
Carvalho pede
Papanduva,

trabalham ha

Deputado
trecho

Aroldo
liga

o
do
assistência

... .

operanosaos que
Rio, 30 - Discursei sessão 'hoje Câmara

abordando problemas ligados à situação dos

trabalhadores rodoviários do DNER estrada

BR-2 regiao Papanduva e apelando ao Eng.
Regis Bitencourt, diretor geral DNER sentido

autorize inclusão quadro mensalistas funcio
nanos ou operanos com mais de cinco anos

de serviço; autorize Iornecimento agasalhos
conta DNER á operários em serviço região
Curitiba; Mafra; Lages, Norte Rio Grande do
Sul. Conclui apelando mesma autoridade sen-

"

a
.

mais

DNERao

Estrada
5

a pavimentação
Federal, inclusive

anos sua construçãona

tido determine início obras pavimentação de
acesso que ligará. a cidade de Papanduva à
Estrada Federal.

Cordiais saudações

Dep. AROLDO CARVALHO.

Conclave Sócio-Econômico a realizar - se
em 11, 12 e 13 de setembro de 1959

Apresen tação:
A região Norte Catarinense procurará somar todos os

seus valores e fôrças vivas, visando solucionar de vez, todos os

problemas comuns. Lembrem-se, os homens responsáveis pelos
destinos desta rica região, que a União faz a Força. Somente
unidos conseguiremos o objetivo comum.

Objetivo:
Serão focalizados, de preferência, os seguintes: - Ener- rmnrictari�: t C. CA���l��

gia Eletrica - como fator impar de progresso ou entrave --Es- �

trada D. Francisca e Interligação da região com o sistema ro- CAIXA POSTAL, 2

do-�rrovi'cio nacional � como esc�mento das riquesas. ������������������••������••������������������

- Armaz�ns gerais e bolsa de mercadorias - como

disciplinamento da base econômica da região.
- Valorização das principais fontes de riquesa:
- Agro-pecuária.
- Indústria e Comercio da Madeira, Erva-Mate, Trigo,

cereais e leguminosas.
-

Congressistas:
Executivo, legislativo municipal, estadual e federal -

deputados esenadores, Entidades de classes, homens de negócios,
enfim todos osque sobre os seus hombros estão depositadas par
celas. de poder, de responsabilidade, como também os que, conhe
cendo os problemas, por altruismo ,ou patriotísmo queiram colaborar.

Imprensa falada e escrita:
"

A esta está reservada uma função especial e importantís
sima. Inegável o seu prestigio, razão porque, do seu apôio incon
dicional depende-rá o êxito do conclave. Da mesma forma que
para os congressistas, sua presença é pedida em forma de apelo.

Acomodações: .

Solicita-se encarecidamente as representações que comu

niquem antecipadamente o número de componentes, a fim de se

rem providenciadas as acomodações, evitando-se, assim .inconve
nientes e atropelos.

Dever de somparecimento:
Atendendo a importância do certâme, julga-se um dever

moral ocomparecimento de todas as pessoas responsáveis da re

gião ou interessadas no conclave, a fim de que os problemas dos

respectivos representados não possam ficar prejudicados por fal
ta de defensores.

Patrocinadores:
Prefeitura Municipal
Câmara Municipal
Associação Rural

Associação Comercial e Industrial de Canoinhas.

Organização do Conclave Sócio-Econômico a realizar-
•

se em Canoinhas nos dias 11, 12 e 13 de Setembro

1°) - Comissão de Organização:
Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Pre

sidente da Associação Industrial e comercial e Presidente da

Associação Rural.

2°. - Secretaria:
Sr. Moacir J. Lemos (Prefeitura Municipal) Sra. Matilde

W. Wittlich (Ass. Com. e Ind. Canoinhas).
3°. - Comissão de Propaganda:

Albino Raul Budant, "Jornal Barriga Verde", João Seleme
"Jornal Correio do Norte", Miles Luiz Zaniolo "Radio Canoínhas".

4°. Local; Clube Canoinhense "Rua Major Vieira".

5°. Comissão de Recepção e Alojamento:
Prefeito Municipal, Presidente Câmara Municipal Presi- \

dente ,da Associação Industrial e Comercial, Presidente da Asso

ciação Rural e Rótari Club.

6°. - Temarios:

a) - Energia Elétrica: Prefeitura municipal, Câmara

Municipal, Prefeito de Joinvile, Sr. Primo Tedesco (Cia. Bom
Sucesso Caçador).

b) - Sistema Rodo-ferroviário da região, Deputado Arol
do Carneiro de Carvalho, Diretor do D. E. R. Diretor do POE,
:Representantes do POE Srs. Herbert Ritzmann e Ovidio Pereira.

c) - Agricultura: Associação Rural, Câmara Municipal,
Artur César Júnior (Poço Preto P. União).

,

.

d) - Pecuária: Associação Rural, Prefeitura Municipal,
Estefano Wrubleski, Dr. Fernando Laureano,

e) - Reflorestamento: Wiegando Olsen, Dr. Claudio La

çance, Herbert Ritzmann, Francisco W. Friedrich e Prefeitura

Municipal.
f) - Bolsa de Mercadorias' e Armazens Gerais: Associa

ção Com. e Ind. de Canoinhas, Associação Ind. e Com. de Join
vile, Prefeito de São Francisco do Sul.

g) - Caça e Pesca: Clube de Caça e Pesca "Major Tho
ltlaz Vieira".

Ano 14

Autorizado a funcionar
deo Curso Técnico

Contabilidade
Oficialmente investidos nos

cargos de Diretor e Secretário
os Contabilistas Drs. Arnoldo

Peiter e· Acácio Pereira

O Diretor do Ensino Comer
cial do Ministério da Educação
e Cultura, nos têrmos da Por
número 224 de 6 de maio de

1.959, autorizou o funciona
mento da Escola Técnica de
Comércio de Canoinhas. estan
do a mesma, oficialmente lega
lizada perante as exigências
das leis em vigor.
A Escola Técnica de Comér

cio que foi uma feliz iniciativa
do Dr. Arnoldo Peiter Filho e

do Contabilista 'Darcy Rocha,
Contador do Banco do Brasil,
já estava funcionando conforme
foi amplamente divulgado, pos
suindo um grande número de
alunos no Curso de Contabili
dade. Com ginasio e· Escola
Técnica de Comércio. Canoí

nhas marcha na vanguarda 'dos
demais Municípios que solidifi
cam sua base cultural.

Nossos louvôres e sinceros

parabens a esses dois idealis
tas Dr, Arnoldo Peiter e Sr.

Darcy Rocha. Canoinhas sabe
rá guardar os seus nomes pa
ra a lembrança de gerações do
futuro,

Reunião da Agrôno
mos e Veterinários
'Estiveram reunidos dia 1 de

agosto corrente, nas dependen
cias da Associação Rural de

Canoinhas, os Engenheiros A

gromonos-: Roldão de Castro

Barbosa Camara - Paulo Rocha
Faria e Waidemiro Bubniak e

os Medicos - Veterinarios José

Quevedo Maia e Fernando Ro

drigues Laureano, e á convite
destes ultimos, compareceu tam

bém o Sr. Alfredo Garcindo,
Presidente da Associação Ru
ral de Canoinhas.

Os assuntos que estão de
maior urgencia e solução, foram
debatidos entre os presentes
à reumao. Brevemente, serão

colocados em pratica, tudo o

que ficou combinado e debatido,
a fim de melhor assistir à agri
cultura e pecuaria dos municí

pios de Mafra, Canoinhas e Por
to União.

Dado o exito da primeira
reunião, ficou por fim delibera
do que a segunda será re.alisa

(Coutínúa na última página)
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Fôrça e Luz

MELHOROU Q RACIONAMENTO DE·
ENERGIA ELÉTRICA

- Segundo nota distribuida pela Empresul, de segunda feira
em diante, duas vezes por semana, teremos força e luz o dia- in
teiro - nos demais dias da semana, continuará o racionamento
anterior. .;

Viaja o Diretor-gerente da Canoinhas Força e Luz

para veriticar e a�quirir conjunto gerador de 700 Kwa
Dando contunidade o que vem sendo tratado em reu

niões constantes mantida pela Associação Comercial, Prefeitura
e Camara de Vereadôres, estando sempre representada a Canoí
nhas Força e Luz, viajou a Porto Alegre o sr. Zaidem Seleme a

fim de verificar as condições de um conjunto DIesel que foi
oferecido por uma firma daquela Capital. Se o mesmo estiver em
condições, possivelmente será adquirido pela Canoinhas Força e

Luz e colocado para a suplementação de energia eletrica. Aguar-
damos. ,-

Outra passeata de protesto pela falta de

Energia Eletrica
Dia 5, dado uma interrupção na linha de transmissão de

São Lourenço, Canoinhas mais uma vez ficou às escuras. Foi or
ganisada outra passeata como demonstração de protesto. Como
da vez anterior, o povo aglomerou-se diante do escritorio da Ca
noinhas -Força e Luz, acendendo velas e pedindo providencias
para a solução de tão angustiante problema. O que fugiu da
ética democrática, foi o organisador 'da passeata, permitir que no

meio, estivessem guris sem educação e permitisse a jogada de
pedras nos vidros do escritorio da Empreza, inclusive na resi
dencia do sr. Zaidem Seleme, que estando ausente, recebeu a sua

familia, a surpreza desagradave1. Tambem foram quebrados mui
tos globos da praça proximo às Industrias Procopiak e da Praça
Lauro Müller." ,

A passeata pacífica é um brado de alerta aos responsa
veis pela solução do problema de energia elétrica e de outros que
aragem a população. Não somos contra isso. Muito ao contrário

. ,

dando o povo essa demonstração, mostra o quanto evoluimos de-

mocraticamente, saindo às ruas, em conjunto,' para pedir urgên
cia de solução para os males que o afligem. Somos contrarios à
depedrações, quebra-quebra, pois é sempre o povo quem paga os

prejuizos e recebe as consequências dos poucos que se deixam
levar pelo desespero de causa.

De qualquer forma, será encontrada uma solução. Cano
inhas terá uma usina de emergencia. Não é mais preciso - é
uma necessidade. Sem isso, em poucos meses, 'deixará de respi
rar. Morrerá, certamente. E o bom canoinhense - o bom cidadão
- as autoridades - ,as Associações de Classes, não permitirão.

HIDRÓFOBOS A SOLTA
Diàriamente. estão sendo a

tendidas pelos farrr..acêuticos
desta cidade 3 a 4 pessóas
mordidas por cães hidrófobos,
ou suspeitos de estarem conta-
minados.

-

Se os cães fossem vacinados
todos os anos, estaríamos livres
dessa terrivel moléstia, pois além
das crianças que são vacinadas
sob suspeitas, somente porque
estiveram em contato com cães

raivosos; o tratamento longo e

dolorído, maltrata erequer cui
dados especiais.

Se fossem observados as leis

e a criação de cachorros por

particulares (licenciamento e va

cinação), não haveria necessi
dade de submeter muitas vezes

crianças, ao tratamento que po
deria ser dispensado.
A Associação Rural de Ca

noinhas e o Posto de Defesa
Sanita ria Animal, mantêm du
rante todo o ano, um horário
especial para a vacinação de cães
sem coleira, e sem placa urna

vez que seja identicado que ele
não foi vacinado, sob controle
da .Prefeitura. Só assim é que
poderemos 'diminuir e mesmo
em pouco tempo, acabar com o

problema da hidrofobia em nos

so Municipio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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logios modernissímos.
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versos modelos i.
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Motores '·MWM", Diesel
De iudo um pouco J. Wzoreh
Diz, se que certos médicos re

ceitam metade da farmácia para
acertar.,; O piór é o bôlso do
consultente ...

x x x x x

Há pais de família que ralham,
ameaçam e prometem castigos à
seus filhos, e depois - quando
volta a calma - não os aplicam
o que, influi perniciosamente sô
bre a constituição psiguica da
nova geração. Para que os casti-

I
, •

gos - caso realmente necessanos

possam ter alguma eficiência, de
vem ser raros. A criança deve
saber que a castigamos com pezar.

Os bons pais e educadores;
nos casos comuns, geralmente
obteem a correção desejada an

tes que seja necessário, recorrer

aos métodos severos.

xxxxx

Acredita-se que o deputado
Nelson Carneiro perdeu os estri
bos com o seu malfadado projéto
de lei sôbre o div6rcio pois está
sendo vaiado pelo pôvo que ain •

da- quer bem a família 'e o Bra
sil. Quem ainda não perdeu o

correto uso da razão, sabe per
feitamente ql:le a desunião das
famílias é a ruína da pátria. Por

.

isso certamente os bons brasilei
ros saberão defender a nossa

integridade e repelir toda lei que
emana da podridão moral.

Tipos KD 12 de 5-40 HP • 1 a 4 cilindros
Tipos FB - GA-HA FULPERLAND com refrigeração

. a ar e a agua de 3 • 5 - 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

J- Côrte
Pra98 Lauro Müller, 751 . Fone 125 1

Para
çoes

PAPANDUVENSEI
Prefeito do I\Aunicipio de Papanduva, nas proximas elei
de agôsto de 1959, vote em JOVING TABALlPA,
Homem honesto, trabalhador, capaz de solucionar

os problemas do teu Municipio.

<
. ;.

..

" :::r;:, ..

So�. Esportiva Palmeiras
Of. n. 7/59
Alto das' Palmeiras, 23 de

julho de 1.959

Senhor Redator

A Sociedade Esportiva Pal
meirss tem a satisfação de co

municar á V.S. que em data
de 5 de julho do corrente, foi
eleita em Assembleia Geral
Ordinária realizada em sua sé
de Social em Alto das Palmei
ras, a nova Diretoria que ficou
assim constituida:

Presidentes de Honra: Alfredo
O. Garcindo e Ernesto Koch;
Presidente: João B. da Silva

Filho; Vice-Presidente Wàlfrido:
Witt; 1. Secretár!o: Orlando
Nascimento; 2. Sec.: Manoel
Granemmann Costa; 1. Tesou
reiro: Orlando Müller; 2. Tes.:

Teodoro Tomporoski; 1. Consê
lho Técnico: Delfina Koch; 2.
Cons. Téc. Waldemiro B. da
Silva; 3. Cons. Téc.: Paulo Mai
eski; Orador: Antonio Kungel;
Gonsêlho Fiscal: Pedro Perucci,
Rodolfo BolIauf e Horst BoI·
lmann, Guarda Esporte: Bento
Ferreira de Souza.

.,.

Sendo só o que se oferece
para o momento, valêrno-nos
do .ensejo para apresentar-lhe
nossos protestos de alta estima
e distinta consideração.
Atenciosamente

Sociedade Esportiva. Palmeiras

João B. dá Silva Filho
Presidente

Orlando Nascimento
'1. Secretãrio

Petroleo . Brasileiro S. A. - Petrobrás
A Agência do "BANCO INDÚSTRIA E COM_ÉRCIO DE

SANTA CATARINA S/A", désta praça, está autorizada pela
"PETROBRAS" a fazer a entrega aos contribuintes do exercicio
de 1Q56 das respectivas "Obrigações ao Portador", emitidos por
aquela Companhia, bem como a efetuar o pagamento dos divi
dendos dos semestres vencidos até março de 1959.

Os interessados deverão procurar a agência local do
"INCO", munidos das respectivas "Guias de recolhimento" do
exercicio de 1956. O prazo da entrega termina a 30 de Setembro l

de 1959 e somente a partir de 1/9/59 serão atendidos aqueles
que tiverem suas guias de Recolhimento extraviadas.

ATENÇÃO: Só Atendemos assuntos relacionados-
com a "Petrobrás" das 13 as 14. hrs.

CASA LANGE,R
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Comunica que recebeu lindos Brincos, Broches, \Çol&res,
enfim tudo o que concerne a Bijouterias, Canivetes, Gaitas
de Boca, Guias e Bombas para _

Mate bem como: Canetas

tinteiro, peças para Canetas, Isqueiros Automáticos" Piteiras.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas) -

PINTOS DE -1 DIA
da afamada Raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca.
Para Qualquer Quantidade.

Entrega de Agosto em diante.

Pedidos e informações com

'HENRIQUE BÓRA

2x

à Ruá Getulio Vargas ao lado da União Madeireira Ltda.

De Interesse dos Lavradôres
Calcárea moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Mudas de batatinha
Rama de aipim
Enxertos de Videira
Adubos para jardim - horta e. pomar

Tem- a Associação Rural de Canoinhas.
/

A INDÚSTRIA E A CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTAM COM

MAclFE�ORO
EM TODO O BRASIL

. - Uma grande rêde de distribuição, para
-

suprimento instantâneo de suas necessidades.

Representan�e em Canoinhas:

I>TI4-IASS SELEME
Caixa Postal, 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atividades do deputado
Aroldo Carvalho junto ao

Presidente Juscelino
Conseguiu inclusive, um
Posto de Suinocultura,

. . , .

para o nosso murncrpro
devendo o rnes'mo, ser

instalado brevemente e

a autorização para a

construção da ponte que
liga Tres Barras à São
Mateus do Sul - Ofici
alização do Porto de São
Francisco para exporta-
ção cafeeira - Obras

da BR-36
O deputado Aroldo Carvalho enviou à redacão deste se

manário, em mão própria, cópias autênticas de despachos do Pre
sidente da República sôbre importantes obras públicas pleiteadas
junto ao Chefe da Nação por aquele parlamentar catarinense.

O primeiro dêsses despachos é o seguinte:
- "Senhor Presidente do Instituto Brasileiro do Café;

Autorizo a oIiciaiização do Pôrrto de São Francisco do Sul (Sta,
Catarína.) para a exportação cafeeira". A êsse despacho acresen
tou o presidente a seguinte nota pessoal dirigida ao sr. Renato
Costa Lima, presidente do lBC: - "Renato: :É necessário reexa
minar a situação do Pôrto de São Francisco. Elementos da mais
alta categoria ligados aos interêsses mais legítimos da política
econômica de Santa Catarina, indicam a necessidade da oficiali
zação daquele pôrto. Peço falar-me sobre o assunto, J. Kubitschek".

Outro despacho:
- "Senhor Ministro da Viação '_ Autorizo a construção

de uma ponte de concreto sôbre o Rio Negro, na estrada São
Mateus (Paraná) a' Tres Barras (Santa Catarina) .: J. Kubitschek",

Sôbre
.

� �R:-36. em �onstrução, foi dado o 'despacho abaixo:
7"" "Senhor Diretor do Departamento Nacional de Estradas,

de Rodagem: Autorízo o início das' obras da BR- 36, de Lages para
Florianópolis, Estado de Santa Caatarína", tendo o presidente acre
sentado a seguinte recomendação: -- "Regis Bítencourt: Peço pro
vídenciar com urgência. Tenho o máximo interêsse. J. Kubitschek".

Finalmente ainda em despacho ao Ministro da Agricultura
o presidente autorizou a construção de um Pôsto de Suinocultura
neste Município 'de Canoinhas.

O deputado Aroldo Carvalho" soubemos ainda, conseguiu
do presidente Kubitschek promessa de mandas imediatamente
dar início à obra .tão Iogo lhe chegue às, mãos' o projeto de COns
trução de uma rodovia que ligará São Francisco ã Santo Antonio
e que será da mais alta expressão econômica para Santa Catarina.

Reuni�o de Agrqnomos' RELATÓRIO DO
(conclusão da �,a página) BANCO INCa

<ia a 5 de Setembro do corren

te, na cidade dê Mafra e' serão
convidados além, dos tecnicos,
presidentes das Associações no-:
rais, Camara de Vereadôres e

Prefeitos.

.'\. iniciativa não podería ser

mais oportuna, pois é agora que
à agricultura, a pecuária, foi re
conhecida pelo Governo, como

setores que necessitam realmen- .

te, de assistencia e desenvolvi
mento, dado o que representam
para a Nação. Nossos parabens,
pois, aos organizadôres da Reu
nião.

Por gentileza da Agencia do
Banco Inco desta cidade, rece

bemos um exemplar do Rela
tório do exercicio de 1.958.
Muito bem conIecionado, abor
dando todos os ramos de nos

sa economia, mostrando os se

tores que estão em franco
desenvolvimento, o relatório de,
Inca é uma afirmativa da ca

pacidade dos catarinenses, ,de
monstrando relêvo de uma or

ganisação bancaria qne vem

contribuindo para ampliação do
crédito do Estado de Santa
Catarina; Gratos.

Deputado , CarvalhoAroldo
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correlígíonáríos a instalação de' escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.
Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. Andar,

,Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do Perú, 101; Aparta
mento 902 - Copacabana - Fone 37�4875.

.f' .

Ocorrencias
Policiais

AUTOR DO HOMICIDIO _

Apresentou-se na Delegacia de
Policia o acusado EVALDO
CUBAS autor do homicidio na

pessoa de Jair Ferreira e feri
mentos ern José Flaitas.

PELOS

e

L�RE§
D '_"<E!§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: os srs. Francisco Lan
ger; Alberto Casamajou; Leo
nardo Brey; [ose Wardenski;
'Candido A. Rocha e João
Grosskopt S�o.; as meninas
furacy das Graças filha do
sr. José Maria Furtado Pri»
mo,' Hildegard filha do sr.

Francisco Wiltuchnig,' e Al
vine filha do sr. Paulo Voigt,
os meninos Sérgio Tomaz fi
lho do sr. Bernardino Cres-

.

tani e Hercilio filho do sr. Her
cilio Müller; o jovem Rogério
Furtado.

Amanhã: a sra. dna. Ana
esp, do sr. Francisco Langer;
os meninos Miguel filho do sr.

Otavio Pechebela: Bernardino
Cezar filho do sr, Bernardino
Fedalto, lose Silvio filho do
sr. Felix Bialeski e Aldo Can
dido filho do sr. Fidelis A.
Dadalt; as meninas Edith fi;
lha do sr. José Fernandes
Pedroso e Eliane Rpgina fi»
lha do sr. José Primo

Dia 10: as S1 tas. Esmenia
Voigt; Eneida Gapski e Ir
mengardt Frantz; a sra. dna.
Maria ésp. do sr. Henrique
Waldmann; os srs. JoãoWer",
ka; Antonio da Rosa Menc.-

x x x x x

EMBRIAGUÊS - Deu en

trada na Delegacia de Policia
João Barbosa, que em vista
de seu estado de embriaguês,
terminou com um fandango em

Bela Vista do Toldo, neste mu

nicipio.
xxxxx

Facada - Compareceu pe
rante o Delegado de Canoinhas
Ludovico Kozí apresentando va

rios ferimentos de facadas, a

pontando como causador João
de Lima, Alfredo Martins, Edu
ardo Gonçalves dos Santos e

José' Gonçalves dos Santos, a

pós o competente exame médi
co, foi encaminhado a Sub-De
legacia de Policia de Major
Vieira, para o respectivo inqué
rito.

x x x x x

Individuo Suspeito - A De

legacia de Canoinhas solicita

informações do individuo An
tonio Martins, que se apresen
ta como concertador de maqui
na de escrever, radias e ma

quinas de costura; individuo
de estatura baixa, gordo, more
no usando bigode e trajando-se
de macacão azul. :É vigarista,

CONVITE - BAILE
A Diretoria do BOUQUET CLUB convida

seus associados bem como os do Club Canoinhense
e Sociedade Beneficente Operaria, para tomarem parte
no baile que levam a efeito dia 15 nos salões do
Club Canoinhense.

Otima musica abrilhantará a noitada.

Cine Teatro .Vera- Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20· horas • Impróprio até 14 anal

Renegando o Meu Sangue
- em RKOSCOPE-

c/ Rod. Steiger, Saríta Montiel, Brian Keith, Raplh Meeker

"Um Grandioso filme faroeste" Ação ... Lutas ... Amor ...
!-. -----

DOMINGO - ás IA hora; - Proibido para' menores de 5 anos

RENEGANDO O MEU SANGUE
--'_--

DOMINGO - �: �� h��::1 - Imp. até 14 anos

A ROSA TATUADA
- em Vista Vision -

C/ Burt Lancaster, Anna Magnani, Marisa
Pavan, Ben Ccoper

"Nunca o cinema apresentou antes uma tão ousada histó
ria de amor!!! O filme dos quatro "Oscars"

28. Feira· á. 20 horas - REPRISE - Imp, até 14 anal
_._---

38. Feira • ás 20 horas - Impr. até J4 anal

TRAiÇÃO NA SELVA
c/ Lex Barker, Mari Blanchard, 'Glenn Langan

"No coração da selva, o inimigo operava silenciosamente ..."

5.a Feira • às 20 horas· Impr, até 14 anos

BRANCO
- em .Vista Visiun -

C] Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary
Clooney, VE:r8 ElIen

"O sensacional espetáculo que está sendo anciosamente

esperado pelo público!!!

Não 'Percam RICO RI A TOA - com Zé
Trindade e Violeta Ferraz,
brevemente neste cinema•••

zes; Sico Seemczuk e Silvio
L. Reinert.
Dia lttos srs. WalterPrust

e João Cornelsen; as sras.
dnas. Nilea esp, do sr. Ilmo
Buss, res. Rio de Janeiro,'

� Zulmira esp. sr. Luiz de Pau
la e Silva e Emilia esp. do

.

sr, Demetrio Rudey; a srta.
Darcy Ema Knoll, res. [oin»
uille: o menino Osmar filho
do sr. Edmundo Hartmattn:
as meninas Clara filha do sr.
Iaroslaw Sidorak e Regina
Matia filha do sr, Mario
Mayer.
Dia 12: Lauro e Laura

[gemeos) filhos do sr, Nival
do O. Padilha; o menino Al
tamiro Antonio filho do sr.

Isidoro Kretzer; a sra. dna.
Clara esp, do sr, Elvino Ole
nik.

Dia 13:-a sra. dna. Vitalina :

esp. do sr. João (ireinert; a
menina Natalia filha do sr.
Estanislau Krisan; o jovem
lonir Vicente de Lima, res.
Curitiba os meninos Wiegan
do filho do sr. Iose Greftin e

João Reinaldo filho do sr.
ldalino F. Tu lia.
Dia 14: o menino Carlos

Henrique filho do sr. Walde;
mar C. Stange os srs. Lou
renço Buba; João Orgekoski
e Dirceu de Oliveira,' as sras.
dnas. Esterania esp, do sr.
Antonio Sconhetzki � Mada
lena esp. do sr. Koissar Sakr;
a srta Hilda de Paula e Sil»
tia; os jovens Floriano Gros»
skopf e Waldemar Hautte..
Nossos parabens.

Ajuste de .Núpcias
Com a srta. Ivete, filha do

casal sr. Frederico-ana. HeI",
vira Straube, res. em Valões,
contratou casamento dia./9
de julho, o jovem Fioravante
filho do. casal sr, Alberto»
dna. Fiorinda Tasca, 'de Por-
to União. .

'
.

Nossos cumprimentos.

Ao 'nosso '" : .

querido paizinho
'

Neste dia que é só teu
Feliz venho te abraçar,
E contente aqui estou eu

Para te felícitar

Que Deus te abençõe
E faça sempre feliz
A ti e a mamãe
:É o que o meu coração diz

Gosto muito de te ajudar
Lá fóra no galinheiro
Pena não poder passar
Contigo 6 dia inteiro

. Disse EU a mamãezinha
Certo dia a meditar ...
Que bom que a .snra. escolheu
O papai para casar".

Um grande abraço
de seus [ilhlnhos

Zeno Benedito e Gerson Luiz

8. I. C. -- Novo Expediente
A pedido de leitores, 8 BIC

abrirá 80S DOMINGOS, das 10-

11,30 hs., atendendo, também, para
retiradas a domicílio. Avisa outros'
sim, que a SECÇÃO DE RE
VISTAS PARA ADULTOS pas-
80U li funcionar em sala separada.
As crianças continuarão a retirar
seus livros somente 8('S sábados,
das 15-17 hs.

Expedientes fixos:
SÁBADOS, das 15,17 hs.

DOMINGOS, das 10-H,30 hs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




