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h, " ,:. C�r�a.de Jr�s detenas de. empreendicnientós i�corpo�at:.se.ã.o ás 'J;éaliza
..

çôes que,� atuaL·G,qr�'f.nQ-vem0çli��torn au\�en serniriando pelo territóri,o de Sarrta Catacinaç numa eloqüente demonstração desua capacidade te tif'Õ�t'·' .

A 31 de jan�iro próximo vai serão o
...
portqpamente divulgados, (os''Jrê�,'últimos na cidade
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ranscorrer o n v rsarlO a destacamos a seguinte. brilhante .
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-I) Pôsto Agro-pecúário d� S
,

i�cunda gestão dó' sr.' Iríneu' série de inaugurações; '�,6) Ponte sôbre o rio São Lud- . 1);,Pôstó de Saúde da cidade" , Bento-do SuP ,
< i�,t,,,,, ':;: �

Bornhausen à testa do Govêrno gero�'" de Campos Novos.' '. :"" .,. ... '�"·.r �� '"

de
.

Santa Catarina. .

Si
'. . .2) p.on�é Çi�: �iniento, '�rm.�dÓ' \1

" . ", '.'
.

" DIA 9, DE JANEIRO D!�\ 16 DE' JANEIRO '2)'Edifício 'da"['Deleg�çia -d� (.sôl:>re Ó :ri� çariorIí�as'.;,:'A 1li1.

Como aconteceu nos anos an- ,) Grupo escolar e Auditório 1) 'Grupo escolar da 'Vila de ,PolíCia, de 'Concordiá ..i, 3) p
A

.Ó
, ". 'r,

teriores, quando essa data foi da cldade Ide, Tijucas osto de, Saúde da ç�çiade
festivamente comemorada com. a Guabirub�}o Norte ar Ponte de" cimento armado '.' de!Mafra "

.

'�",' '���
r

. 2) Pôsto derSáúde da cidade) I d B d õbre o río M
, '

inauguração de vários e impor- 2· Grupo esco ar
,
a arra o so te o rio Marombas

'tp·(:de'Camboriu Rio Ce�o
.

e

, '/' ·h·'. .". 'L,
�

tantes melhoramentos, díssemí- .. ,.
..,

�, DIA ',.23 DE 'JANEIRO
I
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. 3(Edifício da Coletoria Esta- � .

nados pe os mumcipios o 10 e- 3) Ponte de cimento armado
., 1) Grupo escolar 'do ba,i'rro de,rior do Estado, tàmbém êste a-

.

dual
.

- "soAbre' o r1'0 Brusque na
.

•
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-., Copacabana, na cidade"de
no será o aníversárío'do Govêr- 4) Grupo escolar.da Barra do cidade do' mesmo nome

no Irineu Bornhausen grande- Rio
.

" .•.. f' ., .

,"' Lages e, '

"

4) Lançamento da pedra fün- .

mente assinalado. pera inaugura- ) G d b ld
.. damental do Pôstovde Saúde 2) Pôsto de Saúde da cida'dé

- d int ês de j
. 5 . :rupo escolar o arra, a e . '.

çao,
.

uran e o mes_ e Janelro, 'd N tes
'

(ToAdas_,'no'· município defsrusque) do Rio do' Sul'
.

de cêrca de três desenas 'de 0- ,

e avegan e� r,' "-

bras públícàã estaduais, espalha
das pelos mais' .longínquos re

eantos da terra:' barÍ'Íga-vérde,'
numa demonstração; mais que. <

evidente, do hiterêsse que nu
tre o governador Irineu Bor
nhausen pela solução dos' pro
blemas que dizem respeito 'ás
nossas produções do int�rior.
Além de outras comemorações

destinadas a marcara passagem
de mais um aniversário 'dêsse
t�cundo e notável govêrno, quê ,

�,udo. tem feito pelo engrandeci
mente de nossa terra e. pela
'prosperidade dos seus filhos, que

c,';. 5t ;��ifíc!o� d� .p�leg,aci�.,.�e��
,

' gíênal d� policUh d�c.J010-
.

,

:vile' -
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§)_�Ac�ésçin;l(n�� M�i�J!l��q�qe, �

. ''Darcy V�rgasí:<p� Jº�fwile iI
','

" '�",')
,

<
• /"DIA :10;:DE,J�N�.BO' 't�
<.\ ""'1),,:�ôsto d,�" Sà*��� 4.. çidadei�

, de' qqara�ii:im ,

.

.

'

,

'-�' �
.

... ;:;','-

2) Grupo êsêõlarida 'mesma,
.

cidade
.

, , ,

.-Caneinhas

CAIXA POSTAL, 2 ,FONE, 128. ÇIROULA AOS SABApqS

3) Grupo escolar de Itoupava::'
Seca, em .. Blumenau ' ".:

4) Grupo· escolar de Sidero-

rilo�i�31 DE J�NÉIRO' '''''.
, '

,'"

1) Maternidade Carmelía, Du':: .

tia, em Florianópolis
< . <

2) Lançamento da pedra Í'l,lh-
"

dámental do Instítuto-'de
,

'Educação, de ·FloI'ianópÓlfs·�"'",. �"",,f. s�r ;J;.

;-,Topicos L'Ci tad inos.

por Tim Thym
'Depojs dessa semana em que

. A Falta'de',
. repulsa do povo de no's:;;a cidad:)�

Papa� ;Noel nQ� distraíu a aten- Energia Eletric,a Aqui. fica a 'palavra aos didgen- .,;:1
ção do. qúe vem ". acontécendo, Çom ufi). pouco de' bôa von"7

tes da .Canoinhás Força e- LuZ:'1'f'li'"
politicamente," por êsse Br-asil tade dos industriais e gQvernal)�' 'governantes e iqÇlustriais.' Não
engraçado �.e caro, pudemos, afi- te�do'municipio, �onjugados aos podemO's ficar inertes diante de"C.'
nal,: lImpos

.

de preQcupações e esforços dos dirige.ntes, da.' Ca- uma. ,situação ,que .... dia, ,�_a:", di'â'"
lisos de dinheiro, volver ao�que noinh_as Força e Luz S/A pode- agrava-se mais. Ou tomamos. a »'

". interessa �" a sucessão.' .

I
.

bl ihicüi'tiva ou
� vereinós a derro�"+

""Reu"'niu-se maI's' um'
,_

à' vez famí.lia brásileira para
rIamos .' so UC,lonar o pro ema .

'�. a. A iIJ?pressão 'que se: tem é 'da 'falta de
.

energi� eletrica,à cada de, nossas industrias. Iriná':. "

'celebrar o_nascjmento de Jesus Cristo. E, com particular que o seu Juscelino, apesar de no$sa cidade.'CoglO? Muitos per- nemo-nos't+á luta. pêia emanei-e"
, esple:pdor, nos 'lares de Santa Catarina, acenderam-se as não aliviar o. fogo e o bombar- gt.int�.rão:É facil a resposta. Se-. pação de Canoinhas dando'-lhé

'luzes do Natal, iluminando ,.a orla ,de nossas ruas e as deio,'y�m perdendo terreno,.dia gundo ,fontes dignas de credito,; energia eletrica em abundancia,
, ..

.

-

a dl'a/
� "'..

b d' t" d C "e aS:.im um dia podere'm,.os ado-estradás de nosso càmpo. :
-

'A' • . • .'. - sou e-se que a lre OrIa a a- "

. O ca�ioca já o apelidou d'e...
.

noinhas Força. c! Luz está estu- ter o slogam da dçlade,p&ulista
Movido pelo' salutÇl.r 'impulso dos. que acreditam qUE;! Comecheque. Nã

..

o sei pon;Iue. dando as pussibilidades de ins- de Araçatuba. cbniH�<;á .Araça:.. ;:
o mundo 'rP.elhor, por que. anseiam 0$ povos, só� pode ser 'E o PSD, partido engraçado, talar turbinas a vapor. Assim" tuba (Canoinhas) e instale sua

construidp àos pés do Salvador � sobre o, sólido 'alicerce ameaçá a nação, novamente, com suptiÍta a deficiencia do forne- industria. Energia .. Eletrfêá em"�

• de famílias cristãs, vim ao Distrito Federal para que uma o Dutra.
.

. ciJ:nento da" Emprêsul,. e mais abundancia.
'

f '1' \' d' d f
/'

dA f' d
'i

N.e·reu,' 'que': fa.z a côrte,'" �de' tarde, talvez':nem dependesse de
A V Ih'

.

A N'
'o� "'>

',', amhia P?,. esse ..

e
..

star re\,u.ni a. nas' estas este''7}_.,ln e ano. Je�.ceiros para abastecHnento de no e· () -'- no OVO"
. jeito insistente e gômatábicó; à'�' É

.

.
' '.. . ". Possam, .. ; portanto, a êsse partiçular esplendor ,do Udenilda, parece que avança

energia. .., uma, solução viav�l, Cada ano que passa nos dei-

; tiatal "Catarinense� fruto do -fe1!iz e ,harmonioso encontro pouco nas simpatias ,dos pró- :�:�2��;::�r�b��a��1::n::c:�:�; ::u��e�u�:;ér���::c���:;i�:�>
(le tradiçõ�$ ,de povos éminentementé ilustres, correspon- prios correligionários� , dé i materiál. No entanto a 16 Cada ano que inicia-se' nós traz

'�erh cada/ v�i "lilais, às condições' síng41çu:es ,de.. bem estar,' ,Ontem, todavia, su.as ânsias Kilometros, em Três Barras te- um mundo de ésperap.ças, �uí;;,'"
., • en.cQntraram,· af,inal,' maior re- .. .)\')

e,', ,equilíbrio social e. econôm.ico,· que destacam o ne>sSf)
, mos o fio da meada. A Lumber ,meras, ilu.sões, castelos'constru,,: ",,,.

. ceptividade no PSD... .J' •

'd'
' .

....,.'s.tado·' entre ,as' unidades. da Fo;>derá"ão�- .' . comp,anhia incorporada, atua1-
.

1 os n.o , ..
ar e nú?ca' ch,ega..m, (:1"",�, '.'"'

"" .;t r '
' Seu 'nome saiU do oíyido.'" emente sob a'jurisdição do Mi- matenalIzar-se'. Nos trazem: um �

·

.

Para a' consecução dêsse Jideal, desejo-o, reafirmar É que, ,na·, renovaçãO da "ga
..rrls��rio da Guerra, possue 3 cal- mundo de poesia, 'um futuro quêf:;

trêste mo:rp.eJ).to., O vosso Governador" não. poupará a sua secção de-,.São José, localizada :",deha� a; ;vapor;com capacidadesl -se nos, depara riso�q_o, . um S. ,_ ,

bôa vontade. � O'S seus esforços, como '0:vem .-fazendo todo em Barreiros, e que se Tealizou ,.:se . 1.500. 800, e 600. H. P; ,r.es-, �ho d� ouro, que ao 'findar-s

êsse tempo '-em'que, sob os seus ombr0s,; pesa o mandato
no. domingo último"sendo E>n�effi' ".pectivaJnentê;·�e corfseguissemos· . ó aao que. pririCipia.está'aesfeito.

·

lh'-'
�;/

d' 1 d
apurada, o il1,ls1re e _austerQ'pre__A, do Ministeriq.da Guerra uma,Ii-r> ',,�'todos o� ��.forç��J,cOniug�dô,s...

"

.. tJi·que
.

e outorgastes, na lutq quoti iana pe o progresso e sidente da Câmara, ·dos ':Qeputa-' ; cença para a lutilização das'ccal- ',.' u �..

· ....

t
.. '. . ,

h
�

t
'

. . em rea_lizar" aquilo 'que � m.ais ".Jff;n;ossa erra; progresso que < e, na- ora grave- que a raves- dos teve um�voto p,a;ra ... verea-, :;déir&s,·· podia�.se comprar ge·ra- d
" .

.-

, esejamos, sef9pre,e:g�ontra'rall:l
�am o mundo e o �rasil, a cor;:tdição :p�c-:e'ssária do es�a..,· dor_. Não ·valeu o.,yoto, mas) con-:, dores para serem adaptados as �

obstaculo�
-

qlle n&o'pu,deram sef
,.,�elecimento de uma ordem de J-tlstiça, cuja obra é a vel'-

. .venh�mos",::deve: 't,er .. ,contaâo,. a� ·�caldeiras. O uniCo problema é. superados. Terá sicl?:·vã;%..ést�
�.ad.el·ra P;:i2;.

. .. inteJ.i.ção,.do" ,colll"eligionário.,:... , >assegurar a liberação Çlas caldei- I t d
"

� �..,
'.. .. ,oU a erh'pr�fur�:,' ª'meta nu

.

.

Na meSIl'!ai'.réil0v�çãô
..

anotei Jas e comprar os geradóres' a ca almejada. Nãd; mil v�zes"nã
r Com êste propósito, desejo, de coração, cheguem episódio' deprimente."; Um {dês- :'sererrí adaptados. "A Canotriha� Este-�, o' fator que move o 'mun-,

,_

a0s meus conterrâneqs, "de tod6s os" recantos' e 'de "-tôdas " ses patifes,que·'se. alistam eiei-:' .,Força e Luz possue a linha a do, sempre 'idealizar, ,construir,
. �s cl�sses, os me\ls votos de prósper� e feliz Ariô.t'Nevp;, ·to!, 'p�ra,me�cadej�r' �"vot? ar-". �,TrêsBarras que s?ment�,.geve�á 'realÍzai. É uma Illetaqge,'h_unc

�

• o"
.

i
j�"," ''-'

, 'ran.J0t:l�manelra SUl generIs 'de ser reforc;.ada. As mstalaçoes sao.. ch�gaI:Qos*,a atingir",porq_:u� nun
" ", vende-lo� ,<.

'. ": minimas. E já que a Canoinhas ca�saeiamos a nossa ambição e

UO5'PIT'A l"
"

..

5A'';'N T"�"'A"� , I:- n j IZ' ,w-
..

s6'vótaria cbm quem lhe com-\._
. Força e Luz marcha ��âra a Jns,:, em cada vêz", mais produ"

f7J " ,', ..... ,.:: .".,", "

: \"""'(;;..Ii\' � pnise um cuiiÓ"p,or,,,Cr$ 200,00", talaçãode turbin,a:s�.v�pôr,não edificar. Nunca está-satisfeit

..

. ,- ," Não' a�:h:9l.!: .• f��gu.êz, ppr isso � v.��o razão de-não Plàctlrar q-'
�

<> nosso "eu;; jamais" o "ést
,,-
i; �.,.:' A;semb'leja" Geral êrdinária' não 'votoué " tl�,; #

i .

'

.

',' t�lza�-�e de element�� q�e .es- . Sempre ,pedindo mais e. tIl
).� -�' '. '>,c

."
_

�.
'

..;:- �<l ,� ·.:�,�ao ",f:l:��Il1_arge�;4 dand� �preJUlSOS
.

'?_-rfão são esperanças' qué>�:�fen
. "D.e'ordE:m do"."Snr."Pres.idente e em conf;rmid.ade <;_om os' O.r...;.:Tãaa.. S.�.1.1.·; •.. 'i,.a'ak...,.'i.. rou.ra." a·pmaq, qu�ndo podIam bEne- '

- - 't·· &"""
• ....

• _

;Ç
,"�" '

.. ",__. 'ficRlr,?-1gl,lnS filÍl'b.ares'd... e opera-; .c,e.,m, ,na� s?,o .me as . qu�, n
e$tatutp's' sociais, çon\rido os s,enhores,associado!> p�ra a assembJéia . "Co'rr�io do"No�te'" dest� nu.� rios di,nóssàcídãde, c'ómb,abl'i';'� Jp�am, .fltmg1das .. É;i''-O çl���J.oGeral órdinária a se realizar .em datâ·!',de 16 de Ja'neiro corrente, 'mefô!,�I!l'"djal}te,--::jpãs'sa, a';"receber carppo ,:para � instalaçã.o:.,..d#no;;. sem�r� querer_ rElahzli.� maIS �u.�
no e·âifício. do ,Hosl)ital, pei�'s J4 horaS';'afirridê" resõly�rem sol?_re C�ltlbo,ráção dó' D�. �Ta.dash.i Tã-, "

...Y�S in.d.. �strias. ,.N,.ãQ;}tEr.e...�.Q•..
· que d.ese�amo�".. no W.omento que. JuI:-

• se'g'u.inte ordem' do d. ia: :;;
.. ),

",:. /1}.'" ,>' ',""- ""

•.
' '�

.•

'" ': ,": ."

kl r E h A ,'.. -
, aamos ter parado E o rItmo da

EI • 'L 'd C":" . :.' 'd 'C" t'
'_-

t;
, .""', ;fd,,' "df t', C�r6. �.·dO" ��:�() el�e iM��t�omdo�" ��m:e�fo°��a:�!:aP.:;��deengdfe'�l·nxdeem- �i4a'"pUlsanQ� Vib?âh.-.t�;�m n()s

e.lça.o. a:- o.IPIS�aO e... .on as,. p
..

or!!, er�lno
..

e ·�an a. c;l. C 'E
' . -

S'
, .

t" " ";"" •.
,

• .', ,,; .... v.' ��P2' xpf:'ritIl��t��1 . �o Trig:o" de estudar, a q�e�tão' ,aqui "for:" .' S?S cp:aç�es.". o qs l?��, �s e:s
..

'�NOTA':; Não" hilvepdo ';Cinúme�� legal n�'.,hor� d�si'gnada,' a �ê�dlad�) c.trn Marc.lho p,las.
.

ri'iuHída. Se fosseIl). "derro'tados tao satls!eltos. com o dIa ,g�,"ho
assembleia funciónará: 30 ,minu.tos mais' ta'ide, êQm:;.qualqtler nú� "�O;D ..,,�Tàd8l<,hi ;,a'pe�.ar do pouco nos' s�us esforços estàrão ,:'com a

j, � �st:sl;m,�o Iylvem, veget�m
. lJlero de pr�}sentes;. . �r ."

.:.;

,

,-;. .

,

."

"': : ,';; "

'i ,";o:',,:"'�
�

temp.ú que el;tá eutré:ilós, já pres-. consciência tr�,nqu.ila. '.Se for�m sOI!,lbr� de ,aryores }:rondo,s
.

,,'Canoíiihas, ,2 de Janeiro de� 1955}'; ,,';'''' }ou ,��l�'XlllltP8 'serv).çó8 'ª ,,008S8 la- .' vitoriosos receberãd < o preito"de ,prog,�Jl'��s. �stes nª,q ��m. "

"','�>;.; � �.'
.

.. .�. \ '. g,'.0,t:i<·' ; 'vo!Jrl'!•.. p,·ifjcip81IJ1eJl�_I!'1:,�,:.cultura� gr8:tidão q� t()da umaeomuna.. sacl�.!.'nao tem,pre��n*I'!··�n
Rolf Walter.,- SecretãrJo. .

>
. ,:do tomate.. ;,,�;: � , :'.; Se :não ,!lgi.rem só�,mer:cerão a

.

(C0flrlue��jl;\1!ti}1la pá��a)

··Pàlavras dó Governador Irineu
.� ..

TI M- T�I·M

çatarinenses,

� �
�.

,(, Borilhàusen" a6s catarinenses
(

-
� �

r
na ,pássçigem do ano
-/ '

• -.-:-
• ':'; ••"f-� ·.i,;., i-· X

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ CORREiO DO NORTE 8-'1-1955

r:1Wi\�-6-e-n-fi-o-r-e-s-ÇJ_-s-s':in�a-n-te"s_--'-
�<

Solicitamo» á todos os assinantes em airazo, a fineza de

m 1 regutarezarem as suas assinaturas, diretamente aqui tia ger2ncia ou
'

,[I -com 'MUO.r agenfe.r credenciados,
.

Embora o preço do papel tenha triplicado de oalôr, ainda
maniemos o preço de Cr$50,OO (Gincoenta Cruzeiros] por ano, ou seja

I: 52 jornai.r. O nosso esforço em manter o jornal em circulação sema

nalmente, prende-se e disso nos ufanamos, no apâio e bôa vontade,
moral e material de todos, indi.rtinta'mente.

�

Pela atenção que 'sempre nos dispensaram agradece
A GERÊNCIA

, .; Assoda�ão pró (iinasio "de (anoinhas
Edital

Para cumprimento do parágrafo umco do artigo 70 dos
Estatutos Sociais, convoco os senhores associados para a

cr • .

ASSEMBLÉIA GERAL' .

a se realizar no dia 16 de janeiro próximo entrante,
às 11 horas, no Salão. « Cristo Rei» désta cidade; á rua

12 de Setembro.
.

.

ORDEM DO DIA

Eleição da nova diretoria.
Contando com o comparecimento de todos os se

nhores interessados,agradece.
Canoinhas, 20 de dezembro de 1954.

João Seleme - Presidente.

S�,ia
.

economico
..

. fazendo suas compras. na

Casa Erlila

Lenha
Precisa de lenha? Encomende

pelo FONE 153, entrega a do
micilio. Deposito:
Rua Marechal Deodoro 1153

.
�

Izidorio de Mattos Ribas

(hacara Santa Lucia
(Colonia Tigre')
Três Barras

Precisa-se de . uma' famí
lia idonêa e com conheci
mentos adiantados sobre agri-.
cultura, preferencia de ori

gem alemã ou italiana.

Cartas para essa redação
dando preterições de orde
nado etc. Ix

LIN6EBIE ETAM'
de fama múndial
distribuidor exclusivo

Casa ·Erlita

Procure no seu fornecedor
o sabão P inceze, Lygia,

Borax ou Tupy
� Um produto bom,

especisl e csnolnhense I

.
- Bilancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Julho de 1954

Prefeitura Municipal de (anoinhas
Aviso

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público
que, durante' o corrente mês de JANEIRO, se procede'
nésta Tesouraria e nas Intendências de Três Barras, Ma
jor Vieira, Paula Pereira e Felipe Schmidt, a cobrança
dos ssguintes Impostos e Taxas:

"

Impôsto de Licença (Continuação para o' Comér-
cio e I�dústria 10. Trimestre;

Impôsto sobre Indústrias e profissões 1°. Trimestre;
�

Taxa de Fiscaljeaçâo e Serviços Diversos 10. Tnirnestrej
No Mês de Fevereiro a cobrança será acrescida

da multa de 100/0 e nos meses seguinte 200/0,
Canoinhas, Janeiro. de 1954

Clemente Pieczarka - Tesoureiro

Ve�de-se OU. Aluga-se IUma casa de Alvenana e com 2 datas
á rua Barão do Rio Branco

I ..

Ver e tratar com ALFREDO GARCINDO

SINISTRO PAGO
rTem' bom gosto?

Tome Café S. Tereza

PREFEITURA MUNiCIPAL DE (ANOINHAS

I, de CR$ 103.900,00 .

RECEB! da ClA. UNIÃO de SEGUROS, por
intermedio de seu agente Snr. Guilherme Loeffler a

importancia de Cr$ 103.900,00, (cento e tres mil no
vecentos cruzeiros), referente ao seguro do meu bar

baquá que incendiou-se em 21 de Setembro do cor

rente ano, �

Venho de público esternar a conceituada Cia.
e seu incansavel agente a presteza e atenção com

que solucionaram este caso, dando mostras de seu

alto tirocínio, em matéria de sinistros.

Canoinhas,. dezembro de 1954

ASS: JOSÉ FRANZ 2x

Propriedade á Venda
Vende-se por motivo de

mudança, uma propriedade
em Lageado Liso, distrito de
Major Vieira, contendo, casa

. de moradia, paiol, galpões,
quintais, etc. Uma inverna
da com 14 alqueres de terras
com boas aguadas, cercada
com arame farpado.

.

Y_er . e tratar com o
� sr,

.Clemente Pieczarka. 1x

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na
' Càsa Erlita

Delegacia Auxiliar de Polícia
AVISO

o Sub-Teu. Delegado Espe
cial de Policia, deste Municipio,
avisa aos condutores e proprie
tários de veicvlos em geral, que
de acordo com o art. 6°. do Co

digo Nacional de Trânsito é ex

pressamente proibido: Parar con
tra mão, parar nas esquinas e

crusamentos, fazer voltas no

meio da rua. dirigir sem. estar
habilitado, entregar a direção.
de veículo a menor de 18 anos,
oarar afastado 'do meio fio, di
�igir com excesso de velocidade.

Os infratores ficarão sujeitos
a multas e outras penalidades
de acordo com o. art. 120 do
citado Código.
A velocidade maxima dentro'

do perímetro urbano fica límí
tada em 40 km. horários.

Oportunamente ésta Delega
cia publicará uma portaria com

a tabela de multas correspon
dentes as diversas infrações do
Trânsito.

Canoínhas, 31 de Dezembro.
de 1954.

JOSÉ FERNANDES GUEDES
Deleg. Esp. de Polícia

Código
TITULOS

DESPES.,<\. ORÇAMENTARIA
Local

\<

I IAnterior Do- mês Total

8 142 Combustível para veiculas em serviço na cidade f' vilas 155,00. 155,00
'8 2 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE-RODOVIAS �

Departamento Municipal de Estradas deR odagem
.8 20 Pessoal fixo
8 201

. Diretor do D. M, E. R. - Padrão Z 12.500,00 5,000,00 17.500.,00
I' 202 Escrituraria do D. M. E. R. - Padrão S 9.500,00 3.800,00 ]3.300,00
8 203 Diretor da Secção de Máquinas - Padrão Z 12.500,00 5.000,00 17.500,00
S 20" Dois Operadores' de Maquinas - Padrão F 5.947,00 800,00 6.747,00
8 205 Fiscal - Padrão S
8 20 <O Dois Fiscais - Padrão R 21.180,00 3.600,00 24.780,00
8 201 Três Motortstas. - Ref. XI 17.967,00 4.400,OU 22.367,00
8 21 Pessoal variavel
8 21 1 Operários serviços estradas e pontes dos distritos

de Três Barras, � Papanduva, Major Vieira e Paula
Pereira 44.733,60 44.733,60

8 21 2 Operários serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas '"

24.165,50 24.367,50
8 22 Material permanente
6 221 Aquisição de ferramentas 487,50 '155,00 642,50
8 23 Material de consumo

8 �3 1 Para serviços de estradas e pontes 27,728,30 55,00 27.783,30
8 24 I>espesas diversas
8 241 Combs. para veiculas em serviço de estradas e ponte! 45,992,70 14.822,00 60.814,70
8.242 Custeio rIe veículos 18,987,70 � 38.323,80 117,.311,50
8.5 SERVIÇO DE LIMPEZA Pp'BLIC�
8" 51 Pessoal varíavel

.

"

8 51 1 Operários .servíço de limpeza pública . 16.067,10 16'067,10
8 53 Material de consumo

8 531 Para serviço de limpeza pública 210,00 .

267,00 477,00
8 7 CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS,

PúBLICOS EM GERAL
872 Material permanente
,8 72 Para serviços de próprios municipais 512,00 512,00
3 731 Material de consumo

8 731 Para serviços de próprios municipais
8 84 ILUMINAÇAO PúBLICA '"

..

8 8' Despesas diversas'
�

.

'"

8 84 1 iluminação pública da cidade e da vila de Três
Barras 15.000,00 1.200,00 , 16.200,00

8 84 2 Energia para motores, reparos de instalações e OU:-
tras despesas 6.208,00 6.203.00

8 8 DIVERSOS
8 84 Despesas diversas
8 84 1 Para aplicação especial em benefício de ordem rural,

consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
85.444,10Federal, na construção e conservação de rodovias 48.370,00 133.814,10

8 942 Aplicação da taxa de conservscão de estradas � 2.230,00 2'230,00
9 ENCARGOS I>IVERSOS
9 O PESSOAL INATIVO
9 00 Pesseal fixo
9 00 1 Apesen tados 25.776,00 4.296,00 30.072,00
9 002 Funeíonaríos em disponibilidade 13.000,00 ,5.200,00 18.200,00
9 2 INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇõES
9 24 I>es]lle�as diversas ,

9'24 1 Restit. de imp. e taxas de exercícios encerrados, � I: 401,00 400,00 801,00
�

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

.

.anéís e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e 6uil�ermeJ. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Discos BC! VICTOR
Casa Erlita

(H U R R_A S (O
Só do (OMSIL (SANTI)

As Terças, quintes e Sábados
Rua Vidal Ramos - proxlmo

ao Centro de Saúde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ,CANOINHAS
Balancete da Despesa Or<amentaria referente ao mês de Julho de 1954,

T I T U_L OS

3 30 2

3 30 3

S
3 o
,03
3 03 1

3032
3 04
3 04 1

J 04 2

33'

3 30
3 30 1 .

EDUCAÇAO PúBLICA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Material de consumo

Material didático em geral
Reparos de prédios escolares

Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complementaristas, padrão H a 900,0('; não titulados

padrão D a 700,00 '

. Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
Grat. aos professores efetivos que regerem os cursos

desdobrados, correspondente à terça parte do� res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS DE INSPEÇAO
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T
Pessoal Variavel
Gratificação ao Inspetor Escolar
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos �colares
"Almirante Barroso" e jGeneral Osório" ,

Ao Estado para manutenção do Curso Ccmplemen
tal' anexo ao

..Grupo Escolar "Alinor Vieira Corte"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa a

"Liceu" Industrial de Santa .Catarina por conta
do município
Bolsas escolares diversas
Auxilio a Biblioteca Infantil de Canoínhas

SAÚDE PÚBLICA
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

_ SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas
Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, noeíros e sargetas

FOMENTO
FO�ENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal variavel ,

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal variavel·
.

,

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo

/Material serviço fomento da produção animal
SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Serviços Urbanos
.

Despesas diversas
Para ° Serviço de Agua
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal varíàvel
Operarios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
.Operários fábrica tubos de cimento

. SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - Ref. II
Pessoal variavel .

Zeladores de cemitérios
Material de consumo

Para o serviço de cemitérios
DIVIDA PUBLICA -,

- Fundada-Interna Amortização e Resgate -
Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consclídada
- Juros -

Despesas diversas
Juros da divida consolidada '

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERV:AÇÃO DE

,

LOGRADOUROS PÚBLICOS

3 31
. 3 31

3 6
3 60
3 60 1
3 61
3 61 1
3 8
3 84
3 84 1

Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. XI
Pessoal variavel .

Operários dos serviços de ruas das vilas de Três

Barras, Papanduva, Major Vieira e Paula Pereira

Operários do serviço de ruas, praças e jardins da

cidade
Operários serviços calcamento ruas da cidade
Material de consumo

'

Pará serviços de ruas, praças e jardins
Para serviço de calçamento de ruas

Despesàs diversas .

Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças e jardins

3842

3 84 ;)

3'844
3 845
4
4 8
4 84
4 84 1
4 9
4 94
4 94 1
4 942
.. 94 3
5
'5 1
5 11
5 11
5 13
5 J3 1
5 2
5' 21
5 21
5 23
S 23 1
6
6 3
6 34
6 34 1
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
6 41 3
.69
690
6 90 1
6 91
6 91 1
6 93
6 93
7
7 3
7 34
7 34 1
7 4

�

7 44
7 44 1
8 _

8 1

8 10
8 10
8 11
8 11 1

8 11 2

8 � 1 3
8 13
8 13 1
8 13 2
8 14
6 ]4 1

l.

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior ,. Do mês , Tot�

8.782,00
3.454,10
610,00
373,00,

8-l-195i5.

8.782,00
3.454.10
910,00 .II

373,00

163.255,10 29.000,00 192.255,10

11.400,00 1.200,00 12.600,00

400,00 400,00

ª36,00 836,00

12.000,00 2.000,00 14.000,00

4.800,00 800,00 5.600,00

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Segu res.centaPropria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MItHO, TR1GO,
ARROZ -E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLlNA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure A�fredo Garcíndo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Gareindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc,

Tem a venda em Felipe Schrnídt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organísada criação de abelhas com 40 cai
xas e uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocàsiio.

45 alqueires de terra de planta propria para cultura de
trigo em Pinheiros neste Municipio.

48 datas e uma casa de madeíra, em Papanduva, no

perímetro urbano.

1.200,00
5.000,00

200,00 1.400,00
5.000,00

Um locomove] marca WOLF, horizontal, 18 HP,
'

, perfeito estado de conservação.
105 alqueires de

.

terra de cultura, no Gavião, Tres Barras
Preço de ocasião.

'Oficina Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE srCICLETAS

Venda de Bicicletas, Peças 8 Acessórios

Caixa Post�l, 93 - (ANOINHAS - Santa. Catarina

3,800,00
5.653,80
11.984,50

. 3.122,00
6.285,00

3.800,00
8.775,80
18.109,50

:=::I==:I�::::::::::=:::::::::::=II:::::::::::::I::":::==:::::::::::::::::::::::::::::trdHIIH :/
" -
" u
" -
.. ..

ii Dr. Aristides Diener ii
55 CIRURGIÃO DENTISTA ii
.. ..
.. ..

II Raios X - Pontes Moveis e Fixas I
5 §
55 Dentaduras Anatomic8s ii
� u

i: Rua Vidal Ramos I>
Ü CANOIN�AS SANTA CATARINA H
- -

:1:::::::1::::::::::::1:::::::::::::::::::0::::::::::::::::::::==HII:::::::::::::::::===:=:�

Vende.=se
Um locomóvel marca Wolf, horizontal, de 18 HP.

em perfeito estado.

Ver e tratar com ALFREDO GARCINDO
::::::1:::::=:1:::::::::::::=:::==::::::::::::::::::::::,1110:::::::::::::::::::::::::=:::::::::11
" "
.., ..

�I Dr. João Carlos Ramos I
II Promotor Público I
Ü Advoga no Civel e Comércio I'ii Rua Vidal Ramos, 843 li

n::::==!�:���:�:�:::::::I::=:I;::;;;=::::=u::::!!:;::;::!::::::::::=ü

36,00 36,00

Farmacia o I i ve i,r a

.

9.469,60 9.469,60
17.424.80 6.869,00 24.293,80

672,00 672,00

3,000,00 600,00 3.600,00

930,0º 340,00 1.270,00

I570,00, 66,00 636,00

13.200,00 ' 2.200,00 15.400,00

25.487,50 11.228,80 36.716,30

35.205,50 11.352,30 46.557,80
132,858.10 132.838,10

38.077,00 461,00 38.538,00
54.160,80 5.335,00 59.495,80

4.848,00 4.848,70

Especlehdedes F�rmaceutiras "

Perfumarias - Produtos d. Beleza de Helena
Rublnstein, Margaret Duncan, Coly e outras

,

Artigos de Toucador etc.
e-:

Manipulação escrupulosa I Preços môdicos I

!illIIIIOOlllllllmtm�i5MIBJIIIldIl�m�10IIIU�ftIllllldlllt8!llMddllllhM55Im���I�11111!I '

§

Maquinas Agricolas para descls- E
gg

cer - debulhar 'e ventillr todos os ii
-= §

== cereais - Moinhos para ,'quirér. - I;; Motores a gasoli'na
�
a

:: Tem para pronta entrega ALFREDU GARelNDO
=

U::, Comércio de Representações'
=

� Canolnhas - Caixa Postal 56 - S. -Catar.ina I
1oo'lmll��II"II�llllim'lqlllqlllillllllml'llllHlIIllm�ÜlIII!IIl�I"mBIWP,mmmpfC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Mlchel 'Nassif
I

tri ,�

seleme
� ":Outro inteligente colaborador.
Diretôr do « Democrata» 88 DOS

it 1�8 colúnas serão enriquecídas pela
brilhante pêna dêste novel jorua
li.ta' que é Michel N. Seleme.

��"'E8tão, pois; de parabens, os

� leitores e asainantea do "Correio

do Norte" com 8 Ielia'colaloração'
que Michel N. Seleme irá DOS

emprestar.
.

",,'

Assine!
,
Leia I Divulgue!

Correio do Norte

Conferencia Vicentina
-;"

ASSEMBLEIA GERAL
São 'convidados os associados e demais ínteressados'para
:;a assembléia geral a realizar-se em data' de 9 de janeiro

..

de 1955 as 11 horas, no SALÃO CRISTO REI, patao "

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
� PRESTAÇÃO DE C0NTAS.
ELEIÇÃO PARA NOVA. DIRETORIA.

Canoinhas, Dezembro de 1954
:í

FUAD SELEME 1°. Secretário. Ix

"

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

-

'"
O Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando

das atribuições que Íhe confere o item l° do, Art. 30 dos Estatu-
tos-Si,ciais resolve;

,

'

.

CONVOCAR
;�

A Assembleia Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se
na respectiva Séde Social, no dia 27 do mês de janeiro, às qua

" torze horas (duas horas da tarde), em primeira convocação, afim
de tratarem dos assuntos constantes da seguinte

.-'
' -

ORDEM DO DIA
10- Deliberar sobre o Balanço; Relatorio do Conselho

de ,Administração e Par�seJ;-do Conselho Fiscal;
2°_ Eleição de novos membros, para os Conselhos de

Administração e Fiscal;
.

:')0 _' Outros assuntos de interesse da Associação.
Não havendo número legal para a instalação da Assem

i\;.bl�ia em primeira convocação fica, desde já, feita a segunda para
às quatorze horas (duas horas da tarde) do dia seis de Fevereí-
1'0 vindouro.' '

\

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interes
sados, passou-se o presente Edital que será afixado na séde da

, Associação Rural de Canbinhas, seus Núcleos. bem como em lo

<fais"publicos habituais dentro de su�r.ea de ação, como tambem;'
nOI Jornais locais,

Canoínhss, 6 de Janelro de 1955 ,

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

Leopoldo Fallgatter - Presidente em exercício

nc�II::®$®®®::::�@=:::®@@®®:I::@J€l®$®::::®®®@)@):::�:::=
:: . .:,. �.

. ,'-' ::
M '- e

I P!1eU� "Goo(Jyear I
i . Preços de Tabela com 5 110 de desclato Iii ;, ,Ulerecel!s para ,ronla enlrega os seguintes: i5
€fJ 4.50 x 21 -:- Lameiros e Lisos "

I""6.00 x 16 - II' " "

6.50 K 16 � " ""

'6'.70x15-:;- " ," "
"

i
'no K 15 - oi e'6.Lonas (fi

6 '50 'ic 20'_; 6 Lonas
""

:'

i::•
o 1-00 K 20 ...... Lameíros e Lisos,

I
fi

�-'�t Mefhy -Seleme �CP Filhos i
TRES BAR'RÁS·' _....... SANTA CATARINA �

,

, -: ,

,,',
" ,.,

, U
�:::=�IH®®®®®�:��::;�::=�:I�:=== .

- -1:50 ']c 20 .:_ Bandeirantes e Lisos
,;;. J.

8;25 x 20' - Bandeirantes e Lisos
9.00 x 20 - 12 Lonas

...�

, .; (10.0p x 2Q - 14 Lonás - Papaleguas

Conservação do:Solo
y

QU.ando se cultiva num solo
por vários anos seguidos, nota
se que com o .correr do tempo,
á fertilidade vai decrescendo
até 'tornar-sé antí-eccnômíco o

cultivo no referido solo. Assim
acontece para os agricultores
que desconhecem ou que não
seguem a pratica de conservação
do solo. A pratica de conser-

. vação do solo, como o nome

indica, tem por finalidade pre
servar a fertilidade do solo para
as gerações futuras para que não
sofram 8S consequencias desas
trosas. da agricultura mal, orí- ,
entada.

�

Sabe-se que as substancias
minerais- que se , encontram

, no solo e que servem de ali
mentos para as plantas perdem
se, consequente o decrescimo de
fertilidade, por erosão e pelos
.propríos produtos do-cultivo que
'são exportados ou que não vol
tam mais para a terra, donde
foram retiradas as substancias
minerais alimentícias. A perda
por esse ultimo fator, isto é.
pelos produtos do cultivo, não
é de grande ímportancís em

comparação com o que se perde
com erosão, que é, em sintese,
a perdâ gradativa das partículas
do solo pela lavagem d'um ter
reno pelas agues das chuvas.

A erosão poderá ser laminar
e em sulcos. A erosão laminar,
quando é imperceptível ao olho
dó proprietarío, mas perceptivel
para quem se ausenta por anos,
tendo como característica, a di
ferença de coloração da terra.
A erosão em "sulcos, caracterí
sada com sulcos que as aguas
das enxurradas formam no solo,
é a mais prejudicial, pois em

curto período de cultivo,' a ter'
ra tOJ na-se infertil e alem do
mais, dificulta os trabalhos. '

Para se combater 8 erúsão e

conservar a fertilidade do solo,
adotem-se seguintes - medidas:
aração e plantio em curva de
n i v e 1, culturas em faixas,
rotação de culturas, adubação
verde, cultura de cobertura, al
temancía de capinas, renque de
vegetação, encordoamento do'
-mato e cordões em contorno, em

en!eiramento permanente, etc,
Eng. Agr. Tadashi Takímura

Tópicos, Citadinos
Conclusão da la página �

terão futuro. Tornam-se um far
do a si proprios e a humanidade
que (JS �olera. _'

-

Idealizemos � construímos e se

ao findar o ano que inicia-se
sem conseguirmos realizar' tudo
que planejamos teremos no in
timo a satisfação de ver pelo
menos uma parte do nosso tra
balho feito. E ao chegar, outro
dia 1° de janeiro estejamos pre
parados para 'mais uma jornada
em prol da luta pela vida. Em
prol de um mundo melhor, de
um mundo onde impera paz, har
monia e trabalho. Que Deus nos

de forças .para a lutá e mesmo
que não consigamos atingir o

clímax de nossos anseios; ter�
mos no ano que se inicia a re

novação do muito que procura
mos realizar no ano que fin
dou-se. M. N. S.

TOSSES r BRONQUITES I

·VIHHO CR[OSOTADO
" (SILVII.A);
.

GRANDE TONIOO

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AMAç O.E S,
C O C E I ,�:A S I

FRIE.1R�S,
1 ;'/' ",

E 5 P I N H A S�;":'E'" C.

"r.�tOS L,ARES
. �. ./Iá D <D�e§ .' 4

ANIVERSARIANTES .DA SEMANA
Silva e Edgard Schwoelk; o jovelll
Guido Orlando Uhlig.
Dia 13: a srt�. Inês Seleme; 0&

jovens Waldemar Knop e Jamil
Seleme: o' sr. Dr. Sylvio A. Mayer

,

e seu filho Sylvio A. Mayer.
Dia- 14 a srta, Erecê filha do

snr. Ciriaco de Souzaj' Waldemim
filho do, snr, Henrique Waldman;
Hélia filha do snr. Paulo Castilho:
o sr. Henrique Grahowski.

Nossos parabens.

Aniversariam-se hoje, dia 8, as

sras. dna Amaliá, esposa do sr.

Torge Stoeberl, dna. Nadir, esposa
do sr. Alvino Koehlerj�dna. [an
dira, esposa do sr, Henrique Pas
sos, residente em Porto União e

dna, Leonora. esposa do sr. Paulo
Müllerj o sr. Tustinian? Quadros.

Amanlíã: a exma. viuva dona
Frieda Kreiss; os jovens Sady e

Salua Seleme, -o menino Marcos
Cesar, filho do Dr. Celso Rauen;
dna. Ana. esposa do sr. Athayde
Emidio; o sr. Luiz Pacheco dos

....Reis, Coletor Federal; a eXma.
vva. dna. Gabriela Sabatke.
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Aj��tà�de' Núpcias
Ajustou:.n:Úpcias dia 30 de de.

zembro a senhorita Nilza
� Bayes,

torff dileta filha do casal Pedro
Ramos Beyeatorff e exma.' espôSil'
com o distinto jovem Mario Licyr
Ferreira, digno filho do casal Mo
acyr Ferreira e exma. espôsa, re
eidêntea em Mariogá.

-

Noseos perabens,

Dia 10: a srta. Iara Santana;
dna. Maria, esposa do- sr, Agenor
Gomes, os srs. Antonio Boreck e

Alfredo Scholtz.
Dia 11: os srs. AMíar Wiese e

Antonio Gungel: doa. Natalia. es
posa do sr. Pedro Ivo Gallotti.

Dia 12: os srs.!João B. Rudolf,
Osvaldo Werka, Jcão'Fontana [r.,
Jorge Stoeberl, Zeno Ribeiro da
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AGRADECIMENTO
i. -: .

Missa de 7_ Ola

A FAMILIA DA SAUDOSA

DONA MARIA KA'A UBA SELEME

agradece a todos que' compareceram aos funeraes, e ao mes

mo tempo convida seus párentes e amigos para assistirem
a missa de 7° DIA que fará celebrar dia 10 do corrente, (s�
gunda-íeíra) ás 8 hrs. na Igreja Matriz em sufragio de sua alma.

"Canoínhas, 6 de Janeiro de ,1955
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Cine Teatro Vera- Cruz'
APRESENTA:-

HOJe ás 20,15 horas - Improprio até 14 anos

Caravana do Ouro
com Errol Flynn, Miriam Hopkins,

Randelph Scott e Humphrey Bogart .

;.
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Amanhã - ás 14 horas - Censura Livre

Caravana do Ouro
Continuação do seriado O Rast o do Terror

Amanhã ás 17 horas - Censura Livre
Amanhã - ás',20,15 horas' - Improprio até 14 anos

O FILME NACIONAL

Chamas no Cafezal
com ANGELICA HAUFF

GUIDO LAZZARINI'
LUIGI PICCHI

2&. Feira ás 20,15 horas REPIHSE Improprio até 14 anos

,

:')8 e 48• Feira - ás 20,15 horas - • Imp, até 14 anos

.

Aõ Rugi r �.
da Tormenta

-, em Technicolor
com Diana Douglas, George Nader e outros

\
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58. e�>6a. 'Feira - ás 20,15 horas - Imp. até 14 anos

- Orfãos da Tempestade
com �ing Crosby, Jane Wiman. Franchot Tone e outros

PARA BREVE: Lil� e Viuva Alegre
-
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