
Perante grande massa popular, residente na re

gião e prestigiada pelas autoridades locais, foi inau
gurada 38• feira, dia 12, a eletrificação rural na

localidade de Sal to da Agua Verde, próspera colonia
agrícola do nosso município e distante poucos quilo
metros da cidade. Conforme programa já traçado e com

projetos aprovados. a eletrificação deverá prosseguir
atingindo agora a localidade de Lageado, distrito de

Felipe Schmidt, interligando com a linha de !rineópo
lis, devendo beneficiar as localidades de Caraguatá,
Fartura e Paciência dos Neves, ao longo da referida
linha. Informamos ainda' que o futuro Governador. An

tonio Carlos Konder Reis, pretende ampliar a aIudí.da
melhoria em todo o Estado e em nosso município deverão
ser atendidas. novas localidades. cujos projetos já .,

estão em estudos e alguns já aprovados.

==Impressôes colhidas pelo eamioho.,,=============

CRISTO DE ·CERA
Enéas Atôanasio

Dezenas de livros e autores têm sido por nós
comentados nesta coluna, que agora retorna depois de
u!D r�ce�s.o eleitoral. Ro:r:nances, contos, obr�s de poe
SIa, hístóría, ensaios, eníím tudo que. vem surgindo nas
nOSSRS letras, em especial de autores novos e que íní-.
cíam sua caminhada na difícil carreira das letras.

.

Raros, entretanto, 08 autores comentados quetanto prazer nos' dão como HILTON LUIZ DA SILVA
com seu livro-de contos "Cristo de Ceras, Nos sete tra�
ba�hos que compõem sua o�ra de estréia, o jovem es
orítor mmeiro, em apenas oitenta páginas, nos mostra
do que é capaz o seu talento criativo. Sua maneira de
d��er é realme!lt� algo de novo, diferente, estrapolandobitolas até aqui tíxades e agarrando o leitor da primei
ra à última linha .

.

Cada pa.rágrafo é u.ma surpresa. Não. é dos quenada dizem, deixando o leítor em agonia. Pelo contrá
rio, fica o leitor agoniado porque ele diz muito mas
não diz tudo. �ão confunde, pretendendo ser profundo,
mas também nao amarra. Quem o lê sai do livro mais
ele próprio" «mais topetudo », como dizia Lobato.

HILTON LU,lZ DA SILVA, que nasceu em Itape
cerica, no Estado de Minas Gerais, em 12 de maio de
1946, reside .hoje e:r:n São Paulo, tendo participado de
uma antología poética (Poetas da Cidade) e publicado
um livro de poesias (Crisálidas de Esperança" além de
colaborar em diversos jornais, surge agora como contista.

O livro que é um lançamento da Editora do
Escritor, mereceu aplausos de críticos como LUZ E
SIL�A, CAIO PORFIRIO CARNElRO e HERMANN
JOSE REIPERT.

«Hã um fervilhamento nesses contos de «Cristo
de Ceras - escreve REIPERT - que faz com que se
situem entre o sacro e f) profano. Sacro porque é Deus
que ele, HILTON LUIZ. busca e profano porque a bus
ca é feita através da vida. O místico, agora, atritando
se com a realidade, espera o milagre da transformação
da água em vinho, milagres que os seus personagens
não sabem ainda tazer.s

É um' livro que nos põe a pensar em quanto de
beleza ainda poderá produzir este moço, tão jovem
ainda, mas já possuidor de um estilo personalíssi
mo, cuja prosa de um «simbolismo profundo> procura
"O aplacamento de sua angústia», como observou o cri
tico com inteira justeza.

'Feliz o autor que assim se inicia, dono e senhor
da arte de escrever. Feliz a sua Editora pelo valor
que põe diante de nós.

.

Inaugurada a

eletrificação rural em

Salto da Agua Verde

Nota de Falecitnento
Faleceu na madrugada de quinta-feira, o senhor

IRINEU BUDANT, de tradicional família canoinhense.
Seu sepultamento foi realizado naquela tarde e teve

grande acompanhamento.
Mossos pesares à família enlutada.

DONA MARIA STULZER
Completa 85 anos, dia 25, a. senhora �A�IA

STULZER, uma das pioneiras de Cancínhas e progenito
ra da senhora Leonor Stulzer Grosskopf.

Por essa ocasião sua filha, netos e bisnetos man

dam celebrar Missa em' ação de graças, amanhã, di� 24,
às 18,30 horas, na Igreja Matriz, 'para a qual convidam
pessoas de suas relações. Desde Já agradecem.
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1. Curso
«Producáo

�

de ' Batatas
Sementes))

Como já anunciamos, a nos
sa cidade deverá hospedar,
a partir de 2.a feira, vários
agrônomos, técnicos agrícolas
e professores, que aqui esta
rão afim de participar do 1.°
Curso "Produção de Batatas
Sementes".

.
.

Tudo é consequência das
atividades do AGlPLAN em

nosso muníoípío e aqui sedi
armos, numa grande conquis
ta para todos, o Centro de
Treinamento e Multiplicação
de Batatas Sementes, em con

vênio, Brasil-Alemanha. A au

la inaugural, segundo infor
mes, será proferida no Clu
be Canoinhense, perante au

toridades locais, pelo Secre
tário da Agricultura, dr. Glau
co Olinger.

Declaraoã à Praoa
e aos' Bancos

geral
JOÃO GO ÇALVES NETO,

abaixo assí ado, declara pa
ra os devid s fins que desli
gou-se com sócio da firma
FÁBRICA D' MOVEiS APO
LO LTDA., stabelecida nes

ta Praça de Canoinhas.

Urnas; FalaramAs •

e a opcstçeo

em grande parte do

quase todo o País

Declara, o
I

trossím que não
se responsabiliza por nenhum
compromíesd em nome da re
ferida socíedl de.

de novembro

•

equr,venceu

Estado em

Canoinhas, 1
de 1974.

João 000 alves Neto
CPf-008. 08.549/68

Aten�ãu
Na próxima semana, esta

remos publicando EDITAL

para Seleção de Auxiiiar
de Escrita do BANCO DO

BRASIL S. A.

Aguardem ...

Numa surpresa para todos e até aos próprios
vencedores, a oposição venceu o pIei to do dia 15 úl
timo, com grande maioria, quase que em todos os Estados
da Federação, elegetidó a maioria dos'novos senadores
e uma grande bancada na Câmara dos Deputados e Assem
bléias Legislativas.

Os resultados surpreenderam a todos, até mesmo

aos vencedores, que alimentavam uma vitória, mas nunca

e jamais nas proporções verificadas. Abertas as urnas.
como que explodiram �m quantidade espantosa. os votos
oposicionistas em todo o território nacional.

Também em Canoinhas. o fenômeno ocorreu e a

oposição ganhou fácil na maioria das urnas, vencendo
o sr. EVILASIO VIEIRA, para o Senado, numa Soina apro
ximada de dois mil votos, ao seu contendor. sr. IVO
SILVEIRA. O sr.' ACACIO PEREIRA superou THERÉZIO por
quase 1.500 votos, e o Deputado AROLDO CARVALHO, lider
da regiã6, fot batido em sua própria terra natal pelo
Deputado LIBARDONI, do extremo-oeste catarinense, na

fronteira da Argentina. por quase 1.000 votos.

Com uma nova mensagem, o Deputado do oeste aglu
tinou o trabalho de vários próceres à sua reeleição.

. Respeitamos a decisão popular. a voz do povo,
cumprimentando os eleitos e esperando que os mesmos.
COf:110 o prcae t í.do durante a campanha, rljtsolvam, a curto
prazo, os principais e angustiantes problema,s do nos

so povo, principalmente dos menos favorecidos pela
sorte.

E-nós deste semanário, CORREIO DO NORTE, com os

mesmos ideais de sempre, nós que já vencemos muitos
pIei tos, e perdemos outros, aceitamos democraticamente
o veridi tum popular.' Continuaremos com a nossa luta,
deflindendo os ideais da ARENA e a REVOLUÇÃO, sempre
com o nosso lema de bem servir CANOINHAS, SANTA CATA-

.

,RINA e o BRASIL.

No próximo número publicaremos um map� geral
do resultado de todas a� urnas.

'

o Colonialismo deixou de existir'
Mú10 A. Corrêa

Autoridades em assuntos ecônomicos da Europa e dos EUA estão
preocupados com a penetração no Ocidente de capitais de paísea muçul
manos, que repentinamente se enriqueceram com o petróleo.

Como se recorda. a Péreía adquiriu parte do capital da Krupp e
da Bayer, emprêsas alemãs, mundialmente conhecidas. Na França o Xá
do Irã contratou a implantação de complexos etderürgícos, petroquímtcos
e de reatores nucleares, deixando em depósito 1 bilhão e duzentos milhões
de dólares... Também a Arábia Saudita dispõe de imensas reservas de
petrodólares, ou seja, o dinheiro lucrado com a elevação doa preços do
petróleo.

assím, 'parece que assistimos ao inicio de um neocolonialismo ao
inverso. As mesmas regiões que até algumas décadas atrás eram colônias
de nações européias, poderão tornar-se «colonizadoras» de suas antigas
metrópoles. As repercussões religiosas, politicas e econômíces desses des
locamentos de poder seriam enormes.

Vozes autorizadas, como a. de Robert McNama.ra, presidente do
Banco Mundial, advertem que a maioria. das nações em desenvolvimento
-' entre as quais o Brasil - cairão a. eum nível de vida intoleravelmente
baixo»: Fala-se em recessão e até mesmo num «crash. da economia oci
dental, semelhante ao de 1929/30, afetada. por fenômenos que os técnícos
em economia. misteriosamente não explicam de maneira. satisfatória.

Com essa derrocada, o .manto de pobreza. .que atualmente cobre
II. Rüssía, a Ohína, Cuba, ou qualquer país da cortina. de ferro, se esten
deria. também sobre quase todo o mundo livre.

Haverá ainda valores moraíe e religiosos que permlta.m evitar
eSla igualdade na miséria. ou esse colonialismo às avessas? (ABIM -

Agência. Boa Imprensa).

••••�••••••••••••B••m••••H•••••••B•••E
• B

I Participe do' crescimento de ade pagahdo I
I em dia 05105 I
I Pr ra Municipal de Canoinhas I
1•••••••••••••••••m••••••••••••••••••1
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Grande variedade
/'
/

�â Erlita'
------==--------------------------------

«Organizaçã,o
Matecap Ltd�»

Propulsionada por vigorosa vontade de' bem atender
e volumosa bagagem de experiência �ré seus compo
nentes, a.Organização Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Schmídt, 387, no .Prédío Clemente
Pieczarka, ao lado do Doce Mundo, baseada nos

princípios de honestidade e dedicação ao trabalho, ,

está atendendo os interesses do povo Canoinhense
na matéria que segue:

r

t

Planejamentos - Direito Trabalhista -

Inventário .

- Questões - Desquites -

Contratos .

- Cobranças - etc;

Contabilidade: Abertura de firmas - Escrituração
Tríbutos - Análise de balanços;

Advocacia:

Imobiliária: Vendas e locações de casas, lotes ur

banos.éterrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e Top?grafia: Loteamentos, medições de

terrenos urbanos e rurais,
Projetos de construções,
croquizes, mapas e cópias;

Despachante: 'Preenchimento de guias diversas, ta
-

xa rodoviária única, declaração de

i rendimentos; encaminhamento de pa-

1,'-1' péis para Carteira de Motorista e

,
-Identidade, escrituras e' registro de

t armas e aposentadorias;ii

Segurol-em geral
Classificação de pessoal para empresas

I J� II()llt\ ])J� (X

S S I instala, Posto . �e I�entifica�ã�
Com o objetivo de facilitar

'ali vestibulandos residentes no

interior e que ainda Dãó tenham
sua carteira de identidade, a

Secretaria de Segurança e In
formações montou junto ao local
das inscrições do Vestibular
Unificado da UFSC, um posto
de identificação.

A medida é das mais elogiá
veis uma vez que muitos estu
dantes por não possuírem ainda

aquele documento, víam-se 0-·

brigados a retornar a cidade de

origem, pois somente lá no 10-
I cal de restdencia é que, rie a

cordo com a8 normas do Insti
tuto de Identificação da SSI,
poderiam obtê-lo.
Agora basta apenas dirigirem

se ac posto com os documentos
necessários (certidão de nescí

mente, titulo de eleitor para os

maiores de 18 anos e 2 fotos
5 x 7, fundo branco com n�ga
ttvos) onde funcionários da 8SI,
no locol se aprestam em pre-

parar o processo de identifica

ção, sendo 8 carteira entregue
2 horas depois.

De acordo com informações
do Serviço de Helsçôes Públí-

Dra. Zoé Walkyria Hativida�e�eme
, Cirurgiã. Del)t!�-��-'� .

1

C I c OO�8fl59ji5EP
Clínica dentária,,dê''---i�h�ra8 e crianças.

�#pP"� Especialização em Odontopedíatrte. '

Hpr�;rcada .

Praça Laaro Müller, 494 - Fone, 369

Semeadeiras com Adubadeira

A r.mtllf'·-lilir s � i

cas da SSI, o movimento do
posto, tem superado expectsu,
vas, numa média de 30 Cartei_
ras por dia, o que demonstra o

acerto e a oportunidade da me-
I

dtda.

Movimento Brasileiro de Àlfabetização - MOBRAL

1974, Ano da�"b'efísÜJo
, no_��o de Santa Catarina.'
»->: PARTICIPEI

Você, que esté ar cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.'
E hora de cê comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através os nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dartnovo.

.,
)) il� I
l.JIIffiI-ai

REVENDEDOR AUTORIZADO �.� CHRYSLER
YAY do BRASIL S.A.

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 3.65 e 366

CANOINHA,S ..: .. SANTA CATARINA

REGISTRO CIVIL

EDI"irAL .

Sebastião Gr�.�� Costa, Escri
vão de Paz e Ofi Ial do Registro
Civil do muni pio de Major
Vieira, Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina
Fez saber que p etendem cassr:

VITAL FARIAf e ,LINDAMIR
DE ANHAIA. I

Ele natural deI e Estado, nss
cido .em Palmits], -! município,
no dia 11 de fe retro de 1937,
Ievrador, solteirol domiciliado e

reaidente neste �unicipio, filhode Maria Farias_t
Ela natural des e Estado, nas

cida em Campin] dos Santos,
neste'município, po dia 23 de
setembro de 19 6, doméstica, I

solteira, filha de Alcides Hack
de Anbaia e D vína Pinheiro
de Anhaía, falec dos.

Apresentara os documen-
tos exigidos pel Código Civil
art. 180. Se 8 guém tiver .co
nhecimento de existir 8lgum
impedimento le al, acuse-o para
fins de direito.

.

Major Vieirs, 1. de novembro
de 1974.

Sebastião Grein Vosta
Oficial do Registro Civil
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Frigorífico Cano�nhas S.p.Precisa fie
#'
/

operador máquina Ruff //"
Departamento Pessoal,?'

"4/
Âuxlllar Cobrança 'di'
Auxiliar Administrativo

-:�'h
Oferece-se: Bom ambieJ)� de trabalho

Salário ç_sffipensador
PossibMâade de progresso

E
• B /'
xIge-se: oa {'ápresentação

D�(embaraç,o
",,�réurso secundário' completo

41' ,

Os ..efndidatos deverão dirigir-se ao departamento
'pessoal, à Rua Senador Ivo de Aquino, 1330.

e�®®�®®�®�®®®�®®s®®®®��®®®®®®s@®®.®®®s.®�®®®®s®®�®
(ii

,

®
•

'

®

I No Departamento de Veículos Usados I
I de Mlgoel Procopiak�ércio de I
! Veículos Ltda., votê encontrará i
® " (ii

I para prunlâ entrega: I
: I

, .. Marca
"

Ano.: � �
® 1 Opala fl' portas 1972 ®

I 1 I Qpa1.çr7S S Coupê 1972 I
1(1) 1 Camionele Cf)evrolet 1972 @

� 1 uanant A;;:.ul 1972:
: 1 TC A;;:.ul Diamante 1970 =
: 1;, Kombi 1968 I_I 1" Veraneio 1966 a
® I �, ®

! t,iHiUEL PROCOPIAK COM. DE VEICULOS LTDA. i
®

.'

(ii

1/1' ,

Rua Major Vieira, 289 �
I C a n o i n h a 8 -:- Santa Catarina I�1®.®®®®®®®®®S®S®®®.®®®®®®®$®®®®®�®®®®®®®.s®®®�®®®1

ANIVERSA
RIANTES

DA SEMANA
'.... 1 _

O senhor Nerciso Leonardo
Ruthes

Dia 24
O sr, Oswaldo Voigt; o

jovem Francisco Vital Perei»
ra.

Cartaz cinematográfico da cidade

Cine Jnbileu (O "'lçaDOB DE SDcmoS)

HOJE, dia 23 - às 19,30 horas - <Cen8ura 14 anos

Mais uma sensacional aventura de «Macistes» - toda coloridal
A Cenda de Enéas

23 - àa 21,30 hora. - censura 14 anos

Lutas, Pirataria e Romance em

O Capitão Simbad

Dia 23

Dia 25
A srã. Sibila esposa do sr.

Pedro Tvszk«; a srta. Beatriz
Catarina C. Caroalho, res.
em Brasilia.

Dia 26,
'

A sra. Anita esposa do sr.
Paulo Neuburger; a menina
Dulce Anita, tüna do senhor
Paulo Neuburger.

Dia 27
A srta. R.osmary Fischer;

.o jovem limar Werner Todt.
Dia Z8

O senhor Gerson Irandir
Kohler; a menina Silvana
Regina, filha do senhor' Celso

. Kohler Pereira; o garotinho
fones Cleiton, filho do sr,
Hélio Simões de Oliveira.

Ola 29
A senhora Zild, esposa do
senhor Alfredo de Oliveira
Garcindo.

Aos aniversariantes nossos
votos de felicidades,

·a 24 - às 14,00 hor... censura livre - matinê

A Cenda de Enéas

TINTAS
Plástica e Ólee
Armazém Tokarski

Domingo, dia 2: - em duas grandios.. seS8õea ia 19,15 e 21,30 h
Finalmente o fil e que o público esperava.

Uma odução filmada em cinemascope e technicolor

CONS llJAÇAO lNFE'RNAC
Sucesso de bil teria em todo o mundo. Não percam!

5a. feira, dia 28 - às 20,1 horas - censura 14 anoa

Um espetacular filme de lto terror I Filmado em techníoolor
'

O 7error nos Bosques '

sÁa.oo, dia ao - ao ",3••;:. horae - _. ,< �' ..
Um super Ia -west colorido

7erra S�vagem .

Domingo, dia 01/12 - em dua�� à8 19,15 e 21,30 hor••
Renato Aragão no seu mais recente sucesso a cores

'Robim ltood, O trapaitJ.fo da floresta

Iten�io par� os aovOI horários do �D Cine JUBILEU ,

De 2a. a 6., feira .;_ Sessão única \s 20,15 horas
Aos SábadO.s duas sessões - às

19,3�e
21,30 horas

Aos domingos: matine único às 1 horas e

à noite duas sessões, às' 19,15 e 21, ,o horas.
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Noticias de

Pa�an�uva. 'Eflcreven:
Esmeraldino M. Almeida

Agradecimento do «Patrão» Coordenador
Sobre o 1.0 Rodeio realizado em Papanduva 'nos dias 9 e 10

do corrente, o qual superou todas as espectativas, considerado
pelos entendidos como «fora de série», pelo comparecimento
maciço da multidão que superlotou o vasto campo de esportes.
Por tão compensador resultado, o Patrão Ooçrdenador. Sr. Nicolau
Horacz, vem 80 público. por intermédio nesta coluna, agradecer
a todos quantos deram a sua colaboração para que o resultado
fosse tão alto, no seu significado. Agradece a todos os grupos
que participaram, o Conjunto Folclórico «Sentinelas do Sub,
situado no 5.0 RCC de Carros de Combate, Rio Negro; a Man·
gueira Artística,' autoridades presentes, o povo em geral que
tanto contribuiu para o êxito total dos festejos. Aqui' fica o seu
mais reconhecido e eterno agradecimento por tanto que receteu
em nome do Rodeio, esperando futuramente rever a todos com
grande prazer e maior alegria. Muito obrigado, do Patrão Ooor.
denador, Nicolau Horacz.

Geisel volta a advertir
o Presidente Ernesto Geisel, ao receber oito presidentes

de Confederações Nacionais de Trabalhadores, reafirmou o pro
pósito do Governo de fazer dos sindicatos um verdadeiro instruo
mento de defesa dos direitos do trabalhador, mas advertiu que
a revolução não tolerará a, sua. transformação em instrumento
de subversão como ocorreu em certa época no País. Os sindicatos
devem viver, crescer e atuar. Eu já disse algumas vezes, mas
quero repetir minha opinião de que os sindicatos não devem
permitir o desvio de sue função. Foram criados para representar
os interesses legítimos dos trabalhadores e, não podem se

prestar a outros interesses. Somos contra os que querem, fazer
do síndícato um local de subversão e degrau político. Todas as
vezes que isso tem acontecido, o Governo interfere na defesa
do trabal!::ador. acreeeeutou o Presidente Geisel num discurso
de improviso. (Gazeta,do Povo)

Eleições no Município
A exemplo do que ocorreu em todo o território Nacional,

também aqui o resultado das eleições foi surpresa para muitos,
no entanto, eu já esperava por tal resultado, felizmente ainda
foi possível apresentarmos um resultado relativamente favorável,
considerando fatores diversos que concorreram para que o mesmo
fosse ainda menor. Damos a seguir os, votos recebidos pelos
candidatos de preferência do nosso eleitorado, Para o Senado
Federal: Ivo Silveira - Arena, 1.068 votos, Evllásio Vieira· MOB,
I 481 votos. Para 8 Câmara Federal: Aroldo Carvalho, 637 votos;
Wilmar Dalanhol 335 votos; Franctsco Libardone, 937 votos, Para
a Assembléia Legislativa o resultado foi o seguinte: Benedito
Therézio de Carvalho Netto, 346 votos; Edmund Salíba, 323 votos;
Teófilo Tavares, 450 votos; Acácio Pereira, 958 votos e Marcos
Schíeíler, 217 votos. Teve votação para outros candidatos à
Câmara �ederal e Assembléia Legtslattva que pertencem a ou
tras regioes do estado, sendo portanto menos votados, Em Mafra
o resultado semi-oficial foi este: Ivo, 5.992; Evllásto, 6,951>; Aroldo
Carvalho, 1.630; Dalanhol, 1.986; Benedito 'I'herézlo, 71; Saliba,
4.133; Tavares, 2.186; Marcos, 3.784; Acácio Pereira, 448. As elel
ções realizadas em nOS80 município transcorreram na mais
perfeita tranquilidade inclusive a apurecão em ItaiópoUs que se

processou com rapipez. Tudo isto é prova da Democracia que
felizmente, e graças a Deus, ainda desfrutamos neste solo Pátrio,
que é o BRASIL

I
-

Sinal dos tempos. .

Bm todos os tempos Jesus achou admiradores e aptos Intusí
ástícos e isto não só entre fiéis e santos, mártires e religiosos,
mas também, entre indiferentes -e mesmo ateus. Desde alguns
anos estamos assistindo ao fenômeno, deveras, interessante _do
pesoal que redescobriu a Jesus e que em suas fileiras conta
sobre tudo jovens e mesmo hippies e drogados. De fato, quem
lê e medita as páginas dos nossos Evangelhos, dificilmente se

pode subtrair ao fascínio desta figura admirável, que com- seus
milagres e ensinamentos, sua paixão e morte; já atraiu para si
os contemporaneos, (Livro da Família]

Passarela da Sociedade
Dia 23 do corrente, hoje, quem está testejando Idade novs

é 'a sra, Silvia M, Hírth, virtuosa esposa do sr, Modesto Hirtb,
proprietário do Açougue Cristal. A aniversariante será multo
Ielíoítada' na sua festiva data.

--

MANAH PLANTAND,O DA
ESTO�--A;RiMAZEM-'�ÀR SK I

----- ..,__sr:i:::'::':_-ÍIII.__••,_:_-(ã';l_'a_o_l'aaddoo 'dd.a.a llo'o'jja de E)e.rodomé�.ICOS Tokarskl & ela. L.da.)
-

, -

J

Dia 24, amanhã, quem completa mais um ano de sua preso
tatíva existência é o sr, Lucindo Sonaglio, proprietário do grande
Restaurante Farroupilha na BR-468-Km 13, Curitiba. Muitos abra
ços e cumprimentos estarão em pauta na data festiva de sua
troca de idade. '

Também na mesma data, em Blumenau, onde reside, fes
tejando niver a Exma. sra, Marísa Ma.i Weckerle, consorte do
sr, Jorge Weckerle. Diretor da Cia. Souza Cruz Daquela cidade.
As felicitações pontificarão em alto estilo para a distinta àama
da Sociedade Blumenauense.

Dia 28 do corrente, um grande dia para a família Malakove
ki, pois estará festejando idade nova o sr. Victor Malakovski,
grande capitão do alto' comércio local. Gtdsdão acessível ao seu
semelhante, humildade e bondade é o seu lema, razão pela qual
naquele dia receberá as mais justas demonstrações de amizade
por parte de amigos e admiradores.

PADRE ANTONIO CINTHO. Também na mesma data, com'
pletando mais um ano de chefe da Comunidade do município, o

amigo certo Das horas, incertas, Pe. Antonio Oíntho, Pároco de
Papanduva. Sua humildade e modéstia, são o caminho que nor
teiam a sua sagrada missão. Admirado por todos, motivo justo
para que, li comunidade vá levar os votos de agradecimento e

também, o sincero reconhecimento pelos ensinamentos recebidos.
A coluna. se associa as mensagens de felicidades a todoS

os aniversariantes, especialmente .a nossos prezados leitores.
-

COM ADUBOS
EM
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CORREIO DO NORTE 23.11';'1974

Instituto Brasileiro Desenvolvimento Florestal Registro Civil -'EDITAL

'�

Joinville, 5 de nove bro de
1974.

MAURO PINHO ao�s
Delegado Estedusl \

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de paz e Oficial do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas,
E�tado de Santa Catarina,

. Faz. saber que pretendem casar:

JOÃO MARIA ALVES DOS
SANTOS e JULIA BATISTA'
DA ROSA. ,�,.y;.jC'

. Ele, natural deste Estll'dh, nas

cido em Te.mandua;,/neste mu

nícípío, no dia L�r de outubro
de ) 9(9, lavrad,oÍ', solteiro do
miciliado é l'�iidente neste,mu

nicípio, fill;x.,:r.de Alfredo Alves
dos Santós' e Ma:ria das Dores

Lima,#�1'

Ela natural deste Estado, nas
cida em 'Floresta do Timb6, S.
Cecilia, no d:a 17 de janeiro de

1955, doméstic8,_;8�};tej'l"a,' domi
ciliada e resi'<fênte neste'munt:�
,cípio".,.mha de Basilidio Bsttsta
}ia'Rosa e Ana Simão da Rosa,

Apresentaram os documentos

exigidos pelo C6digo Civil art.
'11;1(1, Se alguém' tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fios
de direito•.

Major Vieira,. 18 de novembro
de 1974, .

Sebastilo Breio Costa
Oficial do Registro Viv!I,

EDITAL
O Delegado Estadual do IBDF niente de desbastes florestais de de 180 dias.

em Santa Catarina, torna públí- 10,000 Cdez mil) melros estéreos
co que o !nstituto· Brasileíro de de Pinus.,��J!!Pl_tl��" em pé, com

08 interessados dirigirão �s
DesenvolVimento FIoresteI -_ ,.,�ca!rC"ãf'P.I�aiitio de i9lJ4.ra;.� Flo- propostas em envelopes rubrí

Delegacia Estadual, receb�J:,�de� resta N�ciol;lal de Três Bal·ras. eados no fecho e contendo e

8conio com o prase('9JtY'�'Edit8I, neste Estado, 80 preço minim�" ,,<,ltxpressão PROPOSTAS

até às 14,00 ho�!}strl8 dia 4 (qua- de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzei- .P�A COMPRA_ DE PINH.EI
tro] de d�,�.��bre de 1974, à ros). por estéreo e que será ROS',;:- e" ser.ao aber�as na

R�a .do�Í'Ínclpe n.O 192, em abatido e retirado pela firma pre�en�&,da Comíssão designada
JOlD:\?iH'ê; propostas para a ven- vencedora, sem qualquer das- e. dos In�e.SgadOS, às 14 h do

da de material lenhoso prove- pesa para o IBDF no prazo
dia 4 (quau,��de dezembr.o .de. ,

1974, obrigan o-se o. ganhador
a recolher ao BDF, no ato da'
declaração da Oroposí:a vence
dare, 50% (cincitli�ta. por c.ento)I do valor total do desbaste, e o

restante, 30 dias a .,68, perdendo
o direito da Conco � ência, caso

não sejam obedecído os prazos
estabelecidos neste ttal,

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
�.

,,#'�.
Serviço instantâneo e perfeito.��'

_ç,piP' I

In8tala�i01'ftliiíoderDís8ima.
f{'t"§f�

Procure no /�liItfit6rio de Derby Carlos

Ulbm!rl\of"':;;. �raça Lauro Müller, 251
, ,49" .

//CANOINHAS - Santa Catarina

Fotocãgla.s?
�

',Em apenas 10' �você ti�a FOTOCÓ.'
PIAS, de uer documento, jornais ou

livros A R T Ó R I O
'

D O R E G IS" R O
C I '·1 L de NEREIDA C. CORTE, 'no' edifício

do FORUM desta. cidade.
'

Prefeitura de
variante Paula P:reia à ,Ant�
aterro e reveltimento�da Serra do Luolado a

Rede de abeeteolmeato de água CCónv. c/Governo do Posto do IBDF �conv�nio); ,

Barra Manl,a; /'" .. -' I

Eltado�' iDlpetoria do departamento de caça e pesce: ,

r. 23 A' , remoção e co 'rução de caiai. Campo d' . ,goa
alargamento e abertura de naval rual no J, Elperança; calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal: Verd� ejlj ade �ara alergamsnto e abertura de rua.;
alargamento da rua São Josê e vic'inai.; reveatimento Serra do Lucinda; abe�tâ' de rua. DO loteemeuto: Rodolfo Bollauf;

, extenlão da iluminação pública; revestimento na !ocalidade de Imbuia (Bela V. do Toldo); jl,«wa'torre TV •.canal 3;
conltruçãO do Ginâsio de E.portel; iluminação a mercúrio nal Praçal Laueo Muller e /(�econ.trução Escols Campo dai Moçis (Felipe Schmidt);
iDltalação de britador em Santa Leocâdia (Diat.P, Pereira) Osvsldo de Oliveira; .

y.,.
(/r iluminação pública da' rua EmiJio Scholter

continuação da pavimentação alfáui.ca da cidade; arbori�a(ião dai rua I da cidade �2.0 anu)�, . .;. (.
.

.

alargamento e prolongamento rua Emilio Soholts,
muro de pedral na fachada do Cemitério Municipal; ext�mao dOI cure?1 do MOBRAL (conv�i]�o�;(} / .

.
' alargamento e conclusão . rua Bento de Lima (Campo

abertura de canaie de drenagem no Campo d'Ãgue Verde; exteDllIo dOI lenlçOI da CAFASC (conveo�&f . da Agua Verde;
..

pentes de concreto lebre o Rio Agua Verde (dual); inltalação da Guarda, Urbana Noturna (çOÜvêoio�; , alargamento rua México;
eacola de alvenaria em Barra Mania (Distr. Pinheirosj; calcamento a paralelepípedo do páti�di' Prefeitura; 'aquilição de om trator de e.teira 14,500 kg.; ,

eeoola de alvenaria em Lageado (Diste. de Felipe Schmidt; pavimentsção adáltica de nove qu.�ra.• ; . aqui.ição de uma pá carregadelee Michigao 'modelo 55:S·
destocsmento &grícola; reveetimento estrade de VeliohptÍdiltr. Felipe Schmidt); - "PODt� C..pão, do Erval / Metão;

, I ,

revestimeuto em Anta Gorda (Diste. Paula Pereira); in.tal�çã� de brita:lor ��. Valinhol (Di.tr. Felipe instalecão do Banco do lino' (eonvênlo];
laborat6rio de iemeotel de batatal certifioadau €incent,); ,�Ch�ldt�,.,. .(. , inltallição do curso MOBRAL CULTURAL (convênlo),
construção do Canoiuhee Palace Hotel (Incentivo);, �lum�naç�o p�bl�ca ��lltrJtO de Pa?la �erelra; A •

abertura de rua. loteamento Watzko (Campo da Agua V, D;
construcão da ponte divi.a. Irineôpoli••Caaoin�a. (conv.), iluminação pubh�\iO Distr. de Mar,cílio Olao' (c?n�eolO); abertura de rua. loteamento Pedro. Alvel Vieira;.
conlervação dai rodovia. municípaie; \

destçcemento BJ! cola de 321;s,lqu,euel (2. ano),_ iluminação pública Bairro Sossêgc; í

(looltrução. da garagem da P�efel'tura',
cODlen.ação 9·e eet�ad�1 mUDlC!pall com _conltruçao de. idem na rua Alviao Voigt (Campo da Agua .Verde)·e Doval poat�í, pontdhoel e bueIrO' com tubol; ",'

conltrução da fábrica de tobol de 1,50; . " /. d t' (d
-

d
' , '�', aterro da ponte sobre o RIO Agua Verde (prolongamen-

• A ' lncentl�' 10 UI fiai .

oaçao e Imovelll/, to da rua Paula 'Pereira)' .

,
'

reveetlmento e' alargamento da Co.loOla Ouro Verde
sEluilicao de 4 tratarei de e.teira·' ','

,

COiltrito de Bela Vi,ta do ToldoD' ?
_ .

..

'
, estrada de Taquarlzal (35 km);

. . : ,conlÍluçao de 1 (umB� ponte de concreto lobre o rio d d P L M IICODltru"ão baila divila CsoolDhal.Paulo FrontlD .

j'" 'V d "1 t d P 1 p'
,

) mu.
ro e De ra na ra.ça

.

aura u er;
,

>I
" . ",ua er e �pro oogamen o a rua au a ereua; , -,

.

,

(no dl.trito de Felipe Schmldt);
.

/ ,,' -
d 2 t' I d H b. W

' lD8talação. de britador em Santa LeocádlB';
iluminação pú,blica rua México; .

/.I'aqu�.�ç�o leR tmo�Dlve ad �ral «p 01 �r. arco»;
. abertura e .largamento da rua México' eótre a rus

,aterro ponte rio Agua Verde (plolongamen. Caetano COita); /: aqUlllçao
_

e ro- .caVa e�ra. ti OC 810»;. .' Balão do Rib Branco até o FrigQrífico;
,

,-
"

l recuperaçao de todal aI! maqmn,al rodOViárias; .

'd - J - Ali dE" S h I
'"

alargamento e reveltlmento eltrada Vahnhol-Bonetel; I _'. _

.
- J. em rua 080 age a' rua mlllo c o ze até a rua

.

I C d l . recupelaçao de 2 camlDhoel·caçamb8l; Bolívia;
�::::�ento e abertura de naval rual ampo '/"

ua
pavimentação ,a.�áltica nal P�8çal Lauro Mullell e �dem rúa Ur�guai até a rua 'Jo�o Allage;

.

.

. ,"
" '. O�valdo de Ohvelra; Idem rua Chile entre a rua MéXICO até a tuá Joio AlIage;

proleto pará lIuml�a�ão�o Salto da Agua Verde �;,Fartura, oomputação de dadol eletrônico.; idem rua Paraguai entre a rua México até a rua

alfaltamento, retlhcaçao e drenagem dOi/Ducleo. da nova planta cadaltral; • Jolio, Allage;COHAB; / 6d' 'b tá
'

,
lde,m rua BolíVIl' até a. rua Roberto Ehlke;

abertura de rua I nG loteamento Mananeiro CCampo DaVa c IgO, trl u r�o, •
idem, rua Argentina entre a ruI João Allage até 8 rua

da Agua VerdeD;. t;l.
aterro 00 .RIO da Areia de Cima (DiItr. Bela V. do Toldo>; México;

.

id�m loteamento Odilon Pazda (Cam
r da Agua Verde�; reveltimento da rua Alvlno Voigt; idem rua Pana,má; .

, ' .'
p. -d d . t' t da el'trada do Parado idem rua Emiho Scholze entre' á rua Roberto Ehlke

ala. rgamento e reveltlmento do �a
ro le a e, revel Imeno;

té B' d 01. ,

.

S I
I

alargamento da eltrada de Volta Grande (Di.trito de a a rua tl'oar o sen;

;bertura de lual no loteame o AntoDlo a amam
Pauis Pereira;

. idem rna TomaBchitz entre a lua Roberto' Ehlke até
Alto dai Palmeiral ,; I ,/ �D' obelilco na Prs"a Laura Muller (illcentivo.�

O' loteamento Bra�dé8;
olargamento e reveltimenta' em Rio Bonito � Iltr. >I idem rua Guatemala; ""',

Bela Vilta do To140; / .ioslização -do cidade cl inltalação de lemáforoe novai; �d.m rua H�nduras;
POltO de in.eminação artificial; ,

balização do. logradourol público. e acrílico; �dem rua Gil Cos.ta;
POltO de carrap8teC1;?i'da:1' .'

D ( A')'
lIquilição de 4 novoI caminhõel caçamba.; i�:: �:: J��guel �tez('mgearnn;d 1 fA b

- DO ve010 abertura da' rua Venezuela;re e te e onica lU t
t ,anea· con. " idem. rua Paul Hatris;

COl!ltrução de, ma�!Í;.burros em Santa Leocádla, abertura da rua B8�ão do Rio Branco (prolongamento); idem rua Alais Stueber;
alargamento da 4trada Pa'rado/Matão; variante Santa Leocádia; �d.m rua Valde.miro Olsen;
alargameoto d ;;;trada da Fartu,a; conitrução de doi. mata.burrol em Anta Gorda (extip. �dem rua HeorJ(�ue Zugmann;
abertura da ua Alfredo. Mayer; ção de portõel); Idem rua FrederiCO, Koh!er•.

Obras em Execução Obras Concluídas

o p e r e

Cidade
c o _m d

, I i -m I p d

.

Im p e Z d d d

cidade
Cidad

i n da.
e·.·.

,

e
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Gran,de baixa 'de .

preços 1�e
/

Tecidos· e Roupas di
CASA PARA TODOS

Os nossos preços estão ai.'/
/

Verifique e '(omprove, papo furado João resolv!.
Tecidos

Chitão estampado e listado
Chita eststnpada
.Luiztnes em cores lisas
Morhn em cores lisas
Algodão @Eopecial
Algodão Nortista
Cretone Othon branco
Opalas estampadas _

XADREZ CATARINENSE
VOLTA AO MUNDO
Gersey cores lisas
Cecharel cores lisas
Malha helanea tecido
Pelucía lisa
Pelucía estampada "

Pelucla fustão lisa e estampada
TERGAL

,.

Larlura/
1,40
0,65
0,65,
0,8ql
0,80
2,,60
,2;20
Jl,80'
/0,70

i 090
-; ,
,

1,40
1,40
1,50
0,70
0,70
0,80
,1,40

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00
5,00
11,00
19,00
õ.oo
5,00
4,50
14,50
20,00
30,00
5,00
5,50
7,50
18,00

Bríns diversos a partir de 5.00
Acolchoados de Chítão c/asaI 2 1/2 penos 55,00
Acolchoados: de Ghitão solteiro 2 panos 45,00
Cobertor cinza casal

'

18,50
Cobertor cinza solteiro

ROU P�.À S
Camisás nylon manga curta pj homens 7,50
Cemisas nylon maéga longa pi homens 9,00
Camisas xadrez cstarmense manga curta 12,00
CamisaS- xadrez 'catarmense manga longa 15,00
Calças para homens de brim catartnense 24,00
Calças para homens brim coringa 27,00
Calces para homens de tergal 35,00

Hão é liqpldação. e sim preço torrente
,�

ChamamQs a; atenção para a nova redução de preço
do alg9dã�, com 2 metros de Iargura, de

. Cl':$''I2,OO para Cr$ 11,00 o metro.
l;-

A relaç�o acima de preços da Çasa Para Todos
é real, /com ,grandes quantidades dos produtos
enunciados .. Comprove os seus preços, verifique
os p,�dut�s. e Faça suas 'compra.s valorizando O

seul dinheiro aonde. realmente for mais barato.

j CASA PARA TODOS
': :

Rua. :paula Pereira, 501, Fone, 255

NO'T AS
Novamente, voltamos com a

n0888 já tradicional coluna,
NOTAS ESPARSAS, 'pós a

campanha eleitoral, o' pleito e

epurações, com resultados sur

preendentes para todos" até
mesmo aos vencedores. .:

O acontecimento inesperado,
como que uma revolução branca,
ocorreu em todo o país, nota-

REGISTRO CIVIL

EDITAIS
Antonio i1son Wiese, Oficial tio

Registro Ci '1 do Mu'nicípio de Três
Barras, Ca arca de Osnoínhas,
Estado de S ta CatarIna ,

Faz saber e pretendem casar:

Valdevino teider e Maria das
Graças lIadi.
Ele, natural este Estado, nascido

em Irineópolis no dia 19 de junho
de 1953, operá to, solteiro, domici
liado e reside te em Três Barras,
filho de. Jo'o Maria Steider e
Marta Spaek.
Ria, natural este Estado, nascida

em Curitibano' no dia 26 de julho
de 1957, domés íca, solteira, domici
liada e reside te em Três Barras,
filha de Deliri lIadi e Maria Ross
Iladí, -,

Alvino Rodrigu s e Matilde Kurceszki
Ele, natural este Estado, nascido

em Três Barr ,nodia 18 de [unho
de 1952, oper io, solteiro, domici
liado e reside te

.

em Três Barras,
filho de Jorge Rodrigues e Olinda
Nunes Cavalh . ro,
Ela, natural este Estado, nascida

em Três Barr s, no dia 10 de se
tembro de 195 , doméstica, solteira,
domiciliada e residente em Três,
Barras, filha d Sezefredo Kureeszkí
e Estefania K

'

rceszki.

Osvaldo Wend e Albani Kelesesk!
Ele, natural este Estado, nascido

em Rio da Ar ia, Município' de Oa
noínhas, no ia 06 de .março de
1956, operário, solteiro, domiciliado
e residente Três Barras, filho
de Bernardo Wendt (falecido) e
Ana Truchan.
Ela, natural deste Estado, nascida

em Bela Vibt Vista do Sul, Muni
eípío de Mafr no dia Q4 de novem

. bro de 1956, doméstica, solteira,
, domiciliada residente em Três
Barras, filha e Antonio Kelczeski
e Mal"cilia da Uva Kelczeski.

Apresentara os documentos exi
gidos pelo CÓ igo Civil, artigo 180.
Se alguém ti er conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para f s de direito.

Três Barras, 1." de novembro de 1974.

ANTONIO WILSON WlESE
Oficial do Registro Civil

Toca Fitas

para automóveis

Eletrodomésti(os Tokarski

Valorize o que é seu
I

prestigiando a
.

P-t:efeHt.trêIM�anrCipal-cte�=eaçtTo11Ttlas

ESPARSAS

.
'

VesUbular Unificado da « A C A , E,.
FUNPLOC e demais Funda/ções
do ESTADO iniciarem inscrições

para o VESTIBULAR"

,

damente em São Paulo.

X X X

Um grande dia pata a nossa

região, sem dúvida, especialmen
te pua Três Barras," dia 20,
com a Inauguraçâo ofleíal ds

grande Fábrica da RIGESA,
com reflexos profundos . em

nosso atual desenvolvimento.

Já entregue ao tráfego o novo
trecho da estrada de Mafra,
ligando as pontes do rio Ca
noínhas e Pinho, numa extenção
aproximada da 4 quilômetros.

X X X

O Engenheiro dr. Leone Grei
pel, aceitando' convite, deixou
o serviço da Prefeitura e foi
trabalhar em Joinville, sendn
aqui substituido pelo seu cole
ga, dr.· Luiz Fernando Fuck.

X X X

X X X

Já em nossa cidade o novo

Delegado Especial de Policia,
DR. OTAIR SILVEIRA, que
procede de Florianópolis.

X X X

O assunto dominante agora
em nossa cspítal, é a composi
ção do Secretariado do Gover
nador Antonio Carlos Konder
Reis.

X X X

A partir de 2.8 feira até sá
bado próximo, o 1.0 CUt!?O sobre
Produção de Batatas Sementes,
em nossa cidade, com término

previsto para sábado, dia 30, a

ter lugar ao «Centro de Trei
namento Engenheiro Agrônomo
dr. Celso Freitas de SOUZ9»,
sito no bairro Campo da Agua
Verde, com aula inaugural, às
9 horas de 2.· feira', no Clube
Canoinhense, a cargo do Secre
tário da Agricultura, dr. Glauco
Olinger.

X X X

. O sr, Werner Kellner, com

projeto já pronto e aprovado,
vai, ampliar e modernizar o SI!!U

parque industrial, devendo au

mentar em muito a produção
das já conhecídes, «Manilhas
Triângulo».

Prestes' a ser Inaugurada,
talvez na próxima semana,
• moderna loja de pneus e

. eletrodomésticos, -«DENELAR»,
construída na rua Vidal Ramos.

X X X

Uma firma conetrutora de
Curíttbs ganhou a coocorrência
para. o término das obras do
novo edifício do INPS em

nosaa cidade.

X X X
E pela 'raça Colombo Salles,

o Santa Cruz cedeu a um em

pate, no Municipal, frente ao

Juventus, de Jaraguá do Sul,
continuando em' 2.8 lugar, de
vendo enfrentar amanhã, o Con
tinental, em Rio Negrinho e o

Estrela, de Nereu Ramos, em

nosse "cidade, posteriormente.

VENDE-SE
Uma chácara com 12.000 m2
nas imediações do Cemitério
Municipal.

Tratar no FOTO JOÃO.

As inscrições abertas no dia quatro -do corrente, vão se

prolongar até o próximo dia 30. A FUNPLOC está oferecendo 60

vagas no curso de ADMINIBTRAÇAO DE EMPRESAS. Pare
fazer 8 inscrição an vestibular, que será realizado em janeiro, o

csridídeto deverá primeiramente recolher a importância dI'

,Cr$ 161,00 em faval' da ACAFE, -no Banco do Estado de Santa
Catarina - BESC, onde receberá o manual do vestíbulsr, no qual,
além de todas as ínstruções a respeito do mesmo encontra-se
também o requerimento para a inscrição. propriamente dita, que
depois de preenchida deverá ser entregue na Faculdade de Cíen
ciss Admtntstrattvas de Canoinhas, n08 horários seguintes: das
14:00 6s 17:30 e_ das 19:30 às 22:30 horas de segunda a sexta-feira,
e aos sàbsdos das 14:00 às 17:30 horas.

O Vestibular será ídêntlco em todas as fundações de en

sino do Estado, que congregam a ACAFE - Associação Catarinense I

de Fundações Educacioaais, .evitando assim qUI! algum candidato

preste exame em mais de um lugar. Esclarecemos aind� que,
um pretendente a uma vaga em qualquer Faculdade de Blumeusu,
Joinville, Florianópolis, ou outra localidade do Estado, mas que
resida em CANOINHAS. não precisa ir até Blumenau, Joinville,
Florianópolis ou outras localidades para fazer seu vestibular.

Basta que s.e dirija a cFUNPLOC» onde fará sua inscri
ção, optando pelo local e curso que desejar.
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e-ag.radécendo a preferência que o público consagrou, vem orgulhosarnen- I
I A

te entregar à cidade, dentro de breves dias, sua nova e
. moderna loja' de I

I R
Pneus e Eletrodomésticos, à Rua Vidal Ral1lo,s n. 9,20.,
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




