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\ RANGEL
Enéas .

Athanazio
,

Há muitos anos venho pensando em escrever

-um ensaio sobre a vida e fi obra do escritor GODO
FREDG> RANGEL, injustamente esquecido. Com a

aproximação do Jubileu de sua morte (1976), incenti
vei a pesquisa, 'buscando. espancar as dúvidas e

preencher os vazios existentes. E nesse mister des
cobri coisas muito interessantes,

.

Comecei o meu trabalho pelas cartas escritas

por MONTEIRO LOBATO a RANpEL. Por aí logrei,
fazer. um levantamento, mais ou menos por alto, de

.

sua vida. Depois as coisas foram ficando difíceis,
pois rareavam os elementos. E outra alternativa não
me sobrou se não recorrer às cartas. O escritor
JOSÉ' AFRÂNIO MOREIRA DUARTE mandou-me

alguns informes, mas os melhores foram fornecidos

pelo próprio filho do' 'escritor, Dr. NELLO RANGEL.

Agora já .tenho dados suficientes, faltando apenas o

tempo necessário, para colocá-los em ordem.
,

I .

O Pai de RANGEL era caixeiro-viajante. Natural
do Rio, era figura estranha no interior

.

mineíro da

época: trajava rdupas\ feitas em' Londres, fumava
cachimbo com fumo inglês, falava inglês e francês,
assinava revistas, estrangeiras. Em pagamento 'de uma

conta insignificante, recebeu os brejos onde ficam as

águas São Lourenço. Mais tarde, quando faliu, teve

que Se desfazer do brejo por uma ninharia, o que tirou
da família uma propriedade de incomensurável valor.

r-

Mas '0 - menino RANGEL, esperto e ágil, era

campeão de corridas, como tal respeitado pelos cole
gas. Construía teatrínhos de papelão, com bonecos
de celulóide, e apresentava os espetáculos com grande
sucesso. Mais tarde. já mocinho, trabalhava em tea

tros amadores, onde. fazia papéis femininos, pois a

tradicional . família mineira não permitia que moças
'trabalhassem no teatro, mesmo amadores ... Na infân

cia, o futuro escritor tentou decorar um dicionário

no intento de' fazer-se sábio.
, ,

No final do século passado muda-se para' S�o
Paulo, onde -íngressa na Faculdade de Díreíto, e

consegue o cargo de Esc�Í\7ão de. Sub-Delegacia ..Vai'
morar num .chalé, que fica conhecido como Minarete,
e ali conhece LOBATO e RICARDO GONÇALVES,

. poeta 'que se suicidou mai� tarde.;,
,

Formado, volta a Minas, onde entra na

tratura, na qual se aposentaria como Juiz de

.de. 3a. Entrância.
I

.

Magis- .

Direito

- ,

Escreveu. três romances: "Vida Ociosa", "Falange
Gloriosa" e "Os Bem Casados"; uma novela, "A

Filha"; dois livros ínfantís; "Histórias do Tempo do

Onça" e "Um Passeio à Casa de Papai-Noel',' e uma

gramática a que chamou "Estudo Prático de Portu
guês". Foi incansável tradutor do inglês .e' do francês,
tendo traduzido desde Tarzã até psicologia.

'Contist� consagrado, seus dois livros de contos,
"Os Humildes" e' "Andorinhas", contém algumas das

melhores produções brasileiras no gênero,
Muito mais já descóbri. 't"Mà'l's "o-resto fica' para

outra ocasião .. � �

Posicáó
,

d� Canoinhas
rCMno

1.0 • Joinville 14.958.517,46
2.° • Blomeoau 10 050.883.09

. 3.° - Leges , 6.633.390,78
4.0 - Floeíanôpolie 4.253.070,21
5.° • Brusque 2,325.175,33
6.- • Concôrdía

.

2.288.602,03
-

7.° • Itaiaí 2.233.384,41 .

8,° • Criciuma . 2.222.199,31
-

9.0• Jaeeguâ do Sul 2.047.783,06
10.0 • Tubarão 1.906.211,27

11.° - Chapecô 1813.069,28
12.0 - CaçadQf 1.732.125,44
13.0 - S. Bento do SuI1�623.158.13
14.° - Cuelribanos 1.579.803,16
15.0 • CANOINHAS 1.428.653,04.

-,

16.0 - Joaçabe 1.210.897,86
,17.0 - Rio do Sul 1.094.816,44
18.° - Rio Negrinho 940.099,75
19.0 - São Joaquim r 936.538,59
20.0 - S. Miguel d'Oeste 925,969,76,

Ano XXVII CánojAhas - S.nta Ca�arinc), 02. de março de 1974
------------------------------�

Número 1263

CAIXA PÓSTAL, 2

-, Diretor: Rubens Ribei.ro da Silva
FONE, 128 -- 'CIRCULA AOS SABADOS

"0 ESTADO iDO PARAINA", DO DIA 28, REGISTRA O SEGUINTE:

Madeira g,anha· lnstituto
tos; realizàçiio ou promoção de estudos, -Invss
tígações e pesquíses científícas e tecnológicas,
com a. finalidade de descobrir métodos e pro
cessos mail econômicos e eficientes para o de
vofvimento da indústria madeireira, e de en

contrar novas -eplícações.
Para ,a diretoria executíva do IMADER,

foi designado o sr. Herbert Ritzmann, como

presidente; Italo Trombini, diretor financeiro e

Ruy Sabíno do,s, Santos, diretor t'xecutivo, todos
já empossadôs em seus respectivos cargos.

Conselhos
Fazem 'parte do Conselho

.

Superior do

Instituto, o Ministério da Indústria e do Co
mércio; Ministério da Agricultura (lBDF), Mi,.
nistério da �Educação e Cultura; Confederação
Nacional de Normas Técnicas; Associações' Bra
silei'ras de Papel e Celulose- � Confederáção
Nacional da Indústría.

Já o Coóselho de Administração, que será
constituido por órgãos de entidades e fazem

'parte: Governo do Estado do Paraná; Federação,
das Indústrias do E\Õtado do Paraná; Universi
dade Federal do Paraná; Sindicato das Indús
trias <de Madeiras e Laminadas e Compensados,
no Estado do Paraná; Sindicato das Indústrtas
de Serrarias', Carpinteiros e Tanoarias e de

Marcenaria, no Estado do Paraná; Sindicato do
Comércio Atacadista de Madeira do .raraná;
Sindicato das Indústriás de Papel, Celulose e

Pasta de Madeira para Papel e. Papelão da
Estado do Paraná e do Smdícato da Indústria

de,Marcenaria do Estaqo do Paraná.

Já está instalado em Curitiba, o instituto
.Nacional da Madeira e Derivados .,... IMADER,

.

organismo destinado a oferecer apoio às em

presas do ramo através de pesquisas de mer-

cados, cientificas e tecnológicas. .

,
O novo organísmo já iniciou a montagem

de uma estrutura funcional, dando o primeiro
passo de _suas atividades ao encaminhar aõ Mi
nistério da Indústria. e do Comércio,6 projetos
totalizando CI $ :i milhões e que, se efetivadós,
beneficiarão os mais variados setores como' o
da fabricação de papel e celulose, de resinas,
mão de obra especializadas, e �outros.

A formação de Instituto Nacional da Ma
deira e Derivados, foi consequência de várioe

estudos realrzados �9S áreas Estadual e Federal,
com o apoio de entidades de classe que apre
sentaram sugestões,

Como o governo federal tinha a intenção
de formar um órgão de apoio a este ramo e

no Paraná, onde o governo mostrava-se inte

ressado em ijiDamizar o setor e existiam movi

ment s para se estabelecer uma entidade regro
nal em defesa do produto, o Ministério da_
Iaoústr ía e do Comércio, dentro de sua politica
de mcentivar o' processo de industrialização"
.estsb-Iec .. u que um' organismo de âmbito na-

I cional, traria maiores benefícios ao setor. Assim,
após a institucionalização do IMADER, decídíu-

, se que 'sua sede seria no Paraná, pelo fsto do

Estado ser reconhecidamente o maior centro

madeireiro do· Pais.

As gestõ@s para sua formação Í:Jram acom

panhadas através do Centro de Promoções Eco
nômicas do Paraná, onde eis secretárros Mau

rício Schulman e Ivo Simas Moreira desenvol ..

veram a idéia junto a08 assessores do MIC, de ..

posse das sugestões que, receber�m de entida

des. setoriais, e que posterrormente apoiaram a
. \

criação. qe organismo de âmbito nacional.

Um dos diretores do IMADER, sr. Ruy
Armando Sabino dos Santos, informou que seis

projetos do organismo jA estão no MIC, to ta li
zanno cerca de Cr$ 3 milhões, e que' serão
analisados pela Secretaria de Tecnologia Indus
trial daquele ministério.

\ Nesses projetos, segundo o diretor, estão

várias sugestões, como produção de papel e;

celulose a partir da lenha do mato; estudos de
secagem e tratamento de

.

madeira para expor
tação e construção -cívíl; tudustríaltzação (melhor

, proveito) da resina, formação de mão de obra

qualificada,' e outros.

-,
Para o sr. Armando' Sabíno, as E'rqp�esas

brasileiras do ramo l1a -madeíra e derivados

I "estão com tudo na mão para sanal suas difi-

'-
- -culdades pois o Iastítuto conta, além do apoio
Federal, também do governo .do Estado. Basta

que o empresárió nos procure.ipois o IMADER
terá condições de buscar verba a fim de aten

der aos problemas apresentados pelos interes
sados". � ressaltou: "Porém, O Instituto jamais
conseguirá seu objetivo se o empresário' não
procurá-lo pua expor suas necessidades 'e

assítn solicitar sugestões". "I'
Instalado na Federação das Indústrias do

EstadQ do Paraná - FIEP, um c;tos objetivos
do- IMADER será defender os interesses das

empresas do ra�o madeireiro e seus dsrívsdos,
promovendo-lhes do desenvolvimento para servir
à coletividade, estimulando Q princípio da livre

inícíatíva. Uma de suas atividade" serão: pro
moção e fomento do intercâmbio de inform'à-.
ções, experiências e técnicas, com o fim de
aumentar a 'produção e a produtividade na in
dústria madeireira e na dos seus derivados, e

de encontrar novas aplicações para seus produ-

lnaH�ura�ão �a luz
"

-

.-

na fazen�a a�rí-
.

,

co1a- �e la�ea�o
,

o sr. Massatomo Murakami, proprietário.
da Fazenda Agrícola de Lageado, distrito de

Felipe Schmídt, deste munícípío. tl maier la
voura de batata semente e' de consumo do

Estado, reunirá amanhã 'seus amigos, autoridades
e convidados especiais, para �s solenidades da

íuaugureeãô 'da luz em sua propriedade. A

ligação da melhoria coube a CELESC, através
da rede de São Pascoal, no vizinho' munlcípío

.

de Irineópolis. O
.

grllnde acontecimento será ·80

meio dia, seguido de churraseo de eonfraterm

zaçâ», Entre os convídados, .tfora os locai!','
destacam-se 'o Secretário dos Serviços ' Públi
cos e Transportes, Dr. Paulo Müller. Aguiar, da
Fazenda. D�, Sérgio Uchôs de Rezende, da

Agnícuíture, Dr. Glauco Oííngar, do Desenvol

vimento, Dr. Hoyedo de Gouveia Lins, Presi
dente das Centrais Elétricas de Santa Catarina,
Dr. Osvaldo Moreira Douat, Deputados Aroldo
Carvalho e Therézío Netto e os responsáveis e

técnicos do AGIPLAN.

-������·�-�j�.pe\zdf da
--Cidade lillipa é cidade'

cidade�
-l.i n da. �.
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CpR RElO DO NORTE
------------------------------

Não "durma" na hora de comprar o seu _\ '

I ,,,,<"',

novo colchão: Exija a marca AS!"O;N
'

/,

ANATO o único colchão' que ,rê;lmente
,;7"

proteje a su coluna vertebral,:-?mantendo-a
/'\.-

romi t/ •

numa posrçao an�mlcam�n e correta e eVI-

tando que você tenha ,ff(roblemas futuros.

Revendedore'Clu.j;>6�a. de Anatom,/ ""

Fom�rta · Mó�is
,

# ,
f

, J Praça Lauro Müller, 494
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A ,FAMÍLIA do sempre
lembrado senhor

, I

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE
'Hoje: a senhora dona Na.

talia esposa do sr, Nestor da
Cunha Ramos; o jovem Rubens
Friedmann; o garoto Gerson
Moisés filho, do sr. Waldomi-
1'0 Medeiros.

Amanhã: os senhores: Alei.
des Pifes e Woldemiro Pe.

reira, residente no Alto das
Palmeiras; a senherits Rosetis
de Fátima Artner.

, Dia 04: os senhores: , Willy
(iorseltz e Saul Chuni Ztigman,"-
Dia 05: o senhor Eugênio

Teodorouicz; a senhorita De
nise Elizobetb Burgarat; os
[ooens: Carlos Alberto Mayer
e' Haroldo , José Wendt; o

menino Paulo Eduardo filho
do sr. Alcides, Pifes. '

Dia. 06: a senhora dona
Veromc.a esposa do sr. Anto
nio Tokarski; os senhores:
1f erner Kell,ner, José Grat e

Sérgio -Trevi,sani.
Dia 07: a senhorita Sueli

Selma Pieczorko: os jovens:
Wanderley de Oliveira Godo»
e lrineu Senczuck.

tI
Convite para Missa
de 1° ano de
falecimento

_

Belo Bechel
convida parentes e- ami

gos para assistirem à
Missa de 1 _o 'aDo de fa
lecimento, . que será cele

brada pela alma do sau-
j doso extinto, no próximo
dia 9 de março, 'às 19

horas, na Igreja, São

Francisco, no Campo da

Agua Verde.

Por mais este ato d�- fé,
agradece.

.
/

Dia 08: as senhoras donas:
Olga esposa. do sr. João.
Taporoski e "Lourdes esposa
do sr. Walmor Furtado; o

senhor Adauto Allage; o jo.
vem Estanislau Tokarski; 'o

menino Ademar José filho do

sr. Ademar de Oliveira Godoy.

Aos aniversariantes nossos
melhores cumprimentos.
\ '

querque,' 460

agro-flore/tal�l/en zo,
e PlanejamentoEscritório

Elaboração, Su ervisão e Orientação T' nica de

Projetos Flores is, Agrícolas
\

Vende-se Mudas �orestai8 _ ( ·�i, Pínus, etc).

ÀVISO, aos interes�dos e iá est� funcio
nando anexo ao Esc�itó o de 'Planejamento
Agrícola um Departa

\ nto para LEVANTA.
MENTO TOPOGRAF O (Medição de Terreno,
Loteaménto, etc.),

oínhas, '1.0 de .fevereiro de 1974.
o ,

ng. Agr. Romário Mártins '

CUEA - 312� - D - 7a. Região

Rua Coronel Fone, 192

- ,

_ F{2_TOCÓPIAS XE�OX
" '��' !

'

'Serviço in-staQ,�âneo e perfeiüç. 1

........
"',._

,----
,

.

-

In;àiàeã-ôm(;d;rbíssim9,
� /

....

,,-,"

PrQ�-mrei'itõflio -d�erby Carlos

!bmann,
"

na Praça Lauro�üner, 251
"

_ ,

",

CANOINHAS, Santa Catarina

(O mais
�

completo, estoque

REVE_NDp!00R PARA TODO, NORTE CATARI,NEN_SE:
Sociedade Industrial, e Comercial SICOL S. A.
Rua Frei Menand'ro KanÍps, 606 - Telefone, 140) CA N O I N H A S - S_ C_

,/'
, "

','

encontrado na loja da
"
."

/'
y

,.,'
/

IMPRESSO�/OURO VERDE LIDA.

de Material Escolar
,\ ,.;

,

e
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Nofícias de

, Prefeito regressa da (apitai
fá entre o6!1 o sr.: Aloisio Parbla. MO.

Prefeito Municipal, que e!'teve na capital do
Estado tratando de assuntoa ligados a sue

adminietração. Contudo, devido a carência de

tempo motivado pelos' dias feriados de car

naval; somente na pr6xiD"8 semana daremos
notícias mais detalbadas sobre o que ::Ie con

creto foi resolvido em Florianópolis. No en

tanto, podemos, adiantar que dois sssuntos

estiveram em pauto, o caso do BESS e doa

'telefones, seudo que o primeiro já é asaunto

superado.

"Onde está teu irmão"
o título escolhido para O Campanba da

Fraternidade este ano foi c seguinte: "ONDE'
ESTA TEU IRMAO", a qual, inclusive das
decalcomanies e mini cartazes a serem dia·
trlibuidos pelo pai8 todo. Esta pergunta foi

_feito por Deus Pai a Caim, logo apóa este

ter matado 8tU irmão Abél., Na Campanha
'''Onde está teu irmão" significa onde eatá o

teu irmão. aquele neceesitsdo."

Super:-Mercado para Papanduva
'Afim de não sofrer solução de conti

nuidade, a cidade de Papanduva vai receber
em breve um Supee-Mercado, que 8el" nos

moldes dos de outrà, cidsdes, iuclusive d08
de Mafra e Rio Negro, O� preços de SUa8

mercadoria8 também, serâo paralelos daqueles
8eU8 congêneres, Sua inauguração está pre
vista pua o fim do corrente mês, podendo,
no entanto, se dilatsr um pouco maio.' Real

mente' serâ mais' um peesente que receberá
a cidade, e 08 fregueses poderão com mais

f"cilidade adquirir os" artigos de 8uB prefe
rência !lem ter que se deslocarem o Mbfra
ou Rio Negro.

Notídas do IHCRA
Em Bra8i1ia o lostituto Nsciooal de

Colonização e Reforma Agrária, ao anuociar

08 resultados' prelimineres do Recedaetremento
de Imôveís Rurais realizados "In 1972, con

firmou a elevada concentração' de imôveie
rur8ili DO territ,ó.io bra!lileir�. Explica o do

cumento do INCRA que r�_duzido número

'de im6veis detem a eleveda fração de terras,

enquanto um grande número de, imóvei8

apresenta árelll in�uficiente pàra a manuten

ção do renda elltável.

Dr.' Lauro Luiz Unhares comunica

Sem dúvida alguma foi um d08 mais

auspicios08 telegramu recltbido8 em toda a

gestAo deste coluoisb na qúalidade de Pre.

8idente. da ARENA pspanlU'Vense, este pai.
pitaDte a88,uato foi a razão de 8acrificadas

viagena a Florianópolis em companhia do 8r.

Aloisio Partala, M O, Prefeito Municipal,
viaja'ndo noite toda para lá estar Da bora

marcada. No entanto. (lii louros da vitória

,ch�garom, Eis o telegrama recebido do Pre,
sidente do 8ESC. Dt. Lauro Luiz Lioh"re":
• Sr. E9meraldioo Maia de Almeida, DO.
Prtlsidente do Diretório da ARENA. PRpan.
dÍlva-SC� Honr�mo8 comunicar V08óêocia'

'auto'rizllção 8anco Central Bta8il para iosta

lação AGENCIA BESC nell8e prólpero mu·

nicípio �g dando sequência determinàcão emi·
'

nente Governador Colombo Salles dotar Santa '

Catarina instrumental de crédito indi8pensável
fortalecimento economia elite Estado' 'pt Cor

dialmente Lauro Luiz Linhares • Presidente»

Avião choca-se 'com pinheiro
Um avião Ce8sna :310, caiu na cidade

de Caxias do Sul, a 130 quil8metros ao norte

de Porto Alegre, matando 08 8rUll 6 ocupan·

te8 e deixando 8eus destroç08 espalhado8 pelo
campo de futebol do Seminário doa Irmãos

Paulin08, li poucos metros de uma tipcgrafla
onde !le encontravam 50 pessca8. O acide[lte

ocorreu quando o aparelho procurava furar

um nevoeiro. Sem visibilidade e voendo baixo

acabou chocando·se com um pinheiro. r '

'(Gazeta do Povo�

Escreveu:
Esmeraldiuo M. Almeida

Um detalhe curioso

Um detalhe curioso, Dotado durante a

solenidade comemorativa ao 29,0 enivereârio

da Tomsda de Monte Clutelo. na Praçe do

Expedicionário. Durante a execução da CaD-
-

Cão do Expedicionário, pelo banda. do 20,0

BIB, o. presentee levarem um grande IUItO.

No mesmo inetaute. o 5 o'GÀ.C-AP executou

uma laivo de ertilharia, conforme conetavs

do programa. Mal ninguêm esperave pelo
estroudo do canhão' !l' um fotó�fafo quase
deixou cair á máquina. (Ectretíuhes - G.P,�

Passarela da Sociedade
\ '

SR. !\RNO RECKZIEGEL, A coluna

'reglltra com prazer a pallagem de idade

nova do Ir, Arno Reckziegel, dia 28 do mês

p.p. Proprietário do mail lindo e spr. zÍvel
hotel e epartarnentoe com praia prôpríe e�

Barra Velho. Ao.nollo particular e prezado
amigo, o. VOtOI de muital Ieticidades pelo
au.piciola doto;

li: li:

Hoje é dia muito importante para o

grandiosa Iamílie Tebalipe, é que e.tá Ies-

'teiaodo mail' um ano de sua prestative
existêucia o venerando cidadão Ir. JOVINO

TABALIPA, pelloa muitínima estimeda por
todoI quentes o conhece. Já desempenhou
di�eflG' cergos, inclusive o de Prefeito de

Pependuve, Delta data, DO couvívio de lua

numercsa família, receberá todo o apreço e

consideeeção que merece.

li: li:li:

Também neata dato .completando maia

um aninho o bonito garotão ANISIO CEZAR;
filho do calai Dionisio (Pesqualiua) Trevleani,
ele proprietário da bem montado paoificadora

'

local. Muitol docel,e refrigerante. na melada

do Aniaio pau recepção dOI ,coleguinhal.

li: li:li:

Dia 04 do: corrente OI cumprimentol
eltsrão pontificando em alta rotação para o

Copita,l Par8naeOle, onde e.�ará fe.tejando
, idade nova o famolo COloDi.ta loeial DINO

A�MEIDA. Muital lerão ai bomeD�gen. prel- '

,

todal ar. colunista mail ,Iolícitado de Curitiba.

li: x

Dia 7 do correllte fe.tlljando idacie

nova 8 nta. MARLENE PAULICHEI, filha
do caiaI Afonlo (J da) . Paulichei, rewidente

em, Curitiba, A aniveuRriante que etualmente

re.ide em Papanduva, muito cumprimentada
lerá pela. colegal de IUIII relaçõe. .ociai•.

x li: li:

SRA., PASQUALINA TREVISANI.

Noua agenda lociRI regiltra dia 8 do fluen-
I

•

te a p&IIIRgem ,de Dlver do exma, ,eohoro

POlqualino Trevil8ni, virtuolo conlorte do

ar. Deoui.io Trevi.a.Di, proprietário da mo

derno Panificadora PapanduyelUe.' Muito

felicitada l!lrá o bODdola lenhoro no fêltiva
data dei' leu 8niverlário.

l)m por semilna .. GLORIA: E.teia
Da terra ou DO céu o alvo da vontade, a

queltã,o é ir 8 elle alvo; DO primeiló, C810,
é Colombo. no legundo é Jelu •. IOlenlato é

a cruz; vem ,daí a lUa glória. (Victor Hugo)

., f
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rativa AgroPecuária déCanoinbasLtda.
Geral Ordinária

Edit I de Coo, ocação
De acor� com os Estatutos Socia:�. ficam convocados os

senhores as"oCi(ldó� da Coopera�iv� Agro � �ecuária de Canciahes

Ltde., pm pleno go�o de seus direitos 80 lals, para a Assembléia

Geral Ordinária, � s�r realizade no �ia :' 3 de março de 1974, na

sua seele social, sita qa Rua Paulo Rltz;Í'nllnn 'n.o 20, Desta cíded ...

de C8noinh88� ,Estado�e Santa �atari�a, às 7 horas em PRIMEI

RA CONVOCAÇÃO cnm o mínimo q;e 2/3 de seus associados,
às,8 horas' em SEGUNl?A CONVOCI'ÇÃO com o mínimo da

metede e mais um de a,us IlSl!tocíadcts, às ,9 horas em 'TERCEIRA
CONVOCAÇÃO com I a p:rese()ça �efno mínimo 10 Qdez) associa

dos, 00 qual havendo oúlI\ero legalf será discutida a seguinte
,

'

O R D E\"r1 D;6 DIA:

1) - Apresentação, discussão\é julgllmento do Balanço Geral e

demais documentos do e�er6Icio de 1973. Parecer do COD

selh� Fí�C81 e o 'Relat6ri\ ia Dir��oria.
2) - Desttneção das Sobras e Pe�d88 veríftcadas no exercício de I 97:,t

, / < '

3, . Eleição do Conselho Fiscall �upIentesp!tra O eXt!rdc�o de 1974.

4) - Outros assuntos de ínterésse da Cooperativa.

08S: O registro de chapasi para, concorrerem às eleiçõps 80,

cargo ele Conselho ,Itiscal �everão SE'r feitllS com 30 ,dias'

após a publícaçâe dli CODvpci,ção.
Pina efeito de cáléulo de qubrum para instalação da As

Bem bléís, esta Cooperatívâ tem 430 ��sociados.
Canoínhas, 10 di janeiro de 1�,74. "

"
,

Waldemi?o Noernbug ...J; Presidente
)

Cooperativa Ilri'oPecuária d�CaDoiDbasLtda.
Assembléia Geral Ext�aordinária

Editar de Coo�.ca�ão
:? ....

,

.

\

\ De 9coydu com os Estatutos Sociais, fic�m convocados os
senhores essocrados da Ccoperatíva Agro Pecuácíe de Canoinhas

Ltds., em ple40 gozo de 8('U8 direitos sociais, p�{a a Assembléia
Geral ExtraorfU09rl8, a ser realizada DO dia 13 de \março de 1974,
ns SU8 sede/gociaI, sitll na Rua Paulo Rítzmsnu \n.o 20, nesta

cidarle de Oane inhas, Estado de Santa Catarína, àle 10 horas em

PRIMEIRA/CONVOSAÇÃO com "o mínimo d..,. 2/3 \,de seus 88S0-

ciados, às } 1 horá.s em SEGUNDA CONVOCAÇAO c�m o mínimo

da met8� e mais um de seus associados, às, 12

hO�SS
em TER

CEIRA .._ONVOCAÇÃO com a ,presença de no mío mo 10 (d�z)
,

&ssocia10s no qual havendo número legal, será d.scuti ,a a segUinte

I ORDEM DO DiA: \\ '

lD • �fnanciamento de insumos modernos. ,;
21 - [ontratacão de E. G. F. \3) ./Assuntos Gerais.,

-

'

,

1/ ,Para efeito de �álcuIo de querum para instalação da As-

selilbléla, esta Cooperativa tem 430 usociados. \

/, CaDoinhas, 28 de fevereiro de 1974.

Waldemiro Noernberg - Prellidente

I
II�
�

Hevena Poderosa ao Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que disseste: «Peça e receberá, procura e achará, bata e

aj,poi'ta se a'brirá». Por intermédio C::e Maria, Vossà Sagrada Mãe, eu'
bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida (lI!enciona-
se o pedido), /'

Oh! Jesus que dis�te: «Tudo que pedires ao Pai em meu, nome Ele
atenderá». Por inte édio de Maria, VObsa Sagrada Mãe, eu bumU- "

demente rogo ao >'0 o Pai em vosso nome para llúe minha' orc.ção
seja ouvida (ménciona-� � pedido).'./

\

Ob! Jesus que disseste�n-R céu e a terra passarãó, mas a minha-
,

palavra não passará». Por ,'ntermédio de M�I'la. V08sa Sagrada Mãe,
eu confio que minha oração seja ouvida (menciona-se o pedido). ,

Itezar três Aves Mari�s e u a Salve)íainha. Em casos \)rgentes
esta novena deverá ser feita e hOras (9 horas). '

'

,

Mandada publicar por ter alc!l.nçà�ó uma graça. L. M. V.

/ \.
Novena Poderosa /,

ao Men"ino Jesus de Praga
Oh! Jesus que disseste: «Peça e recebeiã., precura e achará, bata e

, a porta se abriJ:á» Por intermédio de Ma'i;ia, Vossa Sagrada Mãe,
eu bato, procuro e vos rogo que milita prece seja atendida (men-
ciona-se o pe�i!iOl.' \
Oh! Jesus que 'disseste: «Tudo que pedires lia Pai em meu nome

Ele at,end.erA». Por intermédio de Maria,' Vosla Sagrada Mã,e, euhumilderg..ente rogo ao, vosso Pai em vosso no� para que minha

oração seja ouvida '(menciona-se o pedido l. \
'

'

Oh! ;Isus que disseste: «O céu e 8 terra passarãO'" mas a minha

I 'vra não passará». Por intermédio' de Maria, Voss� Sagrada Mãe,
confio que minha oraçãôs�j� ouvida (menciona-sl\_0 pedido).
ar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em cag�s urgentes

esta novena deverá ser feita em horas (9 horas). \ '

Mandada publicar por ter alcançàdo uma graça. O. E. K�
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g E R H Y S B LEM B & C I A. LTOA. II- -- -

ii Paula Pereirá, 735 • Fone: 366 • 365 ii
II

" I _/)::
ii artarnento de Veículos USfld'ós a!
= � h
- � =
5: leve dor autorizado CHRYSLERrDO BRASIL 55 Engenharia,se /' 5i
55 Tem par ronfa entre6a .. revisados ii, Construções
I: ;7

'<ii

:: .sr. Osvaldo

U Nas melhore �on��ç'oes de pagamento ii portador da flrteira
- Pro'

..

O I �Y.: 1970 .. fisslonal n.� 8 .618,
' série

iI pa a -

/
.

po as ii 313, que deverá presentar-
ii Volks\lYagen 1.30 - 1968 ii se na fir

I
a no p -= de 3

ii Karman-Guia TC

�1972
" dias pa a acerto d contas.

.:: .

r:l /k U -:: Caso ontrário será esliga-
55 .,)7(C -. P Chevrolet - 71 55 do ·a mesma porabâ dono
:1 .

R I W I
= de 'serviço.ii /' ura .il ys - 4x4 - 19 ii

:� /' 'I: .

- -
-

. -

;::I::::::::::::::::HI:::=::::===:::::::::::::::::I::::=�:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::

VISO

Sociedade Mu-

Fotocóp� 6t:lnWi���dO
Em apenas segundO$f� tira ,,9€' novos ele-

. � . mentes pa sua Bandínha.
FOTOCÓPIAS, -qualquer documento, ,//.'
• • • �

,A
• Os i9feress.�dos deverão

Jornais ou 1I!fOS' no C T O R I O O O dirigir;§e na f\va Eugênio
R E G IS J..JtO C I V I L de N'SEl.E IDA C. de :�Õuza n o

1.2.�'
até o dia

CORTa;,;';Y no edifício do FORUM des�i.clade. 19103. Entrevistas
c.om

o

�===;#=ff='=================='===_ t/ii. Leopoldo.
J

.

-,
'"

egistro Civil
r

-, EDITAIS _f;{J
-, ,//
� -:

Silve te Darci Paul, Escreve,nte Ju- Francisco Rib6ío da Silva e Maria
ramentada do Registro CIviÍ 40 5.° Simões. EI�natural de Canoinhas
Distrito de Pinheiros � SC, na,\.!lctdo em 1.� de setembro de

'" 195?ágriCUltOr, solteiro, domiciliado
Faz saber que pretendem casar-se: '>,e", Campo dos Buenos, deste Dís

Germano Machado e Gertrudes Maria "F�tO, filho de Ercilio Ribeiro da Silva
de Jesus. Ele, natural de TaquarizaV e À>:ngelina Correia da Silva. Ela.
SC, nascido em 19 de dezembro/"á� natura- -de Campo dos Buenos, S C,
1927, agricultor, solteiro, domiciÍfado nascida ,em 30 de janeiro de 1956,
em Barra Mansa, deste Dlstpifu, filho doméstíoaxaolteíra, domiciliada em

de Hyppolito Machado e/Georgina Campo dos �uenos, deste Distrito,
Maria. Mad.alena, a�b� falecidos. filha de Ernes\i� Simões.

Ela, natural de Bar�7Mansa - S C, \.
nascida em 7 de julho de 1932, do- Se alguém soubee.de algum ímpe-
méstica, 8oltei� domiciliada em

.

dimento, oponha-o n'à,\.forma da lei.

Barra

Marsa.
éste Distrito, filha de -,

Ernestina
/
ria de Jesus, falecida. Pinheiros, 23 de fevere� de 1974.

y • . Silvete Darci Paul\
Pinheiros, 21 de fevereiro de 1974. Escrevente Juramentada

Ltd'a.

IMPRESSOS EN' GERAL (em uma ou mai. côrea)

-Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde

t'��l'I'T""

i
I

doprimeiro .�

o

74com82hp.

Não fique para trás, Nem
no tempo, nem no espaço.

Chegou o novo Docqe 1800
.. modelo 1974.

.

Com 82 hp - amaior
potência entre os carros
médios e pequenos.

O novo Dodge 1800
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar.

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

.

.

,..�. 2.;;': ',,;' .

seu conforto, testar
"\\' 'r-., t'I �.", b/t� .. ,/i!:., seu novo car urador,

i�� ,.. .

surpreender-se com
\.� o seu desempenho.

Venha, enfim, entender
porque o DoCl'ge'1800 mereceu
este título
- o primeiro da classe.

,

o

'REVENDEDOR AÚTORIZADO di!:t CHRYSlER
. �w do BRASIL

RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE; 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 - CANÇ)INHAS - se

C'" I
, ·,�c,�
j

I

,i:
\"..01

(
, :�>- .'\;, ,�

i

..

I
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CORREIO DO NORTE /

Pr�Fei� Municipal de Canoi��_ __ L\otes /

Epoca d��amento �)!pposíó "venbm,;��
Janeiro e Fevereiro:" ALVAfU� DE LICENÇA \" /'

'\ /, \_ ti \
- '>..A'�" Vendem-se 4 �t�s medindoMarço: 1.a parcela dá""'t�osto Predial-Territorial 15 x 40 m2 Oád�m, situe-

\ JP'�' .p' i
. ,/t' dos na Ru�7 Ruy 'arbosa, aOBS.: A partir, ,Ji'é janeiro, me '�lmente é recolhídc " "

" 200 metr9�(i'do Ginás'o Santa
o .Impesto Sobre Qualque Natureza (ISS), y'(

Co.p{�rcio 'e Mão de Obra. O profissionais
Cruz. j>!egócio ,de 'ocàsiêc.

pi"berais e A utônomos, a primeira restação \ T
,:i,r. -

H�1
,

.

y;âtar com o sr. en 'que

/ é J"colhida/Do mês de março.
;.�. na C�S. Santa T.r�i�

TIN
(

I

02.03.1974 I
.

.,
,

. .

Vende�seOFuscausado .

��'q I 'pr essoraque só usav.'

'\oFu aparairàaula,
'

Quando v. compr�um .

Fusca usado no seu �\..-Revendedor Autorizado '\
VW, ele lhe é entregue ",,-
completamente revisado,
em condições ideais de ' I

uso e'acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos que lhe dá direito
a duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses ou
3.000 quilômetros. .

V. sabe a procedência do -

veículo que está comprando.
E na hora de trocar, v.

VaI comprovar flue um
.

Volks usado, adquirido no
seu Revendedor
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 seguranças

. 7 .

f

I

,Vidal

Çanoinhas
/ !

R amos,
I

, 11 9 5

Santa Catarina-.

,..

•••m��.��E�.e.��.mm.�••�m�.Bm��Eme��••�••eRE�•••••�•••�m.��.m��.

I r·' Comércio ,�e Iletro�omésticos lt�a·1II '�-rVb��-P-'�AR�Â-":=-_'--V'O-C�E-'-- 0--$
--

-�-t\irE�L�f1'-O�"R E '5-'- - --P--�--E_.-º o S D E !li

I Televisores .

Philips - G. E. -

<.Admiral-=-Zenith· ia
, '

. •VIDAL RAMOS, 92;0 - FONE, 185 I

,c Á'N O I N H � S, - SANTA .CATAIUNA R.�.E��B��••B�.�m��.BBB��.��e��.�.e.���.��.�.���mm.B�.E��R.
"

'

.. _ .. ��

EDITAL- DE

TAÇAO COM

P�AZO ,DE 20/
,

����::)Jo���:ALb:
BATIST Juiz de Direitq-' da
Comarca . e Cencinhes, Estado
de Santa atarinà, 09 for.isa da
Lei, etc. /

-

i
FAZ SAB R a08 que 10 pre

sente Editai de Citação; virem,
ou dele con eci�ento itiverem
que, por este \Juízo e "C,t'artório,se processem �s termos! da ação
U S'U C A P 14- ' req��rido pOli
ANTONIO' CR STAl'lI, bresi
leito, capado, do coméicio, resi
dente e domicilia, o e,di PORTO
UNIÃO; SC, soo e u�a. área de
terras, ccnetituida dos!! lotes n.os'
1 e�, situada na ViI� de Felipe
Scbmidt, Deste m q,Jcípio e co

marca, medindo 2, (lO' m2 (dois
mil metros

quadra:d�:i8),.
perfeita

mente lndividualizli, a entre IIS

seguintes divisas: fi- nte e lado
esquerdo, com rU8� em\ denomi
nação, lado direito!(coT o lote de
propriedade de

C,.,�rI08�'Rei?�ar e

fundos, Com lotél: de espólio de
Leopoldo Fleitb J Joe' Luca, que
são �s ,atuais

'cO,�fr?DtB�.te8;
fican

do CItados 011 cônflDant 8 Carlos
Reiobár,

. e!lpó,�io
.

de
.

eopoldo
Flei.h . e José Iihca, com o' prazo., I,
de 20 diss, p�ra. dentro de 10
dias, contestard� o l?edi que
rendo. Para c/li devido� fI @, de-

. terminou o $M. Juiz de ireitc,
expedir o pr,tsente Edital, ue Da
forma da L"ei, lerá afixa o 'no
lugar de cQ�iume e publicad uma
vez DO "O;'rlo Oficial do Es do"
e du�s v'�zes 'DO jornal : ocaI
'�CoÍ'reio li do N ,,:te-". O UE
CUMPl(A. Dado e paseado n sta
cidade ia:! Canoiobas, se, 'OI

dezoito,;ldias do mês de fever �.r�de mil! novecentos e setenta e;

quatr�� Eu. ZAIDEN E. SELEM ,

Escrijilo, o sabecrevi, \� A
•

Jq�Ê GERALDO BATISTA

Juiz de Direito �
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NOTAS ESPARSAS
Fíndou o carnaval, bem ani

mado em nosee cidade, e com

ele o reinicio das aulas e a cí-'
dade toda voltando ao seu ritmo
normal de trabalho.

Já em suas funções o novo

gerente do BESC, sr. Ézio 00-
naldo Angulskt, que provém
da cidade de Mafra.

x x x

Também' eeteve em nesse
cidade o. Pastor Evangélico João
Wunderlich, enquanto que se

anuncia nova Festa da Cornu- \
nidade Evangélica local, 'del>ti
nada a �ngariar recursos para
a construção da Igreja para o

dia 21 de abril, Feriado Nacional.
x x x

Esteve em nossa cidade, vísí-:
tando seus familiares e amigos,
o jornalista Ilmo BUBs, do

l Rio
de Janeiro. Frei Henrique Müller foi trans-

ferido para a vízlohs cidade de
x x x

Porto União e o seu substituto
Também aqui esteve, com a ,�é Frei Vitslino Tureatto que

mesma finalidade, o químico vem da baixada fluminense,' de
industrial, Dr. Adyr Vilélla. Ntlópolis.

x x x

O anunciado Rodeio Crioulo
também foi SUCé8S0 durante o

bonito dia de domingo, reunindo
na Hípica mailí de 5 mil pessoas.

======Â
, ,

Imprensa

x x x

'\0 Secretário dos Serviços PÚ:'
blíeos, Dr. Paulo Müller AgQiar,
comunicando ao' Prefeito, que
providências já forem tomadas

para 8 completa regularização
'no fornecimento de energia elé
trica em nossa cidade e o CQO

sequsnte término .des contínuss .

interrupções.
'

x x x

O industrial Miguel Fontes

Procopíek passou o carnaval em
uma fazenda do sr. Ivo Leão
em Jacareztnho, norte do Paraná.

x x x

E falando em futebol,
�

o São
Bernardo em estudos \para dis

putar o próximo CSmpE'OD8to
,pela Liga de Corupá, para o

qual [á foi convidado.

'1

No t iC iOU=====-"

Ii �·O I O �la
\

ft e y o I u c i o n.á r i a

o' CiD ma ainda é o melhor e o mais acesslvel divertimento!

I
'

I i Vá� sempre e leve sens filhos!

=======--===========-====;=o�====�======... / rr
'

/'

e'
, "I" '

,
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. i R�frigeradores - T,�levisores':" Máquin��r�oup. I
\\m A vista, preços ,e5pe�ia!��--p'r�afé em 36 meses [J

I

___ __�___
m

ce ----- ,\

"_

&ti
� m
,m �� m
ce ." I

� •.fD

ii'jl'.il'.i l'.im'li'ji'ji'jl'.i i'jal'.ii'ji'ji'jl;'j l',iai'll'Jl;'jai'ji'j�e�l'.i1;'ji!ji'jl'.il'.ii.';il'.i�i'jai'jal;'ji'jBI;'ji'ji'ji'ji'jai'ji'n'ji:tI;'ji'ji'ji'ji'j l'.ii5i'j!

Certa vez, Iízemos .uma conferência
para um grupo de militares a respeito da
"soclologia do eonílíto". N'O decorrer da
mesma, aludímos ao verdadeiro caráter
do revolucíonárto, estudo psícológico pelo
qual ternos 'multo interesse. Um dos pre
sentes perguntou. se havia estudo típoló
gíco -dos falsos revolucíonárlos. Respon
demos que conhecíamos um Ieíto por
Mira y Lopes, n'O seu livro "Problemas
Atuais de Psícologla". C'Om'O sabe 'O leítor,
Mira y Lopes era um psícõlogo vde ten-

I
dência esquerdista. F'Oi expulso da Espa
nha por Franco, Viveu muitos anos no

/ Brasil. Identificou-se com a nossa"gente,
amando-a -como um verdf-deir'O brasíleíro,
Era sincero nas suas convícções polttícas,'
circunstância essa que lhe dava muita
autorídade, Valemo-nos do seu trabalho
para atender à solíeíteção. que nos fez
um eminente político; após haver Iído 'O

nosso artigo de 'Ontem. A solteítação, por
ootncídêncía, é a mesma feita pelo mili
tar a que n'Os referim'Os acima.

I

Mira
�

y L'O,pes -,clas'sificava os fals'Os
'rev'Oluci'Onári'Os em três \ tip'Os principais:
'O pseud'O-rev'Oluci'Onári'O pedante, 'O

"gangster" pseud'O-rev'Oluci'Onári'O,' 'O psi
c'Op�ta pseUd'O�rev'Oluci'Onári'O. Esses tip'Os
càrácterológic'Os p'Odem s'er identificad'Os I

p'Or nós nas noticias de jornais, na crônica
p'Olicial e 'até ná. vida diária. Qúant'Os
adept'Os da rev'Oluçã'O subversiva andam

,

p'Or aí, e' da própria Rev'Oluçã'O de Març'O
'de 1964, que p'Odem ser enquadrad'Os num
desses tipos?

.

o revo.lucioná,rio pedante 'é quase
sempre' um fals'O intelectual. Fals'O p'Orque
nã'O aplica a si mesm'O 'O c:J;'itéri'O m'Oral e .

p'Olitic'O que pl,"etende imp'Or ,a'Os 'Outr'Os.
P'Odem'Os identificá-l'O, facilmente, investi
gand'O com'O vive' na ,intimidade. Certa
vez, tivem'Os' a 'Opo.rtunidade de alm'Oçar
c'Om um desses líderes d'Os humildes. Não
falava n'Outra c'Oisa que nã'O f'Osse a fina
decoraçã'O de' sua casa. Dev'Otava um

pr'Ofund'O desprez'O pel'Os seus empregad'Os

, doméstícos, aos quais não permítià que
comessem isso 'Ou aquilo, aos quais não

-

permitia que freqüentassem essa 'Ou

aquela parte da casa. Manter a distância

spcial entre 'Os patrões e 'Os empregados
era dever de todo homem de, cultura.

I O revolucionário "i!anf!ster" começa
a vida -eomo um, delinqüente vulgar, até
'O dia em que descobre que sua persona
lidade crtmínosa pode estar revestida de

uma fachada política. , De crímírioso, que
é, pode ser tido corno herói, que não é.
A revolução que diz ter abraçado lhe .dá
a oportunidade de, senda preso, ter muita
gente boa a lutar pela sua liberdade.
Pessoas da mais alta hierarquia social,
do mais alto "status", revestem-se de

protetores desses delinqüentes que dizem

ter matad'O p'Or ideais p'Olític'Os. A verdade_
é que, na juventude, revelaram 'O' caráter
de delinqüente no desajuste c'Om 'Os pais,
praticànd'O, dê iníci'O, peqüen'Os crimes e,
dep'Ois, grandes delit'Os em \ m'OvimentOs
subversiv'Os.

,

o psicopata' rl'vnlucionârio é um

desadap�tad'O à vida s'Ocial em geral. B'
um tipo ressentid'O, c'Omum, como frisa
Mira y L'Op�s, textualmente, "nas 'Organi
zações fascistas, marxistas eanarquistas".

L'Ombr'Os'O e Ferri, penalistas italian'Os,
elab'Oraram pesquisas mais profundas e

mâis ricas de exempl'Os ljJ. esse respeit'O.
Luiz Jimenez de Asua, 'O grande crimina

lista espanh'Ol, de quem Nelson Hungria,

,

disse que f'Oi 'O mai'Or de t'Od'Os, examin'Ou
'Os tip'O� de delinqüentes que prestam
razões p'Olíticas a fim de� dar a'Os seus

at'Os Qrimin'Os'Os 'O caráter de reiv,indica
ções s'Ociais.

/

)

,------------.-----------"
V er a Cru z (O cinema do PQVO)

APRESENTA
Cin
,HOJE, à. 20,15 h • ceD.. livre - programa duplo
1.° filme: esp tacular filme ficção onde você irá descobrir o mundo

de amanhã a

�llhas
da Latitude Zero colorido

2" filme: de volt à tela, o mais engraçado cômico braSi,leiro: }\iazzaropi em As A enturasde Pedro Mflla�ar1es

AMÃNHÃ, à. ',45 hora. � eensura' livre _;_ emLatiDê
As Avent· ras de Pedro Mala�rtes

Em, dURI ....õe a. 19,15 e 21,15 hora. - ceD./r. 14 &nOI

Um super f�lme de uita ação! Diferente de todas/um sucesso

absoluto de bilheteri s:O PeJ;'seguidor Implacável
Filmado em Technico oro Para que todos possars assistir, este

filme reprisa na 2a. f ira, dia 4/3, às 20,1'5 hora�. Não percam!

DIA 05, 3a. feira •.• 20,J5 hora.' -- fnl"ura 14 ano.

,J
,

L t"ude z�ro I .

DIA 06, 4a. feira. à. 20,15 hora. -I ceolura �4 o'nol

"Senão dai Moça." t- Formidáv�l programa duplo
1.- filme: Elwys Presley no

�Iossal Lin<J'as
Encl'encftS

. das Garotas Um fil" e da Metrof todo Technicolor.

,
2.8 == a programar

, l /,

DIA 07, 5a. feira. atÍ 20,.\ hora,l - cemura 14 9no.

,A Metro apresenta uma delicio�a comêdía colorida. Casalzinho

apressado! Quando o pai da nOi\a chegou para o casório, quase
encontrou o NETIN�O

JÁ EM CENA! '

, �
Um ci!'.!lsal prA frente' UID saboroso espetáculo feito
com inteligência e muita graça.

'

\ p
,

.

Este filme reprisa 61feira,
dia �/3, à� 20,15 horas

SABADO, 09/05, as 20,Hi h n ce' •• 14 ano. - prog. duplo
1.0 filme: os impiedosos espiões dê �oje! Agentes Secretos que

vivem pelo código: ':\fencrr ou morrer"

Os ,�lIhos de Mcat�/ H�ri Filmado a cores.

2.0 filme: a programar. Não perram! \
'

DOMINGO, dia lO/03, 811 j9,15 h\'rd e 21.15 hoeae
Volta "Trlnity" com mais pólvora do qU� nunca no super Iar-west

A Cólera i�e TI",nUy colorido

Cine JuhileJ O lanç�or de sucessos
1, \

A P �/ E S E N T �
HOJE, a. 20,15 hora./- ceriauea livle

'

I

Walt Dísney apresenta a ,tormidável COmédi\ toda colorida:

Marlnhe,lros De§ast�adosEra tanta co.nfusã6. .. que até o barco pe,diu socorro! ,

Este filme reprisa domingo, dia' 8/3, em ves�eral, às 16 horas'

! �
A'MANHÃ. em dUl�••e..Õe.: 8" 19,15'\_e 21,15 hora.
Um dos maiores e8_p�#cuios bíblicos até, hoje Ilfansportado para

a tela no esplendor do Technicolor: Sansã<? -e DaU�a
estrelado por Victor Mature, Edi L1lmar e Q,eorge Sandre.

Este filme repfsa na 2a. feira, dia 4/3, às ��15 horas.

Dia 95, 3a. fejr�: • a. 20,15 hora. - ceD,u�a 14 9no.

A Metro apresenllf um filme colorid,o que reflete \tres �aces, do
amor, Amor pal!!�onal ... , Amor alegre... Amor', romantico ..

Esta Içais. chamada 6,�ar
Este filmeireprisa 4a. feira, dia 6/3, às 20,15 hÓfas

j '\
.

_
t.. �J -....

DIa 07, 5a. féJro --a. 20,15' hora. - cenlurf.' l4 ano.

A Columbia Pi�tU1,.e apresenta um dos draJ;llas mais ap�eciad�s no
mundo inteiro;O amanhã chega cedo deinals -

Todo colorldq: Este filme repris8 6a. feira, dia 8/3, às �6;15 horas
,

; �
Dia 09. lIáUado . ai 20,15 hora. - cencura 1i�re
Uma delicioJa comédia do moderno cin'ema nacional tod'a colori,

)
da, feita para a juventude atual: \

Uma C rrlda em Busca do AJIlOrNãó\percam
,

' \ .

Dia 10, omingo, em dual .e.�õell :a. 19,15 e 21,15\hora.
Finlllment o Jesn Paul Belmont, Omar Sharif e Dyan Can�on em

, O� Ladrões Technicd!or

I
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