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Noticia, auspiciosa para os lavradores, do Muni�ípio
A Associação Rural d� Carioirrhas deverá, receber, a�tes d� fim d<? mes, um fra

.tor de esteiras, um arado e prna grade de discos, um arado tipo uRud-sak" .e

rima caixa de enxadas, do Gov.erno do Estado e 'da Federação das Associaçõe,s Ru-
;ais. Pr'oveitosa a viagem do _P�fsidente aa,Rural �, Florianopolis.
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Movimento de Enfermos Mes

de Maio de 1951.

Existentes: 19, Entrarám 93,
Faleceram; 2 Saíram curados
86, Permaneceram; 24.

Assistencia gratuita a pobres
indigentes, corrente mes.

Foram medicados; 34 indigen
tes, com 444 diarias, Cr$ 6,660,00
rriedi�arnentos 'fornecidos: Cr$
4..455,00 Total Cr$ 11.115,00
Donativos- Recebidos' do Snr,
'Jair Damaso da Silveira Cr$
500,00,
Canoínhas, 31 de Maio de 1951,

Pelo Hospital Santa Cruz.

jl/àll <eleme - Presidente.

Brilhantes "Comemorá�ões
Canoinhas 'c�memorou,: condig

namente, a passagem do 30° ani
versário de fundação do Colégio
Sagrado Coração ck Jesus, alo
do corrente.

Pela manhã, presentes as Ma
dres Maris1:ela e -Albert ina, todas'
as Irmãs daquele educandario, cen
tenas de alunos e ex-alunos do
estabelecimento, autoridades e

pessôa.: gradas celebrou-se ne Al
tar Iv'. r da Igreja [.'Iatriz, Missa
Soler e de Ação de Gra_ças, Ho
ras \ cr-ois, numa das dependên
cias do moderno educandário foi

:noinhense. r inalizados 'os discur-'
sos, ambos muito aplaudidos, ti
veram inicio os recitativos e in
teressantes num'eros de 'palco. Ás
17 30 aproximadamerrte, foram
en�er�adas as comemorações.

, Registrando, em ligeiros traços
as brilhantes comemorações -do
30° aniversário de fundação do

Colégio, divulgamos hoje três as

pectos focalizando o. desenvolvi
mente gradativo do notavel esta

beleol'fnento. Primeiroo velho ca

sarão da Praça Lauro-Müller, on
de foi dada a aula inaugural e

,

servido um café com .doces a to

dos os alunos e a muitos ex-alu
nos que .acompanharam todas as.

comemorações, em seguida e com
plet.mdo o programa da manhã,
houve interessantes jogos des
portivos.

.

Pela tarde, perante crescido nu-
')

�" mero de pessôas, dentre as quais
o MM. Juiz de Direito da Co
marca, Prefeito Municipal, Dr.
Promotor Público; Vereadores à
Camara Municipal, e demais au

toridades, houve uma s�ssào so

lene seguida de recitativos e tea
tro. Durante a sessac ··"oiene, dis-

<.onde funcionou o Colégio cerca

de seis mezes. Depois o 'primeiro
pavilhão de madeira para onde
foi transferido' mais tarde. Por
ultimo, uma vista parcial dos no

vos pavilhões) construidos de al
venaria e satisfazendo a todos os

requisitos da técnica educacional.
Não podedámos deixar passar

esta oportunidade, sem foca Ii-'
zar, rapidamente, a personalida
de da Madre Albertina Bischof',
Quando da nossa nota alusiva
ao transcurso' do aniversario,
inserta na edição anterior, não
mencrons rnos o nome da adfli-

. Missa-Convite
ABDO E NATAL OSSA IF -E

FAM lLr A, con vidam seus paren
tes e amigos para assist.irern á
missa de 30° dia, que farão cele
brar I.erça feira dia 19 du correu

te as 8 horas, na Igreja de São
João Batista, pela intenção de
seu inesquecível pae. sogro e avo,
ocorrido lia cidade de Djubeil
Hepublica Li?alleza,
Antecipadamente agradecem aos

que comparecerem a esse ato de

religião e a_1ll izade,
____ • _ _.,..J.... _

Saias e blusas de lã?
Loja das" Novidades

'i,

Camara Municipal
A Câmara de· Vereadores,

sexta feira ultima, depois. de
realizar vinte sessões, encerrou
'sua segunJa reunião anual.
-

Na proxima edição, publica
remos detalhado noticiário à
respeito, focalizando-o trabalho
das diversas bancadas e, indivi
duavelmente, dos senhores ve

readores.

Limpeza Pública
Estamos informados de que o

operoso Prefeito Municipal, ad
quiriu, recentemente, carros pa
-ra a limpeza das nossas vias

públicas. Dentro de
poucos dias deverão chegar a

Canoinhàs e em breve estarão"
percorrendo as-nossas arterias,
melhorando o aspectô, da urbs.
Parabens 80 govêrnõ- muni

cipal por mais esse 'melhora
mento.

,

Ultima hora
Seguirá. amanhã, á cidade

da Lapa, o esquadrão do Ipí
ranga F. C. que deverá degla
diar-se com o aguerrrdo ,

onze
.

do União, daquela "cidade.i,

Na proxime Edição
Amplo e detalhado noticiá

rio, sobre aquisição de maqui
nas para a Associaçã Rural,

,

conseguida pelo seu atual Pre-
sidenl:e, em viagem especial à

Florianopolis.
-

"

Atenção
A Rifa de um jogo de por-

,celana em beneficio do Semi
nari o de lages, ki premiado:
L lugar N. 988 pertencgpte ao

sr. Leonel da Costa Gomes., de
Três Barras.. 2. lugar N. 913
pertencente ao sr. Rodolfo Au- -

erback, de Taunay. Favor pro
curar o premio na casa paroquial.

Veterinário J. Quevedo Maia
, "b

que na verdade nada mais é do
que um fato biológico.

Na pele a larva da mosca (ber
ne) produz uma lesão caracterís
tica, semelhante á um caroço,
que vai aumentando de tamanho.
Dias após aparece um orifício do
qual escorre um líquido seroso.

Sendo um corpo extranho e que
está em constantes fases de evo

lução, com movimentos- e ferroa
das, o berne trás' inquietude pa
ra o animai -parasitado e mesmo, '

perigo para a saúde, que vai até
.

o limite da, morte.

Os principais males causados
pelo berne são:"

1) - grande perigo para �a saú
de do animal, devido. ás ínfeções
secundárias;
,2) - com o tempo há formação

de verdadeiros abcessos- e surge
envenemento do sangue, com o

perigo de morte;
-

'3) - o animal fica irriquieto,
deixa de pastar e emagrece rapi
damente;

4) - ,há diminuição ou parada
total da lactação (drr leite);

5) � podem surgir rupturas dos
vasos sanguiueoa locais com he
morragias que as vezes trazem a

morte para o anima!;
6) - o berne transmite muitas

doenças perigosas;
,

,

. 7) - o couro não serve para o

mercado, o que é considerado co

mo um grande pr-juizo, visto o

alto' preço,-,d0 mesmo no mercado.

O estudo do combatê 'ao berne
datd de longos anos. Ai'oda não
podemos lançar 'mão de mciús se

gUIoS para evitar o berne, pois
tais meips são- de aificil aplicação
na pratica e bastante caros.

No";.�lIta[Jto, acredito que
uma medida bastante vanta
josa para o 'c'6mbate ao berne é
o uso slstematico de banhos car

rapaticidas e nos casos de éura, o
uso do BIBE�T()X.

Recomendo, portanto, 'O segui1lte:
')

_

'-

A) - hanhal' mensalmente 08

���mais c'om solução ç-arr.apatici-. �
'À--, B)

. aplicar' nOi! jà �tacados, o I

'J:5TBE-TOX. ' ';'

O B IBE-TOX deve ser usadt)
da

. seguinte fórma: ·retll'a' se a se

ro!;!idade, dos orlficiós· com um..,

pano :8ec@� ç. crn ,segu,idã faz-se tI

'ma fricção,; no IqcaI, com a pista, .

Evila,f qu'e o animj:ll a'p'anhe chtl
va durante 24 horas.

'

, '., . ',/O produto menclOnado encon-

tra·se a' 'venda 'no Poeto d!') De,f
.fesa San,tai'ía Animal, em, Cann
inhas, ao preço de Cr$ 22,00 a

lata de 400 gramas .

Outra doença parasitária que
tem causado grandes prejuizos á
pecuária é o berne.

A 'mosca do gênero "Dermató-·
bia" deposita seus ovos lIOS pêlos
dos auirnais e então, .as larvas
abandonando êstes, vão introdu
zir-se na pele, oude permanecem
cerca de 50 dias, sendo que de
pois caem ao solo, para completar
o ciclo de evolução; até a trans-
formação elll mosca.

':_".

Isto leva á ere/lça de" que o',

"benzimento" derruba o henre, o

Sociedade Beneficente Opera ria
'Baile de S. João, '

.

\.
Tenho a honra de convidar os 50J'8. associados e exmas. famí

lias, para o baile social que- será realizado na noite de 23 do corren

te" na sêde social e abrilhantado pelo. conjunto "Badick" de Mafra
Outrossim, comunico que serão instituídos bonitos premias para a

senhora ou senhorita que apresentar o traje "caipira mais original.
Reserva de mesas .corn o Sur. zeladér

�
da Sociedade a partir de

15 do mes em curso.
.

É favor não se fazer acompanhar dê pessoas extranhas ao qua
d 1'1) social.

Adolar Straimenn - l° secretario

"

Convite
Convido as autoridades, pais de alunos e o povo em ge

ral, para as comemorações que faremos realizar em homenagen
ao Patrono do educandario, o valoroso "Almirante Barroso", que
-constarão de: ,I,

,

Dia 10, ás 14 horas: partidas de voleibal na quadra da
Sociedade Beneficente Operaráa.

. Día 11, ás 8,30; Missa em ação �raças, com comunhão
_

geral dos alunos., no patio interno ldo'-estabelecimento.
Contando com a presença de todos, antecipo meus agradecimentos. '

Grupo Escolàr "Almiralnte Barroso", em 7 de junll"C de 1951.
c OsvaLdo F�Suures - Diretor

�
cursou o Reverendissimo Frei_An- ravel Mads_e. É qúe a propia
dré que histori6u; em palavras MadrE: Albertina . fO'F-neceú.;n(l�
ent�iástica�, a Iun'aação da: Pá- qs apontamentos sobre o desen- '�roquia de Santa" C,rui, do Colégio volvimento do Col-egio, omitin
Sagrado Coração de Jesus e disse, do, tangida pela modestia que
da irresgptavel divida de gratidão lhe é peculiar, c seu pl'Oprio
de Canoinhas perante"as I}bnegadas' nome. Faz-se mister, entretan
Irmãs Franciscana� e, démodo ge-" t<D, seja repaí'ada, prontamente,
ral, perante o Podcr',EcIesiástiê(},""' a injustiça involuntari'l em que
fator decisivo no deseÍlvolvimento incorremos. Não que' seja des-

!' da cidade e do município. Em conhecida a. pbra e--a participa
� nome da população local o grande ,...; ção da l\1adl'e 'Albertina no _de
�, �'indÚstrial sr.' Jacob R Fuck Jr., senvolminto do Colegio, m�s

ilustre, Vereador à Câmara Mu< par�'" aliviarmos a- conciencia
nicipal, eX-aluno do Colégio, sau� do peso da injustiça que cg:.
dou' as Irmãs expre?sando a grá- . metemos.

,

ti�ã� do povo ,de Canoinhas. Em ,Toda Canoinhas �,_notad.abrIlhantes palavras repassadas de mente, os ex-alunos dp GoleglO,
entu�iá�mo e de admiracão' conhecem "'{t� pertá a invuigar
pela grândiosa obra das educado- ftgura.da madre Albertina,'Sa-
ras, o sr. Jacob Fuck interpretou'" bem todos da ,sua bonàade, da
os sentimentos da coletivid'lde ca- sua' dedicação ao ensino, e' da

(

-

,.-

sua decisi�a participação na

construção do Colegio Sagrado
Coração de Jesus tal como se

apresenta hoje. Frutos da união,
da conjugação de esforços, do
trl:lbalho conjunto, desinteres,>a
do de um�) plêiade de denoda�
das Irmãs, eb ai,. nos majesto
sos"edifiei� que se erguem na

colina, uma.,"'demonstra.ção pu·

jante de fé em peus, e 'da de-
'

dicação das Irmãs Franciscanas '\'

á nossa terra Natal.

Aos nomes da Madre Máriste
la e da Irmã Carolina, por de
vE;r de justiça. 'juntamos o dà
Mad're Albertina Bischof, qtlé,
ha muitos anos vem prestando
relev�ntes serviços à Canoinhas.

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicad-or Profissional

,Mayer
Atende diariamente das 7,30 às 11 horas - 1,30 às 6 horas'

Praça Couro MUller
CANOINHAS Sta. Catarina,

Farmecie
"

Allage
A rua Vidal Ramos, ao lado da Delegacia de Policia

Va:iado estoque de produtos nacionais e

extrangeíros a preços vantajosos.
I

Dr. Arolde -Carneir-o da Carvalho
ADVOGADO,

(Inscrito na Ordem dos Advogados do
-

Brasil. Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360).

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

civeis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho - Naturalisações e títulos declaratorios.

Causas Criminais.

EscJitório e 'residencia :

Rua Vidal Ramos Canoinhas S. C.

Colodel
t\DVOGADO

Escritorio à Rua Vidal Ramos - Edificio Witt

DR. SAULO '-CARVALHO
.Advogado ,

Escritorio . e resídencía"
Iiua Coronel Albuquerque �/n fone, 205

Canoinhas S. Catarina

ORe RENEAU (UBAS
---

MEDiCá'
\

<lonsultas das 9-12 J:! 14-16
Rua Paula' Pereira CANOlNHAS

PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
FORD, CHEVROLET, INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS

Agência: ,João c. Saleme
Secção A:

St��k permanente de peças e acessórios em geral
} Distribuidor dos' afamados pneus ..Dunlop- � ..Firestone».
Acumul�dor.e5, ..Dunlop .. e Firest,one...
Oleos e Graxas"'"das melhores marcas,

.

Motores, Radiadores,
Tudo enfim concernente ao ramo

Pilhas e Lanternas Eletricas.
Tintas e Pertences P/Pintura de Auto

Secção B:
Peças usadas de tQdas as marcas p.,ud ,A,UTO-CAMINHÕES
e INDUSTRIA. Compra e venda.
Caminhões e A�torrioYeis ,J,Jsados, reformados para pronta
entrega _Compra e venda"

, _ secção C:
OFICINA. MECANICA, bem montada', atendendo a

qualquer 'hora �
Posto de Lubrificação

li.. mais bem montada Agencia de peças na zona
�-z,... .

:Rua Getulio. Vargas, Esquina Paula Pereira, 16

Caixa Postal, 12 '">'"'' End. Telêg. "SERMAO"

C· f'?� a e ." 8ijouterias?'
loja das NQvidad_es

Malhas 'de . Lã
ós ultimo� modelos da mais

fina lã" sempre nn. 9 P

Cas-aErlita

Prefeitura Municipal de
Avisos, _ Editais,

" .

Canoinhas
Decretos e Poeta rias

�

De acordo com a circular-te

legrama numero 154jS,3 de'18:
de maio do corrente ano, do
.Tenente CeI. Chefe da 168 Cir
cunscrição de Recrutamento, a

partir de 18 de maio de J 951,
nã<f:J'erão mais exigidas foto-.

grafias por ocasião ato alista
mento e si,!!l somente para pre
enchimento certificados -quita
ção militar.

Benedito Terezio de Carvalho'
Junior

Presidente da Junta de Alista
mento Militar

Isbrica de banha, .prudutos sui
nos, serre rlns, olarias, marcena
rias, esquadrias, corturnes, fabri
ca de moveis, carroças, etc.), a

comparecerem nesta Agencia
Municipal de Estatística das 9
ás 12 e das 14 ás J 6 horas, a

fim de 'prestarem as informa

'ções relativas li produção du
rante o ano de 1950.

Os dados necessarios.à infor
mação, são os seguintes: quan
tidade de matéria I?rima consu

mida e o valor correspondente;
quantidade total produzida e o

valor correspondente, valor das
instalações; nome é endereço do

proprietário.. / ,._,
.

"

Os senhoreS' proprietários, de
vidamente munidos desses da
dos deverão comparecer até dia
iJ.5 do corrente.isob penas legais
se não o fizerem .

Canoinhas, 6 de junho de 1951
M(/r/I! Arttiur Ferrarrsi
Agente de Estatistica

De ordem do Sr. Prefeito

Munícipe 1, chamo á atenção dos

propnetários de cães a solta,
para o disposto no artigo 93 e

S€U� paragrafas do Codigo de
Posturas, baixado pela Lei n?
40 que diz: Art. 93. -Não é pu
mitid � ter cães. a solta sem a

caímo e coleira com chapa de

matricula; no perímetro urbano
Paragrafo 1°: - os cães aprendi
dos, quando devidamente nu-

Fone 179
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"Santa Tereza" � :: .r ele
I Ernesto, Fischer :

.. :I '

(XARQUEAO � - Klm. 2) j n
16 p O melhor i I Fabricam-se e rellovam-se Colchões, Divãs, Grupos diversos,

.

ij'S·
.

bl d l-? .'
i .- Asse�tos e toldas para"outomoveis e caminhões. i

alas e· �sas e ,�. "'j H Executam-se
-

quaisquer serviço::! cOllcernentes ao· r.!,t1'_lo. 5x �
I '" .
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Prefeitura Muuicipal de Ca
noinhas
Matricula na Escola de t>. pren

dizes Marinheiros de Santa Ca
tarina.

.
A Prefeitura Municipal avisa

.

aos interessados que, na Secre
taria, poderão colher informa
ções com relação a matricula
na' Escola de Aprendizes Mari
nheiros "Almirante Batista Ne
ves" em Florianopolis.

As inscrições terão inicio' a
1° de Junho e terminarão a 31
de Julho de 1951.
Canoinhas,"31 de Maio de 1951
Alfredo (iarcindo - Secretario

São cÕ�-vidados todos os pro
prietários de industrias que tra
balharam, durante o ano da 1950
com meno� de 5 eperarios,
(monjolos, moinhos, b.l!!:l?aquás,
����Q������������.�������m

� BA N A N ,A S? Ore-que pergunta.! I
�

.

Tanto no verão como no inverno, só na '. �
m -CASA SEZEFREDO �
m ln Jft k �
m de �,e9�t.í.ed. ",id.� (Fundada em 1934) ta
m Rua 6 de Dezembro n. 5 - E�quin� Rua Caetanc:. 'Costa m
m Importador de frutas em grande escala - Dispõe do melhor m
m deposito da praça pará arnadurar bananas ao'<natural e m
---m artificial, conforme exige a estação do ano." rol
m Vendas por atacado e a varejo! rol
m PREÇOS �EM Ç?NCURRENCIA! "m
���i!j�aa�a�5aa�'a�ai!jaaa��Ei�

,
.

.

. Atenção
�

v. S. deseja'morar perto do Ginasio? Então não

perca a oportunidade de adquirir por um' preço de oca

sião uma chácara de dois alqueires _ªe . terra, com agua
corrente, duas casas de moradias ínstaladaavom luz ele·

trica, paiól, estrebarias, p potreiros. (Vende-se tambem
.

em partes).
.

Outra chacara de um alqueire e meio; limitando-se
às terras do Ginasio, com u.na exelente Casa. de moradia,

� .

,
luz instalada, agua corrente, etc.

Demais informações corrr o proprietário
Alvaro UhUg

f., ATENÇÁO
Adib Seleme Sahr, fabrÍC'aute de Borgol para Quil:fe, avisa

sua distinta freguesia desta praça, que as compras podê"fn ser

entregues a domicilio, atendendo Com rapidez para outras praças.
Vendas por atacado e fi varejo

_ Preços convidativos.
� .-

Rua Senador Felipe Schmidt - Caixa Postal78 - Telf. 283

20-12

CANonillAS STA. CATARINA

-Fábrica de Estofamentos

m�:rados com liçen,?a ��ão .

ili
minados quando nao cumpridas
pp los resporrsaveis as .disposi
ÇÕES do capitulo 1°: Paragrafo
2°: - Os cães não licenciados, ""

serão eliminados pela forma que
convier no momento., salvo .se

dentro de+treis dias os interes
sados cUlIl-prjrem· as exígencías
legais. paragrafo 3°: - Qualquer
'cãõ atacado de hidrofobia, será
eliminado sumariamente.

.

Desta forma, a partir da data
de hoje todo e qualquer cão
encontrado a solta, será tambem
eliminado. sumariamente.
Secretaria da Prefeitura Mu

nicipal de Canoinhas, 25 de
· maio de 1951.

-

Assinado A/frfJ.i(} Garcindo
Secretario

LEI NUMERO 120 de 23 de
Maio de 1951
"Aceita doação de terras de

João Ruchinski t: sua mulher e

dá outras providencias".
., Benedito Terezio de Carvalho

Junioj , Prefeito Municipal de
Canoinhas, f!iz saber que a Ca
mara decretou e eu sanciono a

seguinte- Lei.
Artigo 1°: - Fica o Prefeito

Municipal autorizado a receber
por doação gratuita de João Ru
chinski e sua mulher, uma »rea

de terras sit-a na localidad� de

"Campo das Moças" neste Mu-
· nicipio onde se acha construído
o predio onde funciona uma Es
cola Municipal.
Artigo 2°: - Esse terreno com

a· area de 2.500 m2. mede cín
coenta metros lineares de fren- .

e cincoenta ditos de fundos.

Artigo 3°: - Ficam incorpora
dos ao Patrimonio Municipal, o
terreno- supra discriminado e a

casa. escolar, de madeira, cober
ta de telhas de barro onde fun
ciona a citada Escola.

Artigo 4°: - Revogadas as dis
posições em contrario, esta Lei
entra em vigor na data de sua

publicação.
Canoinhas, -23 de maio de 1451
Alfredo Garcinu- - Secretário

4x

LEI N° 121 de 5 de Junho
de 1951
"Altéra dispositivos do Codí-,

go de Posturas Munícipa--s"
Benedito Terezio rle Ca rv a lho

Junior. Prefeito Municipal de
Canoinhas, .:.

Faz saber a todos os habi
tantes do Municipio que a Ca

.mara Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte Lei:

I'rtigo 1°: - O capitulo VIII

/do. Codigo d� Posturas Municí
pais, passara a ser observado
com as seguintes alteraçõesr
Primeira:- Fica redigid« rio

seguinte mario o artigo 113:

Artigo 11;j;- As barbearias si
tuadas no perimetro urbano de-

· verão ceifar as suas portas á�
19 horas, e aos sabados, até d::lS

20 horas.
.

?C

Segun:ia:' 0 artigo J 14'e seus

paragrafos L� e 6°, ficam redi

gidos do seguinte modo:

Artigo 114:- As casas comer-

ciaes. oficinas, farmqcias e es-
· critórios do perimetro -urban<t
da cidade, 'de 1° de abril a 30'
de setembro, abrirão suas por
tas ás 8 horas e cerra-las-hãc ás
18 horas; de �o de outubrQ a

31 de m.arço, �as 7 ás 19 horas.

Paragrafo- 1°: - É obrigatorio
o fechamento nas horas das re

feiçõ€'cs das 12 ás la -horas-

'Paragrafo- 6°· Aos sabados, o
encerramento das atividades co

mercJaes far-se-à ás 15
.

horás,
quer no horado de verão, quer
nu horario de inverno.

Artigo 2°· Esta Lei entra rá

et)1 vigor a _pa'rtir de 20 de ju- _

nho de 195t revogadas as dis-'
posições e�n contrario.
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, em 5 de junho de 1951

Allredo 6arclI1.do· Secretári<:l

.'
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9-6-1951CORREIO DO NORTE

.

Vende-se
. Urna casa tamanho llxll com

1 data, situada a Rua Senador
Schmidt., informações na gerenciá
desta folha,

.

.
2v.

PREFEITUR,A MUNICIPAL DE CÀ.f�OINHA
Orçamentária, referente ao mes de Abril de 1951Balancete da Receita

A R .R E C A D A ç Ã 0_'__ 1 Renda, �Discriminação
______________---'_.�A_n_te_r_io_r_..!.I__D_o_m_ê_s I TOT" � I

� Lançada
��

Receita

prevista
Código
Gerdl

Café liSta. Ter�za·'
ou PopularReceita ordinaria

THJBUTARIA
a) Impostos

Imposto Territorial

Imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença " .

Imposto sobre Jogos c Diversões
h) Taxas

Taxa Rodoviaria )

Taxas e Custas Judiciárias
/

e Emolumentos
Taxas de F'lsralizflçãn (, Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

.

.

Patrimonial
Remia rmobiliaria
Renda' de Capitais

Receitas diversas
Heceite de Çcmiterios
Quota parte imposto federal sobre cornhust.iveis lubrifi-

calltl's. ",_ t

QU(>La'l ,1] rte imposto federal subri: a relida

QUIlÚl prevista no art. 20 fia Const.it.uição Fcdrral
Quota I'f'"",vi,,ta 110 art. 21 da Constituicão Federal

Receita extraordinaria
Cobrança dfl Divida Ati va
Re('t;ita de Iudenizaçõcs e !1"stituiçôes
Cllld,lib";çõe:; Diversas
Multas

92000,00.-
ern sua' casa

100.000,00 19. P não deve faltar
790.000,00
410.000,00
12.'000,00

150.000,00

')
4:000.00
22.000,00
20.000,00

eo.on
72,80

3.843,00
342.289,90

2.054,50

20,00
72;8(1

359.753,pO
. ,363.367)0

2.1 79,50

1080,00
2.121,00

20.-200,00

100.355,00
102.�89,�0
830,400,90
386.516,50

0111
. O 12 1
o l7 3_
0'l83
0273

355.910,00
21.077,80

125,00 Negodo de' oedsião '

f
. 276.3áô;oo

25.100,00

1.080,00
1.581,00 540.00
12.525,00 7.675,00

5.539,50 1.365,00

548,00 100,00

1112
1 224
1234
1 241

Veude-sezuma propriedade. Ca
sa bôa, rnedintlo-8x81h mts. e mais
benfeitorias, terreno com 4.29,3
mts 2 bom quintal e um ,piquete.
Sito no lugar Campo d'Agua Ver
de, tratar com o snr. Leofredo
Martins em Salto d'�gu� Verde.

,

Mais -inforrnações com o sr .. Mi-
chel

.

Seleme em Agua Verde Ix

6.904,50 16.000,00
3.000,00

3.000,00
130,000,00

2010
202 O

648.004-T2 O
,413 O

4.14 O
4 15 O
416 O

6 12 O
6 14 Ó r

620 O
6 2l O

, 623 O

. 256.000,00'
120.000,00
10.000,00

Senhores Viajante.s'!
Façam seus almoços, em

Rio Negro, no ponto de pa
r-ada dos onibus e sirvam:
se do Restaurante Petchow.

] 0.199.70
90,00

2.256.60

1] .3�6.20
90,00

3,276,80
240.00

1.126,50 36.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
5,000,1')0

---------I�--------

,\

1.020,20
240.00

'SOM'\' Cr$
Saldo d isponi vel do exercicio de 1950

381020,00 39°·259;50 771.279,50
31.751,90

803.031,40

1.721.441,50 . 2.200.000,00 Tem bom gosto!?
Tome Vafá.
16.P S ta. Tereza

Benedito T. de Carvalho Jr.
Prefeito

Albino .?": Budant
Contador-Padrão X

Canoinhas, 30 de Abril de 1951

r-/-·---

ADtes de compra-r seu-�novo Radio •••
,

,:-"..
, �,' -

..�' ..... l

Ouça-e veja as novas maravilhas que, I,NVICTUS
" lhe oferece

Radl_os para C(. e tA,
para luz e para Bateria ,e luz.

<;»:

I'

Muito melhores no som

lv�uito melhores' na seletividade
,

, ,

Muito melhores no elcsnce
Revendedor para esta praça:

11 LOURENÇO BUBA
"-

TRATOR FORD

equipado com Sulcud.ores,
Plantadeira e Adub�d�'ra.

Criação Estrela do Sul
Galos combatentes -:

Propriedade: PEOhO PAULO PORTES
CANOINHAS SANTA' QATARINA

Com 35 anos de experiencia em brigas de gajos, ofe
rece de sua criação galos, frangos, frangas, e ovos

para incubação. Preços modicos "com
.

as melhores
garantias possíveis feito' de acordo com o pedido.

16x46

Com êstcs três implementos , o ifr.

planta e aduba, numa sõoperução
e com impressionante rapidez. O
tratorista cont: ola a adubação sem

sair de seu assento.

;/

Ford ara, em média, 2V2 hc_ctares cada 10

horas! A razão dêsse extraordinário rendi-
_".-- .'

meúto ? Prmeípalmente, duas ímpcrfàntes ino-

vações Fórd: seu Consrôle Hid'roilllico Extra

Sensível e o Sist.ema de Engate em 3-Poutlls..

Mas Ford reune ainda outros 2.0 aperfeiço;'
mentos, que o tornaram o trator mais con

veniente para todos os trabalhos agrícolas,
em qualquer terreno, durante o, ano inteiro.

O TRATOR FORO

EXECUTA

SERViÇOS LEVeS

E PESf,COS

•

GraçaB �f.) novo sistema Ford de Engate
em B-Pontos, a tendência de o imple
mento levantar, ao encontrar a resistên

cia do solo, é transformada eru maior

aderência das rodas truseirns, o que au

menta sua fôrçn de tração, igualando-a
ã de tratores mais pesados.

)' .

Grande OportunIdade
Vende-se por motivo de mudança:
Lctes e datas, inclusive 5 casas; rro

desta cidade. '

• Procure conhecê-I?!
. Assi 5 t,ê,r, c ; a F. O R D ./

em fpdo o Brasil, inclusive
treinamento. de tratoristas.

Peças vitais intercambiáveis
ii'" com caminhões e carros Ford

"

,lIlgumas vantagens do Contrôle' H!lIrãu!ico Ford
Permite transportar os

lmptemenfo s suspensos
do selo, �xecutar curvas

fE'chadtl"5 e ro:.gu(ar a

proFundi .cde co imple
mento em trr-íbalho.

/'

.'

perimetro urbano

2 otimos précios erY!, cexelente ponto" comercial (ruas
Paula Ptereira, e C;a,itano Costa) ambos de esquina," '"

.

Ofertas aFeres Coury, na Casa Brasil > Libanesa.
Ford é o � trator que tem

os Implementes DE,�ORN _

para� os trabalhos agrlcclas
Revendedor ne�ta cidade:

·l:mnian'O- -Abrão ,Selerne
---

.

" \

BlSILlO BUMEN'RUIBazar ,Teresinh;,�Sta. Linjerie Etam
--

.Oficina mecsnke
�

Rua Paula Pereira ·s/n - Telefone 277 - Caixa j>, ,1 1 ')5,
CANOINHAS SANTA CA' RINA.

Posto de lavagem, lubrifi�açãp � e

SêrV;(Ó -garantido
\.

• <'

Fone -=145

d·· {r.r a mundial,
sempre na 9 - P {

-

pulverização,Em 'presentes ou brinquedos não perca seu

Procure a -nossa casa, Estok perrn
Preços da "

Preços modkos -

Rua Vidal Ramos, 6Erlitàente.

lO-P �jricà .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVEl(_S71R IAM-SE :' tens, de Serrito. .� ,

�HoJ/'os sr'.$.,GasfàrrCasa- r=Dia 12,: .o sr. "Pedro
.

Gri-_
..� 'A' d'" r, ..:, ,."

t
'

.

r:
, �'" . '"gr,'c, �,C.' Im,en os

' ..

'! ,'-

�i majour e I rancisco Voigt; 'a ten« de Morá/io Dias,' a srta. ,',
-

.

'D:'·' -I'
." ;.;

«rsrta. Yada Bojarski; Liane, iii/tia, fjtha. do sr",,_Nabol' N� EnliUo Haensch, esposa e fi- c' "f .e._ egdciafilha do sr. Jacó Fuck; a srtà. " Pinto. >.' ""
.i lhos, profunqaménte consterná- . '�

"Neide Prad,o, ae lurd!{uá.do Dia 13: o sr; Heriberto
dos cOl11 "o fulecimentci de -seu \PORTAHg N� 2 ,j Canoinhà�, 29 de-Maio de 1951.-

'" Sul,' O -mentno Felix, tilho do Maul
'

' cunhado.jirmão é 'tio' "'" O Delegado Especial de Policia, Eagard Perdigão Péreira
=er. Antonio dos �arit()si fu-",,,,' '�,'. ". '.

Manoel Fernandes Luiz, no' uso de 'suas atribuições etc, Delegado Especial de Policia ,,

venal; filho do' sr. Walfrido" ,Dza 14,: a n:enzna Nilcea, vem p:'or 'últermedio deste, a.gra-'
"

,� ; ,,' ,

o, l
'�

f' h +: filha do s "W/son Wendl' o Determina que os motçristas e -

onça ves,' a "srta» '11zt. ,1- ,lí '.

"

'

t "I, _

, jy decer a todâs a" pessoas que'
"

I
' AVISO N° 4 v '

"

Ih d'" a
.,

""J Sil« U dk .
' c-

,
u. cbn,.dutol'escleveiculosdetj_uaquer' -.

�", '.... "'. '

,

, a O, 'sr. ''Aristides . uebert, '.ovem ..__,z .. s na e,
. o.'. menl- ,"-.,. _

, " ,

L
. I' I' � F Ih "d�' aDr,

..

e
..s.entaram '. pesames, envia-

". <Ó:Ó» d
-

b
'. Del 'sdo' E�pe'cial de 'POII'cI'a

,

-Ó:
�

";-- ',. .;
_

"

'.
no uzz va erio,[:.t/i o' o' sr>, }?', "I., -

" espeGle, everao (} servar - ngoro-',
. eg -'�.

.
,

FJw, l(J"D_ona Bernadete, es;! Valerio Silva,' .: ÓS srs. [oâo-, ram'"cartpes confortando-os no samcnte as detcrrninuções coustan- no- uso d�.,::iuas atribuiçõe;:.. =,

,poSO;, ..do: s'!". Alf'1�,,(() �' enns), Belem ;'En non-�e JOSéJoão doloróso 'trans� porq�e passaram tes ·do Decreto-Lei N°, 3,651" de Determina a -pr6fuição de tran-
_ Ç_urztzba, li "!BIf{zna. Gonda, z« Roesler de Aguá Verde. 'c' tornando este agradecimento ex- ,25·9-41:- e-I Deer�to-Lêi. J),?" ,8576 sito oe'" bicicletas nas calçadas e+zlnado.sr.-WzIZI1 Gorselte. ,

- .." tensivo às'pess6as que-assisti- J 2114" ,I Cod 'N' I '

t « -.z _
"

. ne ,- - -z ue o 19O ;lclOna lugares destinados aos oedrestes,-

ea ''''''--'''.,
._,

Dia 15: o menino Anio- ram à .missa de 70' -dia, rnan- d 'r
.

-"
..

I
< F

,

Dia II' 7) S1' Dr AroldoC' . e rsnsrto, prmcipa mente no ficando" o's' ciclistas sujeitos as pe-� ..'é-. .'
."

nio Sereia {Ilho do sr. Alti- A
• dada celebrar em' intenção de

' U U - �

d 'C�' lho d'''"'''' d" Z
r» ,

D 'que .se, refcre.,,,ao l,iríÍit.e .d. e .\.'.eloci-... -> nalidâ'des impostas ,. pelo Codiao
,

e arva 0, a" va.ga o ra- dia aniolo; a menina irce, sua alma, a 2 do corrente. . .

", .

-"

::die,iüjo nesta Praça e digno", filhq, dO-sr. Ottd'''!{o.ffmanu,· ,,' ,. ,

.

, ,,' _
d(j�e no perI�letro Urba.no, (v�"

_ N'8cional de tra'nsitq, no cáso de

dir�;iQr desta -Folha,' q meniJí� ° sr. fohannes',Rothr-d. "

,
A to.�os su� etelna gratIdao. 10cHla.dt:;, rn3XIUlH '30 QUllomet�Qs7/ ,infração do Decreto:Lei 3.651 de

",. - Canolnhas "unho de 1951 horano); a menores <:)e de:zmto 2-5'�de' Seten'lbt,o de, '19'41, '

j �Rosit;Úr, filha :ao' sr. "ALberto A todos os nossos cumpri- ..
'

'.

'.,2___ ,
- ,

anos, guiar qu-alquer espede ,de,
-

. .,' ,

<lifC '.
.

t ]
-

t t d -F ,. l..
7..

vc...j·al]lc)o" a nJl';'o d' e (JI·I'eça�o. l'e.l'a' Cauoinhas, 30 de Maio de 1951",,_,

asarnaj-our; "O goro o' oao men ,Os com- vo os e J e zcz- Os pais, irmãos, esposa, filho v � " I. - -

N 'I t lJ' t J é G' d d d
. sem'')re pelo lado direito, isto é; de-,

.

Edgard Perdigãq;-Pereirw
,

b san, i 1,0' (O sr. flS rl- "

' ades. e em��s parentes p WE'sque- !

"",�. ." ,> cível." ',> .'
- ,ty

- \i.C'od0 o coudutor on motorista I)�!p.g-';'do Especial <:Ie Policia
/ • deixar litrl:ü o 'iado t'S'q�lerdo("das

.

i, J ,.,' .) ,� ,t
..:J' • �ràncisco Wa�o, .

""
'

'p
, f itu Mu' I'clo'pal d

'

('a OI' h s
,"

, vüis publicas e, rsiradas; sobJ'e AVISO N° 5
'< .� ..,.' re e. r

... ar,.... n,. ' '. e,
.

n n
.'.

� r falecfdo no dia 3 do' mês <:'or- "

-'
g,. . , . parada e estac,j'QllarnelJto-; a falta Delegado L��pecl'a"'1 d� P,)II'c'ta,''�

, 'renté, "v�m, : de� público agra'de- .l�� c>,
�

,,,
Portarias baixadas pelo Pretelto Municipal. ceI' a quantos parentes e ami- de con:lI=Jrimellto aQ que .0etermi- 00 uso de'suas atribuições, ./

P()RTA'.RIAS'DE �4de�vlal'ode' NOMEAR·.- gos os serv,isam'e éonsolaram
..

n3 o'Codigo, Nacional ,de Tran�, "

'.�

, 6 _ �it(), resulta nas'"PlJ1ri'ções do in.' 'Coneiderando que a ,pratica de:
195 J

7..

.�

.De acordo com o artigo 15, na dolorosa ocorrencia, fruto!' conforme deternüna o te- atitudes ou g�stos vindos dp, ':l[)-

�Benedito'Terezio de Carvalho iteFil 1 dQ DecretQ.,Lei n° 700 Torn;m e�'pecii11 ,a'sua grati- ferido Codigo r10 "A'L'tigo 123"flos
" conLw"'-da trodiçã'o moral, Juridi-

Junjvl', Piefei.to 'Municipal, de - de 28-10,1942, combinado com o dão aos 51'S, drs, Hene&u Cubas seu itPi18 ,e püragriHúsc' .�
,

"ca e religio�(l/do povo hl'asileh'o;
� "Call(.inhas usando ele suas atri- artigo 7° da Lei Municipal nu- e Olj'ty Machado,L'ao pl'j.m�iro determino qn.e [la 'dpf\�sa do,; 4-i-

,

1[5 d 6 d o de ' d d'
-

h 't' Canoinhas�. 3-0 de "laio :-le '19pl I'C,.J,·tos !)!Jbll',COS', clualclúer tida(,i,ão"buições, rl!�olve:- mero r e, e març pelH"'suá e lcaçao e umam '3- '

.-
'

-1951, a Theoâ'oÍ'o Sch'roeder, pa.,. ,rismo, e ao segundo pelo e,�pe-, dJjarrf Pndigão Pereira �

. q ti e ve;nha a contrarial"� !I}stes
CONC;EOER LICENCA:- ra evel'cer o""çargo oe, Fisc-al- eial Qbsequi� de conse�.ção de. DE'legado 'Especial de Policia . priucinio� de traf,liç1\ri; poderá'

A Leopold(j"'Miers,. ocupante do Padrão "R'" ';',
"medicament(')::. ,_ 'o;

, ser convidado a J'etirar-se dos;
CéllgO de,.i.Intendente P.istrital de . :A.VIsb N; 1 �'. 'I'ec\'n'tos. (')as'-c':;saQ d�

..-",_"divNçõ�s,·,-

-.... Prefeitura Munic,ipal de Ca-. A d 'b' '-

d D
" U <C." -

PaLl!!) Perein:l. vor�90 dias, pRra .. to os, as ençaos e eus
.. 0 Del(:--g'�do' E.sI)eci'al de Policia, corno spjam ('jllema:;' "1(.', {)Odell-

::tnüar" de' Cissuntos de seus r'nte- noinh!1s, em 31: de maio de �LQ51 . ,

.,

DO uso de suaS atribuições etc. do O m�smo SeT ('olíviFil-ldi1 :1 ('om-

,t�,t�:ú·:s.., p!1l'Ucuiol'es, a t:_f?otar de Atfn,dv OarcúliJ.o _ Secretário .,

I
% t"'\

",

parecer a esta ,Qe!egada,' �f' for
",,:'1,7<' de abril de;.- 1951. l"",' n' da� BD S'as·..... Tendo cbegadp ao"meu conhe-
'" POP.T'A,.BIA-S DE 1 DE JTT1',THO o .'

I
o raso, >:'-,-��S? !

-

K ,�- <;
- '., - _,.-..

� ..., ,"4
_

CHIleuto que a �uns menores, por l\'�' """,.:01' _
.

, ·NOMEAR:-".
. <,_'-' DE 19'51' ")' �

e
.

11. d
.

'tA)' I t de' Carroiiihas, 30 'de M.aio de 1951'" ,"' _'- ',' ,,_ ,Ai,. dA"" :"".'.,:da.,e�.'.'·'.,.,val'lag vezq;
.. e'ITl,_I,l..o_es,a,o .

,

,A .I"'ão
..
Polomanei;, para exer- 4

.

.

Vy""' vu- ... .,.� , , .', .,' .

-

�. Benedito Terezlo çle Carvtilho '

causado danos, no c.ULEGIO SA- j r dgard f 'erdiRào I'ereira
ceI" interfnament.e 'o' cargo de J'" P f'" l\1f

.'

1 ----------...--- _.", '"
.

. -' -_ ur:ilor, r€: elto 'lunICJP:l, cle/
.

'-
",. 'CHA DO COrfAÇÃO D8 JESUS, Deleg'adoi1

..
Especial �i. e Policia'..�",. �Il')tGndêntE' Distrital -de Paula .

Capoinhas, no uso dr; su·a;; atI'i;. � Pre'el"t,ura, Munl·\"j"õ. I '

') , .
:"

.

Pe,r8Íra, :enqu'anto durar a li- I '" na" defesa'. da tradição mor!,!l �.'
"

.
t:ença; ,dE' 'Leúpoldo Miers.

'

'

bUiEçXõeOs"'N'rEeRsúAlvR'e'-A PE'Dl r,o'
,2., «;te' (-anoinhá�

,

_' l'éligiosfl daquele éstab';';I�('irn�nt0;'
, "

.Pre:feitura' Mltnicfpi:ü' dE' -Ca- L
,

dfllTnlino (j-ue,' ,o;menor. que for"
.

. '-_' ",_,- .", ," kA!1tQniá Màron�"lBsci.I,"(�e,:,,) EDI'TAl' eucotltrodomrpratir-a de atos quc "

r.Qinha.,.s, 24 de,.m
..
,ain'�,cle 1951"

I d E 'êl I 'h b
,. . G l·t

'

M'" d "R' " l'a ''''lu� -'P" � nten ente'- ·x,âtor,., à ntelí- '

, vcn nm' per tu ,ar. o' sossPgo (� 1\ o; ,àrCi, .
lran a, ,am, 1 ,C' -

",.
"

B rl >{llu .1>11,�iil de CurvlJ}ho dencia de Major '\lieira."
. ..... D� ?rdern:,' �o "�r: Prefeito finalidade. do citado c'olf�gio, po- -ma, Siberiá, Alaska", G&tinho e

, lu I/Ur - Prefeito .

.

,
�, �� MUnIclpal de \'-,anolDh�ls tomo de�" este :tfeíl�r\Çspr.�cClI1(lu.:i!i i,lo a.,

<'b
'

.•.. """,.Pómpe.i,a.
�

AL-;;;A�!, GarCI'J'fI/;) , §t'cTt-'tário"
- � , NOMEAR:-, publico, que os ,;enhores pronrie- est�: l)e'leg;ac,iã, »onde' será, inti.J.ná� Sf;!mPrB' :nE,,'

, ,': �z.' '�' "";..'. A Antonio 'Ma_r_o,!l BeciI para tados de:vem, �olocar o FXQ"de ,do a/comna'rrcer o pai. tutor, ('U ,�.

r�.��;;,A.�DE 31 cle m'i9de �::;�:IUd�a;:�jO�e V:�i�:�den \e ��:��:':'��'";'::fi��e;�",p��:� ;::P:e:�ao�,�:..e�,;��;:Oitf;':Qp:f�; Casa: E.rlj tã"",� ; ,

Benedito Terezio de Carvalho· ser facilmente E'ucontrado pelá átós práticados pélo mesmo. ,",
-.

lu'niur; Prefeito Mu'iücipal de NOMEAR:- '" êncarregad9 da limpeza, ."

...

" �
.

-'

( ánninhas, Í10, uso'âe suas atl'Í- A Vitor Fernandes de Súuza " r:auoinhas, -29 de Maio de 1951
, ..

d F' 'I Secrt'tarja, da Pr.·..etêitura"Mu- "'*1-' d d' d'
-

P
.

" bui'ç6es, í'esolve:- . para exerCE:r o cHrgo e isca!) , - gar ,'er z{(ao ne'lra
, ,Pf

•
>

�
- �

• Exator; na lritendencia de Mã:' nicipal de C�rioin_nas 2m 7' de Delegado Especial de P"licia
'Z;', EXON'ERAR A .PEEJIDO:- .• . v-.' junho de 1:951.

. I.
,

., i��A�Anaêha'Bay, profef�6ra Pa: ,", J�c lelra.
- .Àss. Al+redo Oa,J:;cindo '

, , Prefeitura Municípál de Ca- "

Çh�I,;'G:', (la. Escola Mixta Mu- _ Secretário .�

thici[:)al,de Entre Rios neste 1V1u- noinhás;.J de junh,o de 1951

ntc'iplor;,r '_
.

_

Alfredo.Oarcú1.do'-' Secretário
""

"

CONCEDER; LICENÇA
A ,LQ,domilà Bojarski, auxiliai'

&!. da Seé€:élaria, por 30 dias, para
,:;,,,'tráta'mehto de S�úde, conforme
.": 'ate::.tadú' 'medico" a-:C:ontar desta

.

datá. ',� _

.

.

pí·deitura Municipal de Cano
"" inhas:, :em' 31 de maiú dE' 1951

� �tf{;e(�) QdréindO ;;:, $ecretário
""-'� ,':

�.. DECRETOS DE �l e(je Maio) de
�

1951- .

' .

,-

Beriedito'; Térezie de"'Carvalhb
- �- -

J
Junior, Prefeito" Municipal de
CanElinhas, no. uso de suas atri-
buições, resolve:-,

'<'-"

':l<', NOMEAR:..;�� ,�:,-� ,
'",-, -

'", Alexandre 'Nqvàck,_Fiscal Pa-
'" drão "S'!, pl:jra exercer em' cb
,�'" missão, o cargo d� Dí,t�tor do
N, D,M E.R,; Padrão Z2, de acordo,

-icom a Lei numero' 89 de 31 de
agÔsto' dé ,1'950.'

.

""

."'" ��.r:;",�
-

·:;·.t;_'/f

AVISO N° 2

Os' mais recenft; fJg.l:lrinns,..-I
. na_çiona,is e,""estrangpÍ rgs_r'
�. As ultim,Rs:< ptiblicaçõés .v2:

. mundiais. 'Verida:s av'.Jlsas e

"; assinaturas na

"

Delegtido' Especial, de Policia,
,no uSQ de suas a Lribu içôc,�.. ,_�/

Tendo' chegado, ao COIThfoCilll",rl'
to df�sta "Delegacia, que na invI!r-
lladà do Sr, Lconardo Bl'ey elll -

Alto das Polrneil:'fj, ,eIlCOIlt.n-t-se f sta' Jao nl"na emDe' ordem q,a 'Chef:a.,do" 5ô urna vaca brasina: seUl sinal e
e .. a' ".

Distrito Sapitario, torno públi- sem marca; convida a quem pos- ·'d'!lldco que (30) dias �pós. a publi- !lO provar ser legitimô�dono � nossa (I a. e
cação deste, nos. J_ornaes B?r�h

r

anímal" a cpmparec('(' e.in preRt'II'" O dorpo' doc�nte' do Grl-l_Pú"!
g� Verd: e Co.r:el,o _

do Norte, --ea desta autoI'idàde Policial, I'lflm Escq)al'''Alm;rante BaJTo'i0"pro- .,

'

. ,nao .se�a perm1tIdo a v�enda de de,rl'ccébel' O,,_,8[limal eríl q,ut'stntl, rtLOvel á grande ft!sta nas noites'
med.lcamentos de quala.1uer" es- .:' ,'

..

'S
• \.

" 'd \
29 30 d

.

h d-' te
I

Pec1e, nas c'asas comercIais, den- Canolllbas, 30 de" MaIO de"- J 95 r f\ e.. e,,]tJn o e" ,ura n "

Podia \0 çle:junlho, em bendido6-,"iro qe um raio de sf:Ís (6tqui- Ftigm-d, Perd�f!,ão, " 1''',e�l-u:- das assocla'cões escoJáré,'-:
,

lometros ,de "uma Farmoeia. Del�gado EspeCIal de PídlCla > " "

Haverá 'churrascada, ca�é (nu'Mais -ÍFlfo_!'mes pessoaimente a

Chêfia prestará aos jnteressados","_�
- ,AVISO N° 3 r

- doces, fogueira, pau de sebo,-
" ,0, DI:'I��o Especi�1 ile, Policia, ,quentão, pipoca, pinhão, batata

Canoinhas, 30 de" maio ele, 1.�51 "no uso de suas atl'il:iu-Íçô,"S etc( assada, tiro ao alvo, roléta'; mú-
.

Eda' Côrte, M"llo.( ,
"j "sica selecionada, granrJisQschow

, , ,;"Convi.do ao's senb�)I'es pr"iJrie- ' '" "

."'-" A'ux:'Escr. ref. II ,concursos e' outr:as surp�'e,�.as.
"

tarios dos autom()veis Chevrolet, -

\

tipo 195\0 e ]951 de motores I,IU- ,t';,'."
meros 781.500 e 36,44-7,' a coo:- S--a I" eoo,:Lt:1cu'"'s' �s( de' i�a-1parecer a est�., DelegacJ3 de PolI· __ as "1 g �� '!

cia, afimc'de iratàrem de'assuntos""
0'

�.

de interesse dos mesmo"'. . LOi3, p-as'�N'Üvldades
'"

6!,�
l

L ivrdria· Brasíl(entro de-, Saúde,
'-EOITAl��"

" sempre na
"':;

mundial
'\ !!V

9 - P

Casa Erlità
""

" 4oc,,:,Vende:"'se� ,. �.. -

Uma motocicleJa rilarca eZ,
- 19'18 4 B:' P 'em perfeito' es

'"tádo. Preço ocasiào� Ver é tra
tM ni OfiCina Relampago. Edi

fi.cio Adolfo Voigt,.
Malhâs em geràF?

; L oja das�' Novidad;s
faça do Côrreio do Nor�'

.s.;

, te, o seu jornaL

1 P'A R�A F E R I DAS,
E °c Z

.

E M ,h., s·
•• 1

,
..

' .,! ,. .

IN F �"AM/AÇO ES,
C q é E� I R ,ÀJ 5 ;,
.FRIELR.AS,
, E 5 P.I N·H A 5 I E TC.

� 1.

"'J,t"�/
.

,��:;''i--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


