
Festiva inauguracão, ,

Autorizados
da

novos
Como estava previsto, foi marcante o acontecimen

to de 5.a' feira, dia 21, quando, da ir,u�uguraçãd da nova

agência do Banco do Brasil, edifício próprio, sóbrio e

imponente, levantado na esquiná das ruas Vidal Ramos e

Felipe Schmidt.
'

A alta Direção do Banco do Brasil aqui esteve para
o grande evento, representada pelo' Diretor da Carteira
de Crédito Geral e Rural da 6.a Zona, ca. Walter Bere
chi Barcelos, dr. Osvaldo Roberto Colin, Diretor Administra
tivo é representando o Presidente, dr. Nelson Jots, Nelson
Meira. de Lucena, Gerente de Operâções e Leonidas Maia
de Albuquerque, Chefe do Gabinete do Diretor.

Representando o Governador Colombo .Machado
Salles, impossibilitado de comparecer, aqui esteve o seu
Secretário da Fazenda, destacado membro do atual govêr
no e grande amigo de Canoinhas, Sérgio Uchôa Rezende.

Também presentes, os Deputados Aroldo Carvalho,
nosso representante, na Câmara Federal e Benedito Th.
de Carvalho Netto, na ASIW:!mbléia Legislativa, além de
delegações dos 'munícípíos de Mafra, Itaiópolis, Papanduva,
Major Vieira, Três Barras e Pôrto União da Vitória, co

manjadas pelos respectivos Prefeitos, além de destacados
homens de emprêsa, Dr. Fernando Rib"eito de Abreu;
Diretor da Rigesa, Romano Massignan, conhecido industrial,
agora assumindo a direção do Fricasa, .srs. Altavír, Milles
e Alcidio Zaníolo, Herbet Ritzmann, Sául e Isaac Zugman,
Irmãos Linsinger, firma construtora- do edifício e ainda os

srs. Rafael Di Lassio, Eurico Chagas e dr. Mário de Paula
Soares, altos funcionários do banco, industrial Rafael Cíola,
de São Paulo, tôda a classe da índústría, comércio e la
voura do nosso Município e outros que escaparam à nossa
observação.

Após as bençãos da inauguração feitas por Frei
Henrique Müller, usou da palavra, contando a história do
banco em nossa cidade, desde a sua instalação, o gerente
local, sr. Fernando' Rocha, falando em, seguida, o sr. Pre ...

feito Municipal, Alcides Schumacher e os Diretores, Walter
Berechi Barcelos e dr. Osvaldo Roberto Colín.

Em seguida foi ofer��i�Ó um coquetel a todos os

presentes, tendo os Diretores concedido audiências, no

Gabinete da Gerência, a várias delegações de municípios
vizinhos e também membros da Associação Comercial e

Industrial e à' Diretoria da Cooperativa Agro-pecuária,
cujos problemas foram solucionados e atendidos de pronto.

Pelas quatorze horas teye início, nos amplos salões
do Clube Canoinhense um �anquete, oferecido pelas classes
empresariais, ali presentes 'perto de 300 pessoas.

Na oportunidade, saudando as autoridades, falou o

'advogado dr. ,Hilton Ritzmann, em nome da Associação
Comercial e Industrial, Sérgio Uchôa Rezende, em nome

do Governador novamente o Diretor, Cél. Walter Berechi
Barcelos e o' Deputado Arolde Carvalho, todos muito

aplaudidos pelos presentes.

. DE aUTO BRO

COMERClANTE
30

DIA DO
,

Numa terra em que o futuro é hoje, e� que o

comércio gera o progresso e a riqueza, dedlcamo� a

você, comerciante amigo, as merecidas comemoraçoes

que se fazem em todo, o país nessa' data.

Canoinhas 30 de outubro de _
U71.

,

Direção, Orientadora das Atividades Complementares,�
PrqFessôres do Grupo Escolar "Sagrado Coração de �esus .

ATENÇA01 ASSINANTES DO

CORREIO DO NORTE
Devido a alta constante do papel jornal, a direção

dêste semanário, obriga-se a majorar as assinaturas .p�ra
Cr$ 20 00 por anuidade a partir de novembro. Solícita-

, , ,

d
.

dade e do,IDos aos nossos assinantes em atrazo, a Cl
•

.

d
- afim de regularí-Interior, a

.

procurarem a nossa re açao
zar a sua situação.

do do Brasilnova
A •

agencia Banco
recursos pa.ra. a

- -

agencia
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Rubens Ribeiro da Silva'
FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Banco do' Brasil já fi- ,

naDcia as Quotaspar
tes 'da Cooperativa
O Banco do Brasil já deu

mtcro ao fmanciamento das

quotas partes a09 associados da
Coop -ranva Agropecuária de
Canoiohas. A liberação ,a res

peite, embora tivéssemos noti
ciado na edição snteríor, sõmente
foi concretizada após auoiêncla
da Diretoria, da Cooperativa
com o Diretor Cél Walter Be
rechí Barcelos, quando conse

guiu-se ampliar o prazo do fi
nanciamento. Foi uma grande
conquista de nossa classe agri
cole, que irá propiciar o plenó
funcionamento de nossa coope
rativa, tanto na produção como

também na comercialização de
seus produtos.

IDova�ão e Comunica�ão,

Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

Irmã Carolina

CURSO DE FÉRIAS'
Já foram selecionadas as professôras que farão o Curso

Normal oe -Férfas, que prevê a titulação de mais 3.000 nor

malistas no Govêrno do Estado, medida esta preconizada
pela Ação Catarínense de Desenvolvimento. O Curso Normal
de Férias admitirá no corrente eno. 1.500 regentes de Ensino'
Primário de rêde Estadual e Municipal. As aulas terão início

, no dia 2 de janeiro do próximo ano, desenvolvendo-se de
forma intensiva, nos meses de janeiro, fevereiro e julho de
cada ano.

.

É uma nova oportunidade para 8S professôras que não
possuem cursos, permitindo que continuem trabalhando. O
Curso Normal de Férias terá a duração de 3 anos.

A nossa conhecida, e esti
madíssima ,Irmã 'Carolina,
novamente entre nós, fará
aniversário dia,' 4 próximo.
.Aquí se encontra, vindo

especialmente da Europa para
os festejos do encerramento
do cinquentenário do Colé

gio Sagrado Coração de
Jesus, onde foi a primeira
mestra, responsável, então,
pela _

boa educação de várias

gerações de canoinhenses.

Aos muitos cumprimentos
que irá receber, juntamos
os nossos, com votos de
muitas felicidades, e boa
'estada em nossa cidade.

VEREADORES TERAo VANTAGENS

Técnicos em

Cooperativismo
Durante o 5.0 Congresso Bra

sileiro de Cooperativismo. rea

lizado em setembro na cidade'
de Salvador - Bahia; as Orga
nizações Estadusts de Coopera
tivismo, apresentaram moção
que foi aprovada, propondo, a

criação da carreira de Técnico
em Cooperativismo, com venci
mentos equivalentes a Técnico
de nível universitário.
A Organização das Coopera

tivas Brasileiras, atendendo a

decisão tomada Daquele Con
gresso, está enviando mensagens
às autoridades estaduais, pedindo
atenção especial para essa justa
aspiração do cooperativismo
brasileiro.

Elitá no Congresso Nacional para aprovação, projeto de
Lei que o trabalho do vereador poderá vir a ser conside
rado «serviço relevante» e o tempo de serviço, dos manda
tos não remunerados, poderá ser contado em dôbro para
fins de aposentadoria, caso. o Congresso aprove. Outras
vantagens integram a mesma Lei visando justificar o traba
lho gratuito dos colaboradores da administração munícípel
de Cidades com menos de cem mil habitantes.

Bazar Canoinbense
FIOS e RENDAS

SEGURO
-':'<---

o Senado aprovou proj eto de Lei, estendendo a outros
dependentes os benefícios da pensão deixada pelo segurado,
tais como: para percepção de pensão vitalícia, a espôsa, exceto
a desquitada que não recebe pensão de alimentos; Q marido
inválido; a mãe viúva ou sob dependência econômica pre
ponderante do funcionário, ou pai inválido, no caso de ser

o segurado solteiro ou viúvo. E, para percepção de pensão
temporária, o filho de qualquer condição, ou enteado, até a

idade de 21 anos ou, se ínvàltdo, enquanto durar a invalidez;
o írm ão, órfão de pai e sem padrasto, até 8 idade de 21
anos. A filha viúva sob a dependência econômica do funcio
nário, enquanto durar tal situação', a menos que venha a

ocupar cargo público permanente.

__, ,

Aposentadoria e Tempo de Serviço da
Iniciativa Privada
Falando à reportagem da A Gazeta de Floria�lis

disse o Deputado Aroldo Carvalho que o Ministro do Tra
balho já constituiu um Grupo de Trabalho para examinar o

seu antigo projeto de Lei apresentado em 1967 e que para
eft>ito de aposentadoria, é contado o tempo de serviço na

iniciativa privada, e que o Ministro já encaminhou ao Pre
sidente Médici uma exposição de motivos e submeteu 80

DESP, e posteriormente haverá de encsmínhá-Io ao Con
gresso Nacional para ser transformado em Lei.

Diz ainda o Deputado Aroldo Carvalho que já foi
convidado para ser o relator da matéria, considerando ser
êle o autor do projeto. Face as disposições da emenda cons
títucíonal hoje em vigor - disse Aroldó Carvalho -:- como

Deputado não poderia reapresentar o mesmo projeto mesmo

porque trata-se de uma iniciativa que aumenta a despesa
pública, apesar disso, agora tem como certa a aprovação do
Presidente da República.

Energia Elétrica
Convênio no valor de 16,8 milhões de cruzeiros acaba

âe ser assinado entre a Eletrobrás e a CELESC-Centrais,
Elétricas de Santa Catartna, para reforma da rêde de dis
tribuição de energia em 38 municípios. Serão 'melhoradas
'10 linhas de transmissão e adquiridos 30 mil medidores para
instalação nas áreas de concessão da Eletrobrás. O Gover
nador Colombo Sallss disse na .ocasião que segundo 08 fatos
estão demonstrando, os planos governamentais no Estado
são t:xequíveis e estão plenamente integrados na' política do
Govêrno Federal.
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Agradecimento

i;,
I,

A família da inesquecível
Frida Mayer,
profundamente abalada com

o prematuro falecimento
ocorrido dia 5 último, agra
dece sensibilizada ao médico
Dr. ,Mário Mussi, ao Frei
Henrique Müller e a. todos
quantos a confortaram com

seu comparecimento. pala
vras, envio· de flôres e

ando ,dá' corôas, e acornpanharam o

t�:"'�:������I: féretro até SU3 última morada.

cuária \

A todos, sua' imorredoura
gratidão.

Com
Depósito e

Rua Paula Pereira, 787

•

I ?
•

. E vá hoje mesmo, agora mesmo.

Aproveite nossa campanha "Dirija
compromisso", Nós lhe damos o rnod
Volkswagen que v. deseja.

E v. se manda por aí. Teste em Ia
em reta, teste freio, torque, estabilid
maneabilidade, confórto.
É o melhor passeio, A melhor viage
Quando voltar, v. estará ainda

mais convencido :de que o seu carro

precisa ser Volk waqen. '

Para que v. e ua família passeiem o

resto da vida tra ,qüilamente.
Venha buscar seu Volkswagen para

experimentar. Q alquer um dêles.
O resto, depo s a gente conversa.

Vai ser fácil [car com o Volkswaqen
que v. dirigiu.

ALLO •

Rua Vrda! Ramos, 1195
REVENDEDOR
AUTORIZADO

tenç�
DONA
encomenda
velas para

Tambêrn reforma c

Continua ateriden
loca), Rua Paula
Trevisani.

Faça desde já

LDONA CHIQUINH\

vazos e

o mesmo

Irmãos

agradece a preferência.
_J

Leis I Assine! Divulgue!

COR'REIO DO NORTE

Edital de Praça com o prazo
de vinte (20) dias
o Doutor NICANOR ALEXAND RAMOS. Juiz
bstituto. em exercício. na Co rca de Canoinhes,

Es do de Santa Catarina, na rma .da Lei. etc.

'FAZ SA B virem. ou dele notícia
tiverem, que o o de justiça dêst uizo e que estiver ser-

" vindo de porteiro d audit ór ioa, le rá 8 púbtico pregão de
"enda e arrematação, guem mais er I'! maior . lanço oferecer
sêbre II r�spectiVtl AVI)'· Cão. D ia 18 do mês de novembro,
do corrente ano, às 10:00 ora . a porta do edifício do Fórum
local, 08 Gegutot�t! bens. P'" dos II ARY CORNELSEN. Da

execução de sentença que lhe ve : WLADISLAU WISNIESKI;
um Descascador de Arro.
C, $ 80fl.00 (nitocentoa
HP, tipo BT· U. marca
(um mii e quinhent o
(dois mil e frezen
ao conhecimento todos 8 qu�m pose 'nteressar, se passou o

presente edital. u e será afixado 00 I ugar
Desta cidade. e publicado Da forma da Lei. do e passado nesta
cidade de Cenoiohe s, Estado de Santa arioa, 80S trinta dias
rio mês de setembro de mil, noveceo tos e setenta e um. Eu,
Zaiden Emiliano Seleme, Escrivão do ofício, o !!Ub9crevi.

Nicanor Alexandre Ramos � Juiz Substituto, em t'xf�rcício 1
.

Hua Paula

Cremes: Rugo h
Pond's e Nivea.

Aogel Faca. Lei

de Rosas. E ulti-Sombra,
os olhos.

Sementes de batata importadas
AGRO PECUARIA avisa que

está ac ando pedidos
de batata [ o pla

Agro
Rua Plluta Pereira, 787

"

CHEGO.U
Pensamento

i

!o Almanaque do

1972 napara

Impressora Ouro Verde Ltdu.
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�Iu�e �e Uolão faõt�Õ1a
Assembléia �eral Ordinária

EDIT�L DE CONVOCAÇÃO '

? '�r:sldente do Club? de Bolão Fantasma, usando
das atnbUlço.es que lhe cODfert> o art. 27.0 • letra (d) do
Estatuto Social, convoca os senhores associados do Clube
para tornarem parte da Assembléia Geral IOrdinária a
realizar;se no dia doz s (. 2) de novembro de 1971 em
sua sede campe.stre, sita no bairro N. S. Aparecida, �esta
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, às vinte
(20) horas, em la. Convocação para deliberar da seguinte

Ordem .d o Dia: '

a) - Del�b_erar sôbre Rela tório dos � tos Administrativos;
b) • Eleição e posse do Conselho Curador
c) - Eleiçáo da nova Diretoria;

,

d) - Outros assuntos de, interêsse da sociedade.
,

,

Não havendo número legal para deliberar em lá.
Convocação, com a presença de no mínimo 2/3 dos asso
ciados acionistas, quite com a Tesouraria, fica desde já
feita a 2a. e última Convocação para as vinte € urna (21)
horas. no mesmo dia' e local, com a presença de no rní
nimo 500/0 dos associados acionistas quite com a 'I'esouraria.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os

interessados, passou-se o presente Edital de Convocação,
que será afixado nos lugares públicos habituais e publi
cado na imprensa local.

Canoinhas, 25 de outubro de 1971. 2
Afonso tütke José Guiz
Presidente' oecretario

U50 ANIVERSARIANTES DA SEMA NA

m�E.�lIífl1l1mmEII.�IIII;m�filiI�.mBI!II�llIf1mllm�.lImEmmmmll••ml]lIlI;m�II.���!II1Jm!�
. �

I João eleme & (ia. Ltda. i
� I
II Comunica sua clientela e o pov depósito de .

B
li Adubos BUSCHLE, para tódas depósito de Trigo WEIS 111
� ii

I depósito de Fogõs WALTER, a Gás Possua também I
I distribuidor dos Primor e Trigo. I
I E muitos, outros artigos que agradam sua clientela. '

.

.

.

.' I
E.llmB��.rllilrlmltltfI.mllmm.IfI�I1I1�mllll��m.lltII!ilmm.�BrlMllmmlm�eEmll'IlglM1l1�1I.m�m.e.

ANIVERSARIAM-SE
HOJE, Dia do Comercisrio:

as sras. donas: Adelina esp,
do sr, Narciso Bartnik, Alice
esp� do SI'. Joaquim A. Pereira,
Carmelina esp do sr, Fran»
cisco B. de Siqueira e Ana
esp, do sr. �l1iguel Markiv;
O sr. A1Ub é Dorival Soitznet,
a srta, Vera Lucia iJavtt; os
meninos: Adolar filho do sr.

Attredo Paulo e 5ilviu filho
.ao sr, Pedro Linkoski.

AMANHÃ:os srs.: Gustavo
Brandes, Gustavo, Brandes
Filho I

e Gilberto Sirineú
Zaziskt, a senhorita lngrid

.

Cecilia Voigt; o menino Acyr
filho do sr. Aziz José Seleme;
a matina Sônia Regina filha
do 51'. Odilon Pueaa.
DIA 1.° de novembro: a

exma. oiuue sra. da. Adelina
Kohler; a sra. dona Diuair

. esp. do sr, Dr. Aroldo C. de
Caroalho; os jovens: Ademir
Elias Freiberger, O:,wl.Jldo
Fernando Voigt 'e Nuytor ,

Waldemiro Potomani; (J Mia
Irene Lenz.
DIA 2: as sras. das: Elvira

esp, do sr. Antonio Cordeiro,
Nilda esp, do sr. Et1gtJ1 a
Mayer e b aci esp, do sr,

Irineu 'larrocheski, os srs :

Emilio Lemke e Pedro Veiga
Sobrinho; o jovem Celso Luis
MÜlbauer.
DIA 3: a srta. Maria Lucia

Paailhu; o jovem Osni Lessak;
o menino Adotar tilho do 31'.

Altamiro Leski,
DIA 4: a sr/a. Arlete de

Bazar Va-noinbeDse
,

'

Consertos de Rádios'

Jesus Mm on Becil.
DIA 5: as sra.s, donas: Iris

esp, do sr. Milton Mendes e

Mafia esp do sr. Ludovico
(Ilinski; os S1'S.: Landualdo
Voigt, Adir Prohmenn, Levin»

Wàldmann, Jacó Scheuer,
José Oreffin e Jose M Farias;
os jovens: Ediney (i ranemonn
Costa e Luiz Carlos Haufte.
Nossos sinceros parabéns.

Cooperativa Agro-r1ecuária de

Canoinhas Ltda.
Assembléia Ger.al Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ,acôrdo com o artigo 19 e 28 dos Estatutos

Sociais, ficam convocados os Senhores Associados da

Cooperativa Agro-Pecuária de

canoint,'Ltda,
·em pleno

gôzo de seus direito sociais, para Assembléia Geral
Extraórdinárfá, a ser ealizada em ua sede social, sita
na ícua Paulo Ritzmann o 20,' nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarin às 7: II horas do dia 12 de
novembro de 1971, em Pr elr Convocação com o

mínimo de 2/3 de seus ass \ os, às 8,�0 horas em

Segunda Convocação, com· o mínimo da metade e

mais um de seus associad , às
'

9,30 em Terceira
Convocação com a presen de o mínimo de 10 (dez)

. associados, na ,qual, haven legal, será discutido
a seguinte

.

i) Tratar assunta r erente a ínstalaêã o e compra de
maquinário, pa a recebimento da redução agrícola

.
dos associad ;

2) Outros assu os de interêsse da

I •

Outn ssim avisamos aos nossos a ,saciados para
dê cálculo de quorum para instalação da Assem
esta Cooperativa possue 4q associados.

Canoínhas, 22 de outubro de 1971:,

Waldamiro Noernberg - Presidente 2

efeito
bléia,

rI T· 'S. ZFEE_idA ,ti', -SW • ri 4' """'Pi'*?

(ia. Ltda.
congratula-se com o

da agênc1a própria
mentand�o sua 'àl ireção/Administração local e Funcionários.

.

João elerne
BANCO DO BRASIL de

Canoinhas, pela

..... WSQ<W4#!A & • Me Eliae .±*'"__IIIIÍIII_....

agestoso
.

edifido próprio.

�Q������Q�����Q��Q��Q�QQ��QQQQ�Q��Q������Q����Q��������QQ��Q��Q�m· .• . '. '

m

� 1;0 vermos abrirem- .s portas magastoso edifí�io. próprio da agência loc' .do BANCO DO �
� BRASIL S. A" expressar de publico os melhores à m
� w
te Gerência local e demais Funcionários. m
ce -', m

! _ 5 leme 'Seleme - I
� Comércio e Indústria de Erva Mate e Canoi ·I)as . �
neaEi��li�f!jt;j&ji!iaa�t!i�fjaBiS�iSfi�Ejf!j�iSt;jt�.u;n�fjEi�Ei����,Eji;j��t;jfn���!i���K;j���t;jrJt;jatS�ati
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Notícias' de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Vacinação "tniüe" já com mais de 2_000
T�ve início dia 16 do corrente, a Vacinação contra a Paralisia

Infantil, "Poliomielite", inclusive a vacina tríplice contra a Coqueluche,
,i'. Sarampo e Varíola. Sem dúvida alguma, trabalho digno de menção bene-

�'
flciando algumas centenas de pessoas, na sua maioria crianças. Muito
intenso foi os trabalhos, tendo a frente Dr. Haroldo Ferreira que super-
visou os trabalhos que continuou pela noite' a dentro, pois o compareci
mento de pessoas interessadas na imunização das doenças, ultrapassou
tôdas as espectettvas. A segunda dose deverá ser repetida justamente
quando completar 30 dias da aplicação da primeira dose. Durante a reu
nião realizada na noite do dia '16, o médico chefe do Pôsto de Saúde. de
Oanoínhas, Dr. Haroldo. Ferreira, fêz uma esclarecída e oportuna exposição
da situação atual à população, em especial a rural, orientando como de
verão proceder para evitar a propagação das doenças que tantas vidas
tem ceifada de nosso meio. .

Corridas estiveram muito concorridas
Dia 17 do corrente, nossa Hípica esteve movimentada, realmente

foi um dia cheio para todos os amantes do turt, a penca integrada pelos
animais de propriedade dos senhores: Valentim, Padilha e Selencka, todos
do município. Na realidade foi uma das ffi!lis bonitas corridas realizadas
nos' últimos tempos, para dar um exemplo basta citar que, co "virador
até o laço", a tria não se largou, vencendo por primeiro o animal tostão
de proprledaríe do sr. Selencka, se colocando em segundo lugar o animal
do sr, Valentim e finalmente o animal do sr. Padilha, contudo não houve
luz, sendo um agrupamento de animais desde a partida até a balize de
julgamento. Possivelmente para breve teremos outras corridas, o que por
certo virá trazer dias festivos e alegres a todos os afeiçoados ao elegante
esporte das multidões.

.

Vem aí o tradicional Baile do C{)opp
Já em franco movimento a Diretoria da Sociedade Hípica Rec.

Papanduvense para a sua promoção do Baile do Chopp, o mesmo aconte
cerá no próximo mês de novembro, a data 'será dado li connecer oportu
namente; ainda estamos lembrados do último Baile do Chopp. que bateu
todos os records tanto em animação como movímentação.Fauroso e popu
lar conjunto musical animará os festejos, os canecos já encomendados,
portanto aguardem mais um pouco e então. contarei timo tim, por tím, tim,
do maior acontecimento social do ano. Um famoso colunista social estará
entre nós na alegre noitada. Aguardem, especialmente' a jovem-guarda.

Dr. Dino Almeida & Silvio Santos
Ponteiros acertados entre Silvio Santos e Dino Almeida, para

dois grandes acontecimentos socíaís do ano. ).0: Dr. Dino Almeida partici
pará do grande [urí do programa Silvio Santos para seleção dos calouros
na fase final do Paraná. 2.°: Silvio, Santos e Mário Wendramel (o homem
da Maxí Show), participarão do [urí que escolherão a bonita Glamour Girl
1971, que acontecerá no' dia 6 de novembro Promoção da Gazeta do Povo.
Cariai 12,: Revista 4 Estações. Colaboram também nesta promoção: Shell'
do Brasil, Max Factor d(, Brasil, General Motors do Brasil (através seus
revendedores DlPAV E e S.A. Zacarias l. Famosos .colunístas e .altas auto
ridades, Inclusive o mundo social, estarão presentes na maíor promoção
social do .colunísta Dino Almeida.

E S P O �·1 E S

Domingo, dia 17, também tivemos competição pebolista nos gra
m�dos da b'lixada, ocasião em que nos honrou com. sua presença o valo
roso e con Ilecido quadro do Operário E.C. da vizinha cidad�� de Mafra,
quadro de gloriosa trs.dição, veterano na sua categoria, aqui veio medir
suas fôrças co:n o quadro da casa. Foi uma bonita partida, ambos os
contendores se conduziram a altura de sua personalidade, onde a sã e
salutar regra que norteia os postulados esportivos estiveram na pauta. Foi
um jôgo bonito, equilibrado, onde as fôrças, estiveram à prova, e o resul
tado não podia ser outro, foi um justo e mereci4,o empate de dois tentol;!
para ambos, prova insofismável do poder comb.ativo para ambos os con
ten:lores na grande partida da amizade. Parabéns à luzida embaixada do
Operário que tão bem se conduziu entrenós.

. ,

Batista �amos, dia 4. e 5 em FlorianópoliS
o sr. Batiata Ramos, Rr,esidente nacional da ARENA, deverá

chegar à capital catarinense no ditf 4 de novembro próximo, permanecendo
o dia todo inclusive dia 5, oportunidade em que fará uma reunião com o
Governador Colombo Machado Salles e presidente do Diretório Regional
da ARENA, lideres do partido e demais elementos ligados ao mesmo.
Tudo indica que serão abordadas as próximas renovações dos Vir.etórios
Municipais já marcados para o último domingo do mês de janej'ro de 1972,
dia 16 daquele mês.

�amos na .IlR.ENA,
cdbe ao

polí1icaa liderança
Governador

o presidente nacional da ARENA, [)eputado Batlsta.,.Ramo.s, disse
no, Diretório Regional do partido, após s.er saudado pelo Séoador Mattos
Leão que «o Governador é o chefe político do vosso. Esttldo. responsável
pela coordenação de vossos interêsses». para acrescentar adiante: «esta .é
a mensagem que o Presidente Médici pediu-me para transmitir ao Paraná,
como de· resto aos outros Estados que tenho percorrido». Salientou, ainda
o presidente da ARENA que «pregamos a união de t.odos, para junto
criarmos no.ssas riquezas. Somamos todos os esforços para deixarmos o
testemunho de uma Aréna única para mais uma vitória no próximo ano».
O sr. Batista Ramos chegou a Curitiba ,sendo recebido no Afonso Pena,
pelo Governador Haroldo. Leon Peres, comandante da 5a. R. M. General
Ayrton Pereira Tourinho, vice, Parigot de Souza, além daR mais altas
autoridades 'políticas do Estado. .

(Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade
Quem festejou idade nova dia 23 últímo, foi o sr. Evaldo Grabo

vski, jovem ainda, porém com um lastrQ de bons serviços prestados à
comunidade de Papanduva, por certo. receb'eu de seus :q,úmeros amigos e
admiradores as mais justas e merecidas demonstrações de amizade. Ao
prezlido

.

amigo Evaldo, particular amigo dêste colunista, aqui vai os
melhores votos de felicidades., v

. �

'*c.

Dia 25 do corrente colheu mais uma flor no alegre jardim da
vide, a simpática senhorita Clair Terezinha Sidorak, filha dileta <lo distinto
casal sr. Eugenio (Alzira) Sidorak, do comércio local. Foi um dia cheio. para
a nataUciante que recebeu a jovem-guarda para as homenagens protocolares.

* ",

Dia .24 do. corrente, completou o seu primeiro ano de existência,
o. lindo garotinho CarIo

�Adriano,
filho dO. distinto casal Ernani (Tereza)

Voyciekovski. O dia. teve o devido significado, ocasião em que os cumpri
mentos' pontificaram em a o estilo para o. casal e Cario Adriano.

A coluna, associando-se às manifestações ao.s aniversariantes,
. deseja muUas felicidades 'cheia de paz, saúde e alegria.

Núcleo
.

25 de Julho

das Mortes
Reunir -se dia 24 de cktu

bro p.p. n pavilhão da ��peI8de Serra s Mortes lavJ) dores
de Barra nsa, Pardo Serra
dos Borges Tímbcztnb e re

dondezas par também' rganíze r
o núcleo dos lavradc s daque
li. região,

._Constitu�u-9. na,J'kes�a oca-

siao a primei �ir .. torra que
tem o.S segutnt - inembros :

cisco Vi�le, ki

Níedz=skí

eobimllt,
Batista e

o ficou mar

<le novem

no p,-,vilhão
o..

rcad a a data
Jare guá do

e 'novembro
a pe-lo Sin
ooinhas.

a que
dic,;t

D�
sa dos
afim

ore s lo teres
&!.é o dia 13

fi rova ds !l data
ibr o p ra li fuuda ção

de Sori, Ild�· • 5 de julho em

Canolnhss cor 8 ilu,;t, e pre
s- nçe do P ,1ente já I" ..dera

cão da Agrtculture dr Estado
de �anta Catarina o Sr. Max
Hsblttz -I e EUQ comitiva.

Convite Missa
Viúva Ilca Schramm Ro

drigues e farrlÍlia,' cpnvidam
parentes e igos d:b saudoso

/
Anisio ias Netto,

Por mais êste ato de fé

cristã desde já agradecem.

Comunicado
presente comunico
sem efd}o .a publi

cação it nos jftnais desta.
cidade r erente} ao extravio?
de minha art 'ra de Habi-

litação em

mesma

.,,:;

Bazar CaDoinb8DS8
Malhas

Vigência
de .09.8 ...71

Prorrogação da
Decreto N_o 544

o Decreto que atribui responsabilidade tributária r�lativo
60 IeM entrará em vigor em janeiro. de 1972. No seu artigo 1.0
diz o. Decreto: :B responsável pelo impôsto de circulação. de mero

cadorias devidp pelo. destinatário, o est8b!!leci�ento do �espactivo
produtor, pela saída dos seguintes pro.du�os: clm�nto, trlg� mo.ido
e sub-produtos, bebidas. líquidos alcoó.hcos e vtn8g�e, lel�e pas,
teurízado e açúcares. O lmpôsto devido pelo destlnatárto será
calculado. sôbre a diferença entre o valor tributado Da saída
promovida pelo remetente e o preço máximo de. venda, fix.lldo
por órgãos oficiais compet�ot,e!!, _ pHil. � estabelecimento �estlna.
tário. Não sendo fixado por orgao oftcíal, o preço. máxímo de
venda será igual 80 valor total da operação realizada pelo esta_

balecímento responsável (ínclustve pareeis do IPI, quando fôr o

csso), acrescido de 30% (tfita por cento]. Não prevalecer� a res.

ponssbníde ae prevista oeste Decreto, Das saídas para destinatário
situado noutro Estado, de mercadorias a serem empregadas pelo
destinatário em processo de industrialização. e de trigo e sub.

produ tos com destino a panif.icadoras.

de Leilão com

prazo de vi nte (20)
o DOUTOR NICANOR ALEXANDRE RAMOS,
Juiz Subatituto, em exercício. na Comarca de Canoi.
nhae, Estado de ,saota Catarina, na forma da Lei, etc,

FAZ SABER a todo. que êate edital virem, ou dele notícia
tiverem, que o Oficial da JUftiça dêste Juizo e que estiver lerviodo
de porteiro. do. suditôrios, levará 8 público pregão de venda e arre.

mutação, a quem maia der e maior lanço oferecer, DO dia 03 de dezem·
bro•. do corrente ano, às lO.OO boras, .à porta do' edifício do Forum
local, OI seguintee bens, penhorados a João Camargo e Joana P.
Camargo, Da execução de sentença que lhe move Arno ()ourt HoflmanD:
1. A área de 26672m2 (duzentos e menenta e lei. metros e setenta
e tJoiq centímetro. quedrados), de um terreno rural, com a área total
de 800m2,. situado. DO lugar denominado Xarqueada, muuicípio de
T, êt Berres, deata comarca, aendo que o referido. terreno mede vinte
(20) metro. lineares de frente, por quarente (40) ditos de Iundcs,
fazendo frente para a antiga eetrada Dona Frencisce, trecho Canoi
nhas- Três B",rral, extremando. de um lado com Pedro Paulo Portes,
por outro. ledo com mais .terrae do espôlio ora inventariado e pelo!
fundos com quem de direito; svallede em

.

Cr$ 1.500,00 (hum mil e

qúinhentos eruzeiros); 2. A ár'da de 533,32m2 (quiuhentos e trinta
e três metro. e trinta e dois oentímetroe quadradoe), - de um terreno

rural, com a área total de 1.600m2, situado DO lugar denominado
Xarqueada. município. de Três Barrae, delta comarca, fezendo frente
para 8 estrada gera] Dona Francisca (velha), trecho. Cenoinhea-Três
Barras, extremando por um lado com Esteíauo Wrublevlki, por outro

lado com mail temi' do espôlio ora inventariado. e pelo e fundai com

quem de direito; avaliada em Cr$ 3.00G,03 (três mil crueeiroe), 3,
1/3 parte, de uma cala, construida de madeira, freote da tijolos,
coberta dA telhu, envidraçada, medindo 7 metro. de frente por 18
metro. d'e fundo., em regular e.tado de mo e cODlerv8ção, edificada
,ôbre o terreno de.crito loh n.O 2; avaliada em Cr$ 2.000,00 (doi.
mil cruzeiroa); '4.' 1/3 parte, de uma cala, coo.truido de madeir.8,
coberta de telha., :envidroçada•. medindo 6 metro. de frente por 8
metro. de fundol, edificada tôbre o. terreno dellcrito !ob n.O 1, .

em

maU eatado de UIO e coolervação; avalia:la em Cr$ '800,00 (oitocento.
cruzeiro.); 5. 1/3 plHte, de uma CHia (dormitório), coottruida de
madeiro, coberta de telhaI,

.

lanela!l de vidro, medindo 6 metro. de
frente por 15 metrol de fUndof, em meu ettado. de lIMO e conl!srva

ção, edificada .ôbre o terreno delcrito .oh n.O 2; avaliada em Cr$
800,00 (oitocentol cruzeiro.); e 6. l/3 parte de um rancho, conatruido
de modeira, cobert() de. telha., mediudo 3 mEMo. de frente por 8
metrol de fundo., em mau e.tado de UIO e coneervação, edificado
.ôbre o terreno delcrito lob 0.0 1; avaliado em Cf $ 100,00 (cem CIO·

zóirOI), tndo no total' d.; Cr$ 8.200,00 (oito mil e duzentol cruzeiro.�.
E. piua que che�ue a notícia a6 conhecimento de todo. a quem pOlia
ioterenar, Ia paliOU o pre.ente edital, que lerá sfixado DO lugar pú'
blico de co�tume, nelta cidade, e. publicado na impreo88 local, na
forma da Lei. Dado e pelltado oelta cidade de Caooi(lhiJl. Eatado de
Santa Catados, ao. vinte e .ete (27) dia. do. mê. de outubro de
mil, novecent.os e letenta e um 0971). Eu, ZAIDEN EMILIANO
SELEME, 'EiCrivão., c lublcrevi. 3

NICANOR A'LEXANDRE Rt\MOS - Juiz Sub.tituto, em exercício

Edital o

dias

Registro· Civil EDITAIS
Maria Uba de Andrade, Elicrevente Jur9mentada do Cart6rio
do Registro Civil do. Município de Três Barras, Comarca de
CaDoiohas, Estado de, Santa Catarina

BabarA que pretendem cu8r:

Ele, natural dêsé:e Est ,Dascido em Rio Nov.o,
dia 19 de dezem de 1949; servente, solteiro,
te neste' Munic' ; filho de José Perich, domi·

ciliado e re!lidente este Muni' 10 e de dona Anilds dos S8n:08
Perich, falecida. Ela. atura o Estado. do Paraná. nascida elll
Cambará do Sul" no dia e fev�z:eiro de 1946; doméstica, solteire,
domiciliada e resident� Município; filha de Francisco Nizo e de
dona Rosalig Nizo, d e residentes neste Muoicípio.

aLIVIA SCHIMOSOKI. �le, os·

nascido em "s Ba.rf9s, no. dia 1. o de dezembro
de 1951;'< Ia dor, solteiro, domic do e residente neste Município;

nc.iaco Alves e de dona ieia de Lima domiciliados r

residen neste ,M unicÍpio. EI"" Dat. I dê�te Ellt'ado, nascida elll
arras, no dia 14 de 8gÔSto. de 1 doméatica. solteira, dorni·
e residente oeste Município; fil de João Schimo8cki e de

Maria Conceição de Lima, domiciJiad e residentes n/Ml1nicípio.
Apre!lentaram peln Código Civil art.

t.iver \
.

algum' impedimento
acuse- o para
Três Barrall; 23 de C'utubro.
MARIA UBA DE ANDRADE Eicrevente Jurameotadll
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CORREIO DO NORTE

C A N O I N II A S Z SABER aos que o pre-
sen e EDITAL DE CITAÇAO

, ou conhecimento dêle tive

por psvte de Isid_órió

MINI RURAL S(JZ(JKI N. 1

Casa Pecuária
Rua Paula

NEREIDA

um

em apenas

documento

que

;
...
-----

Material Escolar
GRAf\JOE ESTOQUE

ISOPOR
DIVERSAS ESPESSURAS

- BROCAL
DIVERSAS CÔRES

Na \
IMPRESSORA OURO VER-DE LTOA.I

.

�
..._--

Edital de
de

. 00ut.or NICANOR ALE

_NDRE RAMOS, Juiz Subs
ti uto, em exercício. na Comarca

Canoinhes, E�tado de Santa

tarina, na forma da Lei, etc.

brasileiro, cas o, faVfll'
dor, re!lid�Gte e domi iliado em

ao ominado "Butiá",
Major Vieira, Desta

d ntro das seguintes
lado com

terras a Antonio

Franco de Oliv�ira, de outro lsdo

com ditas Francisco Michalosk i,
de outro a o com ditas de Davi

Muchalo ki e de outro lado com

!
I

'I o Direito, que '15

i expedisse o p eseot e E D ITAL,

I que ser a publi ado na forma da.
. I . Lei e afixado o lugar de costume,

! . Dado e pa8S!\(�0
, Canoinhes, Esta

I
I
i

ao

de Santa Ca-
tar ins, &OS treze

de outubro de m , novecentoe e

setenta e um (19il) Eu ZAIDEN

E. SELEME, E .crivão;o subscrevi.

.

________________________,.-.
•••
:. Juiz Substituto, em_ exercício

}iicanor Alexandre Ramos

30.10.1971

Citacão
,

(30)
prazo

trinta

com o

dias

Prefeitura Municipal de

Canoinhas, anta ,Catarina
CONCORRÊNCI PÚBLICA N. 2/71

o Pref"ito Municipal anoiohas, Estado de Sanl:a Cab.

rma, tuinze dias,'

concorrência pública para a aquisição d

pneus com a8

2x

I - Nova e fabricada no Brasil;
2 Acioaada por motor Diesel de' 6 '

inferior 8 80 HP e, Dão superior'
� CGm caçsmbe para capacidade d
4 Pesando entre 7 500 a 8.100 k
5 Reversão instantâaee
6 Tração Das 4 rodas,

í.34m3;

Dão

A'i peopostss para a

ser entregues Da Prefeitura
novembro p. vindouro. em

Serão coosiderada
e quipcmento esteja perfeit

mente a8 propostas cujo
Da8 exigências dêste edital.

Os proponentes everão apresenta ainda 08 documentos exi

�idos pela Lei Eshciua 4.421, em envelo es também fechados e em

separado da!! proposta

As proposta deverão !:razer cI emente eapecificados 08

seguintes ÍtéDS:
1 Indicação elar das características d equipamento oferecido;
2 - Prazo de ent ga da máquina;
3 - Preço total 8 vi�ta e preço total fio nciado;
4 - Indicação da "ia. de finaociamento

.

por meio da qu I é ofere
cido o finenci mente:

5 - Local e sede do proponente DO

oficinas para eparações e de on partirá
técnico quando

ão sbertsa e julg dás. à8 14

previamente no

Dão obrjgatôrie
que melbar se

usideraudo-se co

relação a po tênci

presteza Da essistênci

As propostes 8

de novembro de 1971',
ar. Prefeito Municipal e a

proposta de menor preço, 88 naque
dentro dos. icterêeses do MI

-,

:::.-.:�
tsutes ce fatôtes preço e cODdiçõe

A •

mecamca,

o resultado finei, be
homologação da presen
derâ do parecer do Pre
nicipal e êste fica res

direito de 8nulaçã

ou

de

1

I '#,

• •

I Os PNEUS' comprados nas Lojas \MERHY SELEME I

duram
•

porque PNEUS de 1a. linha .mais

MERHY ME elA.&_ 1;,
_'

. �

Rua Paula Pereira� - Canoinhas - Sanla Catarina
�

.. •
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<Incr�mentação ZÉKE

o pIá.
i
v

Estêve aqui sábado p.p. um conjunte chamado Apolo Xl,
de P?rto UDião. E�se conjunto ira tão atualizado, mas tão
atualizado, que tocava até o «Milionário», «magínem vocês»!
E tem mais: tocavam mal pace lrOlhe equt, Apelo XI: peguem
uma carona com a próxima' Apolo e fiquem lá pela Lua
mesmo, tá legal? Um zêfublca pra vocês!

.'

* Tal. bicho: um negócio muito ouriçado, é curtir um
«Aos Filhos. do E,jeo», o livrão que vai sair logo. O�

ceras que manjem do riscado, vão gostar, podem crer. E
fiquem de ôlho:' mais detalhes Da próxima file,maDs.

* A srta. Sllmare Souza, da sociedade corupaense,' nos

.

escreveu comunicaudo que no dia 6 de novembro pró
ximo, hav7rá _um baile ,.:no Clube Atiradores, de Corupá,
com o conjurrtâo MOQerntTropical Bsnd, de. Msfr». O início
está marcado pare 88 �2 horas. e o traj o;! é esporte; 'I'e i,
gente, um prcgramão paea o dia 6 de novembro.

* Domiogo p.p. foi movímeotado pela fi'stinh� de Fatima

. Klempous,. qu� comemorou avençada 3a. f .. ira p.p.. Os
emrgos de Fatl estiveram em sua

'

resrdêncíe
.

onde !lo pedide
estêve ótima. Nossos cumprimentos:

,

* Christian Robert Lucas, é o nome do gurízão nascido
.

na madrugada .do- dia 20 p.p., DO -Hospital Santa Cruz
E O primeiro rebento do casal Aimeé e José Luis Lucas.
Um tudo de bom mui�o incrementado. '

,

* O 3é: você deve estar inscrito no FE,BEAPA. do fale
cido Staníslaw Pente Prêta, não é mesmo? Pode crer

que você trre de lêtra O l.°·lugar. Nós vamos ficar torcen
do por você, viu?

* Olhai gent�! Mudança de planos para o Baile do Chopp'
em 4 de d .. zembro! Zé, quem vai tocar o' Baile do Chopp

vai ser: «Os Atômicos» mais «Bsndinha Vitória» de São
Bento do Sul. (Essa bandtnha é a Banda TremI com menos

intE"'gra:.ntes, viu Zn)

* Um negócio deveras Bokomoko, é a palavra Bokomoko.

* U� nôvo par na circulação: Athos Scholz s e Rosíliane

Fi�dler. Tudo de bom.
"

* O�'valdo Rogério reformou as instalsçôes Internas da

Rá�io Canoinhas. E.stava precisando mesmo. E ficou
legal pacas, podem crer.

* mo somos lá muito chegado a êsse-negócto de quadrtnhas,
p�nsam"!nto e outros. babados, mas isto aqut achsmos

demais: Amar, significa amar equílo que é difícil 11' se r

amado, do contrário não será virtude alguma. Crer sigmfic8
crer riu ínecrível, do contráío não será virtude alguma.
Esperar significa esperar aquilo que não tem mais esperan-
ças, do contrárjo não' será virtude alguma. .

* Arrivederci: ragazzas, ragazzos e ... fagazzinhos.

044,
'é quant

Êste é

�

e de (hã Indus.

er�ado
lá que tem

do

Notas
Espa�sas
Já esperávamos, a inaugura

ção da nova agência do Banco
do Brasil, realizada dia 21;
marcou época mesmo na 'vida
da cidade, reunindo aqui grande
número de ilustres personali
dades e destacados industriais.

x x x

Esteve no Uruguay, tratando
de assuntos de interêsse da

.

Indústria Brasileira de Mete, o

sr. Ruy Selerne, onde teve pleno
êxito em seus negócios.

x x x

Acontecerá hoje, na vizlnha
cidade de PÔftO União, reais

uma. reunião da AMPLA, Asso

ciação dOI!! Municipios do Pla
nalto Norte' Catarinense.

x x X

O sr. Werner Kellner .esteve
em São Paulo, interior, na

região de Pirassununga, onde

adquiriu moderno e quípamento
para ampliação de sua indústria.
Fêz se acompanhar de alguns
operários pera contato com os

novos equipernentos e seu fun
cionamento no local.

X li: X

Diante da soltcitação de vários

tnteressados, a Muntcípaltcaoe
vai ampliar 8 área tnnustr ie l no
bairro do Campo d'Água Verde.

x x X

Estê,ve em nOSS8 cidade, pro
cedente de Braeílíe.ionde atual
mente resrd-, o sr. Egon Vcigt,
e lto funcio na r!o do Ministério de

Fazenda, Se tor de Arrecedação.
x x li:

Esteve em nossa ci de de , pro
cedente de São Paulo, para a

ioauguração da nova egência
do Banco dó Brasil, o sr. R .. fat'l
Ciole, titular da ·firma Benzei
S.A. - Adubos e Inse ttciuas, a

convite do sr. Massatorno.
X x :li:

Estiverem em nossa cidade.
sexta feira, dia 22, técnicos do
B. R., D. E, tendo fi frente o

engenheiro Dr. Renato Schsfer.
x x x

A nova rêrie de EnHgia elé
trica de Marcílio Dias, [usts e

antiga retvin+lcação de sua

população, poss iv-trnente seja
inicispa sinoa 00 corrente ano.

�.

X x"(i.x
Amanhã, no Pavilhão São

Cristóvão, a anunciada Festa do
Ler de Jesus, pan a qual esp�"
rs-se a colaboração de todos. ".

x x X

E, domingo próximo; .·.1i� 7,'
ttremos festa religiosa no bairro
do Jardim Esperança.

x x x

No domingo esportivo, t:ve
mos domingo último, duas par
tidas, DO Estádio Municipal
Benedito Th. dO:! Carvalho Junior,
Ouro Vt'fde e Sossêgo, com

justo' empate de 1 a 1 e em

Marcilio Dia", o São Bernardo
abateu o Rigesa pelo marcador
de 2 a 1.

x x x

Amanhã, no . Municipel: o

Ouro Verde recec-erá a visita
do Noroeste de Curitiba, numa

partida que dever� agradar e

reunir graode público. E em

Marcilio Dias, o São Bernardo
receberá � vioi�� do Peri deMafra.

Bazar Vanoinhense
,

LANGERY

CONVITE
o CLUBE DE BOLÃO DEMOCI"_�

de sua Diretoria,
com as respectivas
de outubro, hoje,
constando d mes

se fará ofící

para fre cla-;ftaP...",_..aiiiil
Marcílio Dias. Haverá completo serviçú ar.

Associado, prestigie o que é seu. De sua presença

depende o êxito do Clube.
t"

Diretório 'Acadêml�o do Centro de
Estudos BásicoS _. U� F_ S_ C_

'

Nota para a Imprensa
o Diretório Acadêmico do Centro de Estudos Básicos,

fará realizar de '5 a 12 de novembro próximo vindouro, 08 IV

Jogos C810ur�s, séndo que o desfile de abertura ,f!erá realizado
na Escola de Aprendizes Marinheiros. As provas de Atletismo
dos IV Jogos Calouros serão também realizadas nas dependências
da Escola de Aprendizes Marinheiros, sendo que as demais pro
vas serão lp.vadas a efeito no Estádio da FAC, nos dias 6. 7, 8,
9, lO, 11 e 12.

'I �
Cin e Ür uz

I

(O LANÇADOR Ç)E SUCESSOS)
_:_ A P R E S E N T A -:-.

HOJE. em leilão única ait 20,15 hora. - cenaura 14 ano.

Espetacular' lançamento da Pelmex tôda filmada em

slumbrante Technicolor:

Maria Izab a mulher Que
com Sylvia Pinai.

'ia amar

• ...;.. cenauea livreDOMINGO. em m

Mais uma imprgâ .

Norman «;) de pau
.' DOMINGO. em tr

cenaure livre
ai 16 e 19 hOfa. -

hora. - eenaure 14 ano.

spetáculo de Walt Disney:

sca" falasseSe meu c

NR: â em cartaz 2a. feira, 1.°/11 em duas
- censura livre e 20,15 horas; e 3a.
oras - censura livre.

DIA 02, 3a. ,15 horae - censure 14 anol

odução em côres: '.

que sabia amarMARIÁ

DIA 3, • feira, em .ell môçlll - a. 20,15 horae
4 anol - (Senho e Senhorital entrada gráti.)

Horman O ( ra
.

de pau
DIAS 4 e 05, 58. e 6a. feira a. 20.15 h - cen•• 18 6no.

Mais um espetacular fil e sexy todo colorido:

Mestre. na ·Ar do Amor
'I)IA 06, .ábado - ai 20,15 hora. - cenaura 14 anoe e

DIA 07:. domingo � a. 14,00 hora. -- ceneura livre
,'Jf

.

Um espetacular filme de espionagem com os Agentes da
U.N.C.L:E. (Napoleão Solo e' Elyas Kuriak)

O Espia0 de Hell(óptero

I DIA 07. domingo, em três .el.õe.: 16. 19 e 21,15 hora.
A Metro apresenta a soberba produção em Te�hnicolor:

O Fantasma do Barba Negra Espetacularl ...
,-----�----------------�.

Todo colorido

Supermer ordan'.

recebeu
,

produt
Coma à vontade sem

linha de

,ngordar.
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