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! Amanhã, "Dia das Mães(( � Rendemos nossa homenagem à !"
-"
-

I meis digna das creetures, sobretudo à Mãe Canoinhense! .�
" ... , =
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das Mães
Festeja, leitor, o dia das Mães .

. Abre teu coração, tão cheio de angustias, e pensa um ins
tante na maravilha das .comemorações de amanhã. Esquece um

minuto teus problemas e sê outra vez uma criança indefesa, que
ensaia os primeiros passos, incertos e hesitantes.

Mãe querida e extremosa, recebe a mensagem de amor do
filho agradecido. Neste dia consagrado a venerar-te, escuta a

palavra de reconhecimento aos teus sacrificios e renuncias.
• Mãe, apenas mãe. Mãe sem sobrenome. Mãe, que não é

uma palavra, mas simplesmente um som, como um grito, como

um choro ou como um gemido. Três letras somente, que valem
por um mundo. Um som, em todas as linguas, mas que reduz a

humanidade a uma silaba.

Mãe, de todas as raças, de todas as idades e de todas as

religiões. De todos os países e de todas as cores. Mãe, de todos
os lugares da terra.

Não é a celebração dos teus atos, perpassados de, meigui- ,

ce e de bondade. Não é a apologia da tua gloria superior a to
das as glorias do mundo. E' a voz da infancia que vem dos
tempos recuados. de um longo passado distante. Que vem de
dentro de nós, das epocas rudes em que o sol era moço, e ca

minha pelo fio de sangue das gerações até o doloroso minuto
presente.

-

Por isso, leitor, festeja o dia em que a voz do filho entôa
menos um hino do que- uma prece. E tu, Mãe, nesta data con

sagrada a venerar-te, recebe esta mensagem de amor. Contem
pia o gesto comovido, o aceno da mãe que ainda sente o vento

erradio, o orvalho enregelando as manhãs e o halito palpitante
que até hoje se desprende da tua boca.

Mãe solteira. mãe casada, mãe viuva. Mãe desquitada. mãe
divorciada. Mãe, doce mãe. Mãe dolorosa, mãe orfã. Terna e

pura. de amor e de esperanças feita. Mãe branca, mãe negra. Mãe
presente, mãe ausente, mãe roubada de seu filho. Mãe rica, mãe
pobre. sempre, sempre, unicamente mãe. Mãe triste, mãe radio
sa, mãe que unifica as criaturas e as reduz a um nome. só.

Festeja, leitor, que o dia é sublime.

Quando, exausto da luta. inclinares o pensamento para a

lembrança do passado, tu te sentirás diferente. Uma sensação de
'segurança voltará a embalar o teu sono, do mesmo modo - há
tanto tempol - como antigamente.

Então, no silencio das recordações, uma voz se fará ouvir
e estremecerão as tuas entranhas. Voz de mãe cantando as cano

tigas antigas. Voz dolente, que ressoa como os beijos que se per
deram. Que está dentro da tua boca, que ressoa nas fibras do
teu ser, porque é a tua propria voz, que irás reencontrar, na a

legria da descoberta,. no encanto da ressurreição.
Festeja, ainda que o vento perpasse, gélido, sibilando por

entre as ramadas. Pouco importam as angustias, Apagou-se a es

trela do Oriente, não ha incenso nem mirra. Há somente um 'êo
ração de ouro que subsiste, acalenta e unifica o Universo. Um
pobre materno coração, ingenuo e 'tenro, que é fuzilado onde o

odio predomina todas as manhãs, aberto ao peito, se oferece de
novo a outras balas assassinas.

Mãe querida e extremosa, recebe a mensagem. E' menos
um hino do que uma prece. Ouve ao teu filho,' a tua propI'ia
voz, que se transmitiu num fio de sangue; atravessou a neblina
e o orvalho até chegar ao sol moço dos tempos da infancia, '/

Mãe solteira, mãe divorciada. Mãe negra, mãe amarela. Mãe
cuja criança morreu, em qualquer lugar e em qualquer idade.
Mãe chinesa, mãe chorosa, mãe triste, mãe turca, mãe faminta,
'mãe desgraçada. mãe filipina. mãe russa. mãe sofredora, mãe ju
bilosa, mãe apenas, 'simplesmente mãe,

-

mãe sem nome nem so

brenome, fonte da vida, fonte da generosidade, fonte da candu
ra, esperança nossa. salve.

'

Nesse dia consagrado a venerar-te, escutá' a palavra de re

conhecimento. E' teu filho, pobre criatura que perdeu o cálido a

fago, que fala a tua fala, porque tem a tua propria voz. Há um

fio de sangue. mãe querida, que atravessa o marmore das lápi
des e a terra das sepulturas. Um fio rubro que começou a fluir
desde quando o sol era moço e a estrela do Oriente indicava o

caminho aos magos da Abissinia.
,

, /

Recebe a mensagem e alonga a tua benção. Agora que to
dos aguardam o pavoroso est,ampido da bomba hidrogenio, agora
que o mundo convulcionado se reparte em ,duas metades, só tu,
Mãe, poderás salvar-nos. Abençoa. mãe adorada, que o teu filho
revive em ti. Que o teu sofrimento se fnl},i:fsII)it}u;, além, por um

fio de sangue. que vem correndo desde quanpJ(ós 'béijos refluiam à
fonte e o teu halido era o proprio calor dq,"s61�:IDoçq da infancia,

• _
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Festeja, leitor, o dia de amanha. 'ij"'f.";,,,� $."
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Reestruturado mais um Sub-Diretório

rm�ri�ta[i�: t �. CAR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

No dia 27 de abril findo, o

Diretorio Municipal da União
Democratica Nacional, represen
tado pelos srs. João Seleme -;
Alfredo Garcindo e C a r los

Schramm, ree.struturou mais um

Estão sendo vacinadas
as crianças contra

paralisia infantil
Os drs. Reneau Cubas, Ha

roldo Ferreira e Osvaldo Segun
do de Oliveira, em determina
dos' horarios, estão vacinando
todas as crianças contra a para
lisía infantil. C) serviço de vaci-.

nação está muito bem distribu
ido sendo que todos os mora

dôres do interior podem trazer

suas crianças, tanto na parte da
manhã como na parte da tarde
e sempre encontram medicos à

disposíção.
A vacina é a famosa Vacina

Salk recém descoberta por um

medico dos Estados Unidos.

Atravéz da, Radio Canoinhas,
o dr. Cubas tem explicado ao

povo como deve proceder para
ser aplicado a vacina.

-,

Enviamos aos três ilustres' e
humanitários medicos, nossos e

fusivos parabens pela tão neces
saria iniciativa que veio tran

quilisar o espirito dos pais ca

noinhenses, agora não precisan
do recorrer à' outros Estados

para vacinarem seus filhos.

Amanhã em Joinville a

eleição para Prefeito
Realizam-se amanhã as elei

ções para Prefeito da cidade de
Joinvile. Tal eleição prende-se
ao fato de ter falecido o sr. João
Colin no cargo de Prefeito Mu

nicipal, cujo mandato iría expi-
.

rar em 1960. Dia 11 de maio foi
a data marcada pelo Supremo
Tribunal Eleitõral para novas e

leições afim de ser votado e em

possado o novo edil.

Concorrem as eleiões os srs.:

Henrique Mayer Junior pela
UDN e PSP apoiado por uma

ala do PRP e alguns dissidente

petebistas; o sr. Baltazar �uschle
pelo PSD, PTB e uma ala do

PRP. Amanhã a estas horas,
já saberemos qual o candidato
de maior prestigio entre' o evo

luídopôvo de Joinvile. Aguar
demos os. fatos para depois
julgar.

6mntc: 1l��SS SmMf.
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Sub-Diretorio. Desta vez foi o
de Felipe Schmidt que após
conversações preliminares, lá
chegando a Caravana, já esta
vam todos, os udenistas prepa
rados para a reestruturação e

com a chapa já pronta.
A pedido do sr. Augusto Bra

huardt, assumiu a presidencia
da reunião o srv.loão Seieme que
foi incumbido pelo Presidente
do Diretorio Municipal para a

aludida reunião. Dando por a-

berta a sessão, explanou sobre
a necessidade da união entre
todos os udenístas em torno do
Sub-Diretorio. Submeteu em se

guida aos presentes, os nomes

indicados para a Presidencia e

'demais cargos. Cada nome pro
ferido peJo sr. Seleme arrancava
dos presentes, estrondosa salva'
de palmas. Estavam todos satis
feitos comos nomes escolhidos.

Concedendo livre a palavra,
Conclúe na quarta página

REINICIADO O
CAMENTO DE

EMPLA
VEICULOS

Desde o dia 7 do corrente está a Coletoría Estadual em
placando veículos de acôrdo com a nova Lei recém aprovada pela
Assembléia do Estado.

'Para melhor informar aos riossos leitores, em linhas abai-
xo damos o total, do emplacamento assim discriminado:-

Automoveís, jípes e caminhonetes - particulares -:- Cr$198,OO
Automovel e caminhonetes de aluguel Cr$173,OO
Caminhões Cr$207,OO

Toda vez que fôr preciso mudar a placa, então será co

brada mais CEM CRUZEIROS do proprietario do veiculo.

l Aos Sub-Diretórios da UDN
e ao povo em geral

Tendo esta semana surgido o lancamento de minha can
didatura a deputado estadual, isso sem o meu consentimento e do
Diretorio Municipal da UDN que ainda não realisou a sua Con
venção para a escolha dos candidatos ao próximo pleito, torno pu
blico que não autorisei quem quer que fôsse à espalhar boletins
divulgando o meu nome a qualquer cargo eletívo.

Não posso tambem, nesta mesma oportunidade, deixar de
agradecer a amigo ou amigos a lealdade com que procuraram dar
provas de uma amizade sincera e reconhecimento do meu traba
lho em pról do municipio de Canoinhas como vereador e cidadão
brasileiro.

Canoinhas, 10 de maio de 1958.

ALf'REDO OARCINDO

i

IMéd'ico Oculista em Cenoinhes
Permanecendo entre nós por dois dias, o dr. Francisco de

Paula Soares Filho, e seu assistente Oswaldo Doreto Campanari,
conceituados oftalmologistas (oculistas)" de Curitiba, Paraná, onde
o Dr. Paula Soares é instrutor da Cadeira de Oftalmologia da Fa
culdade de Medicina da Universidade do Paraná, estarão 'à dis
posição de tôdos canoinhenses no Ho�:pital Santa Cruz.

Os dias em que os especialistas atenderão no Hospital de
Canoinhas, serão dias 17 e 18 do corrente mês, no seguinte
horário ., :

'O;'(:)as 9 '� 12 horas,/ exame de refração (receita de óculos),
,.i'í:e:"��ª�,,J4 às 17.h<lr:81i; cirurgíaIoperação) ocular.

>t' '_', "'�),�tS fl;o<_� •

,:',_,
I

NOTA:- Quem :h1�6 pt1,per pagar aos exames e operações,
será atendido da mesma Í<;lFq:ta e com a mesma solicitude.

�
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José Yvan da I Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 580
CANOINHAS -- Santa Catarina
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A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
,

Completa assistência para
b· . I' do pequeno conc�rto .'

sua lele eta até a reforma geral
\ . .

,'�icicletas das 'melhores marcas
Peças é accsssórios

'Vendas à. vista e a prazo
,

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

à Venda
uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1 950.

Preço e condições con

vidativas.

Tratar Casa Pereira

Cão,
desaparecido
Desapareceu da casa de

seu dono Snr. Odilon Pazda
em Xarqueada um cão per
digueiro de, orelhas médias
atendendo chamado por BIG
côr vermelha e branca.

Gratifica-se a quem der
noticias nesta redação ou' na
casa do proprietario. Ix

Ao público
O sr. Antonio Karwat avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras situadas em Ca
nhada Funda - Rio Bonito.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos
contraditores deste aviso. 2x

Geladeiras? Só
,

ccF r ig i da i re"
Domésticas e comerciais.

A vista .e a prazo.
Informações com

l. <iardndo & I(nüppel ltd.
Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princezd, l.ygie,

Borax ou Tupy
Um 'produto bom,

especial e canoinhense!

Material 'élétrico
CASAERLITA

Café'

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

* *

rejôrço antibiótico para alimentação animal
* **

APRESSA O' DESENVOLVIMENTO
PROTEGE A SAÚDE
PREVINE CONTRA DOENÇAS

-,

dos suinos, aves, bovinos, ovinos e equinos.
* * * * *

Para 'melhores inlormaçôes dirigir-se ao

DiStRIBUIDOR:

10·5-1958

A Esquadrias Santa Cruz S. A,.
necessita admitir 6 (seis) operários especialisados em

esquadrias de madeira, e 1 (um) afiador.

Os interessados ,_geverão dirigir-se ao escritório da
firma, á rua Princesa Izabel s/n, ampo d'Agua Verde.
no horário de 8 ás 11,aO e de 14 ás 17 horas de segun
da a sexta feira, munidos da carteira profissional e car

teira de contribuições ao LA.P.L

É desnecessário apresentar-se quem não tiver especialidade.

Seguro. de eddentes de trabalho
ATENÇÃO LAVRADORES/

A Associação rural de Canoinhas camunica a todos
os lavradôres portaàores de cartões da Cia, Atalaia,
que o seguro de acidentes na lavoura está em vtgor
até o dia 30 de junho do' corrente ano. Após esta

data, os interesados deverão comparecer no escritório
da Associação para a legalisação dos aludidos cartões,
Outrosim, comunica que do mez de maio em diante
está aseitando 'novos. segurados e que quanto maior

fôr o numero de- lavradôres inscritos, mais barato
será o valôr do seguro.

EXPRESSO JOINV!LENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltd�. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Cahoinhas de 10 (déz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiha a Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Canoinbas por Cr$ 0.80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 . por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255•.

.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

.

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEX'CIL
exclusividade da C A S A E S M A L·T E

Topogrelie - Agrimensura - Medição de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de tópdgrafia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados' que preten-
derem efetuar trabalhos dessa, natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com Joã.o Seleme_

Terreno à venda, Vafé1 Só Marly
Vende-se com a area de 180

alqueires, terra de 1 a para cul

tura, dividida em 3 lotes, no

lagar Caçador Grande, Mun,
Curitibanos, próximo à Serraria
Ind. Mad. Zaniolo S.A.

Aceita-se em pagamento au

tomovel - jeep ou camionete.

Ver e tratar com o proprie
tário Sr. Manoel Mattos em

Timbó. Ix

Ouca - IIPlinio Salgado",

todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pela Radio Globo, on

das médias, 1180 quilociclos.
ondas curtas de 49 metros e

6,035 quilociclos (Colabora
ção do PRP de Porto União.)

RADIOLA
Vende-se uma Radiola, sendo

o Radio de primeira qualidade
e o tóca discos Autornatíco. 3

Rotações, para 12 ctis�os.
Acompanha 30 discos: tudo

em estado de Novo.,
Ver e combinar 'c6m o sr.

Amaro M. dos, Santos, a Rua
Paula Per.�ira';

fiurso Graluilo �e laquigralia
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirrgida pelo prof. Sérgio
Thomaz, abriu matrículas.ao no

vo curso 'de traquigrafia por
correspondencia com um total
de 22 lições enviada em 8 remes

sas, após o que será conferido
diploma ao aluno aprovado em

exame final. Para maiores infor

mações escrever á Escola Mode
lo de Taquigrafia, Rua Barão de

Itapetininga, 275, 9,° andar.con
junto 93, Caixa Postal 8600, Fo
ne 36.7659, São Paulo,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em Ter Mãe

Sem ter mãe, é ter vida acomuladat ...
Do fél, da paixão, e de infindas saudades?
E' ter sombras que turuam a existencia,
Como um ser a mercê da incompetencia
- Ou que enirenta uma' vida de. orfandade.

ln ter mãe, é ter enferma o pensamento,
conservar corações leaes enregelados,
ilessa vida entunada as trevas
lasi a oegetar na solidão da séloa ,

III O doce carinho da mãe, no feliz Passado.

Mas um dia, lá na eternidade;
Que as Mães queridas: possam ver seus filhos! ...
Eu lá no Ceu, espero ser mais feliz.
Com O Supremo Deus, o nosso [uiz;
Na Patria Santa: no Celeste Exilio! .

'

..

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ff01E: Os srs.: Raul Tre
I e [uoenal Tavares; O
ni1w À1'01do Paulo filho 40
Jacob Seleme; A sra. vva.

aKoch Beling,
�MANHÃ: OS srs.foão Nel
(iritens, Guilherme Mohr,
vique Gonçaloes «Sob. e

andyr Ferreira; Os jooens
âair Ferreira, João II. Si
s filho do sr. (hão F. Siems
illy filhd do Sr. JOSé War
Iski; A sra. d. Cecilia esp,
sr; Edison Kureti.

EaUNDA-FEIRA: O jo#
Osmar filho do sr. Aton-

.

C. Koler; As meninas Ma.
Ia filha do sr. Osmarto
sét, Cczarina filha do sr.

lonio f.' dos Santos e Vi
'a filha do sr. André Czar ..
; As srtas: Solange filha
sr. Tufi Nader e lida fi
do sr. José Tarcheski.

ERÇA-FEIRA: Os srs�
vino Damaso da SiZ,veim
's/anislau SemPkowski; A
nina Maria Elizabet Pon
,neta do sr. Antonio d(l
ba e Souza, Os meninos
irO ,filho do sr. Ananias
Irintchuk,Jaime /{lho rio sr.
acio /rnianovski e Lauro
'o do sr. Carlos Mülbauer;
sras. d. Maria",Tereza esp.
sr. Ney S. Machado e vva..

Tustina Fontana,' A srta.
rentina filha do sr. Lud'o-
'o Pieczarka.

QU�RTA"FEIRA: Os srs.

José Tarcheski e Tarcisio B;
Fuck; A sra. d. Wanda esp.
do sr. Nelson Scheidemantel;
As meninas Maria filha do sr.

Antonio B. Santana e Irene
filha do sr, Pedro Tokarski;

, A srta. Paula (ilha do sr. Gui.
lherme Mohr.

Qu/NTA"FEIRA: Os srs.'
Pery Gustavo Lemk e Hen»
rique Waldma1Jn; A sra. d,
Lidia esp, do sr. Darci Fel"
reira; O menino Ivo Gustavo
filho do sr. Gustavo Maes re»

sidente em [oinoile; O jovem
Arthur Bauer Fo.

'

SEXTA-FEIRA: O sr. Ney
S:' Machado; A srta. Regina
Dorotheia filha do sr. João
Polomoani; O menino Paulo
filho do SI'. Estefano Miretizk.

'� \
Apresentamos nossos paI

rabens com sincero� votos de
felicid,ades.

Falecimenlo
Acometida de mal súbito,

faleceu nesta cidade, com a

idade de 84 amos, e exma.

Vva. Clara Müller Pfleger.
A Bxtinta que era irma do

Sr. Ricardo Müller, deixa
numeaOSQ descendencia, entre
a qual estd o nosso

I

amigo
sr. Lauro Michel.
Nossos pesames a tàm_ília.

�etróleo Brasileiro S/4 -- Petrobl'ás
Entrega de Obriga�ões ao Portador

A Agência do Banco Indústria e Coméréio
�eSanta Catarina SIA., désta praça, está auto
tizada pela "PETROBRÁS" a fazer a entrega aos

;ontribuintes do exevcício de 1955 das respectivas
Obrigações ao Portador", emitidas por aquela Com
�anhia, bem como efetuar o pagamento dos dividen
Qos aos 4 semestres vencidos.

Os interessados deverão procurar a agência
local do "INCO", munidos das respectivas "GUIAS
E RECOLHIMENTO" do exercicio de 1'955. O prazo
e entrega termina a 14 de junho de 1958. Ix

/
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Faleceu aia 6 do corrente mes em sua residencia à Rua 3
de Maio desta cidade a Vva. Dona H.erminia Stulzer. moradora an- ""

tigs desfa cidade, conhecida por suas raras virtudes cristãs. Era mãe,
'do falecido Alfredo Stulzer. A mesma deixou desolados seus filhos
P. Frei Auretio Stulzer, Irmão Iransciacana Maria Josefina, Ema
Stulzes Tack e Casimira Barcelos, seus genros Luiz Eugenio Tack t;l
Leonel Barcelos e sua nora Geny Wieso Stulzer, esposa do falecidq
Alfredo Stulzer, seus Netos, Edith Terezina, esposa do sr. Seleine
Isso Seleme, Zelia Otilia, esposa de sr, Ivo Mayer, Enio Luiz Taek,

RDnstruturado ' Isis Maria Tack, Marco Aurelio Tack, Naucy Moreira, esposa ao sr.
�� • • • \,.orley Moreira, Neiva C. Barcelos e Ieda, esposa do sr, João D.
Comclusão da 1.8 página Wondt, Neide Rubens e Vva. Lucia Stulzer,

falou o sr. Carlcs Schrarnm que A Família e parentes desolados agradecem de todo o coração
congratulou-se com os eleitos e .o conforto que: receberam dos inúmeros amigos. Um ' agradecimento,

<,

enalteceu a personalidade do todo especial manifestam aos Revmos. Srs. Padres desta jaroquia e

Presidente eleito.do Sub-Díre- as bondosas Irmão do Colégio Sagrado Coração de JeBUS e ao Coro
torio sr. dr. Vitoldo José Sie- Santa Cecilia e as diversas aseocioçõea religiosas representadas Da
dlescki. Em seguida falou o sr. Santa Missa de corpo. p,resente e' durante O enterro,
Alfredo Garcindo que em rapi
das palavras, destacou o traba
lho do sr. Augusto Brahaurdt
em beneficio do Distrito de Fe

lip� Schimidt e da responsabi-
. lidade do Sub-Diretoria tecém
eleito.

.11111

I

Coletivamente favorecidos e

amparados pelos feitos e deaenhos.,
de' nosso poderes estaduais, honra'
n�s a vêz, em tornar publico, a

gratidão e reconhecimento, de que
estamos embuidos, pela pronta
intervenção que' se fez sentir, na

recuperação das estradas munici
baía e qne dizem respeito a êste
Distsito de Felipe Schmitdt,

Sob OB auspicioe do Exmo.

Snr. JORGE LACERDA, Go
vernador, do Estado não titupeou,
'o Dr. AROLDO CARNEIRO de

CARVALHO, digno Recretário de

Viação e Obras púplicas de Sra.
Catarina, em enviar-nos 8. má

quina que mistêr se fazia, 8 qual,
mantendo-se em quase que per
manente trabalho, realizou a obra,
de há tanto tempo carecida.

De destacar-se, outrossim, fi
franca solicitude e interêsae, em

prestados, com tão bôa vontade,
pelo nosso veterano "estradista",
Snr. BENEDITO TEREZIO de

Por QU/NTINO FURTADO

111 ter mãe, é ter vida incansolauel;
ter dôr, gemer só e sem alivio:
III ter mãe, é ter tudo e não ter nada,
Deus levou a sua mãe amada
til ler mãe, é um viver sem lenitioo.

CARVALHO Jor., que outorgou
ao Snr, JOÃO AUGUSTO BRA

UHARDT, outro iocasavel ausul
tador das necessidades bublicas,
8 supervisão e acompanhamento
dOB trabalhos feitos.

O, irmsmento da vontado de
servir, dêstes ilustres personagens,

Encerrando a reunião, falou o

dr. Vitoldo' Siedlescki, Presiden
te eleito; que agradeceu a cola

boração do Diretoria Municipal
na restauração do Núcleo de Fe

lipe Schmidt e prometeu não
medir esforços no sentido de tu
do fazer em prol da UDN np
aludido Distrito.

O novo Sub-Diretoria' ficou
assim constituido: -

Presidente de /Honra: Arme
lindo Thomasi e Salvador Men
des de Queiroz, Presidente dr.
Vitoltlo José . Siedlescki, Vice
Manoel Jungles, Secretario Jqão'
Augusto Brauhardt, 2. Sec. Hen
rique Emilio Prellvitz, Tesourei-'
ro Rubens' Silvino Wolf. Mem
bros: José Piotrowki, Mamed
Cador, Teodoro Krüger, Ary Pi
otrowski, Pedro. Suchek, Elias
Ferreira, Osvaldo José Piotro
wski, Ludovico Reszko, Mieces- .

lau Staskovian, Friedrich Brau
hardt, Alberto' Prellvitz, lngra
ciliano· Souza, Edmund:o Weher,
Benjamim Negrello, Frederico

Souza, Adernar de Oliveira Go

doy, Evaldo Ferreira Pinto, E
duardó Klob,ukoski, Pedro Mar

ques dos' Santos, Floriano Stas
kovian, Rufino Oleskovcz, Des
pasiano Crestarii Sobrinho e pe
metrio Berbeki.

Congratulamo-nos com o sr;

dr. Vitoldo Siedl�scki e demais
companheiros de diretoria pela

.
vitoria democratica patrocinada
'pela UDN, almejando-lhes uma

gestão repleta de exito e de mui
tas vitorias.

I

êrito
tranquilamente, veio devolver-nos
a transtahildade das estradas de
Felipe Schmidt.

por ser de Justiça, A todos

êles, o nosso profundo respeito e

gratidão.

Felipe Schmidt, 'em 8 de
maio de 1958.

Vitoldo José Liodlqui; Theodo
ro Krüger; Ludovico Berylhos;
Beruadino Crestani: Teoãto Lín
corsqui: Bazilio Tremba; Custalio

Morais; Carlos Alves de Lima;
Arnoldo Prellvits; Valdemar Ba
ranowiski; João Nozorek; Grego
rio Lavaski; José Alv;es de Lima;
Leopoldino Figura; Henrique Erci
lio Prellivita; Armelindo Homosai;

. Anastacià Gibieski; Milton Men
des Rubem Silvino Woif; Pedro,
Suchek; Nelson Ropke; Hugo
Braubardt: José Piotrowski; Mie
cselau Staskovian; Salvador Men
des de queiroz; Friedrich Breu
hardt Olivio Crestani: Walter
Schoilz.

.

AVISO
o sr. Coletor Estadual avisa aos srs.

.ccntribuintes que o 'MPOSTO TER
RITORIAL será cobrado em JULHO.

Convite-Missa
Os filhos e parentes da falecida Dona Herminia Stulzer con

vidam seus amigos para Missa de setima dia, que será celebrada 'nesta

Igreja Matriz às 8 horas do dia 12 do corrrente mes e agradecem
antecipadamente por mais este ato de caridade cristã.

t AGRADECIMENTO
A Família da extinta

'Clara Müller Pfleger
aindfl abalada com o seu repentino faleci�ento, ve.m de pú-:
blico agradecer a todos. os parentes' e amlgos "que Ias con

fortaram no doloroso transe, agradecimento este extensivo
a lodos que enviaram cartões, coroas ou flôres e acompa-::
nharam a falecida até sua ultimaXmorada.

'

Agradecem especi�lmente ao Rvd. Pastor Georg Weg-'
ger, pela assistencia 'espiritual que sempre lhe hàvia dispen
sado e,pelas palavras dec onforto pronunciadas na residencia
e no Cemitério.

'

A todos. sua imorredoura gratidão.
Canoihas, Maio de, 1958.

(jrande Festa :Religiosa em São Pascoal
A Comissão organizadora convida ao povo 'em gerar paraI
tomar parte na grande festa que em louvor de SÃO

PASCOAL, padroeiro da Capela fará realizar no
\

dia 18. de Maio de 1958
com Santas Missas às 7 e. 10 hor2ís; churrascada, assados,

botequim de bebidas, café, _doces; rifas, jogos, etc..
Não fattará um bem animado leilão de ricas prendas.

.

A Comissão agràdece ao nobre industrial e fazendeiro
Sr. Armelindo Tàmasi, á oferta de ·ú.;na rês

para õ churrasco.

ARADO RUDSAK n.
Vende-se um com facas novas e vira folha em estado
de novo. Ver e tratar com o Sr.;
B R A S I L 10 DE PAU L A, em PJ\RAD.D. 3x

mas ·'café boml
,;

,

e o
"

preferido'!
, �

\
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Tribunal' do Jurl
Edital de Notificação

dos Jurados

ADO 12 ,-�NOINHAS, S. Catarioa 10 de Maio de 1958 • N.• 496

-

o Doutor Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da -

lei, etc. . . .

.

Faz saber aos que o presente
virem ou dele conhecimento ti
verem que, procedendo ao sor

teio dos jurados que deverão
servir na proxíma sessão do
Tribunal do Juri desta Comar
ca, no corrente, a realizar-se no

dia 26 de maio proximo entran

te, ás 11 horas, foram sorteados
os cidadãos seguintes: 1) Alfredo
Ernesto Lepper; 2) Agenor Pa

checo; 3)Augusto Haenach; , 4)
Anizio Rodrigues Neto; 5) Aldo
Pacheco dos R.eis; 6) Adir Fon
tana Prohmann; 7) Basilio Hu
menhuk; 8) Carlos Sachwech;
9) Estefano Bedritchuk; 10) Hu
go Colodell; 11) José Stokler
Pinto; 12) Jair Campos Côrte;
13) José Adão Schmidt; 14) Jo
sé Allage; 15) José Maria Fur
tado Primo; 16) Ludovico Bora;
17) Leonel Barcelos; 18) Rafael
Di Lascio; 19) dr. Tarcisio Schs
effer; 20) Milton Zaguini; 21)
Wiegando Wiese. A todos os

quais, convoco para compareci
mento no dia, hora e local su

pra designadcs, sob es penas da
lei. Dado e passado nesta cida
de de Canoinhas, aos vinte e

seis dias do mês de abril do ano

de mil novecentos e cincoenta

.e oito. Eu, Zeno Benedito Ri
beiro da Silva, Escrivão o da

tilografei e subscrevi. Paulo Pe-
•

regrino Ferreira Juiz de Direito.

Confére com o original do que
dou fé. Data supra. O Escrivão'
Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

Comissão Pró - Aeroporto
de Canoinhas

Levantamento em 23 de abril de 1958
"I

Ind, de Madeira Zaniolo S. A.
Irmãos Zugman
Miguel Procopiak
Ind. União Madereira Ltda.
Banco Ind. e Com. Sta. Catarina S. A,
Ind. Brasileira de Mate Ltda,
Abrahão Mussi & Cia.
Wiegando 018en S. A.
Ind, de Madeirá José Grosskoní
Esquadrias Sta. Cruz S. '>\.

-

.

Irmãos Procopiak & Cia, Ltda.
.Coop; Produtores Mate "Canoinhas"
Com. Ind. Fischer & Cia.
,Alfredo Mayer & Filhos Ltda.
Irmãos Bartnik
A. Mallon & Cia.
Augusto Haensch
Canoinbaa Força e Luz S. A.
Comercial Pedrassani I!.tda.
Farmaoia Oliveira
Banco Nacional do Comercio S. A.
Leopoldo Buba
Soco Ind, Com." Sicol"
Higesa S. A. - Papel, Cei. Embalagens
Alcides Schumacher e O. Paula S. Carvalho
Nazir Cordeiro
João Pacheco Sobrinho
Wiegando Olsen S. A. - 2.400 I. óleo
Ind. Mad. Zaniolo S, A. - 1.000 idem
Irmãos Zugmann -- 1.000 idem
Esquadrias Santa Cruz S. A: - 500 idem
Com. Ind. H Jordan S. A.
Ind, Madeiras Zaniolo - trausp. trator

Flâmulas renda apurada ;/

Revoada "Aeroclube Lages" - renda
Pagamentos efetuados - cf campo
Cf r-evoada

Saldo devedor

DESPESAS
:Áq. 51.120m2. área amplio campo
Escritura e sêlos
Registro escritura e certidões
Conduções diversas .

Transporte de trator

Flâmulas - custo de confecção, pago
'Revoada "Aeroclube Lages"

gasolina
iantar p

ressarc. despesas
Secretaria - impressos
Tratoristas - gratif. de natal
Horas extras

Pôs to de Serviço Ouro Verde LtJa.·
(n.o 125.151) pg.
Pôsto de Serviço Canoinhas Ltda. -

pagamentos' div. '.
Saldo disponível e] Banco do Brasil S. A.
CIC. - P .. de Serv.

\

Cenoinhas Ltda.
Fornecimentos:

. 7.644.6 I. oleo
lubrificantes

gasolina - div.

2.000,00
2.000,00 .

3.000,00
2.000,00
5.000,00
2000,00
2000,00
2.000,00
2.000,00
2.000.00
2.000,00
2000,00
2.{)OO,OO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00 .

2.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.0()(),00
(500,00

10.000,00
2.000.00
1.000,00
1.000,00

11.280,00
4.700,00
4.700.00
2.350,00
2.350,00
3.000.00

f

91.880,00

7.255,00
8.0uO,OO

44.263,00
40.743,00
3.520,00

<'

6.033,50

157.431,50

41.100,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00

3.520,09
1.123,00
'l.ooo,oo 6.643,00

350,00
1.500,00
520,00 2.020,00

4.192,00

40.743,00
87,00

35.929,00
10.530,00
3.837,50 50.296,50

157.431,50
Canoinhas - SC, 23 de abril de 1958.

COMISSÃO PRÓ AEROPORTO DE CANOINHAS.

Precisa-se Alugar uma 'casa.
Favor telefonar 179
ou procurar esta redação.

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, o quanto santes, para
servires' a teu Partido e à Pátria
nas urnas livres.

Caminhão (hevrolet
Troca-se ou vende-se por

propriedade de terreno um

Caminhão Chevrolet 39, em
'

perfeito estado. Informações
nésta redação. 2x

s. Tereza Especia·1
o seu café

!
. IAVISO

Carlos Schiessel ávísa : que
estão terminantemente proibidas
as caçadas e pescarias em seus

terrenos sito em Imbuia, Arroio
Fundo, Lageado e Monjolinho,
neste município.
Aos que desrespeitarem este

aviso fiem sua previa autorizacão
serão comunicados a autoridade

competente e punidos de acôrdo
com a lei. Ix

Utensílios
domésticos

(!,4�4 �ttit4

SEMENTES DE VERDURAS
Encontra-se a beça, e em qualquer parte, mas qurealmente nascem? é só mesmo na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

(Marca: Casa do CaRIo) Recebemos tambem Maçã e Tomate

U A MENSAGE
A GARCIA

Em t?do este cas.o cubano, um homem se destaca no
rizonte de minha memorra como o planeta Marte no seu perie

. Quan?o irrompeu a guerra da Hespanha e os Estados
nidos, o que Importava a estes era comunicar-se rapidamente
o chefe dos ínsurrétos - Carcia - que se sabia encontrar_sec
alguma forta�êsa no interior do sertão cubano, mas sem que
pudesse precisar onde..No entanto ° Presidente tinha que tra
de asse�urar-�e da sua colaboração, e isto quanto antes, sen
porem impossível comunicar-se com ele pelo correio ou pelo
legrafo. Que fazer?

Alguém lembrou ao Presidente: "Ha um homem chama
Rowan; e se alguma pessoa é capaz de encontrar GARCIA,
de ser Rowan".

Rowan foi trasido á presença do Presidente, que lhe c
fiou uma carta com a incumbencia de entrega-la a GARCIA.
.corno este homem - Rowan - tomou a carta, meteu-a num

v?lucro impermeavel, amarrou-a sobre o peito, e, após qua
dias, saltou de um barco sem coberta, alta noite, nas costas
Cuba; de come se embrenhou no sertão, para depois de tres s

m�nas, !'':lrgir do outro lado da ilha, tendo atravessado a pé
P�lZ hostil e entregado" a carta a GARCIA -, são cousas que n
vem ao caso narrai' aqui pormenorisadamente. O ponto que
seja frisar é este:

Mac Kinley deu a Rowan uma carta para ser entregu
GARCIA; Rowan pegou a carta e nem síquer perguntou: "O
é que ele está?".

Hosanna!. Eis aí um homem cujo busto merecia ser fu
dido em bronze imarcessivel e sua estatua colocada em cada
cola do paiz. N'ão É' de sabedoria livresca que a juventude pre
sa, nem de instrução sobre isto ou aquilo. Precisa, sim, de u

endurecimento de vertebras para poder mostrar-se 'fiel no ex

cicio de um cargo; para, em suma, levar UMA MENSAGEM
GARCIA. O general Garcia já não é deste mundo mas ha o

tros GARCIAS . . .

'
,

. Sementes de Trigo para o plantiO 'de 19,58
Adiquiridas pelo Governo do Estado atravez da Secre

taría da Agricultura; comunica a Associação Rural que as

sementes estão em seus depósitos e estão sendo vendidas
pelo preço de. custo. O Governo do Estado concedeu este
ano a bonificação de Cr$6� 00 por- saca, bonificação esta q�e
foi o valôr do fréte de Passo Fundo Rgs. a Canoínhas.

Os preços das sementes de trigo estão assim estipulados.:
Variedade «Kaumacleiner » Cr$600,00 a saca de 60 quilos

««Frontana» «500,00« « «

Ambas as Variedades «Kaumacleiner e Frontana» após
testes de germinação, aprovarám e confimaram o que já a As'

socísção Rural havia recebido da fonte produtora.

eu=e

A nenhum homem que se tenha empenhadc em levar
vante uma empresa em que a ajuda de muitos se torna preci
tem sido poupado momentos de verdadeiro desespero ante a

nhabilidade ou falta de .disposição de concentrar a mente nu

determinada cousa, e faze-la.'

Assistencia irregular. desatenção tola, indif€'rença irrita
e trabalho �al feito, pare<_=em ser a regra geral. Ninguem po
ser verdadeiramente sucedido, salvo se lançar mão de todos

. -

(Continú,a no próximo número)

Âssociacão Rural' de Canoinhas
,

.Ceminhêo FORDVende-se
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação

ferencial simples (não reduzido)
Tratar com' Leonardo

na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuque
que ou Fone 278.

P A R A F E �.I DAS,
E C Z E M Á'S,
INF'LAMACOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
'=. _-#
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� Fundada em 1935 �'
I I
I ' I'
, Lãs lisas' e xadrez - Lãs' em

.

cortes , I

* Coberto,res de lã e algodão * j
�. 1'111

' ,

I COBERTORES CINZA 52,00 I :
• : • •• .. I

I Acolchoados de setim e algodão II
.

I PELUCIA LISA a 20,00 I
I, Peludas lisas ·e estampadas -' Peluda fustão' I
· .

�: :
· .

: :

! i

I Casacos de lã para senhoras ;:f Sobretudos p/homens
. I

i Casaquinhos e blu�as de lã e algodão para homens, senhoras e crianças i .

� - .

, Blusões de lã, algodão e couro para homens, e rapazes ,_
: :

: :

� Camisas, Paletós, Calças - Ternos para homens e, rapazes . �
• •
II· ' II
E Acolchoados para casal 275,00 .' II '"
a ' •

I· Acolchoados para' solteiro
.

225,OOi� I
· . . . ..
· .
· .

i :
·

.

� Meias de Ny/lon para senhoras' 55,00 ,�
,ii li
a Meias tamanho/ único p/homens 49,00 II

I' •
,

, .
•

I
•

• •
"
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mi Para sua compra de artigos para "inverno "
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..

I
I procure a

, I
i CASA FISCHER E ��FI���:R��I����S ..

' r .

1 '
"

"

, �{ "
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!
• • It , " \' li
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CORREIO DO NORTE

, �1Il

'1\)i ':_;,
'. '

"
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E,rn 'comemoração
satisfação de

filmes:
Rubra

de seu

apresentar
•

. onats

Barba

Cine Teatro
28 "de

Pia União de Santo Antonio

AGRADECIMENTO

A "Pia União de Santo Antônio"
vem por. nosso intermédio a

gradecer penhorada, ao DD.
Prefeito Municipal Dr. Haroldo
Ferreira - DD, Presidente da
Câmara Municipal - Sr. Cene
raso de Almeida Prohmann, e

aos senhores vereadores, a doa

ção de cr$ 230.000,00 (duzentos
e trinta mil cruzeiros) para a

quisição de terreno que se des
tina á construção de um asilo
a velhice c infância desampa
rada.

. ,.

7. amversano, o

nas datas de 22 a

Morte sem Glória Bandido' -

eu) Cinemascope e Fora do
escolhidos em regosijo ao

Vera Cruz tem' a

maio vigente,
em Cinemascope O
Planeta, todos filmes
seu ani versário!

Registro Civil
Sebastião' Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicipio e Comarca de Canoínhss,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:'
Severo Szenczuk e Eva Loika.
Ele, natural deste Estado, nas

cido neste distrito, no dia 23
d� Fevereiro de 1935, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito, filho legitimo de
Sico Szenczuk e de Dona Emi-

.

lia Martineczen, domiciliados e

residentes neste distrito. Ela, na
tural deste Estado nascida' em

Tres Barras, no dia 6 rle Abril
de 1939, domestica, solteira, do
miciliada e residente neste dis
trito, filha legitima de Haracem
Loika e de Dona Madalena Loi
ka.tdcrnicíliadcs-e residentes nes
te distrito.

Apresentaram os: documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o .para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será afixa
do no lugar de costume e pu
blicado no jornal "Correio do
Norte" da cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa.
Oficial do Registro Civil que
escrevi, dato e assino.

. Major Vieira, 30 de Abril de
1958.

Sebastião Grein Costa
Ofiaial do Registro Civil

Marie Góss Glinski, oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
casar-se José Engel e Madalena
Ksuva. Ele' solteiro, lavrador,
natural de Cuarapú, Municipio
de Mafra deste Estado nascído
a 5 de Julho de 1933, residen
te em Santa Leocadêa deste Dis

trito, filho de Oto Engel e de
Sofia Engel, residente em San
ta Leocadêa deste Distrito. Ela

solteira, domestica, natural de
Pulador desta Comarca, nascida
a 28 de Dezembro de 1931, re

sidente em Santa Leocadêa des
te Distrito, filha de João Kauva
e de Anastacia Kauva residen-

\

tes em Santa Leocadêa deste
Distrito.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma da Lei.

Paula Pereira, 24 de Abril de
1958.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

(,.'
,.

"

•

OS sensaci.

Tesouro do
especialmente
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Completou 123 anos de existên
cia a nossa Polícia Militar
E' ·com bastante satisfação que transcrevemos o Boletim

Especial do Capitão Roque de Oliveira Mendes, Comandante da
3a, Cia. Isolada sediada nesta cidade, por ocasião do 123 aniver
sario da briosa Policia Militar do nosso Estado _

Boletim Especial - 5 de Maio
Meus camaradas

Completamos hoje ·123 anos de existsncia, dedicada in
teiramente ao servíço da Pat'ria.

A 5 de maio de 1835, o ilustre catarinense comendador
Feliciano Nunes Pires - Governador da Províncía de Santa Ca
tarina, houve por pem criar por lei, a Corporação a que perten
cemos.

O efetivo inicial da atual Pclicia Militar foi de 1 primei
ro e 1 segundo Comandante 1 cabo e 8 soldados cavalaria, mon
tados a sua custa; e 4 cabos, 1 corneteiro e 36 soldados de infan-
taría.

I,

, Surgiu assim esta Corporação que haveria de honrar em
todas as circunstancías .

a historia esplendente e viril de Santa
Catarina,

Completamos, hoje portanto meus camaradas mais uma

etapa de uma longa e brilhante tragetóriá de uma existencia pro.
veitosa e digna.

, Ao lançarmos um olhar ao passado, conforta-nos a cer
tesa de que fomos urna fôrça viva. eficiente e leal ao serviço do
Estado e da Pátria.

Possuimos, com ufânia, um relicario de herois, cujas a

ções refletem o nosso valor e modelam o espirito de sacrifício '

dos nossos irmãos de fardas e de lutas.
A Policia Militar de Santa Catarina, teve ern todas as

principais ações de nossa historia desde a guerra do Paraguai,
Revolução Federalista, Campanha dos Fanaticos," revolução de
1924 e 1932, sempre seus gloriosos representantes, derramando
seu generoso sangue junto com seus irmãos de outras forças mi-
litares.

.

Vamos prestar, portanto nésta data a esses companheiros
que souberam elevar. a tão alto o nome intangível da nossa .Cor
poração, a nossa reconhecida gratidão, pelo muito que lhe deve
mos; mais se nossos camaradas deram mostra de excepcional va
lor nas ,campanhas externas e internas da Pátria, também não
podemos nos furtar a prestar um preito de merecida homenagem
a nossos companheiros que tombaram bravamente no cumpri
mento de seu dever policial. A esses, não ficou mais do que uma
tosca cr�z a beira de uma estrada ou uma sepultura singela e

esquecida num cemiterio distante de seus entes queridos.
Com tudo. apesar dos inegaveis sacrificios porque, 'tem

passado os componentes de nossa Gloriosa Corporação jamais hou
ve desalento falta de fé entre seus elementos; como urna prova

. de confiança ern seu futuro. E' portanto, uma honra pertencer
mos a uma Fôrça, tão cheia de brilhante feitos, e, que nos estimu-
.Ia a continuarmos a trilhar o caminho sagrado do dever policial
militar"

. Mas, se a data é especialmente festejada por haver sido
criada a nossa gloriosa Corporação; não menos, é querido o dia
5 de maio, pois há precisamente 6 anos era instalada oficialmen
te a 3a. Cia. Isolada neste Quartel. E' pois o dia 5 de maio, uma
data duplamente .estimada por todos nós que pertencemos á Po
licia Militar do Estado de Santa Catarina e particularmente aos

componentes da 3a. Cia. Isolada, com séde na cidade. de Canoí-
nhas,

.

Salve 5 de maio.

Roque de Oliveira Mendes, Cap. Cmt.
"Correi1> !!lo i Norte" no ensejo, cumprimenta o atual Co

mandante da Policia Militar CeI. Mario Guedes - Capitão Roque
de Oliveira, demais oficiais e soldados, almejando prosperidades
crescentes á nossa Policia Militar, guardiã de ordem da disciplina.

PRODUTOS

Shet"\Vin-Williams
Revendedores Autorizados

_1.'("

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas _. Impróprio até 14 anos

TRES, HORAS PARA MATAR
EM TECHNICOLOR - cf Dana Andrews e Donna Red

"Um grande drama do faroeste"
cont. da serie: AS AventuraS de Bufalo Bill

-----

DOMINGO - ás 14 horas" Proibido para menores de 5 anos

BANDOLEIRO DO PRADO
cf TIM HOLT - o rei do faroeste, galã da petizada

conto da série: As Âventuras de Bufalo Bill

ás 17 horas
DOMINGO - ás 20 horas

Censura até 5 anos '

-

Proibido até 14 anos

SETE CIDADES DE OURO
EM CINEMASCOPE - com Richard Egan, I

Anthony Quinn, Michael Rennie e Rita Moreno.
Um sensacional filme de aventuras filmado em ma

ravilhoso technicolor

2a. FEIRA _ ás 20 horas - REPRISE - Proib, até 14 anos

3a. e 4.a FEIRA � ás 20 horas - Proibido até 14 anos

A NOIVA ,DE PAPAI
- Technícolor -

com Dan Dailey, June Haver e Dennis Day
"Uma deliciosa comédia musical".

QUINTA-FE!RA -' às 14 horas - Sensacional matinée

Não Reregues Teu Sangue
com Buster Crabbe, Ann Robinson e Neville Brand

"Eram irmãos, eram do mesmo sangue ... no entretanto,
profundo ódio os separava . . .

'

5a. e 6.a FE-IRA - às 20 horas _ Proibido até 14 anos
/

O Assassino Anda Solto'
cf Joseph Cotten, Rhonda Fleming e Wendell Corey

"A sequência final deixará o espectador
vibrando de emoção".
___...._L_

I
\.'+154

AGUARDEM: Rei da Selva, Que o Amor nos

Negou, Tesouro do B�rba Rubra, Bandido, etc.
r 2 W iM,..I·

I'�OVIDADES EM:
INVERNO

AS U�TIMAS
ARTIGOS ,DE

Lãs em todos os tipos -- Casacos curtos e

compridos -- Blusas e casaquinhos de' malha e

mais uma infinidade de artigos vindos
diretamente de São Paulo e Rio.

Já em -exposição nas

LOJAS UNIDAS LTDA.
Rua Caetano Costa; 553 -- Cenoinhes _ S. C.

1
-,

. ,

No Cineminha "São Francisco"

AMANHA às 15 e 20,15 horas:

Rincão das Tormentas
com Dennis Morgan e Rita Moreno

Segunda-feira às 20,15 horas, SESSÃO DO SESI

5.a feira - Uma sessão do cinema italiano

Os Filhos não se Vendem
com Léa Patovani e Jacques Sernas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




