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. Hoie: a sra. dona Denise
Regina esp. do sr. Max
Wachtel Filho; as srtas:
[ulia Sembowski e Maria de
Lourdes Fernandes; o sr.
Pedro Dambroski; osmeninos:
Fernando Luiz filho do sr.

[oão Tokarski e Wilmar José
filho do Sr. Fidelts Carvalho
do Prado.

Amanhã: as srtas.i, Adélia
Tokarski e Oenoveva Krisan,
.os srs.: Frederico Witt e

Hercilio O. de Oliveira; o

jovem Guida Prust,
.

Dia 1.° de Junho: as .sras.
donas: Estetania esp, do Sr.

Antonio Kurvat, Maria de
LDurdes esp. do S1'. Bruno
Hugo Colodel, Cêli. esp. do
sr Johanne Rothert e Judith
e.sp. do sr, Wiej!ando KnopPi
a garota' Maria Goreti filha
40 Sr. Oswaldo Wolkan; o

sr. Horst Winter res. em

'Porto União; o [ooem Hugo
Holfmann; os meninos: Sér..
gio Arno filho do Sr. Arno
G. Hatfmann e Antonio Ro
bet to filho do sr, Waldomiro
Medeiros.
: Dia 2:" as sras. donas:
Laurici est». do sr, slacob
Dranka e Marvina deOliveira
WDhel,' a menina Maria das
Graças filha do sr. [oão
Moysés; os srs.: Nei Cordeiro,
Bernardo Wendt 2.° e Hen- ,

rique Artner; os jouens:
Amauri Tomporoski e Anildo
Zapp,

,
Dia 3: a srta. Maria Edy

Sabat'lf,e; as meninas: 'Olioia
M. de Fátima filha do sr.

Dorcilio Hostin e Edüete
Malfa de Fátima filha do sr,

Ernesto Noermberg; o sr.

Ladistau Knorek.
Dia 4: as sras. donas: Es

tela. esp. do Sr. Ermelino Vei.
ga res. em Palmital; as srtas.:
Beatriz leabel Becil Valderes
Maria Andrade e Aaa Luiza
Isphail'; .Os· srs.: José Da
guinmm Wendt e AntDrzio
Martins de Oliveira res. em
Riú de Janeiro; .O garoto
Ubaldo Ricurdo da Silva
Net.O filho do Sr. José Boni
faeio da Silva.

,

Dia 5: a sra. dona Irene
esp. do sr.. Nels.On Ferreira
dus Chagas; as srtas.: Isabel
Sava, Lidia Tomaçhitz, Yara
Terezinha C.OlDdel /- Elizéte

VIDR:OS
Plano, Martelado \.e Granito

,.

Casa 'Esmalte

Mariz Medeiros; a meniua
Mari Stela filha do sr. NQ1'#
ciso Bartnick; os S1'S.: 'Walter
Witt, Rupprecht'Loeffier e

João Batista Ferreira; o ,ga
roto Hilário filho do Sr. De.
métrio Rudey,
Nossos cumprimentos.
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CASAMENTO.
Realizou-se dia 23 do cor

rente mês .O enlace matrimo
nial do jouem Celso, filho do
casal Sr. e Sra. Ioâo Ferrei
ta da Cruz com a senhorita
Tereza de [esus filha do ca»

sal Sr. e Sr a. Miguel Becker.
AD nDVO casal e seus fami

liares nossos sinceros votos
de teliciâade.

NASCIMENTO
Para maior telicidade do

casal Vitor Metger e Sra.
veio ao mundo dia 16 do
corrente ,um robusto garoto
que sob as águas do batismo
recebere o nome de CARLOS
ROGÉRIO. '

AD Rogerio e seus pais os

cumprimentos dês te sema

nário.

Festa .' em Louvor a

Santo Antonio
Mail uma grande festa em lou

vor a Sto. Antônio lerá levada
a efeito, dia. ;13 e 14 próximos,
DO pavilhão São Cristovão de
liOlla, paróquia. A. senhorae en

carregadaa da mesma, tendo a

frente D118. Maria W _ Gome.,
tudo eetão fazendo para o seu

completo êxito, Grande e variado
programa foi elaborado, com o

leu inicio, dia primeiro, com a

primeira trezena, tendo como pa
drinhos . OI diretores e funcioná
rioe da Imprensa Escrita e Falada
de Dalila cidade, Lá elltaremOI
com o nOllo elStimulo e com OI

00111011 votaI para que o. te.tejo.
do Santo· calamenteiro tranlcor·
ram de acordo' cum OI aOleiea
de lual denodada. pr0lI!0tora•.

VENDE-SE
Vende-se ou troca-se por

Criação, um terreno com' 5
alqueires, situado em Morro
Grande, municipio de Bela
Vista do Sul.

O interessados deverão
dirigir-se nesta redação ou

ao proprietãrio Sr. Evaldo
Grosskopf - Canoinhas -

ou por carta na Caixa
Postal 175. 2x

. .

NOTAS ESPARSAS
Foi aprovada pela Camara de

Vereadores 8 mensagem do sr, A. 8
Prefeito Municipal dando o no

mIe de Parque Infantil Alfredo
Mayer, 80 'parque recem-ínsta
lado 'ria Praça Lauro Müller.

x x x

O Deputado Arolde Carvalho
conforme nos declarou .na sua

rspida vinda a nOSs8 cidade,
sómente em fins de junho po
derá passar mais alguns dias
em sua terra natal.

,
x . x , x

Reina grande animação na

cidade para 9 tradicional festa
de Sto. Antonio programada pa
ra dia 14 de junho. Na opor
tunidade lembramos ás respon-

.

saveis pela mesma a respeito
do não funcionamento do Azilo
dr. Lourenço MaluceÜt, assunto
indagado por muita gente.'

\

x' x x

o Gremio 15 de
-

Julho está
em grande movimentação para
a primeira festa do chimarrão
a realizar-se em fins de junho
na capital do mate.

x x x

Afim de visitar seus proge
nitores, seguiu ontem para Flo

rianopolis, o Vereador Benedi
to Th. Carvalho Neto, o popular
Therezinho.

'

x x x

O conhecido medico canoí
nhense, dr. Osvaldo Segundo de

Olnveira,' si lhe derem. carta
branca, 'está disposto mesmo

a liderar a nova diretoria da
nossa Associação Rural, umas

das maíores do Brasil, para
transforma-la, de pronto em

Cooperativa e dinamizar GS suas

atividades.
.

x x x

Já regressou de Floríanôpolis
o CeI. Ovídio Souto da Silva,
Diretor do Campo de Instrução
Marechal Hermes, sito em Tres
Barras.

x /x x

Com grande afluencia e de
voção, realizou-se quinta feira
ultima, pelas principais ruas de
nosssa cidade, mais uma tradi·
cional procissão de Corpus'
Christi.

x x x

As senhoras complJnentes dos
varios clubes de bolão da cid��
de, segundo consta, estão dis

postas, elas mesmas, de promo-
�

verem uma festa, cujo produto
reverterá para o aceleramento
das obras da cancha da Socie
dade Beneficente Operaria.

x x x

E falando' bolão, o clube do
Primavera, excursionando quin
ta feira á Mafra, colheu expres-

Assine! Leia I Divulgue I

Correio do Norte

.. ' "lOha. . ta. Cbtltrina.30 de Maio de 19M - N. 782

sivo triunfo por mais de 90

palitos. No seu retorno, que
ocorreu as 21 horas, as' mada
mes bolonístas foram recepcio
nadas pelos seus caras metadas
com um grande foguetaria.

x � x
'

E em recente eleição o mes

mo Prímevera eleg.eu a sua

nova diretoria que ficou assim
constuido: Pree. Wally M&llon.
Sec. Rosy Zaniolo Freitas. Tez.:

.Esther Olsen. Oradora: Rosa
r&�m� .

: '

"

de Canoinhss frente li quadros
da 1. divisão de Curitiba, de
peis que desapareceu o famoso
Ypiranga, cognominado o pe
rigo serrano.

E., aproveitando o dia santo
de guarda de quinta feira, o

mesmo Santa Cruz se impôs ao
Atlético de São Mateus, em

troca do passe do avanteWillo, /

pela contagem de 6 B 2 A renda
dessa partida foi de mais de
90.000,00, tôda ela pertencente
80S visitantes.

O Botafogo preliará amanhã,
amistosamente, em Rio Negri
nho com o Ypírsnga local.

xxx

O Santa Cruz venceu o Olím
pico de Iraty, por 4 a 2, sendo
esta a única vitoria de Clubes

,------------------------,

Ilha do

Cine Teatro I Vera 'Cruz"
APRESENTA:

HqlE - á. 20,00 horaI impróprio até 14 anoa

.

Sarnar, a Ilha do Desespero
Uma aventura. inédita na selva bruta, A história de um

homem amargurado pela solidão e pelos perigos, e de
uma mulher que mudou o rumo de sua vida.

e] George Montgomery - Gilbert Roland - Ziva Rodann.

DOMINGO áa 13,30 hoees :_ cenaura livre

Samar, a Desespero
__/_--

DOMINGO
à. 16,00 horaa eenaura livre,
aa 19,00 horaa -
aa 21,00 horaa imp. 14 anoa

PistoJeiros do Entardecer
Sangrentos encontro nas serras.; onde uma fortuna em

ouro e uma jovem linda caíram em poder do
. pistoleiro

mais rápido. Ouro e vlolência nas agrestes montanhas do
oeste. Encoutro sangrento na famosa sierra madre,

Apresentado por: Randolph Scott - Joel Mccrea em,

Cinllmascope p metrecolor:

'2a. Feira - à. 20,00 hrs.• imp. até 14 ano. - REPRISE

3a. e 4a. Feira - à. 20,00 hores - imp. até 14 ano.

Jornal Sôbre
Cidade, de

E

Bandoleiros do Asfalto

a

Canoi.nhas

Uma mulher sem pudor, um canalha sem escrlípulos,
uma câmara fotográfica oculta . Tudo era sórdido, falso

,

_
e clandestino.

.

cf Terence. Morgan - Hazel Court e Robert Beatty.

5a. e 68. feira - à. 20,00 hora,. - impr. até 14 anal'

ANJO VIOLENTO
�--_.----------------------I

Grêmio Estudantil Santa Crui
'·Ginásio Santa Cruz

A Diretoria do G E s.c. ficou constituida da seguinte
maneira para. o mandato de 1964:

,

Presidente de Honra: Irmão Diretor
Presidente; Gaston Mário C, Bojarski
Vice·presidente: Arol�o Lara
Secretário: Antonio Carlos Dias
2°. Secretário:. Ingo Schreiber>
,Tesoureiro: Haroldo Prust
2°. Tesoureiro; Luiz Augusto Pfau
Bibliotecarios: Argos Seleme, Saliba Nad<?r, Flávio

Lima, Newton Waltrick � Evelasio
Luiz Polansóti

Cepo Esportivo: Alvaro Cararo, Paulo Wiese e

Wilson Bach
,

Conselho Consultivo: Irmão Hugo, Irmão Tomaz,
Irmão Ernesto, Irmão Arécio,
Professor Bertoldo

Orador; Otavio Faria.
'A DIRETORIA

\
.
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




