefeito Municipal
3.1.3.00·1306-143 • Conservação e Rvparoa

de Máquinas e Viaturas 5.000,00 Registrada e publícads e presente 'Lei na Se·

1310-145 • Passagens e IBagagens 2,OUO,00 c�et!lria Municipal os mesma data.

TotaÍ da Suplementação Cr$ 18.900,00 a) Jair Dirschnabel - Secretário

do Chefe do Poder ExecutivoLei N. 337 de 17 de julho de 1974
Homologa o Decreto N.o 214 de

19.06.1974 do Chefe do

Poder Executivo

VIC1;OR BORGES, Prefeito Munícípel de Ma

jor Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber que
a, Câmara Municipal decretou e, eu sanctono a seguinte

L E,I:
VICT BORGES, Prefeito Municipal de Ma-

jor Vieira, Es do de Santa Catarins, faz saber que
a Câmara MUDic' aI. decretou e, eu, aanclcno a seguinte

,

L E I:

Lei N. 341 de 17 de julho de 1974 -

N. 338 de '17 de julho de 1974Lei

L
·

H. 339 de 17 de julho de 1914
o Decreto N. 216 de 02,07�1974

,
il� I
--'ai

-,',
" :- ......

t _;,-

REVENDEDOR AUTORIZADO d.� CHRYSLER
1

� do BRASIL S.A.

/'

,;::.-'

Você, que está por cima porque já yen��u na vida, não 'perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodqe, -Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de ffnancíamento, agora mais vantajosos-do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se dê uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.
'

MERHY SElEME & elA. LTOA.
Boa Paola Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366

CANOINHAS ..e- SANTA CAT'ARINA

',',

'r

Contador
Precisa-se de Contador

.com prática.
Bom salário.

Tratar no FRICASA, fone 390

PARAPSICOL08IA
Você aprecia coisas

fantásticas?

:E a Parapsicologia, que
vai descortinar e

•

apresentar
I

Que é o homem.
Haverá algo mais fantás
tico que isto?

.11. G U.I1. � D E"_.

Vende-se
Otimos lotes nas imediações
do Ginásio Santa Cruz.

Tratar cf Henrique Bora.
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viço profissional, o engenheiro
Dr. José COrre!8. Hulse, da alta
direção da CELESC.

• •

Pela Taça GOVERNADOR CO-
LOMBO MACHADO SALLES,

.

tivemos domingo últim6, no

Municipal, .a rodada reunindo

Botafogo e Continental,
_

com

vitória fácil dos visitantes pelo
marc,dor de 4. a 1, continuando

O casal Dr. Osvaldo Segundo o Santa Cruz na liderança
de Oliveira esteve sábado últi- isolada 'do certame. E amanhã
mo em ,Florianópolis para o a grande decisão dos classifica
casamento de sua sobrinha I dos, com o jogo decisivo, reu

Fernanda, filha do médico Dr. nindo Santa Cruz e Botsfogo.
Fernando. Osvaldo Ide Oliveira,

.

".
....--------------------

N o ta s Esp
. Em mais um esforço da muni

cipalidade, em colaboração com

Grosso, todos satisfeitos
êxito da temporada.

,. e

pelo

vár.ios . empresários loceís, a

REVISTA FATOS e FOTOS Granja leiteira das mais bem
public_ará uma reportagem, a instaladas na região, é 8 do sr,

cores," do nosso município, na' Luiz Feroando Freitas e que

próxima edição do dia 30 do praticamente comanda o comer-
\ cio de leite na cidade, com um

corrente, quando em ampla re- d· t d lt líd dpro u o e a a qua 1 8 e.

portagem do. Esta.do de Santa,'
@ If)

Catarina, será contada a hlstó-
ria do sesquícentenârto

'

da co

lonização alemã no sul do pais.
• @

Após' demorada decisão judicial,
o bonito edifício do INPS, em

construção na Rua Vi(jal Ramos,
Iserâ agora concluído. O informe

é do agente local d. autarquia.
• •

Esteve em noass cidade, quando
fez uma visite de cortesia ao

sr, Alfredo de Oliveira Garein
do, o CeI. Bento da Rosa Me
nezes, prefeito nomeado do
município de Dionisio Cerqueira,
no extremo oeste cataríueuse.

® e

Retornou na madrugada de 29.
feira, a segunde turma que es

teve pescando no Estado do Mato

€I ®

Esteve em nossa cidade, a ser-

• ® I

O nosso Delegado Espf"cial dp.

Policia, Dr. Arley Avai dos
Santos, foi promovido para Rio
do Sul, devendo assumir SU8S

novas funções ainda no corrente
mês.

(j •

A.' anuncíada festa de São

Cristóvão, realizada domingo
último, teve um extrsoroínano
êxito @ a tradicional procissão
dos motoristas foi bastsnte
concorrtds. r

ii

arsas

Casa - vende-se
Vende-se uma casa de madeira

com todás as benfeitorias, com ter
reno de 400 m2, em excelente loca
lização, na Rua Curitibanos n," 10%9
(próximo ao Hospital Santa Cruz).
Estuda-se troca por outra pro

priedade,
Maiores detalhes nesta redação ou

no próprio local com 08proprietários.

ANUNCIE

NESTE
,

SEMANÁRIO

(
Ano XXYIII - C800inbsa �SC,. M de agolto de 1974 - N.o 1283

--_

DelegaCia
.

de· Polícia de
Canoinbas recebe viatura

Florianópolis, 25 de julho de 1974.

Dentro do plano e ampliação da frota policial do
Estado, o CeI. Paulo Mello Mendes de Carvalho, fez hoje
entrega à Superintendência da Polícia Civil. de 15 novas
viaturas policiais, todas Volkswagen, tipo Sedan 1300,
que deverão, de imediato integrar-se à freta policial.

De acordo com o plano de dístríbuição já elabo
rado, onze dessas viaturas ficarão à disposição das Dele

gacias de Polícia dos seguintes municípios: Campos
NO�lOS, Concórdia, Caçador, Itajaí, Blumenau, Lages,
Curitibanos, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul,
Canoinhas e Joinville, enquanto as 4 restantes integrarão
a frota da capital.

Està renovação e ampliação tem sido possível graças
aos recursos da Ação CatariIiense de Desenvol�imento.

Réforço substancial
Ao fazer entrega das viaturas, o CeI. Paulo disse

que �«as novas viaturas hoje lançadas no esquema policial
vem trazer, sem dúvida, substancial reforço operacional
às atividades da nossa Polícia Civil, representando' mais
um efetivo fator de segurança. à populaç-ão. A aquisição
irá proporcionar, inclusive, um remanejamento da frota,
de modo que outros municípios passem a contar

igualmente com viaturas policiais» e acrescentou:

Frota policial
«A preocupação governamental em dotar a Secre

taria de Segurança e Informações com meios operacionais
adequados e eficientes ao combate . à criminalidade bem

pode ser observado na evolução da frota policial civil
nos últimos anos».

Enquanto em 1971 contava a Polícia Civil com 74

viaturas, hoje, mesmo após as constantes renovações,
podemos enumerar 142 veículos policiais. Somente em

1973,' por conta da Ação Catarinense de Desenvolvimento
foram investidos cerca de Cr$ 285.500,00 e em, 1974

Cr$ 95.326,00.
Os planos de ampliação da frota da Polícia Civil

não param aqui e de acordo com a ínformação recebida

já estão. em fase final os estudos de viabilidade _ econô

mica, com resultados po'sitivos, para aquisição ainda este

ano de mais 40 veículos. f
.
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