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��lTO à P[RSONllIOAOf
o culto à personalidade é preocupação primordial

do govêrno catarinense.

Existe dentro da administração um cuidado todo

particular, em perpetuar o nome da família Ramos no.

Estado. Obras públicas, das mais insignificantes, às de

algum destaque, recebem logo no lançamento da pedra
fundamental, uma placa, com o batismo de um membro

da família.

Há _ mesmo o caso de verdadeira inflação, de obras

com a mesma denominação,
No sul catarinense, por exemplo, existem três

grupos escolares que tem o nome de Joaquim Ramos. O

conhecido. politico profissional, num repente foi transfor

mado em educador.

,
O governador, sua· espôsa e outros familiares,

andam por aí nas placas alusivas de escolas, escolinhas,
pontilhões e outras. construções menores.

Mas, o culto à personalidade ganhou- _dimensões
: maiores, num folheto. que anda circulando e realizado

pelo Plano de Metas do Govêrno.

Se, feito por inspiração do governador, mostra a

sua atenção para consigo e seus antecedentes ..

Se
-

originário do PLAMEG, revela somente o

espírito bajulatório que domina os conhecidos técnicos e

acessores assalariados do govêrno, através àquele órgão.
O folheto "Educação", destinado a propaganda do

Govêrno, revela que somente três governadores, na

história de Santa Catarina, preocuparam-se com o. pro
blema do ensino.

E cita, a propaganda, os [nomes: Vidal, Nereu e

Celso.
Não há por que negar o que estes governantes

fizeram para o ensino catarínense.
.

Naturalmente, ,que resguardadas as proporções,
cada um r.eles deu como chefe de govêrno, alguma coisa
no campo da educação.

Vidal Ramos, o pai, nos primeiros decênios do

século; Nereu Ramos, o irmão, foi interventor na ditadura,
quase 15 anos e Celso Ramos, em 4 anos tem a seu

favor as escolinhas de papelão.
-

Não há. também, por que negar o culto à persô-
nalidade, se êste não partisse de dentro da administração
estadual e às espensas dos cofres públicos.

Milhares de cruzeiros' foram gastos, na confecção
do folheto em côres para negar a história.

Vidal Ramos cuidou do ensino. Mas, depois dele
vieram Hercílio Luz e Adolfo Konder com méritos e,

quem sabe, maiores, por terem dedicado-se com muito
cuidado a educação em Santa Catarina: Foram homens
cultos e as suas formações os conduziram dentro de um

pensamento todo especial para com o problema. Eles,
tambem, passaram à história; e história, melhor do que
ninguem aí está para contrariar a verdade.

Nereu Ramos durante quinze anos �dministrou o

Estado. Seríamos uma geração de analfabetos, se não
tivesse êle, comn.fnterventor, cuidado desta questão.

Mas depois dêle, vieram outros governadores e

até mesmo um da família, que nãc figura no folheto,
porque traz um Silva, no sobrenome. E todos os seus

SUcessores, não descuidaram do setor educacional. Mesmo

assim, o folheto do PLAMEG, somente cultua Vidal,
-

Nereu e Celso.

É a propaganda, feita com o dinheiro do povo,
numa tentativa de melhorar um govêrno, hoje despresti
giado perante os catarinenses, não só por. aquilo que
deixou de realizar, mas principalmente, por aquilo que
deixou de explicar, com relação aos dinheiros públicos!

, (do "Diári� da Tarde" de Florianápolis)

convite-

"

Grande
domingo

Igreja

Festa na Colina da Santa

próximo (dia 18) em benefício
de Nossa Senhora de Fatima

Cruz
da

a eer construida.
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-

Benedito Therezio
de Carvalho . Jr.
Completou ontem, para ale'

gria dos seus familiares, paren
tes e amigos, mais um ano de
feliz existência, o prestante ci

dadão, Benedito Th. de Carva
lho Junior, agora residente em

Florianópolis. O Seu Dito, como
é conhecido em nossa região,
aqui exerceu por muitíssimos
anos as funções de 10 Tabelião
de Notas, ingressando em 1945,
com a redemocratização no país
na vida pública, quando se ele

geu, sempre pela expressiva
maioria, Vereador, Prefeito e

duas vezes Deputado Estadual.

Hoje, por questão de saúde, re-
side em Florianópolis, onde rece
berá estamos certos, pelo seu

natalício, inúmeras felicitações,
entre as quais, juntamos as do
Correio do Norte, com\votos de

perenes felicidades junto a sua

exma. familia.

Dep. Aroldo Carvalho
DOS Estados UDidos
AfIm de participar do Con

gresso Interamericano dos Mu�
nicipios, que está se retlizendo
nOI!! Estados Unidos da América
do Norte. seguiu para aquele
país, no dia 30 ultimo, o nosso

- conterrâneo, Deputado Aroldo
Carvalho. Temos certeza que o

ilustre e vibrante parlamentar
colherá Importantes subsidios
Daquele pais do norte para aqui
implanta-los, mórmente no setor

agrícola ..O Deputado conterrâ
neo, que está vivendo uma fa
se parlamentar das mais inten

sas. com reais resultados para
o nosso Estado e principalmente
para a nossa região, antes de
sua viagem, foi recebido em au

diência espe cíaí pelo') Presidente
da República. quanto tratou de
'vários assuntos de suma rele
vância para Canoinhas e muni

cípios visinhos, entre os quais,
as desapropriações do Campo
de Instrucão Marechal Hermes
e a situação dos silos P. arma

zens aqui mandados construir

pelo Ministério da Agricultura.
Ao Deputado conterrâneo os

nossos votos de bôa e feliz es

tada no grande visinho do Norte.

Prorro8�da
.

a safra
do mate

Vem de ser prorrogado o

prazo da safra da herva mate,
nos estados do Paraná e Santa
Catarina até fins do corrente

mês, segundo resolução do Pre
sidente do .Instítuto Nscional
dó Mate, sr. Manoel de Oliveira
Franco Sobrinho e já confirma
da pela Df'll'gacia em nosso

Estado. O feto ocorreu devido
as péssimas condições climaté
ricas em plena safra do produto.

. A medida, [usta='sob todos os

aspectos, veio de encontro aos

anseios dos ervateiros da região,
prejudicados que estavam de

vido o mau tempo reinante,
que obstou" em muito, uma sa

fra normal da nossa principal
riqueza.

Elevado o limit� opera
cional na Agencia locsl.
do Banco do Brasil
o Diretor Paulo K. Bornhausen telegráfa a respeito

-,
As nossas classes produtoras, por iritermédio d� Associação

Comercial e Industrial de Canoinhas, desde há muito tempo que
estavam a pleitar junto ao Banco do Brasil, um maior limite nas

operações da agência local.

Agora, após a revolução de março, já com, o pais no seu

ritimo 'normal, sem as ameaças. das constantes greves do ano

passado que colocavam em sobressalto as classes obreiras nacio
nais e, tendo a frente da Diretoria de Credito do Banco do Bra
sil, o jóvem catarinense;<ir. Paulo K. Bornhausen, essa solicitação
foi atendida prontamente. Tendo a Associação Comercial e In
dustrial reiterado a mesma reivindicação, vem esta, de receber

I o seguinte d�pácho telegr�.fi�o: '·Rio· 6.1.0-64, Lui� �ernando Frei
tas - Presidente Assocíaçãe Comercial - Canoíuhas. Prazer
comunicar prezado amigo autorizamos nesta datá pll'vação limite
operacional concordância nosso propósito atender legítimas. rei
vindicações classes produtoras esse municipio e regiões circunvi
zinhas pt Sds. Paulo K. Bornhausen". Ao registrarmos o fato,
auspiçioso, sob todos os aspectos, o fazemos, levando nossos cum

primentos à Associação Comercial, na pessoa do seu operoso pre
sidente e o nosso reconhecimento ao dr. Paulo Konder Bornhau

sen, sempre sensível no atendimento de solicitações justas e de
interêsse coletivo.

CONVITE-
-

-
,..

A Escola Profissional Feminina "Santa Inês" convida o

povo em geral para a festa que será realizada amanhã (domingo),
no pavilhão Frei Cristóvão, em benefício, das Missões, com o

seguinte proprama:
I

Após a Sta. Missa das 9,30, barraquínhas com café,
doces e salgados;
As 14· horas BINGO, pescaria, jogos em geral,
música, barraquinha com. doces e salgados, etc.

A todos agradece o comparecimento e a

colaboração.
A DIRETORIA

Visitas Ilustres
A convite da Diretoria da Associação Comercial e In

dustrial desta cidade, aqui esteve participando de um almoço
debate com os representantes da indústria e comércio, o Coronél
Silvio Pinto da Luz, Presidente do Instituto Nacional do Pinho,
na oportunidade S. S. se fazia acompanhar dos Senhores Darcy
Pereira, Delegado do INP em Santa Catarina,

-

Souto Maior Ins

petor Geral do setor Serrarias, Claudío-Lassance Diretor do Par

que Florestal Joaquim Ramos e do Deputado Ivan da Costa.

Na oportunidade, a Associação Comercial, elaborou pro
gramação, que pudesse dar aos presentes representantes da clas
ses madeireira local oportunidade para na modalidade de per
guntas ficasse inteirada da politica economica desenvolvida pela
presidência em relação ao comércio geral quer da exportação
quer do próprio reflorestamento.

Durante o almoço usou da palavra o Dr. Zaiden Seleme

que em nome da Associação e das classes produtoras saudou o

ilustre visitante bem como os membros de sua caravane, tendo
na ocasião o orador feito diversas perguntas que interessavam
de....sobremaneira a tôda a classe. Em seguida usou da palavra o

Prefeito Colodel que em nome da cidade apresentou as boas vin
des aos visitantes, enaltecendo a personalidade do Presidente CeI.
Pinto da Luz.

Usando da palavra o Cel. Pinto da Luz, em brilhante ora

ção agradeceu a homenagem e em seguida passou a explanar a

situação' do INP antes de sua
-

gestão e rela tou o que foi feito
durante o pequeno espaço de tempo que se acha Da Presidência.

(continua em páltina interna)
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CORREIO DO NORTE

A V ISO
O dr. SZYMANSKI, de São Paulo, especialista

em olhos, ouvidos, nariz e garganta atenderá em Canoi
nhas do dia 6 até o dia 17 de outubro, no Hospital Santa
Cruz, das 9 as 12 e das 14 as 17 horas.

Alta cirurgia dos olhos, operações de amigdalas,
cirurgia plastica do nariz.

Aparelhos eletronicos para surdez. Receitas de óculos,

Clinice Especializada DR. SZYMANSKI
-

-

�

/-TRANSPORTES
,�:

Confie o transporte de suas' mercadorias
pela

:TRANSRIO· S. A. 2 Stands com 160 gavetas próprio para Loja de Ferragens;
,2 balcões com gavetas;
1 Displey para Esmeris.

,_.-

e terá a satisfacão de ser bem servido
J

.

,
'

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

,.
._ ';�. .

) l '

Refaça suas forces, tomando

C A F É B I G
Torrado' a' ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua-Paula Pereira -- Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Te'mos a venda:
,

Preço de ocasião. ' .

, CASA' ESMALTE

*
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Em cada roupa Renner.- pron ..

ta ou sob-medida - ou em

cada 3. calças avulsas
Renner, V. ganha grátis uma

"carteira-brinde", de couro.

SE ELA TIVER GRAVADA

A ETIQUÊTA AZUL

V. LEVA DE GRAÇA
UMÁ ROUPA RENNER

@.
, ®

Visite seu Revendedor Renner,
!

E
�
Onde 0, bom gôsto nao custa mais!

"

.
.

SE SUA "'CART,EIRA·BRBNDE-"
TIVER GRAVADA
A -ETIQUtrA AZUL
C Carter patente n,O 220 der Rádio Soe Gaúcha)

Rua Getúlio Vargas, 282 - Fone, 298
.

As encomendas de trajes "sub-medida" para as festas de Fim de Ano
serão aceitas somente até o dia 30 de outubro..

CANOINHAS.

10-lU-1964

Cursos 8ratuítos
por Correspondência
Português, Correspon.
dente, Taquigrafia, Es.

peranto e Inglês
Acham- se abertas as matrí,

culas para os cursos de Portu,
.guês, Correspondente, Taquí,
grafia, Esperanto e Inglês .. por
correspondência, do Instituto
Nacional de Ensino, órgão sem
finalidade econômica e destinado
à difusão das mencionadas
matérías. Os cursos são práticos
e compõem-se de po ucas lições
após o que serão conferidos
Diplomas a09 alunos aprovados
em Exame Final, também por
correspondência.

. ,.....,..

Os interessados deverão es

crever dando nome e endereço
para -a 'Caixa Postal N. 8.600,

São Paulo - SP.

, '

I I

I
Semeadeiras de arroz, milho
e feijão de afamada marca,
com ou sem adubadeira.

(asa Santa Térezinha!
�_'1

Rua Getúlio Vargas ""-/n
em' frente a maior Herveira do mundo

-, Uma caderneta da Caixa:
Econômica Federal d� Santa"
Catarina-Agência Canoinhas,
sob N. 013-Judicial.

)
- Quem a encontrar, por

obséquio, é favor entregar
na agência local da referida
Caixa Ecorrômica. lx

'Vende-se
Por motivo de mudança

.

de- rame, um armazem1
(estoque e ponto) sito a;
Rua Getúlio Vargas, 1.060. ;
Ver e tratar' com a pro-'

prietária Dona Elinore,
Jung, no local. lx

Alô ... Aló., Brasília!
Ouça todos os dias, de se

gunda a sábado,· ás 12,5 pe
la Radio Canoinhas, o bole
tim brasilia, em gravação, D8
palavra do Dep. canoinhense,
Arolde Carvalho, dando' contia
de sua atividade parlamentar

..

e comentando assuntos sem

pre da atualidade .

Assine! Leial Divulgue I

� Correio do Norte/
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Visitántes Ilustres
(�On�USãO da la. página)

Com dados concretos demonstrou a acertada politica que vem

impondo aquela autarquia, demonstrando com fatos que a sua

gestão tem sido profíôua e saneadora, conseguindo que o merca

do externo referente a madeira deixasse de ser o �sca�d810 que
até então vinha sendo para passar a ser o que na realidade sempre
deveria ter sido, isto é um comércio decente e honesto que trou

xesse aos produtores e exportadores re ..ultados compensadores,
ajudando ao mesmo tempo as finanças da Pátria.

'

Disse ainda S. S. que ti madeira hoje representa um pon
to muito alto na aquisição de divisas tendo já ultrapassado há

muito 90S produtos' café, cacau e algodão. Se referindo ao plan
tio disse ainda que dentro de pouco tempo dará aos parques flo
restais situação para um fornecimento - elevado e continuo de

mudas, pretendendo equipar o Parque Joaquim Ramos de Três
Barras de recursos. a fim de que possa o mesmo fornecer para
a próxima temporada nada menos de um milhão de mudas' de

pinheiro, atendendo assim a necessidade que tem hoje os produ
tores de reflorestar suas áreas

Após o almoço a comitiva dirigiu-se em rápída visita ao

quartel da Polícia Militar e de lá para o parque de refloresta
niento da Rígesa onde se poude presenciar o trabalho que ali

SI!!faz em pról do reflorestamento de nossa região.
Em seguida rumou para o Parque Florestal Joaquim F.

Ramos, onde S. Excia. permaneceu por várias horas em inspe-
ção e visita.

-

Nós que conhecemos de vários anos 8 atuação de S. Excia.
o CeI. Pinto da Luz em diversos setores militares' e ultimamente
como revolucionaria em prol de um Brasil melhor, temos a cer

teza de que a sua permanencia a fren�e dessa autarquia tudo fará'
mesmo porque a atuação de S. Excla. nunca foi de meias medi
das, pois a sua personalidade e o seu carater refletem perfeita-
mente as atitudes' que- sempre tem tomado.

.

� ,

Cei Silvio Pinto da Luz, agradecemos a sua presença e

queremos ao expressar o nosso agradecimento, deixar patente a

nossa certeza de que V. Excía., jamais abandonará a classe .ma

deireira.
-

Presentes ao almoço pudemos, notar além dos já citados,
os senhores Tté. Macedo, representando o Comando do C. M.
Hermes, Ney Pacheco Presidente da Camara de Vereadores, Be
nedito Terezio de Carvalho Netto, Dr. Osvaldo Segundo de Oli
veira, Herbert Rítzmann, Jacó Cararo, Antonio Scopel, João Ca
faro, Silvino Voígt e Altavir Zaniolo. Madeireiro e .Presídente do
Sindicato Madeireiro do Paraná, Sr. Cevalio representante do ceM.
Francisco Luiz Fernandes - Gerente da Rigesa Dr. Geraldo San
Clemente, Luiz Damasco de Miranda; Oldemar Mussí, Dr. Reneau
Cubas, Capitão Schmidt representando o Batalhão Januario Corte
Irineu Gonzaga representando ,.a Imprensa Falada, Jair Côrte,
Mário Ferrarezi, Ari Wiese, Walfrido Schramm, Luiz Freitas Pre
sidente da A.C.I.C" Casto Pereira, Sidney Côrte Tesoureiro da
ACre. Zaiden Seleme Secr_etàrio da ACIe. '

__

A passagem marcànte e expressiva da visita da .ilustre
comitiva, é, contudo,' coincidencia dos fatos. Suá Excelenda, o

. Presidente do .Instituto Nacional do Pinho, veio a nossa cidade,
justamente no diá em que este semanário debatia a devastação
da nossa região, através de um pronunciamento oficial da Rigesa
8ôbre o discurso do Dep. Ceiso Ivan da Costa, a respeito, na Tri-
buna da Assembleia Legislativa., ,

Ao registrarmos 8 estada da aludida comitiva em nosso

municipio, visita que, ternos certeza, trará benéficos resultados

P�ra 8 nossa. região, levamos os nossos cumprimentos aos/ orga
nIzadores da .homenagem, na pessoa dos srs. Luiz Fernando Frei-
tas, dr. Zaiden Seleme e Sidney Côrte. -----

.

/ �
. , .

I

Prefeitura Municipal de
(anoinha,s
EDITAL

De' ordem do Exmo, Sr. Prefeito Municipal, torno público
'que durante o corrente mês de outubro se procede nesta Tesouraria

V,nas Intendência. Dietritaie da P8UI� Per�ir9, Felipe Schmidt e Bela
uta do Toldo, a cobrança dOI seguiutes impoatoa:

A - Imposto Territorial - (2° semestre)
B - Imposto Predial - (2° semestre)
C - Taxa de Limpeza Pública (2° !Íemestre)
D - Taxa de Aui8tência Social - (2° semeetre)
05 contribuinte. que não efetuarem Bem pagamento. no pra

zo acima mencionado, estarào eujeitos li muita de acôrdo COm a lei
.
em vigor.

.

Canoinbse, 6 de outubro de 1964.

Clementina E. Pieczarka - Tesoueeieo Municipal
Visto Dr. João Coiodal - Prefeito Municipal .Bx

Notas
Esparsas

(conclusão da última página)
O Clube de Balão Agua Verde,
embóras tenha vencido os co

bras da cidade, o Democrata e

o Fantasma, não é o líder do

campeonato do corrente ano,
posto ainda ocupado pelo De
mocrata.

,x \ x ,x
e

O Botafogo, classificado em

consequencía do recurso do San
ta Cruz. irá amanhã a Mafra,
afim de dar combate ao Pery,
em busca da quinta classifica
ção, O segundo jogo, segundo
mandou a Federação, será quin
ta feira, em nossa cidade.

x x x

E, fato inédito em nossa ci
dade. Pela vez primeira, um

quadro de Ganoinhas irá a Curr-.
tiba dar combate a um conjun
to da primeira divisão daquela
capital.

Assim, o Santa Cruz, segun
do acerto definitivo; Jeverá re

tribuir 8 visita do Atlético, num
amistoso noturno, dia 14 ou 2.1.

�
Semente de Batata' selecionada

(da Granja OOTIA)

Casa Santa Terezinha
/

Rua Getúlio Vargas s/n

Vestibufar para o

Seminário
Qualquer que seja sua

idade e estudos é,- ainda,
tempo de ingressar no nosso

"Seminário Vestibular". Con-
sulte-nos.

..

NOSSO ENDEREÇO É:
D. Romualdo Gorjon Vallejo, O.S.B.
Mosteiro de São Bento
Caixa Postal, 118

sAO PAULO '_o SP

Merhy

/

/

Leia em ','O JOfnàlzinbo" de Setembro
(circulou hoje)

Reportagem completa
da visita do Coronel Silvio Pinto da Luz, Presidente do

Instituto Nacíonal do Pinho à Canoinhas.
"

.

/

Coronel Pinto da Luz, presidente do INP quando falava, no
almoço oferecido em sua homenagem, 'ladeado a esquerda pelo
Sr. Luiz F. Freitas, presidente da ACIC e a direita pelo Dr.

João Colodel, Prefeito' Municipal. j ,

I

"

AZUL DETERGENTE
.-t

Casa

Seja' um frequentador da B IC

Funciona nos seguintes�horários:-
às quartas feiras: das 19 às 21 horas.

aos sâbadoer das 15 às 17 horas:

Selem�
t/

(ia.
iniciou Campanha de' Venda,s de fim de Ano

Compre agora, PACiANDO MAIS, BARATO
VENDEMOS COM PREÇOS BARATrS,SIMOS:

./

GELADEIRAS ���i�iMP, etc.
G WALLIG - GERAL
az BRASIL - BRASTEMPFogão a

BICICLETA'S ._ Para: Homens, Senhoras e Crianças

Máquinas de Costura
Rádios SEMP

TAPETES PAN EX

_ De Todas as Marcas
a Pilhas de Lanterna

e Luz
JOGOS DE COPA

E COSINHA

EVITE ATROPELOS'DE ÚLTIMA HORA.-
COMPRE JÁ, pelos melhores preços,

à vista ou em suaves prestações "mensais, em

&

Merby Seleme & Cia.
RU,a Paula Pereira, 735 - CANOINHAS -' Fone, 366

Rua Central - TRÊS BARRAS

\
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Instituto de Aposentadoria
Agência em Canoinhas
Aviso às Empresas

Caderneta de Contribuições (CC)
1 - Fíca abolida a emissão de Cadernetas de Contribui

ções para os segurados empregados, devendo as atuais caderne
tas, em poder das emprêsas, ser entregues aos respectivos por
tadores, servindo para comprovação de inscrições e dos descontos
efetuados até esta data.

.

2 - Os recibos e contra-recibos não utilizados deverão
ser cancelados antes da devolução da CC ao empregado.
Novas tnscnções \

3 - Para fins de inscrição dos tarefeiros a domicilio
cumprirá :ao empregador formular ao Instituto (Setor de Bene
ficios), por escrito. pedido de inscrição. do qual deverão constar
os seguintes elementos: nome, nacionalidade. data do nascimento.
número e série da carteira profissional, profissão, atividade que
o empregado exerce ou exercerá na ernprêsa, tipo do contrator etc,

.

4 - Serão considerados antom, ticamente inscritos. os

demais empregados portadores de carteíras profissionais' emitidas
e anotadas regule rmente, reservando-se. porém, o Instituto. o di
reito .de impugnar as insrrtções, mesmo automátIcas, dos segurados
que, .embore portadores de CP, tenham a vinculação empregatícía
contestada pela Fiscalízaçãõ..

5 - A inscrição dos segurados empregadores não sofrerá
alteração no momento, continuando em vigôr as normas atuais.

Recolhimento í '

�

6 - Para efeito de recolhimento das contribuições, será
anexada ao respectivo demonstrativo cópia das fôlhas de paga
mento ou relação nominal, em uma. via, cem os Seguintes elemen
tos: mês e ano a que correspondem as contribuições; nome, código
de matrícula e enderêço da emprêsa; name, número da chapa ou

matricula. número da carteira profissional, valôr da contribuição
e quota de salário família, com referência a cada empregado.

e Pensões dos lndustriários

1 - Em face da Supressão
do uso da-Caderneta de Con
tribuições deve o empregador,
por ocasião do afastamento do.
empregado. seja para

-

requerer I

benefício, seja por término do
vinculo empregatlcíc, bem assim

para efeito de éfeito de habili
tação a auxilio-natalidade e a

bono de permanência em ser

viço, for8ecer-Ihe, em duas vias,
o Atestado -de de Afasta-

Ayiso aos Empregadores e Segurados
na Consolidação das Leis do
Trabalho aprovada pelo Decreto
Lei N. 5.452. de 10.-5- 43 será

igualmente de apréSentação
obrigatória por ocasíão dos

pedidos de benefícios, para fins
de comprovação de inscrição e

de registro dos benefícios re

queridos no Instituto, pelo que
devem os empregadores exigi-la
sempre de seus empregados 8

mantê-la atualizada.

I mento e Contribuições, em

modelo próprio que deverá ser.

requisitado ao I. A. P. 1.. Para
o preenchimento dêsse formu
lário deverão ser observadas as

instruções constantes do verso;

2 - A Carteira Profissional
cuja obrigatoriedade é prevista

3 - Dada a necessidade e o

o valor da Carteira Pro.fissional
para a instrução dos pedidos
de benefício, especialmente no

que concerne à contagem do

tempo de' serviço e à compro
vação - de inscrição. devem os

segurados conservá-la com o

7 - Os formuláríos refertdos no item anterior deverão
ser confeccionados pelas próprias emprêsas ou por estas adquiridas
no comércio especíalizadó.

8' A relação nominal será devolvida no ato do recolhi
mento. devidamente autenticada, devendo ficar arquivada na em

prêsa à disposição da Fiscalização do Instituto.
9 - As emprêsas autorizadas anteriormente pelo Instituto

a efetuar os recolhimentos por listagens,· ficam obrigadns a

�nquadrá-Ias nas presentes disposições.
Informações na agencia.

Moacir José Lemos - Ageate

... ,.

,
Abre suas próprias estradas, Domina, com sua tração' nas
4 rodas, os mais duros .caminhos, E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veícíilos.
Sólido, potente, econômico, o -utilitári� "Jeep" Universal
é instrumento indispensável-no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

1/JEEplll0l- 2 PORTAS

Transporto-8-11assogei-
.

ros, perfeitamente oco'

ill()dado5.Trnçôo em 2 ou
110S 4 rodas e reduzida.

,

UTILITARIO

Basilio Humenhuk

- o veículo mais útil do mundo I

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar da data da compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposição, pa;.
ra que você mesmo experimente ,e ccmprovê suas

vantagens excepcionais.

& Ltda.

"JE�Pill01- 4 PORTAS
Assentos poro 6 pessoas,
4 portos facilitam o eces

so. Tração em'2 I!\i nos
4 rodas e r��uzida.

,.

CANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 -, SANTA CA'T'ARINA

Cia,

1010.1964

maior zêlo e. em seu própri
intenêsse, cuidar de que estejO
sempre' devidsmenta anotada

6

IMPORTANTE - Ao co�.
parecer ao Instítuto para CUida
de seus Interesses deve o segu�
rado apresentar- se sempre, IllU.
nido da Carteira profissional.

VEN'DE-SE
por motivo de
I

mudan(i
,

fina residência de alvena.
ria com 540m2, frente pI
calçamento, em terreno de
25x40 m ou 40x80 m sita
à rua Paula Pereira 976,

I lote de 15x40 a rua PaUla
Pereira.

2 lotes de 2ox40 à rua
Major Vieira.

-,

I lote no bairro do Cajuru,
em Curitiba, com 14x49
em logradouro servido cl
luz e agua.

I
.

Ver e tratar com o proprie-
tário Snr.

Erasmo Jorge Andrade,

Notidas de Papanduva
Esportes

Visitou nesse cidade Dorníj,
go p. p. o valoroso esql.!adrão
de futebol, Metropolitana E. C,
da Capital Paranaense. Acom.
panhou o primeiro e o segundo
quadro e seleta caravana. Dado
o inicio da partida do segundo'
quadro, notou-se que os locais
demonstravam melhor controle
da pelota e completo domínio
de jogo. Após decorrido o tem

po regulamentar registrou-se a
-

vitoria dós' Papanduvenses pela
contagem de 6 tentos aiO Quan.
to, aos titulares o resultado já
foi diverso visto ambos os con

tendores se encontrarem com

as forças equilibradas, notando
se que os visitantes desejavam
8 todo custo a conquista dos
louros da vitoria, o que não

sucedeu, motivado pela fibra
combativa _ dos locais em lutar
com tôdas fôrçus para que os

pontos sorrissem para seu mar

cador. Nos ultírnos momentos
da peleja ambos se empenha
raro com todo o ardor para
conseguir o ponto d� vitór�,
o que não veio, terminando a

luta pela contagem de 2 a 2,

BaHe do Grêmio
Será o mesmo req!izado na

noite de 10 do
-

corrente, rei·,
nando uma invulgar anímacâc
para a mencionada data. Os pre
parativos estão sendo ultimados
com a mais viva demonstração
de grande interesse por parte
da jovem ala. Centenas de con

vites foram enviados as princi
pais sociedades de nOSSAS ,cida·
des visínhas inclusive para Cu
ritiba de onde é quase certa 8

presença do colunista social, Dí
no Almeída que fárá a cober
tura da alegre noitada para
transcrição nos jornais e revis
ta da Capital Paranaense. por
tanto mãos a obra moçada e

pé na tábua.

Hospital São Sebastião
- Esteve em Fiôrianópolis, a

dias passados, o sr Marcos Fis
cher, Presidente do nosso HoS
pital, conseguindo com o ExroO.,
Sr. Governador do _Estado" e

Exmo. Sr. Dr. Secretário da

Saúde, material cirúrgico. e aU'

xílío financeiro para o término
das obras. É desejo dosr, Pre
sidente com a cooíaboração daS

pessôas interessadas 'no assuoto,
a- terminar as mesmas até o

fim do corrente ano. ParabenS
ao sr. Marcos, - pela devotad8
atenção que vem I dispensaodo,
8 tão

�

necessária obra que se faZ
ausente em nosso Município.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O DOUTOR VILSON- VIDAL
ANTUNES. Juiz de Direito da
comarca de Canoinhaa, Estado
de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

----Eaz. saber a todos quanto. o

presente virem, ou dêle conheci
mento tiverem, que por êste .lui
zO e Cartório do Crime correm,
OI têrmos do processo crime em

que é Autora a Justiçe Pública,
por leu Promotor. e rêus Romeu
Silva e João Padilha, êste denun
ciado nal penal do art. 155, §

-

'4°., item I do' Cod. Penal e' o
primeiro no art, 155 do mesmo

Estatuto, E, conetando dOI eutos,
respectivo, encontrar-se o denun
siado JOAO PADILHA', brasilei-
ro, casado apenai pelo religioso
Iilhe de Maroolino Padilha e de
dna. Etelvina Kogge, com instru
ção primária, com 23 ano. de i.

Assembléia Geral Extraordinária �::�i8�0� :�of��!o ddeef;ni::,m:::
, Q

ço de 1962, por meio dêste cita
. Edital de Convocação ao réu. João Padilha, acima qua-

Ficam convidados os senhores acionistas de MADER & lifioado a comparecer perante ea

SJJ:LEME S.A. para se reunirem ezn Assembléia Geral Extraor- te Juizo, no dia 16 de outubro

dioãria a realizar-se no dia 10 (dez) de outubro de ·1964, às 10 próximo entrante, à. /10,00 ho

(dez) horas, na sede social à Rua Eugenio de Souza N. 394, em ral, 'a fim de ler interrogado e

Canoinhas, Santa Catarina, afim de deliberarem sobre a seguinte se ver processar. podendo logo
. após, ou no prazo de trêil dias apre-
-sentar defesa, prévia, bem como

rói de testemunhae que tiver, tu
do na forma e sob ai penal da
lei, pena de revelía. Para que
não alegue ignorância, mandou
paliar o presente que lerá afixado
no local do costume e publicado
na impren.a local. Dado e palia
do nesta cidade de Canoinhes,

�

aOI 25 de setembro de 1964. Eu,
ZBR Silva Esceivão o datilografei
e' subscreví,

Vilson Vida I . Antunes
Juiz de Direito

Tecêlagem Canoinbas S.I:
Assembléia' Geral Extraordinária

EdiJal. de convocação
Pelo, presente ficam convidados os senhores acio

nistas désta sociedade, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de outubro

do corrente ano, ás 10 (déz) horas, na séde social, sito

ã Rua Getúlio Vargas (Prolongamento), nesta cidade de

Canoinhas, para deliberar sôbre o seguinte: _

l'eção
a) Aumento de capital social, proviniente da.cor-

monetária, de acôrdo com a Lei n. 457 de 16/6/1964.
b)Conseqüente' alteração parcial do Fstatuto social;
c) Outros assuntos de interêsse social.

.

Canoínhas, 22 de setembro de 1964.

A DIRETORIA

/Máder e, Seleme
. I
S_A_

.\

.

ORDEM Dp DIA

I - Aumento do Capit81 Social;
I

II - Alteração parcial do Estatuto;
III - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Caooinhas, 10 de setembro de 1964.

Cândido Máder
Diretor Presidente

I

João Abrão Seleme
Diretor Comercial

Subscricão
•

(Somente para

Particular de Acões
•

os que já são acionistas)

,Frigorifico Canoinbas Sociedade Anônima
, "'BICASl"

Aviaa que a. partir dó dia 30 de Agôlto le acham a dispo
lição dOI lenharei acionlstea na' sêde da ASSOCIACAO COMER
CIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS, à Rua Vidal Hemos
�ed. Fôrça e Luz e Agência do Banco loco) ai Ii.tã. .de eubscriçõee
particular _p_ara a integralização do aumento de Capital aprovado pela
AI8embJéia Geral Extraordinária de Acionietes, realizada em 29- de

.

agô!t!l de 196�.
Do valor subscrito deverá ler integralizado no ato da subs

crição dez por cento (10%) em dinheiro e, o rêlltàõte em 2� parce-
la.-menni. de 47% e, uma de 2%. .

E' impresclndivel que o acionista apresente no ato da suba
crição a cautela ou título representativo dai ações de lua proprieda-
de ou OI]! recibo li de pagamentos parcelado••

'
.

> A subaorição poderá ler feita atê o dia 10 de outubro de
1.964 na forma � estabelecida Da Lei' N, 2,627 de 26 de setembro de
1940 ou leia na proporção de 2,5 açõell por uma ação iá poseuidae.

Canoínhas, 29 de agôsto de 1964. -

A Diretoria

Dittert
�

PinttDr. Anor
Médico especialista em

Olhos, ouvidos, nariz e garganta,
comunica que estará consultando no �ospital Santa
Cruz de Canoinhas, novamente, dia �2 e 3 de dezembro.

Horário: 8 às 12 - 13 às .18 horas.

Ix

Edital de,Citação com

o prazo de 15· dias
(Citação de João Padilha)

Ix

Confér� e doo fé.
Data .upra
O Escrivão
Zeno Benedito R. da Silva

«.

Edital de Citação com

. o prazo de 15 dias
(Cilação do' denulciado JDsé Bmontura)
O doutor VILSON VIDAL

ANTUNES, Juiz de Direito da
éomarca de Canoinhaa, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei,
etc.

Ix

Faz saber a todos quantos o

presente virem ou .dêle conheci
mento tivereQl, que por êste Jui
zo e Cart6rio do Crime, cerrem

os têrmós do processo crime que
é Autora a Justiça Pública e réu
JOSÉ BOAVENTURA. conhecido
por VENTURA, brasileiro, soltei
ro, filho de João Boaventura e de
dna. Messias Krau8s, �Iavrador.
residente em Cempininha, distrito
de Três Barras, desta comarca,

atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciado incurso nas

penas do art. 129 do Codigo penal.
E, tendo êste Juizo designado o

dia 17 de novembro próximo vin·
douro, às 16,00 horas para o in-

.

'terrogatório do referido denuncia
do, - por meio deste cita· o a

co'Uparecer perante êste Juizo, na
sala das audiências, no Forum,
no dia e ·hora acima designados, a
fim de ser interrogado e se ver

Inst,ituto de Aposentadoria � Pensões aos Industriár'ios

Aviso às Empresas I�dustriais
A IAPI avisa às emprezas industriais, seus administradores

e sócios ou quotistas que nos têrmos da Lei n. 4.357, de 12/7/64,
têm débitos para com a Instituição. deverão ser liquidados até' o dia
15/10/64 ou confessados para obtenção de parcelamento. sob pena
de ficarem êsses débitos sujeitos a correção monetária de que trata a

lei 'já mencionada e cujos índices para o último trimestre do corrente
ano, já foram fixados pelo Conselho Nacional de Eco.nomia

Comunica, outrossim, que os Empregadores interessados em

obter os favores da lei, poderão procurar o Fiscal/que se encontra
nesta cidade ou encaminhar à' Agência, até o próximo dia 14, reque
rimento manifestando o desejo de confessar' ,a dívida,

Obs.s S6 poderãõ: ser parcelados débitos superiores a Cr$
600 000,00; enquanto que os débitos de valores entre Cr$500.000;OO
e Cr$ 600 000,00, poderão ser pagos em dois pagamentos iguais;
sendo que o 1. pagsmento deverá ser' feito. impreterivelmente, até
o dia 14/10/64 e o. 2. até 14/11/64.

.

"O'TI-CA
Uma para bem servir!especializadaCasa

Oculos, �rmações, Lentes etc.

de todos os tipos, qualidades e preços

Aparelhamento moderno e' serviço especializado

Canoinhas
Canoinhas 'Praça Lsuro Müller, 514 - Santa Catarina

(Anéxo ao. FOTO JOÃO)

L i q u j d a çã 0,

a Casa'Esmalte
; ..

está líquídando a secção de tintas, ferragens e vidraçaria
por preços verdadeiramente baixos.

Prêços Especiais para . �evendedo(es
Aproveitem esta oportunidade

Sodedàde Industrial' � 'Comercia', S!COL S.A. t/ 1
:��;L' A,ssefnbléi.a "-GeràF Extraordinária

I

.

C o 'n:� o C �"ç ,ã Q

Pela 'presente ficam
.

convídados os senhores acio
nistas desta sociedade a comparecerem à assembléia ge
ral extraordinária,. a. se realizar no dia 12' de outubro
próximo; às 14 horas.; na séde, social, à.Rua Getúlio Var

gas 643, nesta cidade, a' fim. de deliberarem sôbre a

seguinte
,PRDEM DO DIA

10. Aumento do capital ,social·
2°. - Alteração parcial dos estatutos sociais.
30: .;_. Outros assuntos de ínterêsse da sociedade.

Canoínhas, 29 de setembro. de 1964.

Arno Court Hoftmann Diretor Presidente 1

- )'

J,/

Máquin�s de Costura,
marC?a� Philips, Grosley,
Oltmpia e Hartenetelo, Os

melhores
. preços da praça.
'1\'

Casa SantaTerezinba
/

Rua Getúllo Vargas s/n

, processar, podendo logo após,' ou
no prézo de três (3) dias apre.
sentar defesa prévia. bem como

r61 de testemunhas que tiver,
tudo na forma e sob ai penas da
lei. pena de revelia. Para que não
alegue ignorancia, mandou passar
o presente que será afIxado no

local do costume e publicado na

imprensa local. Dado e. passado
nesta cidade de Canoinbas, aos

21 de setembro de 1964. Eu,
Zeno Benedito Ribeiro ,da Silva,
EacrivRo.. o datilografei e subscrevi.
Vilson Vidal Antunes - Juiz de Direito
Confere e dou fé.
Data supra \,

leno Benedito R. da Silva - Escrivão

TÔNICO CAP·ILAR POR EX(ELf}��==oU

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
-INFla'MaCOES,
C O C E I R a s,
F � I fi R A S.
�SP!MnIS, ue .

._..,.....,....-�
____--.--_....",.,----ílilii"�...... '«....., II; N+!.�
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SEMANAANIVERSARIANTES DA
ANIVERSARIAM· SE

Hoie: a sra. dona Silvia
esp.<do sr. Ladislau Stasco
oian; os srs.: Iahvr Lessak,
Waldemar Carlos Stange,
Pedro Tchaika, Sebastião
Orein Costa, Antonio Maron
Becü e Aluizio Marcinichen
res. em Lajes; as meninas:
Etaine filha do sr. Roberto
Br andes e Evani filha do sr.

Vicente Nouak. res. em Salto
diAgua Verde; à garota Cla
rice de Fdtima filha do sr.
Alberto Wafdenski.

Amanhã: a sra. dona Alma
est» do sr. Hugo Brauhardt;
(J srta. Vera Lúcia Stulzer; o
jovem Ari Kohler; a menina
Rosalva filha do sr. Pedro
Alves Vieira.

Werena Voigt, Ingridt Siems
e Dolores Hoffmann res. em.

[oinoille; os [ooens: Lindolio
Zimmer e Jair Koehler.
Dia 15: as sras, donas:

Linda esp. do sr. Nilton
Ziemann e Ilda esp. do sr.

Afonso Grosskopt; os srs.:
Celso Kohle« Pereira e Jaime
Bishop; os 'jovens: Ivozio
Luiz Androczeoecz e Pedro
Odival Spitzner.
Dia 16: a· sra. 'dona Ana

esp, I do 31". Afonso Engel; os
S1's.; Evaldo Brand, Alfredo
Sorg, Vitor Burziaki, Ari C.
Pereira e Max Wachtel filho;
0- jooem Celso Glinski; os

meninos: José Lourival filho
do sr'. Carlos Dolla e Osmar
Juscelino filho do sr. Antonio
Rodrigues; a garota Iêosan
gelg, filha do sr. Guilherme
J. A. de Souza.

Dia 12: exma. vva. sra.
dona Zelina Ferreira Soares;
os srs.: Maximiliano Watzko
e' José Furtado de Mello; a
srtã. Anete' Tomporoski; os

jovens: [oel Rogério Purtaâo
res.. em Florianópolis e Ri.
cardo Antonio Costa res: em
Xanxeré; o garoto Osmar
filho do sr. Dr. Anuar Seleme. E N L' A

.

C E
. Dia 13: as sras. âonae: Em Paula Pereira, unem-se
Irene esp. do sr:' Dr. Celso hoje pelos lapas matrimonias
Rouen e Emília esp. do sr, a' Srta. Estetania filha do
Oswaldo Voigt; os srs.: João casal Sr. Antonio-Dona Olga
Reinert, Oldemar Mussr e Padewski com o jovem Izi
[osé A. Pereira Sobrinho; a doro-filho do casal Sr. Fran»
sita. Geni Maria Silva. cisco-Dona- Paulina Gluti-

koski.Dia 14: os srs.: Silvino <,

ruck, Atonso Knopp e Nery Aos noivos e seus familia ..

Cordeiro; as srtas.: Regina "res nossos sinceros cumpri.
Coeli Schramm, -. Lindamir mentos.

A todos os aniversariantes.
.éste semanário envia seus

sinceros votos de muitas
felicidades.

Club Canoinhense
Recebemos e agradecemo. o seguinte oficio:

Ap Jornal "Correio do Norte"
Presadõ Senhor Diretor."

Cumpro o dever de partíoiper.Ihea que em Allembléia Gera]
.

Ordinária realizada em 29 de Agolto p. pdo. foi eleita a nova Di·
retoria delta Sociedade que regerá leuI dell.tinol para o período 1964
e 1965, e que 6í:tá 811i� conltituida:

p,rellidente: Benedito Terezio de Carvalllo Neto
Vice Preiiidente: Oldemar Muni
1. Secretario: Moacyr de Paula e Silva
2. Secretario: Wallace dOI Anjol Borba
1. Tellloureiro: Gabriel Seleme Neto
2. Te.oureiro: Nery Conçalvel
Orador: João Saleme
Bibliotecário: Ruy Seleme
ConlUltor Ju�ídico: Dr. Saulo Carvalho
Gonielho Filcal: - Dr. DIValdo Segundo de Oliveira, Orlando Ollen e

. Pedro Merhy Sêleme.
DeparÍl'lmento Social.: Ary Paulo Wie,e e Mário A. Ferraresi.

Sendo o que cumpria informar ga oportunidade, aproveito o

ensejo parê exprenar.lhes sinceros agradecimento. pelo apoio .emple
démenotrado" a eata Sociedade, apresentando cordiais .audações,

� Moacyr de Paula e Silva � Secretário

Como anunciemos, o Cél.
Silvio Pinto da Luz, Presidente
do Instituto Nacional do Pinho,
ecompanhado do Dep. Celso
Ivan da Costa e do Delegado
da autarquia, Darci Pereira, es
teve sábado em nosa cidade.
'j

x x x

Afim de particip�J"em �a ho
menagem prestada ao Presidente
do INP., .esriveram sabado em

nossa cidade, os industriais AI
tavir Zaniolo e Francisco Fer
nandes Luiz, aquele da diretoria
do Sindicato . dos Madeireiros
do Paraná.

x x x

O'Promotor Publico de nos

sa comarca, dr. Zsnon Maltchí
tzki, esteve sexta feira. di� 2,
em Lages, donde retornou no

mesmo dia.
x x x

Nóvamente, seguiu para os

Estados Unidos, dia 30, com re

torno previsto para o dia 15, o

Dep. Arolde Carvalho.
x x. x

O Presidente da República,
Marechal Humberto Alencar

. Castelo Branco, vem de enviar

mensagem ii Câmara
.

dos . De

putados, objetivando a função
de Vereador como relevante e,

por isso, gratuita.
-x x x

Amanhã, no Pavilhão São
Cristóvão, festa religiosa em be
nefício das Santas Missões, a

. cargo das Irmãzinhas do 'Orfa·
nato Santa Inês e domingo; dia
18, na Colina histórica de Santa

.Cruz, grande festa popular em

benefício da. nova Igreja a ser

ali construida e que terá o no

me de Nossa Senhora de Fá
tima.

x x - x

Muitas e novas construções
na cidade, entre as quais desta
camos as dos sra José Tokars
ki, Casa Erlita, Abrão Mussi,
Orlando Olsen e João Vicente·
de Souza.

x x x

Hoje, em Papanduva, ó espe
rado baile do Gremio Esporti
vo Social Primavera, com a

provãvel presença do cronista
social, Dino de Almeida, filho
do nosso amigo Esmeraldino de
Almeida.

x " x

O contabilista, sr. Moacyr de
Paula e Silva, é o novo Presi
dente do Gremio XV de Julho

- eleito -

que foi por e:&_pressiva
votação.

x x x

O Governo Federal acaba de
conceder vultuoso emprestimo
ao Estado de S�nta Catarina,
na soma de dois bilhões de
cruzeiros,- destinados a rodovias.
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Encontra-se em nossa cidade,
procedente de São Paulo, o sr.

Antonio de Andrade.
x x ]C

Esteve em nossa cidade, quin
ta feira última, afim de passar
o aniversàrio de seu neto, o sr.

Carlos Schramm, que se fez a.

companhar de sua exma. esposa

I
Dna. Maria da Luz Rauen
Schramm.

x x x

Estiveram em Canomhas,
quinta feira, o medico conter

râneo, dr. Celso Octavio Rauen
e o causídíco, dr. Roberto Ma
chado, residentes em Xanxerê.

x x x

Teremos, a partir de hoje,
todos os sábadc s e domingos,

na Sociedade Beneficente Ope
rárra, churrascada completa, aos
sábados- a

_ especialidade será ,

costelada.
x x x

Ainda no mundo do boliche,
�-vem de ser acertado um tnte.:
ressente jogo entre a seleção
da cidade e outra do Thalia de
Cuntiba. Os canoinhenses estão
treinando com afinco, afim de
fazerem boa figura contra os

parensenses.
E falando em esporte, foi seno

sacíonal o jogo de domingo ul.
timo, entre o Santa Cruz e o

Clube Atlético Paranaense.· A.
pós 90 minutos de grande em

penho, registrou-se o empate
de O a O.

(continuá em página interna)

'A _ ,

Cine Teatro Vera Cruz ti

A P R E SE N TA:
HOJE - á. 20";00 hora. - impróprio até 14 ano.

- \

AONDE VAO NOSSOS FILrlOS
Uma história, verdadeira, comovente e cheia de realidade.

J DOMINGO - ã. 13,30 horas _:_ censure livre

Aonde Vão Nos-sos' Filhos
DOMINGO - à. 16 hora. - Cleillura livre

DOMINGO aa 19,00 hOfa..
ati 14 ano.-

a. 21,00 hora.
- rmpr,

OS SETE GLAO'IADORES
com Richard Harrison, Loredana Nusciak, .Joseph Marco

e Livio Lorenzon.
.

Valentia, arrojo, aparato cênico, atlé\as de verdade .. ·
tudo isso se junta em "Os Sete Gladiadores".

Em Cinemascope e East·Mancolor.

2a. Feira - à. 20,00 horaa - REPRISE - 14 ano.

3a. e 4a. Feira - à. 20,00 horaa - 'imp. até 14 anoa

a HOMEM QUE LUTA SÓ
com Randolfp Scott, Karen Ste,ele e �ames Best.

-----

50. e 6�. Fei�a - à. 20,00 horaa - imp. até 14 anol

FESTiM DIABÓLICO
com James Stewart, John Dan, Ferley Granger

e Joan Chanâler.
Puro Hitchcock! Um filme que jã figura na antológia das
obras primas de suspense I 'Festim diabólico, a história de

um crime perfeito,_ ou quase.,. "

-
\ /

'ti
\7ocê precisa conhecer" a

Sofá-cama GOMEZ

Com

A partir do dia· 20 dêste

ascaridalosa,
de luxo da

oferta de lançamento
CAS'A . FlS(�HER.

do

"

voce
,

passara. horas gostosas.
,..

mes; preços especiais e
.

condições sensaCicOntlfs.,
'

Aguarde' mais um pouco e você và,i ganh�r muito

CASA FISCHER pertinho do viaduto

\
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