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VIRAGEM
E'N:Fas ,ATBANÁZIO

É com esse -título significativo que a poetisa mi
neira MARIA ELISA BAPTISTA FONSECA estréia
em livro de poema, que téve bondade de-me 'ofertar.

, ,.
\

"Não é apenas uma prova fotográfica no mer

gulho das prímeiras águas - como acentuou HEN
RIQUETA' LISBOA le como sugere .o título - é uma

-ímagem criada por transparência: na, qual se reflete
uma 'alma Iírica, sensível, meditativa e até certo

ponto instável."
x

A jovem autora, cujo primeiro lívro . é editado

por Edições Loyola, de .':)ão Paulo, estuda arquitetura
em Belo Horizonte e já obteve um primeiro lugar
num concurso de poesia realizado entre estudantes
do Colégio Loyola.

Daí a razão pela qual é a sua obra saudada com

entusiasmo não apenas por' HENRIQUETA LISBOA,
mas também por LUIZ DE GOPEGUI e- pelo' Prof.
HELCIO 'VEIGA COSTA, que assim escreveu: "Á
escritora inicia sua carreira literária onde poucos prí
vílegíados a encerram: com um livro admirável.

Amálgama de precisão quase matemática. estilo mo

derníssimo, lirismo Imemorial, isenta de quaisquer
influências, a obra' da jovem poeta é como a própria
poesia: bela e índefínível."

X
.

"
./ ,

O livro, que tem capa de autoria da própria MARIA,

�LISA, é ilustrado por ALONSU LAMY e JUNEA.

Para \

sa,tisfazer 'a curiosida_fe dos leitores, aqui
vai uma amostra: ,

..Acontece em meios tons,
no suave contraste,
a árvore sentida,
mais que vista, I ou ouvida.
.Na grande-composição,
a fixação. da árvore à terra

insinuando raízes,
tronco e chão. :'

No jasmim (à pérgula no càntó),
o,que há e,deve haver
- leveza e carinho -

a volta do flamboyant."
;;. X

�
.
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É, realmente" algo novo na nossa poesia. Fazendo
coro aos críticos acima referidos, rendo daqui minhas
homenagens .à jovem .mínêíra, desejando que os lei
tores lhe confiram a mesma I consagração já ante

vista' nos entendidos,

_Centro de Treinamento
.. para'

. Batata Semente
AGIPLAN

I

Com vistas à construção em nossa cidade do Cen-
tro de Treinamento para Batata Semente devemos I hos

pedar dias 12 e 13 próximos, terça e quarta o Coordenador

'Central do, PLANASEM. -Dr. Carlos Vechí, 'Coordenador

Sul. do Ministério da Agricultura, Dr. Francisco Hoeltge-
. baum, Diretor Bstádual .do Ministério, Dr. Alberto dos'

.

Santos, Coordenador Estadual dó AGIPLAN, Dr.' Gilberto'
P. Schafer, quando também manterão contato com auto-

ridades locais e a equipe técnica .aqui sediada.
-

Gláucia H'elena Netividede S�leme
Peleando numa proporção GLAUCIA HELENA NATIVI

de 23 candidatos por um, 10-
.. DADE SELEME, filha do casal

grou êxito, no Concurso Ves- ,Zaiden (Zoé) Emiliano Seleme.
tibular de Medicina, realizado '

pela Faculdade Católica 40 A futura médica, 08 nossos
Paraná, a [ovem estudante parabéns.
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Diretor: Rubens Rit.eiro da Silva
,

CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 ) CIRCULA AOS SABADOS
-- ...

fx�lora�ão '�e Petróleo
Por força de convênío com

'

, Não é. fácil avaliar-se, na hora. que passa, em toda sua

os municípios, a Secretaria ' I

extensão, as consequências da crise do petróleo, problema de
do Desenvolvimento se propõe âmbito mundial.
a prestar a necessária assís- \

têncía técnica a todas as CO-) .

As nações faltamente desenvolvidas começam, apenas. a

munas em seus diversos se- sentir os efeitos decorrentes da carêncía de um elemento vital

tores. O primeiro encontro.a para as respectivas economias e que ocorreu a margem das pre

esse fim foi programado pela 'vi�õ"s mais equilibradas. Da análise dessa situação, é de se con

AMPLA, Associação dos Mu- cluír que, mesmo na pnssíbílídade de se restabelecer, normalmente,
.

níeípíos do Planalto Norte o abastecímento do Óleo .negro, o seu preço, diftcílmente, retroa-

Catarinense, para o dia 6, girá ao que vigora va 'anteriormente.
.

quarta-feira, em nossa cidade. A essa altura, tornam-se aindà mais valiosos os esforços
O titular da Pasta do Desen- realizados pela! nossa PETROBRAs. Noticia-se, a propósito, que; _

volvimento, Dr. Hoyedo de no primeiro' semestre de 1973. antes, portanto, da deflsgração da
Gouveia Lins se deslocou à crise, foram perfurados 118 'mil metros, sendo a metade nas ba-'
nossa cidade, presidindo o eias terrestres e' o restaote nas submarinas, concluindo-se 56
aludido conclave.ríemonstran- poços, dos quais '34 em terrlJ firme e 22 no mar.

do O alto conceito que tem

para com a nossa região e

ao nosso município.
.

,

IMPRE�SASecretário .

veio
A NOTICIOU

prestigiar
dà AMPL·A

.-

reunrao

Em outubro vindouro, terá inicio a produção no Espirito
Santo. Pesquise- se o produto, também ao largo de Campas, ao

mesmo tempo que, informa-se, a PETROBRAS vai realizar tra

balhos «xploretórios DO Acre, tendo por base os mapas elaborados

pelo Projeto RADAM, que cobriu, em 1972, uma grande parte da

selva amezôntca. Admite-se que os depÓsitos encontrados no-Peru
não são limitados. pela? fronteira geográfica entre os dois .países,

Mas não se trata, apenas, de prospectar petróleo por meto

aa perfuração de poços. O óleo negro, em nosso pais, pode ser

�ambém obtido pelo aproveitamento do XIsto betumínoso, cujàs
reservas,' desde o sul de São Paulo até a fronteira do Uruguaí,
são suscetíveis de produzir 800 bilhões de-barris de óleo, de

, acordo com OI calculas.
,

'

_

A propósito, revelou o Ministro das'Minas e E��rgi .. que,
em 1974 e em três anos suce�siv03, o Governo vai dedicar gran
des iDvesti.mentos _: cerca de 10\) milhões de cruzeiros, por ano

- às pesquisas geológicas nos .campcs do xisto e do carvão mi

neral. Os Estados benefíctados com, esse programa são os de São
Paulo e do Piauí.

,

DDB começa
em,75

(AGENCIA NACIONAL),

-Fpolís, 23/01/74 - A partir
do mês de janeiro do, próxí- I

mo ano, o sistema de Disca
gem Direta à Distância - DDD
- estará funcionando normal
mente nas seguintes. cidades
eatarínenses: � Florianópolis'
(que abrangerá o Estreito e

São José), Blumenau, Itajaí,
Brusque, Tubarão, Lages,
Joaçabs, Criciuma, Chapecó,
Rio do Sul, Curitibanos, "Ca
çador, J�\raguá do Sul, Mafra,
Canoinhas, Joinville, Araran

guá, Laguna, Imbituba, São
Joaquim, Xanxerê, Concórdia,
Videira, Campos Novos, São
Miguel do Oeste, Timbó, In

datal, Rio'Negrinho, SãO Fran
cisco do Sul, Balneário Cam
boriu e São Bento do Sul.
Atualmente vem., operando
com DDD as cidades de BIll':"
menau e Joínvílle, O sistema'
irá propiciar que as referidas
cidades possam falar dentro
de 12 � meses cem' qualquer
parte do mundo sem o auxí-:
lia da -teleíonísta, conforme
assinalou Carlos Porto.

,
I

Automóvel:' índice' de produção
em ,1973 elevou-se a 19,6'3·/.

A indústria nalcjonal de auto-veículos encerrou Oi
exercício de 1973 com a produção de 729.135 unidades, que
representou uma elevação 'dá. ordem de 19,63 por cento em

relação ao total de 1972, que foi de 609.47Q, segundo dados
levantados pelo Serviço de Estatística do Sind�cato Nacional
,da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e. Veículos
Similares. A média mensal do ano passado foi, de 60.761 uni

dades contra 50;789 de 1972, que corresponde á uma .produ-
ção de 9.972 veículos a mais por mês,

'

No mês de dezembro último foram produzidas 59.642

unidades, que significou um acréscimo de 17,14 por cento
em relação a dezembro de : 1972, quando se' produziram
50�916 unidades. Neste mesmo mês foram produzidas 2.�13
unidades no regime CKD (veículos exportados para serem

montados no exterior), elevando a acumulada do exercício

para 20.626 unidades, o que representou uma elevação da
'ordem de 64,22 por cento com relação a 1972, quando
foram exportadas 12.560 unidades CKD .

, , ,

As fábricas de tratores de rodas, microtratores, cul
tivadores motorizados e tratores de esteiras produziram no

exercício passado 43 ..299 unidades, contra 35.506 unidades de

1972, que correspondeu a uma elevação da ordem de 21,95
por .cento. A produção do: mês de dezembro passado �oi de
,·3.345 unidades.

,.CONVITE
o Grêmio XV de Julho
convida V. Sa. e Exma. Fa
mília para participarem dos

Bailes 'de Carnaval que
iniciarão:

.

i: \

DÍA: 23/0,�
BAILE: "Carnaval 40 Chopp"
LOCAL: S. B. O.

NOTA: Haverá desfile nas

ruas de Blocos de Carnaval.

/

\

VENDE-SE· --

Corcel 1971, última série, sedan 2 portas, equipado.
Tratar. na Rua Barão do Rio Branco, �866, nesta cidade.

, ,
,
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CORRF;IO DO NORTE

Eanoin�a� S. 4.
I

'

PORTARIA SUPER N. 7 DE 14 DE
JANEJRO ,DE 1974ffi�orHi co I o SUPERINTENDENTE DA

SUPER Nl'ENDÊNCIA NA.
<i1l0NA DO ABASTECIMEN
TO (SU AB), 00 UIO dai atri

buiçõee q e lhe confere o artigo
l° do Dec to 0.° 60450, I de 1

de março de 1967,
CONSIDE ANDO Il' oec

dada de compa ibilizar o e. gio
de desenvolvime to da p uária

leiteira à Política Eeonô oa-Fi-
nanceira 'traçada pe Go erno;

CÓNSIDERAND
lume (ta produção é fa

pera' o abaetecimento

GONSIOERAND

'FRICASA - rentes a ercício encerrado
r,

de outubro' de 1973.
,

I

-

C_ G. C_ M_ P_ D_O 83.188.110/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN

Segunda
2 - Eleição da nova dire

,

toria, .conselho fiscal e seus

suplentes.
'Primeira

',Ficam convidados os

senhores acionistas a se

reunirem em \asse�€í'ã ' Ordem .co Dia:

geral ordínária, e a sede / .I - Exame, .díscussão e

social, na Estr da Fartura ' aprovação do balanço geral, '

Km 2, ne cidade de C� conta de lucros e perdas,
noinh ,dia 28 de fevereiro parecer do conselho fiscal

I Se não houver número
" d

'

974, às 10 horas, para e demais documentos refe-. \ sufici:_nte na primeira con-
\

vocaçao será convocada a

segunda com qualquer nú

mero, às 14 horas do' mes
mo dia.

'Canoinhas, 24 de janeiro
de U�74.

3 - Fixação de vencimen

tos da diretoria e outros

assuntos de interesse social.

itei'ra. rma

Paranâ, anta
Cataríue'<e Ri Graode do 'Iii;
CONSIDER NDO a oece i-

dade de le co atibitizar ai atua'.
taxai de er ccimento da ofert

de i leite co a cresceute demanda

pelo produ o;

CONS ERANDO que II fixa-,
eço mínimo de compra
e�tímulo -ã 'pro:1ução,

nes-ertigoe 2.D Inciso IV,
da' L Delegada [l." 4, de 26 de

lete bro de 1902, e Aiínea :'L"
do rtigo li, da mesme Lei, com

dação uada pelo artigo 5.°. do
ereto 0.° 422, de 20 de janeiro
1969;

A,VISO

A DIRETORIA

Leia! Assine! Divulgue!

-

I � '"", (

'veóde-seOFuscausado �,.

··d�quela proíessoraque só usava
1

.
.

,

,oFu apara lraaula.'
.

Quando.v. compra um
, Fusca usado fi' u

'

RevendedorAuto· do'
VW, ele lhe é éntregu
completamente revisado,
em cóndições ideais de
uso e acompanhado de I

'um Livrete de Serviços
Técnicos' gue lhe dá direito
a-duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses ou

3.000 quilômetros. '

"
,V. sabe aprocedência do
veículo €J:ue está comprando;
E na nora de trocar, v.

/

.
,

VaI comprovar que um
Volks usado, adquirido no .:

seuRevendedor ,

Autorizado, obtém sempre
maior valor de revenda.
Antes de andar por aí

atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.

RevendedorAutorizado
Volkswagen é segurança.

'/

Vidal

Canoinhas

Ramos, 1195'

Santa Catarina, Revendedor
Autorizado

ONSIDERANDO o dieposto
o Decreto 0.° 66.18 • de 5 de
vereíro de 197U;
CONSIDERANDO ecisão do

Conselho Mooetárip eoional de
,30.10.73,

RESOLV
Art LO - O preço míoimo de

compra do litro de Ifll' e, entregue
pelo produtor Da pla aforma dI!

U.ina Regiooal, I,erá
.

e Cr$ 0,85
(oitenta e cíueo cents Ol�.
Art. 2 °

�\....O preço míoimo de

compra dlo litro de Ia te, entregue
pelo produtor na pia' aforma dai
iodú�tria. eepecítices de leite em

pó de comumo hum 00 e indus

trial, queiio, mantei ii e demail
produto. lácteos, ler de. 00 mí-
oimo, 90% (novent por cento)
do preço lixado, n artigo 1.°
duta Portaria.

Ar,t. 3.° - Semp e que o litro
de leite, adquirido do proçutor
contiver índice de gordura (ma
téria gorda) supeeio a 3.1% (trêl

,

írgula um por ce o), seu preço
íoimo de compra lerã acreecido

d 00 míoimo. 0,7
.

o (zero vírgula
let por cento) de Cr$ P,85 eoi
ten 8 e cinco ceot OI), por !teci.,
mel e excesso de gordura, o que
deve

'

eonetar DO oota de com-

pro o recebimeo, do leite.

Art. ,0 - Fic peoibida, 001

preçol IUlmOI e comprá' do
leite fiX8�O,)11

001 rtigol 1.0' e 2,°,
a -deduçã�\de im ostoa, taxa. e

.erviçol q? pOli ipl iocidir sobre
a comercieti lição do produto.
Ar t. 5.°

porte do leit "o natura" entre

a 'ulina e o en osto ou conjun-
to induatrial.vp elá ler deduzido
dOI' preços roí mOI de compre
fixadol para o odutor.

Art. 6.°..... dietribuidoree
de leite, qlla, pretenderem
comercializar ti OI de' leite ou

embelageue nã p viltal neíta

Portaria. lillver o lO icitar prévia
,auto,jz�ção d

"SU,!'
erioteodeute

da SUNAB. '

• preç • mÓ'Ximol
litro d leite tipo

3% (trê.
I

"C", C{J!D o

� pOli- cento) de
midor, são OI eguiutes:
'a� Coneider ndo o flu : Pro

dutor-U.ioa 'egiooaI- Eu reposta
diatribuidor f,i al�V

areiilt8�OU'U,
�

midor: ,

I . Leite eova ado mecânica eDte�
tom embllla4 ,o, inviolâve • de

-, �1l8t.rial plll tico, certcnad

.imilarel! ('. $
II . Leite e garrsfado
meeanicsmen e 'e com

fecho inviolâ el Cr$
b) Cnn.ia rsurio (> fluxo: o·

dutor- thioe Rp�ionftl ou Eot e

P(I&tO dietri uidçr final.Vareiiat -

Consumidor
I .. Leite eo

'em erobal
materiaí ' 1X1
.imilare.
I I . Leite ogarrafado
mec8nicam ote com

ft'cho ioví 8tvel Cr$ 1,(l0
I

Art. 8 °
_ A' ai_temática da,

cota e ex UO, utilizada anterior
meote co o iOltrumeuto regulador
da produ ão de leite. poderá ler

reiotrodu ide, a critério da SU
NAB, de de que el c()odiçõel da

(lferta p:odpto 08 regiDO
abreugid por eata Portaria, allim

BRado mecenicament ,

eOI inviolâveie d

atico, cartooado, o
.

Cr$ 1,H-

-

,

Aplics-Ie o dilpotto
orteria BOI Estadol do
Santa Catarioa I) Rio

'Gr�nd do Sul.
Art. 10.° -' E,ta 'Portaria en�

trará m vigor em 16 Jie janeiro
de

,

1 741 rev�gada a Portllfia
SUP R D.O 44, de 19 de' outubro
de 1 73. e demail ài,poliçõel e�
cootrálÍo
Ali. Glauco Carvalho

/ Superioteo:Jente
Publicada DO D.O.U. de 16/01/74

\ ,
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I LiquidificadoresWaUta e Arno·BicicletasMonark Brasil deOuro· Faqu·eirosHércules· Fogões a lenha e a gaz I
II .

. ,.- III

I pelos menores preços· da pra.ça - e 50 na I

I '

·

�lt�a.1
I RUA VIDAL RAMOS, 92.0 - FONE, 185 C A N O I N H AS ..

··

SANTA CATARINA I
••••B.a••••E••••m•••••••�•••••••em.�mE�E.��••••••••�.m••••••••••

Notícias de

A CAFASC· já inlclou
a vacinação,

A CAFASC avisa aos senhores cria-
. dores de bovinos que a vacinação
contra a Febre Aftosa, foi iniciada
dia 02 do corrente, obedecendo a

mesma escala de serviço programada
para o mês de janeiro. Caso alguma Ellcreveo:
data marcada na ficha recai no do- EsmeradliDo M. Almeida

mingo ou dia feriado, a vacínação
será feita no dia seguinte. A vací-

nação t�ve inicio na data acil;na descrita, ou seja dia 02 do corrente, n08
mumc!plos de Papanduva, MII:Jor Vlei�a e Monte Gastelo. Os proprietários
que nao prenderem seus bOVIDOS, dífícultando assim os trabalhes dos va

cinadores, �starão sujeitos a multa de até 7% sobre ri valor do seu rebanho.
U responsável: Dr. Aldoni José Koschinski - Médico Veterinário - CAFASO
Papanduva - Santa Catarina.

�

Saúde - Educação - Desenvolvimento
Quando pensamos em. desenvolvimento somos obrigados a conduzir

nossa mente, para diversos campos ·da atividade humana. O desenvolvi
mento de um lugar, é consequência do crescimento paralelo, conjunto de
todos os setores, Crescimento conjunto é fruto de ação conjunta. Ação
desprendida por elementos que atuam nesses diversos setores. Elementos
homens e que deverão ser ativos, capazes, sadios. Cada homem faz parte
de um dinamismo que é: sua Oomunidade, seu Municipio, seu Estado e

seu Pais. Assim, somos todos responsáveis por uma parcela e como tal,
precisamos agir pensadamente para que, esse dinamismo tenhà um Iun
.cíonamento perfeito. Não podemos falhar; com o risco de prejudicarmos li
nós e ao dinamismo a que perteneemos - Importante é a união. Precisa
mos ser unidos, precisamos participar, precisamos colaborar, precisamos
dar, ouvir, acatar ou rejeitar idéias. Precisamos ver no interesse da nossa
Gomunidade os nossos interesses.

.

(Colaboração da srta. ROSA PASA - ACARESC - Itaiópol1s)

Exemplos. catarinenses
�o Estado vízlnho de Santa Catarina, multas medidas são tomadas, ser

vindo de exemplo não só pars nós como para quase todo o Brasil. Lá, a
«blitz» do trânsito é permanente e não envolve só o controle de velocidade
ou o exame dos documentos. Uma vistoria completa dos veículos é medi
da de praxe. visando a segurança nas estradas. Convém citar o caso de
vários carros de «play-boys». apreendidos em virtude de exagero da tala

larga dos seus veículos, Observem bem o rigor das autoridades de lá: os
carros só são devolvidos quando o seu proprietário os equipa com novas

rodas e pneus que permitam maior segurança para si e para os .demaís.
Quando alguém reclama eles dizem: «estamoa simplesmente cumprindo
uma LEI naeíonal». (Coluna do D, A.) .

.

Salão Paroquial, obras continuarão
com o expressivo resultado da festa do Padroeiro realizada dia 20 de

janeiro p. p., as obras do magestoso Salão de Festas (patrimônio da Paró
quia), terão seu reinicio brevemente, dependendo somente de reunião da
Comissão da Igreja. Realmente muito já tem contribuído para a realização
de festas, muito mais servirá ainda quando de seu término, em especial a
pista interna e portas e janelas. Não fosse o salão. com o tempo chuvoso'
a !esta teria o seu fracasso certo, considerando que choveu o dia quase
todo e o movimento foi grande.

.

Praias & Praianos
Rumando e retornando das praias catarínenses a maioria das familias

papanduvenses, que tem sido um vai e vem continuo .. O tempo tem eon

tribuldo para a participação dos veranistas na zona Iitorânia, o que aqui
para nós já tem sido o- contrário. Dentre outras notamos as seguíntes
famflias: João Florlnso Schadeek, Olimpio Raullno Sehadeck, Walmir Luoío
Senna, Nataníel Resende, Aloisio Partala, Dr. Rubens A. Jazar, Módesto
Hirth, Nivaldo Almeida, Hamilton T. Almeida, Nicolau Horacz, Pe. Antonio
Cintho, Nivaldinho Almeida, Aloia Werka, Pedro G. de Lueca, Victor lIIala
kovskl e Evaldo Graboskí.

Casamento
Logo mais às 18 horas, estarão subindo o altar de São Sebastião, para,

se unirem pelos laços sagrados do matrimônio, a srta, LUlZA, prendada
filha do casal Ildebrando (Vitória) Geraldí, com o jovem l-MACIO, filho do
casal Estaníslau '(senhora) Urbaneck. Os convtdanos serão recepcionados
no Restaurant Ipíranga na BR-116. O colunista agradece o convite recebido.

O assunto é importante .

Em plena missões populares, o missionário disse que na próxima eon
ferência falaria sobre assunto multo Importante e que para tanto pediria
para que todos lessem o capitulo 28 de S. Lucas. No dia seguinte, o mis
sionário pediu que levantassem a mão todos os que baviam lido o capítulo
2(\ de S. Lucas. Mai!! óu menos a metade levantou afoltamente o braço.
«Pois é, meus queridos, vejo que o tema, sobre o qual vou falar, é impor
tante mesmo. Ninguém de vocês leu o capitulo 28, porque o Evangelho de
8. Lucas só tem 24 capítulos. Por isso vamos talar. sobre o oitavo manda
mento ... » (Livro da Família]

Passarela da Sociedadel '-

Dia 11 quem estará fe!!tejando idade nova é a seta. LENILDA GREINERT,
filha do casal João (Natalia) Greinert. A aniversariante é elemento de
prôa na sociedade local, já foi candidata a Rainha da Beleza. Os cumpri
mentos pontificarão em alto estilo.

* Dia 13 estará completando mais um ano de vida o. Inteligente garotão
LENICIO, filho do distinto casal sr. Victor (Oacilda) Malakovski, ele do
alto comércio -loeal. O Lenícío receberá em sua aprasível residência seus

coleguínhas para os cumprimentos e recepções de praxe. v.

* Dia 17 completando mais um aninho o ·Undo garotinho ORLANDO, dileto
filho do casal sr. Orlando (Lurdes) Vieira, ele gerente da CELESC local.
O Orlandinho oferecerá uma mesada de doces e gulozelmas à turminha
mirim que responderão o sim D,,!:quela data festiva .para o Orlando. '

UM POR SEMANA - Pecado: As falhas das mulheres, das crianças, dQs
servos, dos fracos, dos indigentes e <!_os ignorantes são as faltas dos ma

ridos, dos pais, dOI amos, dos fortes, dos ricos e dos sábios. (Vitor Hugo)

Antes do casamento
LAR E ESCOLA

Para que, .no adolescente, se·

ultime a educação dos sentimen
tos é mister, de um lado, fazer-lhe
compreender a grandeza do ce

libato religioso, e, de outro, a

beleza do casamento cristão, de
sorte que ele, com liberdade e

pleno' conhecimento de causa,
.escolha o seu caminho;

A
-

castidade religiosa deve

aparecer como um sacrificio
destinado a libertar a alma e

ao próximo fore das preocupa
ções sentimentais e materiais

que acompsoham sempre a vi:"
da fa'miiiar.
O casamento deve ser aos que

a ele se inclinam, como um

ideal destinado a cans lizar os

desejos da carne dentro das
normas de um amor cristão.
Será necessáríõ completar-Ihe a

educação sentimental auxilian
do-os na prática das virtudes que
preparem e Iortalecem o emor.

Para 08 jovens: o dominio
dos sentidos sem o qual nunca
saberif., um homem ser Um eh-te

capaz de dirigir a vida conjugal
e material. O aprendízado da

.autorrdede, de tudo O que com

porta de destnteresse pessoal,
de respeito ao próximo, de do
minio sobre si mesmo, de força
generosa deve ser feito durante
os anos da mocidade. l!: míster
que os moços saibam que can

fiam a8 energias morais da alma
se se entregam aos prazeres
sensortaís e às distraçõesegoístas.

l!: necessárto que ·tenham pela
mulher, por todas 8S mulheres,
um espírito infinito. l!: o único
meio de evitar 1)8 tentações vul
garE's que se podem gerar dos

contatos com a vida quotidiana.
_

O homem voluntariamente
casto saberá distinguir numa

mulher as qualidedes moraís e

profundas, ao passo que o que
fie entregou aos prazeres da

.carne, se deixará levar por qua
lidades fí-dces superficiais. Por
ocasião do casamento a escolha
sofre sempre a influência. da

vida anterior.

A moça cairá, facilmente, nas

tentações do coração e dos sen

tidos se se deixa levar por fa
miliaridades de mau quilate.
Para- preparar-se à obra de Deus

.

não há de provocar o olhar dos
homens quer pelos vestidos, quer
pelos decotes. Empenhar-se-á
em escorraçar corajosamente as

impressões perturbadoras que
nela, a contra- gosto, podem nas

cer em presença de certas pessoas

Obrigará todos os homens,
sem exceção, sejam, mesmo pa
rentes, a respeitá- la por' pela
vras e atitudes.·

.

Não consentirá que a imagi
nação se nutra de sentimentos
irrealizáveis e terá por pecado o

pretender usufruir, no fundo de si

mesma, um sentimento que lhe
seria defeso se chegasse 8 exterío

rlzsr-se, tornando- se conhecido.

Que) ela não pense que dedi

cação e amor são sempre aínô
nimos. A dedicação é virtude

necessária. ao amor, S6 8 prati
cam,' porém, quando cas8d8!!,
aquelas que, dflsde moças, se

in.iciare� nessa prática.
(Conclue no próximo núqlero)

Funda�a'o Edu(acional de Santa Catarina F E S C
Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina· UDEse

Ginásio
A Ramos" co-

, que tendo em vista o

, Grau, estarão abertas até
ara o exame de seleção
rso de Técnico em

lízados nos dias 21

o em Marcílio

Dias, ne e município.

Canoínhas, 5 de fevereiro de 1974.
\

A DIREÇÃO 2

REGISTRO CIVIL
\ �

EDITAL
Sebastião Greln Costa, E.crivão de Pez e ·OficiaI do Registro
Cívrl do município .de Major Vieira, Comarca d�noi[Jhas,Estado de Senta Catarina /'

.

..•r/'·' ,

FI.iZ saber que pretendem casar: VALFR'IDO CORRJ!:A e

ANA SYMCZACK. Elé, natural deste E!1.tlfdll, nascido em Rio

Claro, neste município, no dia 05 de setembro de 1943; lavrador,
solteiro, domiciliado e residente neste r;J;ttfi:licípio; filho de' Antonio

Corrêa de F"wça e .de dona AI<'xaqàfina de Almeida, domicilia
dos e residentes neste munícípío. ,.�Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rio Nova, neste muniçJ�fo, no dia 24 de março de 1947;
doméstica, solteira, domicili8.?:ft e .restdente neste mucícípíc; filha
de Alexandre Symczsck e""dé dona Rosalina Gaspecheck, domici
liados e residentes negt�,,4IJUnicipio,

. APresent8râw"�: documentos exigidos pelo Cô-tígo Civil·
art. 180, Se algué:a{ tiver conhecimento de existir algum impe
dimento. legal, "ctiSf'-O pera fins de direito.

Mlij9;lé"\tieire, 30 de janeiro de 1974.
fi

.

EU�E MACHADO pA COSTA - Escrevente Jurámentada

, .
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ii õ: Cia. Lida. n
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ii Rua Paula Pereira, 735 - Fone: 366 - 365 i
� u

ii Departamento de Veículos Usados i;
q -
" -

�� Revendedor autorizado CHRYSLER DO BRASIL ·1
" '-

U TelD pare pronfa enfrega .. revisados 55
" -
- -

ii Nas melhores condições. de pagamento . ii
" -

ii Oocge ·Dart Coupê 1973 i
- -
- -

5ã Dodge 4 portas 1970 i5
:I H

ii Opala 4 portas 1970 Ü
55 T L 1970 ii
" -
u� ••

i! Volks 1966 :5
H .:1

II Karman-Guia 1972 H
� H
- -
_ H
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(

Sociais'CONVITE - FEST
.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a srta. Irene Sconhe

tzki; as meninas: lsabella filha
do sr. Wilson Mum,a e Rosa.
na filh» do sr. Rubens Ribeiro.
Amanhã: a exma. 'viúva sra.

dona Chimone Seleme; os srs.:
Francisco Boliaut e Pastor
Günther Rückert.

Dia 11: os srs.: Alexandre de
Paula e Silva, Dietrich Siems
e Adelmo Bollaut; as srtas.:
Latia Seleme e Arlete Teodo»
rooicz; o jovem Ati Simões..

- Dia 12: a srta. Sônia de
Fátima Siloeira .

Dia 13: o sr. Vinicius Marcus
Allage; 8S srtes.: Cheit« Elizebet
Cornelsen e Iso/de Holler; o
jovem Osmar Rogério Pereira.

Dia 15: os S'S.: Jahyr Da.
maso da � Silveira II. Alfredo
Dreher; O menino Adriano
filho do sr. Paulo Bockcr,

Aos anioersariantes alme
[umo s mui';as .jelicidades.

A Sociedade de Tiro ao Alvo de Canoinha j-' têm
a grata. satísfaçâo de convidar V. Sa. . Exma.

. Família para a festa do, "TIRO REI E RAINHA"
a realizar-se no. dia '16 de fevereiro d,t#31974, em

�ua setle socüÜ, com a seguinte prdgtâmação:
f"

14,00 h - Inicio com a marcha em bis'c. do Rei. Rey.. f
. mundo Dembrovski

_

(ZICO). L�Cavalheiros: Wí-gendo KnojP e H ·lmuth Prust.·

Ra,i,nh�: I
Emilia _L�nzmeier'r;" .

.

.

Prlticesa�: Marg,arlda No�berg e Judith B Knopp.:
Locàl de saída: Pi-eça Lepra MüUer,1 ... fronte a 8BO.

J,

15,30 h - Competição do Tlr.cfc'Rei e Rainha". Tiro Premio.

l8,fio h - Encerramento d,tiD8crições às competições.
-i-g,Ob h - Entrega des D.l:�àalh8s ao novo Rd. Cavalheiros,

.

Rainha e Priri,9êS88 do ano de ! 974.
. 21,30 h - Iõícío do ,�,'u já tradicional BAILE SOCIAL, nOI

srrplos sel,Õ'é"'s da Sociedade Béndicente Operária,
abFllh8Rt.âdo pela BANDA WIEGANDO OLSEN, sob
a regê9.,rua do Maest,·o- da Banda de Rio Negrinho..

RESERVA D',É' MESAS: com o sr. Gustl.VO Thi .. rn, na Ru'9.
j,Vidal Ramo!' 884, pu com o ecônomo da SBO.

R.". \

Pelo v.:4so comparecimento, agradece
f� A DIHETORIA

Canoirihas, fevereiro de '1974.

Sociedade' Industrial e Comercial SICOL S. A.
Pua Frei M�íiandro Kamps, 606 -,Telefone, 140 CA N O I N HAS - S_ c,

ilIagro�f��' a/en la.

Escritório de Planejamento

Eleboração, Supenl -o e Orientaçã.> Técni,
Projetos Florestais; gricotas e. P uários.

Vende.se

liVISO aos interessados
/' já está fundo.

/ nando anexo ao Elcrit6;!i Planejamento
Agricola um Departa' :tóto LEVANTA.
MENTO TOPOGRA O (Mediçã
Loteamento, etc.),

Rua Coronel 192

fevereiro

ng. Agr. Romário Martins
{MEA • 3125 - O • 7a. Região

de CanoinhasRural

E etal de Convocação
,-3:'''

�'>,/

De ordo com os Estatutos Socíaís eI:J;l' vigor,
convoco o Senhores ,�ócios destà. En�idade/ à c�m
parecerem

.

Assembléia Geral Ordináría, a. �e reah�ar
no dia 24 de fevereiro de 1974, na S'éde Socíal
deste Sindica , na Rua Paula Pereira n�o,1593 (junto
à cOOperátiVã�grO

Pecuária Ltda:>. �e}a cidade �e
Canoinhas. às 10,20 horas em PnmelJic' Co�vocaçao
e às 1 1",20 �o �s em Segunda Co�vocaçao,- para
tratar da segUlnt\ l

Or�em dO- Diáil
a) - Discussão e a� ovação por esc/�tínio secreto, da

Proposta Orçam ntária para o 1kercício de 1975;
�

janeiro d� 1974.

ZiPperr
.

Presidente do Sindica o Rurp'] de Canoinhas
f

b)

Sindic.ato Rural 'Canoinhas

Edital de DÓ vocação
. !.

Pelo 'presente, ficam lcoovo« dos os associados
quite� deste Sindicato �u:al de \Cano�nha.s, Santa
Catarina, para a AssemJ>léla Gera\ Ordinária a rea

lízar-se na Sede do Si�icato, nestí\ cidade, .

na Rua
Paula Pereira n o 15�t3. no dia 24 \de' fevereiro de
1974, às 9,ÓO horas tJn Primeira Co�vocação, afim
de deliberar li seguiiite \

.

arfem do Oia:'
a) -- Prestação del'contas referente o e

1973. com./�,.8presentação e votaçã
.' tório dasjtAtividades do Sindicato urat de

Canoinhís, referente ao mesmo exer ícío;"
b) - A'precia��o. discuss�o e votação d� Balanço

FInSnçeHO, Balanço Patrimonial \8 De.'
monst:rativo da Aplicação da Contrí uição
Sindi,eal Arrecadada·

�
.

c) - Caso;lnão haja número legal em Primeira Con-
voc�ão. proceder-se-á uma Segunda Convocl ção,

l-
I hora após, com qualquer número. �e,
mbros presentes. \

.

7 noinbas, 24 de janeiro de 1974.
I

Ewafdo Zipperér
Presidente. do Sindicato Rural de Canoinhas 3
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Municip'al de
de

Ja'neiro

Março:
.

OBR:
.

,A pa janeiro, � almente é recolhido

o mposto Sobre Qualquer
Comércio e Mão de Obra.

Liberais e Autônomos,
é recolhida no mês de março.

r
,

Fótocópias?
de NEREIDA

no edifício do FOAUM destá cidade.
,

c .

do pril11eiro:
pra-o.e.

-

fique para trás, Nem
no temp , em nó espaço.

. Chegou ovo Dodge 1800.
- modelo 1974.

.

Com 82 hp - a or

potência entre os carros
médios e pequenos.

O novo Dodge 1800
já está emnossas lojas. �

Pronto para você
examinar, provar e vibrar. @i,

Venha conhecê-lo na\
intimidade. Sentir todo o ''ii

seu conforto, testar .

seu novo carburador,
surpreender-se com
o seu desempenho. '

Venha, enfim.entender
porque o Dodge 1800 mereceu
este título-'

.

j
- o primeiro da classe.

/

\ \ ' .

Receita Federal DRF em' Joinville

Perguntas' e respostas sobre Imposto de Renda (te Pessoas Físicas
P. Que vantagem terei se apre- ceita Federal, iniciará a en·

!lentar' a declaração de rendi- . trega doa formuláriqs ,de dec;lara. ,

mentoa antes do prazo e pagar o
.

ção d. rendimentos?
imposto no ano? R;' o. contribuintes já, cadastra-

dos receberão. em seu domi
R. Se a apresentação e o paga-
I mento ocorrerem em J9neiro, .cílio o conjunto envelopado com

o Manual de Orientação, dues vias
o desconto, será dr) 8% sobre o

do formulário de declaração de
imposto devido; se em fevereiro,
6%; se em março, 4%.

rendimentos e do CIC - Cartão.
de Identificação do Contribuinte -

P. A entrega da declersçãc fora .. válido até 30 de abril de 1979.
do prazo acarreta' 81guma e a etiqueta de identjficaçâc, A

consequência? disteibuiçâo de tais conjuntos está

R. A_ eiltreg� espontâoea da de- sendo providenciada pela Secretaria
daração fora do prazo implica da Receita Federal, atravê. dOI

em ac-éscimc de juros de mora eetsbelecimentoa bancários. A eu

de 1%. ac mês sobre o imposto' trega de cada coo junto será feita

devido. Se o atraso, for superior mediante recibo.

a 10 dias do término do prazo, o Os novos declarantes encontrarlo
contribuinte perderá o direito de 08 formulários nos órgã08 da Se
parcelamento do imposto, sendo cretaria da Receita Federal e

obrigado a pa·gá·lõ de uma só vez. demais agentes diltribuidores.

P. Quando a Seceeterie da Re.' P. No ano peseade (l973D fiz

I .

TINT4S YPIRINna
�ICA

" A OL�
.,.,.fi"'\

ESMAtiE
.s-:

'eã's a ',E r I

�hp.

RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE: 365 E 3�6: CAIXA POSTAL 240 - CANOINHAS - se

e

'j

declaração em separado, mas

neste ano declarei em conjunto
épm meu maeid«, Co�o deverei
proceder'! ..

R. \Deverá' preencher a Declara.
ção de Rendimentoa - Mo

delo B, colando Dela a sua etiqueta
de identificaçAo. Observando as

instruções contidas, no verso do
Formulário, você deverá, indicar
no quadro OBSERVAÇÕES o

nome completo e o número ,do
CPF do seu marido, em cuja de-

,

claração estiverem ou forem
incluidos os seus rendimentos,
bens e dívidas.

A mesma regra aplica-se nq
caso de peasoa que. tendo apre
sentado declaração em 1973, venha
figurar como dependente de outro
contribuinte em.< 1974, como Da

.

hipótese do filho. cujos .rendimen
tos, em 1974, sejam incluídoe na

declaração do pai.

Esclareça·se que, em 1974, nllo
haverá. em semelhante caso, a

devolução da �tiqueta de identi

ficaçllo colada 00 fo{mu!ário anti·
gamente chamado Modelo 1 (um)".

Juízo de Direito da Comarca

(de ancinhas - Sta� Catarina

Ed. ai ide I'Praça
prazo de

'20 (. inte) dias
aRMA ABAIXO, '

JOSÉ GERALDO
Juiz de Direito da
Cauoinhas,

-,

Estado
atarina, Da forma da

III
I
I

I

II

O. Douto
BATISTA,
Comarca d
de Santa
Lei, etc.

FAZ SA ER 'aos que o pre·
" sente edital

.

rem 'o� 'dele conhe
cimento ti'ver m que, DO dia 27

I de fevereir dá 1974, às 14
horas, Da ÍI de de�t" Juizo. na

sala do juri Portearo dos audi
tórios, levará em prB'ç� os bens
,penhorados q execução de sen

tença movid I por TABACOS

'BLUMENAU· .A., contra JOSÉ
MELNITZKI que se processa
neste Juizo, �con8tante de uma

,área de ,terra8� com lJ6.966 m2
(cento ti dezes eis mil, novecentos
� sessenta e s j8 'metros quadra
dos), parte do terreno rural, com

a área de 350: 00 m2 situado em

L8goa do Su·'. neste município e

comarca, demar ado devidamente
e confrontando om quem de, di
reito; adquirido conforme formal
de partilha. extr ído doa autos de

inventário, proc dido por faleci
mento de Nest r Mernitzki, em

data de 11/11/

�
e devidamente

transcrito no Reg stro de Imóveis

de!lt8. comarca, às fls. 15, do livro
n.
o 3-A-J, sob·,.o 35.266, em

30/11/68 avaliado em ci$ 3.508.98
(três mil,

qu;nhettos
e oito cru-

zeiroa e noventa oito centavos�
•.

�

preço' por quanto será levado a

praça para ser ,rrematado por
quem maior ofer fizer acima da

-

avaliação, sendo a veQda feita a'
dinheiro à vis� (. ClU'·1 mediante
fiado., idôneo po ,,'três dias. Em
virtude do que, expedi este e

e afIxados Da fo ma da lei. Dado
e passado nesta

f
idade, de CllDoi.

nhB,s, Estado d�r. Santa Catariaa,
aos vinte e t'têr dias do mês de
novembro de

J':a, 'l0veceotos �

setenta e três. Eu, Zaiden E.
Selema, Esc[ 'vão, o subscrevi.

José Ger�ldo B�tista,
Juiz d� Direito 3
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NOTAS ESPARSA'S
-, ,

�.

o anunciado Rodeio Crioulo
a ser realizado em nossa cidade,
díaa 22, 23 e 24' deverá reunir
uma grande concentração @ a

animação entre os afeiçoados é
muíto grande. \

ferência, mesmo por promoção,
do sr, Abílio Canto, diligente

. gerente do BES C local.
.

x x -x

, Um esporte que está p-gs ndo
e ga'nhaDdo novos adeptos, é o

de esquiar, nas éguas do Iguaçú.
em Paula Pereira.

x x x

O Prefeito sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo deverá se

licenciar pará um justo descanso

Da praia, devendo" assumir o

Vi(!!" Dr. Paulo E. .Rcchs Farte..

x x x

Faleceu em' Curitiba, spôs
pertínás moléstia e 'com avan

çada idade, o sr. Pedro Borton,
.

que aqui residiu por muitos
anos e sogro dos industriais
srs, Alcidio e Mi!les Zsntolo.

x x x
,

Sábado último o Diretório

R€gional da ARENA reuniu-se
em Florianópolis, quando. im
portantes assuntos foram trata

dos, com ",1stas' 80 pleito do
corrente ano.

\
,

Já em nona
\

cidade a firma
construtora que venceu a. con-'
corrência para a construção da

nova central da eOTESe, cujos
IIIHViços ser ãe intclaoos de ime

diato, com prSZQ' do término dã

obra em 9 'meses.

xx x

E domingo último o São Ber-,
Dardo recebeu a viaita 'do Pery
de Mafra. num amistoso que

agr�dou, com açõeii igu�is �
marcador em branco.

x x x

,
Está despeatando o .mais vivo

interesse a Exposição Mirim, 'oe
fotograftes ve gráficos, aberta

desde sexta- feira, di� primeiro,
na Praça Lauro Müller, uma

'iniciativa da Prefeitura Munici

pal, mostrando : tudo que foi
feito num ano no setor público
e privado. Até quarte-feira última
mais de mil peS&08S já a tinham

visitado, conforme registro.

x x x

A Rigesa também contratou

um técnico oriundo do futebol

profissional do norte do Paraná.
Pelo que se vê e depre nde vai

pegar fogo 01 próximo csmpeo-
,nato da LEC, agora também com

a par tícípeção do T�ês Barras
\

X x'X

x x
. .

Não ag,!'adou 809 m .. tos em-
\

• -
'I. ,

presartaie CalDO aos seus inume-

r os amigos; a auunciada trens-

CAMPAKHA DOS 25 Mil ELEITORES"
�

.

CA N101:NHA

RECISA·� VO

�

O SESI e a -Campanha Operário Padrão
metes empresariais cataríneuses, à compreensão e vivência ria solí ..

sssrm s�-expressou: dariedade e paz social entre todos.

"Não se distingue .apeou o :g principio assente de que o

trabalhador de melhor compor- êxito de uma empresa depende

tamento •. mas aquele que reúna do trabalho! integrado de dírt

todas 8S qualidades positivas de gentes, técnicos e empregados;

um bom operário, côncío de suas desta harmonia depende o seu

responsebilidades e de SE!U
<,

�ig- sucesso entre capital e trsbalho,
níflcado. no eoncetto social. Por meta maior do SESI. é o que

outro lado, é um movimento que ale .busca avaliar no exato too

coograça os empregados e pa- mento em que se realiza a.

trões, dentro de sadios estimules escolha do Operárro Padrão".

Congratulemo-nos- com a Cen

treis Elétricas de Santa Catarina

S.A., Agência Regíonal de Ca

noínhas; com
:

os funcionários

ligados direta e indiretamente à

Campanha, e em especial, com

o Administrador Regional, sr.'
Asteroíde S. Silva, pelo entu

siasmo e reconhecimento da

ímportância da promoção de

tnícíanve" do Departamento Na
cional do SESI e o jornal "O
GLOBO", do Rio de Janeiro.

•
/

,------�--..--------_,'--_'No tllmt:lçQ de confraternizaç'ão
oferecido

\ pela .CELESC, por
ocasião 'dos festt'jos (natalinos,
durante o qual,' ,foi. o Operárro
Padrão de!it" munícípío, senhor
3EBASTIAO C. HACK, agracia-
'do pêlo SESI com Uma placa
de prata, um diploma Operário
Padrão da empresa e outro Pa

drão do município; por parte da

CELESS' recebeu "um cheque
no valor de' Cr $ 2.000,00.
Ao encerramento da campa

nha d-ste ano vs le ressaltar 8S

pa}lwrl'J!! 'do Supertntendente do

SESI, sr. Osvaldo Pedro Nunes,
que. ao ser Inter pelado snbr e li

receptivídsde da Campanha LOS

Noivado
Contrataram núpcias no dia 03 de

fevereiro de 1974, nesta cidade, os
jovens .Cláudio José Krauss, filho do

/

casal Joaquím José e Maria Terezá
Krauss e a senhorita Ivnne Michel,
filha do casal Alex e Otilía Michel.

Aos noivos e seus familiares, os

cumprimentos deste semanárío.

Cartaz cinematografico
•

' W

Cine V er a Cruz (O cin'/ a do povo)
A P R E S E N T,A

HOJE, à. 20,15 h'. een•• 14 ano. {programa duplo
1,0 filme:

U.
m far-weflt fJspetaeula.r estrela,�.0,

,por Gordon MitcbeU

Texa$ Bill - Duro .;" amor
..

no gatilho e justiça.

2,° filme: A mais' perigosa mis�ão da história: Cidade

sob O Mar - Um ,filJDe de muita ação e' de . ficção
científica de alto valor] - Um fj'm� em Teehnicoloe.

/,

, ,

r'

cidade

ORAÇÃO AO DIVINO
EsplRITO SANTO

\

Espírito Santo, você que me esela

recC4 tudo, quê ilumina todos o.s cami-
'

nhos para que eu atinja o meu ideal,
você que me

\ dá o dom divino de
..perdoar e esquec�r o mal qúe me

fazem e quê ,todos os instantes de mi

nha vida está comigo, eu quero, neste,
curto diál'ogo, agradecer.lhe por tudo
e confirmar r mais uma vez que eu

nunca quero me�separar de você, por
maior que. seja a ilusão material, não
será o mínimo da vontade que sinto

de um dia estar com você e todos' os
meus irmã�s na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta oração
3 dias seguidos, sem fazer o pedido;'
dentro de 3 dias será .alcançada a

graça, por mais difícil que seja. Pu
blicar assim que receber a graça.

(Publicarla por ter recebido uma graça)
Z. S.

JfOVEHA PODEROSA AO
/

MENINO JESUS DE PRACiA
Oh Jesus que disseste; Pede e reee

�erás, procura e achJlrás, bata e a

,porta se abrirá. Por, intermédio de

Maria, Vossa,Santa Mãe, eu bato, pro
curo e vos rogo que minha pJ;'ece seja
ouvida. (Menciona.se o pedido)
'Oh Jesus' que disseste: Tudo quil!,

pedires ao Pai em meu nome Ele
atenderá. Por intelmédio de Maria,
Vossa Santa Mãe, por. quem bumilde
mente rogo ao Vosso Pai em Vosso
nome para

.

que minha oração seja
ouvida. (Menciona.se' O pedido)
Oh Jésus que disseste: O céu e a

terra passarão, mas minha palavra não
passará. Por intermédio de Maria,
Vossa Santa Mãe, por quem que mi

nha oração seja ouvida. (Menciona-se
o pedido)'

'

Rezar três' Aves Marias e uma Salve

Rrinha. Em casos urgentes esta novena
deverá ser feita em horas (nove horas).
Mandada pulJlicar por' ter aléançado

. uma �raça. z. S.

f '

AM"'NHÃ, à. 13,4.5 hora. -

ceo.�A livre - em matinê

,
Texas Bill

•

Em dua••ei.õe. a. t9,15 <! 21,� hora. - ceo.ura 14 EOO.

Peter Strauss e Dins Amouot no�uper e movimentado filme

de ação e aveoturassrrebatadora's:.O Sargento Klemes
Eilmsdo em Techniscdpe e, Techoicolor,

Atenção: jeste filme repeiss 08 �'a_ feira, dia 11, as 20.15 h

DIA 12, 38. feira - ,a. 20,J5}' hora. - censura 14 aoo.

Cidade sbb o Ma."
l '

�
DIA' 13, 48. feira. à. 20;15 hora. - censure 14 aoo. '

'.'
1

"Senão da. Moça." -;' Fcrmidâvel programa duplo
1 o film'l Be�e Da�i8 no S'�Q \,úl,timo drama:

Vidas Vaz.tas -

I com Horst Buchbols.
2.0 filme: a programar -/Não percàml

DI�S 14 e 15, 5�. e 6a./�rra • 8. 21f,15 hora•• a programar
�

."' .-

SABADO 16/02: 8520Uh. cen •• 14 anoa - prog. duplo
,

L° filme: Uma super p�od�ção de Walt Disoey que fará rir

_ 8 vaI "r: Como réubar milhões sem fazer

força - com O ckt' Vao Dick, Eow!:Itd G. :Robio800 II

Oorothy Prrvife. Em deslumb'8'Ot,e Tecboic�lor.
2 ° filme: Anthony bidra no FUper far WI!!!!t colorido:

Chegou o ,Tempo de Matar "",Nãó percam

.

Gine .J u:t6ileú O lançador de. sucessos
I

J�l\PRESENTAHOJE, a. 20,15 ,bora. - ceoimro 14 aoo.

Um 'e!lp�tacu'a�:.i fjlme de guerra que oarra um epip6dio
iné ito: QUB9do os Homens são Homens

I. J!!'lmado todo em Tecbnicolor.
_

Este f.lme repris:' domlngp'l em VeSpHI'811. 88\ 16 h - Não percem

AMANHA, 8,19,15 e 21,15 hora. :..._ ceo.ura 14 aoo.

Charleo BroDs'JCI no espetacular filme todo colorido:,Twlnky

At�.'D.
'�" ••to r,lme ".,'os 2s.

rOi,.
a, l'Iia li

Dia 12, 3a.,/feira • a. 20,15'hora. - eenllura 14 aoo.

Uma brmidável comédia da CIl!umbilll Pu:tures:
I O Coru, 60 e a Ga.tlnha - Filmado em cores

E� I� filme rep.i!l8 4a f�ir8. 811 20,1 � horas

Dia 14, 5J. feira - o. 20,15 hora. - ceolura 14 aDO'

Um super
t
rama todo col�rido: O Gato das 9 Caudos

Est ! filme r�pris8 Dili 6a. feIra. às 20,15 bor�s
, / I

,l
Dia J6. iIIábado . a. 20,15 hora. - eeos:m:a 14 &00.

U!
.

ti'
.

I
' .

espe !lCU ar drsma rea como a/ I'IOprJ& vld(':
O ,,!ftmargo Pesadelo

filme" da Warner Brosll t(,do em TecÍlDicoIOl·.

o Cin ma ainda é o melhor e omais acessível divertimento!
Vá sempre e leve sens filhos!
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