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ii COHIAS"DE MOUIMEHIO., COMIAS A PRAZO: -

(,6 iil/1{ de fa!fla rnundlal.,"
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h I:: 1 data, situada a Rua Senador
ii' ra urna conta no nco e pague com .c eque .. is . Schmidt, informações "ua .gerencia
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Senhores Viajantes I .

s,' FãçaIIJ-"" seus alt:n.QÇos, em

.. Rio" :Negro. no ponto de pa-,

Inf6rmaç5es cQ.m _Guilherme Loeff!er Agente Mic�jelon i\ rada ""dos ()n'!�1J�,,;�: sir:van�-,
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i Fabricam-se e renovam-se Colchões, Divãs, Grupos diversos,
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Tripas" argentinas salgadas ,em bcrdelezes ' "'.-
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"
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_ -Recebemos uma batelada desta rnercadoria, sendo:
"Tripa'S'par8 salame, especiais calibra'das' 5P/60, em molhos de 18
metros, 80 preço. de, Cr$34,OO o. molho; /Tripas para linguiça, do

,
, m�sticas, molhos de 30/32 metros, arfigo/especial, molho Cr$ 22,00;

Tripas pata linguiç�j espe�iais para exportàção; molhos de 30/32
metros, cada molho Ci$. 24,00: Preço FOB Porto Alegre e com

"

, ,deEdto, de Cr$ J5,OO pela bordaleza vasia; prazo
-

.

de ôO 'dias da data 'do e!llbatque. ."

OJlçà e, veja. as novas maravHhas qu(> INVICTUS
;; lhe oferece i

Rad lOS par:a ç:<. e {A , '

,..

para luz e para 1?ateria e luz

mefhores�o som
,,,"'
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. \

" Muito,' melhores na seletividade
�

Muito melhores 'no alcance
Revendedor para e8t� praça: I

LáuRENÇO\ BUBA_,_�'_.__J
=-". "Atenção

- v. 13. d�seja 'morar ',perto do"", Ginasio? Então, hão

perca a ,oportunidade de adquirir por um preço de oca

sião -uma chacara �e -dois alqueires de terra, com agua
éorrente, duas caSas de m0radias� instaladas' com' luz ele
trica, paiól, estrebarias,' e potreiros. '(Vende':'se tambem
em partes).

'
,

.

'"
'

,
.

) ()utra . cha�ara -de um alqueire�e meio, limitando-se
às 'terrá's' di:fYGinasio, com urna exelente casa de moradia;

. luz 'lnslãIãda: ,agua cOrrente.... etc.
.

Demais inforll-fações /com o proprietário
�, ,�Alvaro UhUg

.

,

Vende-se
I Uma fazenda'com 630 àlquei.
res ��O.OOU pifiheirosbitolados.

Queiram os interessados diri

gir-se ao escritório Jurídico Co

mercial, em Lajes, pedir deta
lhes para A. C ARÇINDO & eIA._,
nesta praça. .',

"-

liSta. 'Tereza"
ó

u Popular
em sua casa

19 -P não dev� faltar

Câfé

'Vende-se
',.:...

c

Um Caminhão F0rd�l946 e

um limousine Renault �949
Detalhe� com A. GARCINDO

& elA. nesta praç&. ",>t

lindas Bolsas-?,
'toia- do�' 11.o(}.tdaderJ·

L7
,

,. (;.8 ,

Gottard, Miranda, Rainha, Plq
ma, Siberia, Alas.ka,. Gr.tinh() e

Pompe�a
\

s!i'mpre O� 9 - P

Casa Erlifa
Os. mais recentes figurinos,

nacionais e estrangeiras
As'" ultimas publicações

,mundiais .. Veildas avulsas e

assinaturas na

4x

Brasil _

e

....... : --.'

X
------------�--------

Livraria
".�

Café?
"Santa . Tereza"

j o melhor

Saias e blusas;4e,lã?
Loja das Novidades

Faça do Correjo' do Nor

te, o seu jornal.

16-6-195

-

,� Indicador Profissional
. / -'.DE NTISTAS

i».
..

Mayçr
Atende diariamente dás 7,30 às 11 horas - 1;30 às 6 horas

"

Praça Couro MUller
Sta. CatarinaCANOINHAS

Farmac/a ';:'1Jage
À rua Vidal Ramos, ao' lado' da Delegacia �e Policia

� .

Variado estoque .-de produtos nacionais e

extrangeiros a preços vantajosos.

DR. "RENEÁU . CUBAS
MEDICO
.

Consultas' dâs
.

9-12 e 14-16

Rua Paula Pereira . CANOINHAS

Dr. Aroldo Carneiro de- .Carvatho-
;;:

I ADVOQADO', i:: ' ,

(Inscrito na Ordem dos Adeogadoe do Brasil, Secção do
'" Estado 'ríe Santa" Catarina, sob no. 360)

t
.

Inventários, cobranças; contratos e outras causas

civeis eiComerciais, Direito industrial e legislação do

tr�iHho' - Naturalisações 'e titulos deelaratorios .

:_ Causas Criminais.

EscritÓrio e résidencia:
Rua Vidal R'amos Canoinhas S. C.

, -.''j

Dr� J'oão Colodel'
ADVOGÃDOZ<

Escritorio à -Rua Vidal RamoS: - Edificio Witt
�.-

� \

.').Ç

-

'Advogado
"

·,Escritorio
.
e residencia

"

Rua Coronel Albüij'uérq,ue s/n ...,. Fone

Canoinhas S.
205

Orande Oportunidade
Vende-se por motivo de mudança:
Lotes' e datasJ inclusive 5 casas; no perimetro urbano

: destã cidáde. "

'

,

2' otimos' prédios' em cexelente' ponto comercial'--'-(r':!,as
Paula Pere.ira, e Cai,tano Costa) ambos de esquina.

Ofertas �'*F erês� Cou ry," na eása Brasil • Libanesa:
•

_

'
j.

-- "'1"

BlSltl� lIUIENUnK'
Oficina mecanica" - Posto de"" lavagem,. IU'brificação

\�
,

:?

pulverização - Preços modicós - Serviço garintido
" .... t

Rua Vidat Ramos, 6 'Fb'ne 145

I,

Adib Selerne Sahr, fabripante de Borg9-l para
-

Quibe, avisll
sua distinta freguesia desta praça, que as éompras _podem ser

ent;egues a domicilío, atendendo .com rapidez para\outras praç,as.
Vendas por atacado e & varejo

.

!

-. P:r:eços convidativos.' 20-12

Rua Senador Felipe Schmidt - Caixa Postal 78 - :TeU. 283

CANOINHAS
,;

� STA. CATARINA

. Coopere 'oom este semanaflo,

fazendo- uma assinatura
'ii
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PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
FORD, CHEVROLET, INTERNATIONAL E- 'OUTRAS MARCAS

,Agencia: SelemeJoão
Secção ::A:

Stock permanente de peças e acesscrios em geral
Distribuidor dos afamados pneus -Dunlop- e � -Ftrestone-.
Acu'muladores, «Dunlop» e Firestone,.. .

Oleos e Graxas das melhores marcas,

Motor�s, Radiadores,
,

Tudo enfim concernente ao ramo

Pilhas e Lanternas Eletricas.
Tinta-s e -Per-tenc;s P/ Pintura de, Auto

Secção B:;" ,

Peças usadas de todas as marcas para AUTO.CAMINHOES
e INDUSTRIA Compra e venda ..

Caminhões e -Autom�vei5 usados, reformados para pronta
entrega. Compra' e vende

Secção C:
OFICINA MECANICA, bem mo�tada, atendendo a

_ qualquer hora
Posto de l.ubrthceçêo

A mais bem montada AgencJa de peças na zona
Rua Getulio Vargas,� Esquina Paula Pereira, 16

Caixa Postal, 12 End. Teleg. "SERMAO" Fone 179

Estrela do Sul-Criação
" Galos combatentes

j o PAULO PORTES
..... ANTA CATARINA

\

Propriedade: ?

CAN INHÁ"5

Com 35 anos de experiencia em brigas de 'galos, ofe

rece de sua criação galQsJ_ frangos, frangas, e' �VOSI
para incubação. Preços 'modícos

-

com as melhores

garantias possíveis feito dê acordo com o pedido.
,

16x46

,

Tem bom gOSt0?
TQme' Café

Malhas de

1\' t' .-'- .'

l. ��.

,
os ultimes modelos da mais

" '
fina lã, sempre nll' 9"-P

"
_

Tereza � (::a.Sq Erlità

16-6-1951

Raso,lvo o

problema Com
O TRATOR, i

/
\

T R A T O R F O R D '�

equipado fi.om Sul(l>dores,
Plantadeira e Aclubadeira.

Com êstes t�implementos, 011".;, .

pl�nta e �aduba, numa ,só operação
e conl impressionante rapidez. O

tNttorÍsta controla a <Hlubaç&_o sem

sair de seu àSf;lcnto.,

\
O TRATOR FORD

EXECUTA

SERVIÇOS LEVES

E PESADOS

Gráças aQ· novo sistem,a Fórd de 'Engate
em 3-Poritos, a tendência de o i�ple.
mento levantar, ao encontrar a resistên

cia. do Bolo, é "transformada em maior�
ade;'ência das rodas tra�eira8, o ,que au

,men�a sua fôrça de ttração, igualando-.
à de tratores ,.mais p�sa�Qs.�

Assistência FORD
em todo � Brasil, inclusive
treinamento de tratoristas.

Peças vitais intercambiáveis
c�nH:aminhões e corras Ford

,

Permit9 .transportar ·05
__:---..._. ,Implr"msnlos suspensos.-"

_.�-�
-

��j�� dO'f:'O'I,O, t<lxecuta'r curvas

\ 'L'��)l. feeil:ai�. 5 e regular a

,c.". ,J",:-:-_" .p,orur."'l�,,de do imple-
,"'" 'm�nt" em Ir"balhó.

"1Ilgumas vantagens do Contrôle
-

tlidráuJico Ford

,('" Révendedor nestG. ddacíe:

�'mniano Abrão Seieme

-fõ1d é o único tr.lor quo lem
.

OS implom. DEARBORN._

P)II' � oS,lráb.lhDS .gri.Dlas

, -

\
"

Conclusão da 4. pa-gina
Foi, sem duvida, proveitosa a

vll!gem do dr. Aroldo Carvalho á
Florianopolis As conquistas do
nosso conterrâneo demonstram,
exuberantemente, o interesse, "a
dedicação e o desvelo do novo

governo pelos problemas agrícola-
x x x "

Ai nela para o corrente mes es;:
tão programadas mais duas via
gens do Presidente da Rural: uma

·à, Curitiba, afim de pleitear, pe
rante o Comando da 5° Região
Militar a remessa de tres repro
dutores cavalares para o munici
pio "'i!tJ Canoinhas, reprodutores
esses que ficarão em diversos pon
tos do municipio A outra viagem
será ao Rio de Janeiro, para plei-

/ tear, perante-o Miuistério da A
gricultura, um moinho de trigo
para a Associação Hurál de Ca
noiuhas, ruoinho esse destinado a

atender ás uessecidades de mais
de um milhar de associados da
entidade que congrega os nossos

lav radores e criadores.

paro a lavoura e: pecuaria e ou

tras tantas oecisõell acertadas ouê
virão por ceri.o, num futuro p�'ô
ximo, trazer a paz e o progresso
t'ão dcs��jado por todos.

-

.

A. eolonia de Campo das Mo
ças já tem sua' escola; necessita
porem de uma capêla, e de estra

das melhores, tudo isso pode ser

obtido, mêti·iunte a colaboração e,

boa vontade da yopulação com o

governo; da uni�nasce a força,
e a força é a -alavanca que hem
aplicada, préstará ime"nsos bene
ficios á coletividade,

Dfsrjn esternar aqui, minhas
frlicita'ções, ao SI', Pl'i'feito- ,Mu
nicipal 'e a tudos q-ue auxiliaram
I�a construção da Escola, que Deus
em sua grande �enel'osidade os

recompense pelo bem que fiséram.

Moacir] Lemos
Iüsp. 138c. Mun.

\

município. a todos os associados
da R ural, a convicção de que o
Dr. Aroldo Carvalho não pode e

nem deve ser Presidente daásso
ciação Hural. Sómente os inimi
gos das' .classes agrárias, os adver
sários do desenvolvimento agricola
de(Canoinhas, poderão fazer aque
las malévolas e infantis afirmati
vas.

O movimento que se processa
entre os lavradores do'imunioipio
sôrnente os obtusos ainda não
perceberam

-

- é o de redenção de
uma classe até 'hoje "esquecida,
postergada e até maltratada pelos
governos.

Hoje, queiram ou não queiram
os retrógrados, os homens que
marcam passo e que,

"

detentores
do poder, comprometeram Õ' nos

so progresso postergando para se

gundo plano os interesses dos hu
mildes lavradores, os homens Kão
campo terão doravante o que
merecem, Serão assistldos per
manentemente e contarão sem

pre com o nosso trabalho apai
xonado em prol da sua causa

que, é a causa de Canoinhas.

A economia do nosso muni

cipio, a prosperidade da nossa

gente, o desenvolvimento da
nossa cidade, assentam, indubi
tavelmente, sobre a produção
agricola.j.Auxlliar a lavoura é o

meio mais simples e pratico de
'propiciar o progresso de Cano
inhas.c,

,
Eis ai porque havemos" 'de

_bater insistentemente nesta te
cla. Semana após semana aqui
estarem?s martelando até atín

grrmos=o nosso objetivo.
x x x

.

A A ssociação Rural de Cano
ínhas, com um milhar de asso
ciados, já conseguiu do gover
no sementes em -profusão, um

conjunto mecanizado, Ierramen-
::tas agrícolas 'e assistência ve

teririaria. Se congregar-todos os

lavradojes do. Munieipio elevan
do seu quadro de

_
associados

para tres ou quatro mil, será,
a mais pujante e 'poderosa do
Estado e .poderáconseguír mui- •

to mais dos governos: máquinas
para a mecanização da lavoura
crédito agrícola, um moinho de
trigo para moer as sementes
dos associados.

Telefone 277

Ford ara, em mérlia, 2112 hec�ares cada 10

� A razão dêsse extra()rdinárial rendi�
mento? Principalmente, duas importantes ino

vações Ford: seu Contrôle 'Hidráulico Extra
Sensível e o Sistema de Engate em 3-Pontos.

Mas Ford reun'e ainda' outros 20 aperfeiço�-:,
mentos, .que o tornaram o trator mais �cO'n
veniente para todos O'S trabalhos agrÍc,9las;
em qual�uer terreno, durante O' a�O' i�teirO';
:Pr'�cure co-nhe�ê .. io! .

Sol:ene inaugurõ<áo
da e�(ol� de

Campo das ,1\t\oçéJS
�..,

.

Conforme noticiámos, anterior
mente, a 20 de ma-io teve lugar
a inauguração da Escola -Munioi
pai de Campo das Moças, pre
sentes os senhor Prefeito Muni
cipal, Inspetor Escolar e mora

dores da prospera localidade.

No áto da inauguração, o sr.

Moacir Lemos; Inspetor Escolar
proferiu o seguinte discurso:"

Tem. grande signifiçado para
o povo de Campo das Moças a

data de hoje, foi solenemente inau
gurada. pelo Sr Prefeito Muni
cipal de Cauoinhas a escola local:"

Essa escola demonstra claramen
te, o quanto pode ser realizado
quando-há bom entendimento en

tre o povo e o governo.
'

-Farei aqui Um ligeiro retrospecto.

Alguns cidadãos' esforçados, i
dealizaram a construção do; pre
dio escolar, em seguida consulta
ram o governo municipal de Ca
noinhas, e conforme planos

.

pré-
,e�tahelecidu, iniciaram os traba
lbos.. O Sr. João Ruchinski deu
o terreno, e auxiliado pelos Snrs. x x x

Antonio Huchinski, Sebastião Da- Outra noticia auspiciosa de que

ma, Basilio Hucki; Orestes Chris- foi portador o dr. Arolde Carva

tani, João Alves, José Leehico- lho, prende-se à construção no

wski ' João Konch, e Wenceslau. münicipio de Canoinhas, durante
Dombroski Sconstruiram o prédio, �Q ano de 1952, de um depósito
o Goveruot'mandou então, todo o 'pura sémentes de trigo e câmara

mobilia rio e material didático ne-
de expurgo, construção essa já

cessario e nomeou a professora; o programada pejo Ministério' da

resultado está ai, a vista de to- Agricultura em combinação com

dos, uma Iluda e bem aparelhada Governo' do Estádo, O Governa-

escold em pleno labor. dor Iriueu Bornhausen vai locali-
zar em Conoiuhas 11m depósito e

Quando o povo tem a sorte de câmara ele expurgo.
' ----.

ser prendado, com um chefe es-

forçado e cioso de seus deveres x x x

para com' seus munícipes, ha Eis ai, em-resumo, motivos.que
progresso em grandes dóses. As- levam á todos os lavradores do
s im como 'acontece em todo o mu

uicipic, coustruçêes de' pontes,
estrndas, eseolas medidas de am-

Agora devem os senhores pais
de alunos, organisarem uma So- Todo o lavrador progressista
ciedade Escólar e reunirem se e inteligente, ha de emprestar
mensalmente, afim de estarem em seu concurso à Associação Ru

cUlltacÍo mais intimo _ com a es- ial de
_ Canoinhas, fazendo' com

cola e de terem amplos conheci- que seus amigos, vizinhos, "e
mentes dos pi'ob!emas escólare�, parentes ingressem na Assôcia-

,para poderem, eotão, em coepe.:',. ção Rur�L�. '"'"

ração com a professora, fazer da Pagando módica mensalidade
escola, o faró! luminoso qlie gui: dois. cruzeiros - os associados da

I' ará OS'YUSSOS fiihos fias 'lides -es- Rural gosarão de uma serie de
colares. béneficios: ferramentas a baixo

Que a escola de- Campo das custo, sementes de hortaliças
Moças, seia ur'na fonte de �llZ pa- gratuitame-nté, um conjunto, me

r� todas as crianças e ádultos de canizado para os se.ry:iços' de p,_boa vontade, são 08 meus votos'. ração e gradeação ao preço de
Cr$ 350,00 por alqueire, empres
timo de arados e de s.emehtes,

_

de trigo, as_,;istência gratuita de
um vacin�dor ce de UITl,_ técnico
vete'rinário, requerimento de i
senção do impQsto territorial d0.s "

terreIÍos com menos 'de. 10 81-

queire� encaminhados pela As
sociaç�, independentemente de
qu�lquer despeza. �.,

,
,�',' \ �

É} 'dever de todo o lavrador
associar-se a Associacão Rural
de Omoinhas. '.

o

o

e�ij outerias?
_ �oja dj,s Novidad7s,

.------------------�-- m_ � _

Bazar Sta�- .Te,re·si'nha
,

Rua Paul� Pereira s/n
CANOINHAS

Caixa Postal 125'

SANT._l\ CATARINA

Em presentes ou', brinquedos não perca':Jeu ·tempo.
Procure a nossa casa,' Estok 'perrnanente:

10"':P , Preços da' Fabriça.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. A<:!i�ti��:;.'s+:�m:deoul:::;
providencias;'

.

Benedito /Tere'zlo de Car-válho
Junior, Prefeíto

, 'Mupit:i,pal de
Canoinhas.

. Fa,zJ saber quea,C,âmara 1\1..1.:.
nícípal Decretou': e' eu. sanciono
8 seguinte lei: ,. .

.

Art. 1° - Fifa lnstituíuo o ser

viço de irrigáção' de ruas e pra
ças da .cídade por ocasião das

estiagens.
Art. ,2° - Para esse fim, fica

o .Sr. Prefeito, Municipal auto
rissr'o a adquirir Jmcarrô tanque
rriotorisado ou a tracão ar�imal
com o equipamento·necessalio.

Art. 3°,;':· Ás despesas. decor
rentes com fi aquisição do (::9r
ro tanque e SEU,! equipamento
correrão por conta de' credito. '"

especia[�,
'

.y;i�rt. 4° - Esta Lei\ entra em

vigor na data de sua publica
'�ão, revogadas flS disposições
em con trario. ",

-�� :;;�� •..!"

Viajantes
1 .

C::-Prefeitura Municipal de Ca-
r "

Eni' 1)iàgem de r���eir�, se-
"rroinhas, em 11 de junho de 1951 Um feliz desempenho em t�rras�ia,peanas

guirão" dia 19 nrpxúno, pelÇl -Altredo O. Gorcindo r Domingo; dia 10, excursionou peana ° quanto Ganoinhas po-
, PAWAIR' '"t16' 1j';:(Is-l!, 'p'õ ','a Secretariõ a cidade paranaense., da Lapa, "de em futebol, chegou mesmo

Portagul e outros paizes eu- LEI NU,MERO I2� de 12 de ju- ° Perigo Serrano, agora com- a impressionár a enorme assis-

ropeus, O sr.. Joaquim Fer- nho de 1951.. pletarnente reabilitado," que fqi tencia ql;e compareceu ao Esta-

nandes LuiZ; acompanhado ' 'i- medir forças ('(,m _o valuJ:'oso dio, Ap"€,zar de decorridos no:-
1 f'lh' J:;"

.

F. Eenedito, 'Í'erezio de Cârvalh,o •

, ue seu 1 O. S1'. I rancisco .

'

. '.' . .

.

.clube, que é o União F. C. da' venta minutos de lula CGm um

Luiz e senhOta. JUl11�r, Prefelto l\!Iuntc1pal. �e queJá. l(Jcal�dade. Sabiamos de placard assinalando l,1ill empa-
. Canomhas. Faz saber que a Ca- - -'

.

.'

Deseja1'�lOS-lhes boa viagem. lVT' .' 1 d t
. "'--antemao ° quao ardoroso sena te de.l & 1, voltaram ,os pupilos

mar� Áumc1pa: tecrel �u e eu
para os alvi celestes a luta que de' Vani satisfeitos, como' se ti-

- .......----::-............--..,....---------------..;...- sanCIOno a seO'Uln e e1:· ' ..

'

. .

, .':

.

c o ,. iam emp:'eE:ndu, pnmelro qp,e vessem tido uma grande vito-

.Art. 10 -.Fic� �n�ti,tuid� a ma- teria t-r: p�la ft'ente gramado
1 e ria.-,Parabens a família Ipi ran

tncula obn�at�na' oe cae.s. e.m as�i:;tencia. depois, os Lllpeanris guista p')!' mais este ,brilhante
todo o terntOrlO do MUD1CIplO. vexados _com os insucessos. se- feito 'doe seu onZe. Atuou a pu-

.

Art. 2� - O proprietario de guiàos de -seus clubes �m nossa g'�a o Sr. Ôa:dy 'Nadêr e a retl.-
(

cão para te lo matriculado de- cidade, confiavam' inteiramente da'� fe>i unia daos' 'melhores dos

( verá exibif um' atestado de va- no União para G aleva,ntamen- ultimos temRus
. !10 . ,$;;tadiu da

� l:h!gressou de' Flôrian6polis o' compa Ilhado de todos os - imple- cina contra a rai�a). forneciJo to 1)1oral do pebol La�eario. ,6a-, talma: éidade ,paranaense
Dr. Amido CalV'lillhó, Presidente mentôs�e destinado aos serviços por vacinador devIdamente au, biamos tambem que intregra- , ,....

"

.... :' '.
. >.

-

'da -.Ass�ciaç}io R�ral de C�noi: dos lavra.dores de Canoinhas. Es- t6i'i:;;:ado, declaran,db �tarpbem a riam' o coujUl1,to "uníd�J.', 'kvaiu- "':' �n.quancto'o�}llvl�S�IE:stes prê-

nhas, q' UC. fora' p.' Ca r..'1·.·ta I t·rata··r·
. t'a70'� e'm' 'F'lorl'a' flOpolI·,,·, crrl 'fase de 'I d'

.1... I 'd f .' ...i' A' "�',' ,hava-m na ,Lapa, ,. tIVemos· em
1". mça e ° pe o ° '.amma .' 1,OSOS e ensores -.,0 gua Ve1- ,,' , ,,_ �" . di d .'

f -'d i, •• I
dr�' Illteresses da-erltiJade que pre- nroutagem; �lgUllS tratores recebi- Art. 30' _ Malfi(iuíado o cão e de de Curitiba, que":'. ài11ü:toSl'l:-:-' . ntps-sa tCl da e �'lr:n�"b�rl'l eD�om? e-

side.' "

"

.
tl' ..

t
. r d M"·"· ". '\l>.' ," t . d f' d ' L am�,Q e e ·vo ey.- a '.i

. eu Slm-

J'
.

;'G'
. dUSA,P(i)� LU1 ermecllJo o � lUl�l.e:'lO pa�a � respectlv��,()a:�i?', sera for- �.::ren (il e.tt'n :Im os .

��rest.! a·.

]2:1esmente de, ma,tar a"'sáudad'e
,

li rIto ao, (!vW'no dQ '.;' Estado; " a ".t gflcu tura. Inl), ,Ytt� .

cO
..
'!91\��, ...�n'eGí.da.... .a:;" pl�ea",odt-l fl..·.u:m.era-çã'Ü" .,...'p'eaNas; . ,eu r�'l� eS."e.nk,YeJ;s 'iaq-ue ""ô """'td>'-'T"-" .:,;.. � "·"'t:'.·�;;:' ."" "'.;" ""_"""'.. "

, m ._ A' _<_ , ,'. �, < '.", � �. 1 , .... ,
..... ·t1 '�"',- .... ,.

1" '." ,\.", ,_ ... ,.' 'l ·t' d' "t" W' ld
," .

_/' €:. �ws quan os aprecIam"es-
- .. a"rt"d�raçao·"utís' Assocláçoes"�Ru- .'.I; at; a" mon agé'IrI

.

'sera' .lll�e( nlta- .af1
.

.m de ser colo.ca<;la"na coleira,. Çl pun a lr&l a
.

a emHO, con- 'tO ".

,t r\'G ,� E" l·" "Al
.

'S
)..,_ t· .. " 'A '

. - R" ',,'"
". .: h''''d t d 'p,

.'

1
. e espOl e. \..J<:,' ru}'o ::;co ai .-

raÍs; q . 'Ccretaú? da Agricultura
. mel1l,e ep r�gue a ssoc.wçao u'

.. -Arte 40 -. A ta:lÇa..,�dematricu-. . :�l O .�:n ;�o ,.0: . �Ia8� pe a a-
.'

mirante B,a-rroso, coikem'õ�Fd nda
a0' Sel'vi.çb de Fomell,to da "Pro- ral. �m",��I�Junt? m_cca.mzado.. .·la.se-rá de vinte

..c. r U, z e i r o}l' gllIda.de ,e peIlc�a 11a m�nob��' a tlata 'de se'tI patron.Çl, Íéz ,;ea-.

d�iç.ã�l_ Vegetal;, foram lon.gà�€lllte .

_

Junto �"Federaç.ao ,das Assocla- (��d20,OO) anuaisf. pagar na oca- ;da pelo��,.. CO�Ludo �. Ip\ra.n�a 'lizàr ná.'can'cha da SOCo Gpera-
'

illScutldQS assuntos de ll1teresse' çao RuraIS o Predl.clente da As- SIao do fornecimento da placa consegUIU ultl·apas.sa" toaos os ... ..

t
�

'"t
'

\ t d
d

.

. _ ,.' ..',' '. b t
.

1 r t 'd' n
•. � . 'd

na ln eressan es , encon TO!' e.

os lavl'adores do municipio: soclaça-o Rural de r.anolllhas coo- A t 50 'A t ,'.... " o s acu OS, oe uan O nu,na .",al e
I' (". 1" t'.

-

". """
..

\
. _

"

. d
'.

"R c " lO'
r , -. ma IlCUI� sena magnifica mostrou a gentê la- Vo ey., ,orno, p-re lml,nar I�e-

Graças,aos esforços da Pl'estden-� seguJU u� ara Q tIpO
.

ud Q� renovada anuah'nente, no mez."
'

. ..' mos. ° encpntro das srtas
.. aa-

te, d!! Rur�l e à bôa voutade_GoG0- (e_ uma �alxa .de e?xadas, que ,se- de abr Ü,
.

médiimte novo atesta- quele educandario e um -séxte.- ,

vernador Irineu Bornhausen e d'o �
l'ao envIados lI11edJ8tamen.te. .

do d,e vacina,
' 0202 - Representações ao Pre,' to .formado 'pelo GremÍfJ Ca-

D,:. Afonso Maria Cardoso dcÍ Veio. A $ecretaria da Agricultura de- Paragrafo unico:",No corrente
féito Cr$ 1200,00; 0401 - Secre- mercif,d, cahendo a vitôrià'Jl es-

ga, a ILO funcioQario do ,Minist.e.l'io verá remeter ao, m unicipio, den- ano, a impnrtanda referida s€-
tario 15.200,00; C0443

- Telefones te ultimo, qu� atuou meJho.r.
<!a Agr'ioultura;', llbefe do Acordo tro de 15 dias, gl'ande quantidá, rá cobrada como indenjzação de

330,00; 0701 - (lntador 80.0,00
. Ém �eguid'a mediram fOlses as

Unicu, eut]'� o Miuistério e ° Go- de de sementes de hortaliças q·ue placa e vacina, no mez de julho.
''1\0703 - 'Auxiliar dá Agência Mu, equipes ,dos alunos'- do Grupo

vemo do 'Estado, a As�oeiaçã�u- serão dis.tçi-buidas gratuitamente' nicipal de Estatistica 400.00 Escolar' e dã. Colégio; sainc' s�

ral deverá recebé!' 'até o fim'do mês aos assoe.lados da Rural.
Art� 6° - Esta lei �ntra .tem. 0704 - Agente Florestal {OO,oo vencedor, o "primeiro. E, jJi,lra

'" . . vigôr na data da sua puplica- 09 1 Pt' •. 4
um possante trator de esteiras a- conclue .na 3a. pagina

.
o -� or elro conLlnuo 00,00 finalíz81; a partida revanc.h.:>:"t:n-

c ção, revog.adas as 'âísposições' 1 1 T
.

6 � '1241
_____�� --- -------�---

. 00 - .'esourelro .00,00 '.
-

tre reg'iúnalistas do Ahnrrante
" .

I em contrado. V' _,. t d"..' - lagem lIe ln .eresse II serVIço . BRrroso . e.: "GFemiD Comet'cÍ!ü,

�ociedade' Recr-e·ativa Sã/o Berrrardo' Prefeitura Municipal de Ca-. 6.000,00; 2501- CarcereÍrQ.2,.}io,O,O B·;portiVo. A partjda foi dispu-
.

� _ noinhas, 12 d�. junho de.- 1951. 2941 - Esmolas a indigentes tada',com lances v�rdadeirtltfH'n:..
MARCILlO DIAS

-

'- Alfredo O: 'Om-cin;do 4000,00; 2945, _Assistencia 6. te "emocionant:es. Na Tr.elhor dé
.

Secretario "
. presos pobres lf.()oo,oo; '3601 '� �, ven.ce ° Comel;dal em ,juta
Inspetor EscoJar 4oo,óo; 8201 -, renhida. AtúQU :o.,encontro 0- a1'-

um flscal 400,00; 8202 - dois b'
.

S" K 'd"'"
.,'

't
'.

. '1tro', r, a,IJe: ID\ÍI o' aceda-.
fiscais 11.200,00; 9001 - aposen- dànú�nte� O sexteto vencedor
tàJos 3,.840,00; 922J .� restitUi- forn19u cOm tvo _e:SçH1L Gruba

·

Ç?�S derimpost9s e taxa de' exe;-- dep0�'s G!'lr-ça':_e: Wolney; Tarci
CICIOS encerados J\)('lO,OO;' 9442 .-.- sio 'é}. Salvâdor� 'Os vencidos Ior-
1>eguro de bens' moveis e imo::-'" marám <':om Cl�tardo Vicente
veis 1.700,00; 9844 � auxilio á Alfr.!do Caélék Mari; e Lit'leu:'
associação 'pró ginasio de Cano-

., .. ',
.

' .
.

inhas -36,.0oo,ü'0; 9444 '- pensão x x x '';

'a Augústo G::1Ísler 1.800,00 . Am,anhã, tecem,os 11ma 'tarde'
Total ao crédito 99.870,00. em branco, porem possivelmen-

Art. 2° - Esta. lti "entra em te no· proxfmo domingo verifi

vigor na ,data de sua publicação, car,se-á a encontro sensação en
revogadas as disposições Em tre Can:0inhas ·E.C. versus Ipi
contrar:io. ranga. Sairá iest-e el1contro que

. Pí:��ituTa lVÍunicipal 'de
"

Ca- mOblizará o mUndo espoitiyo do
· noinhas; n12 de junbo- de 1951." pll;lnalto? !\guardemos ·os acou"

Alfredo o; Garcindo·; .: tecimentos... .:" J.
�

,:" Secretário
.

.

"c.

FAZEM ANOS
�.� 4:

."" Hoj«: Dno: Natércia, espo
sa do sr: Ataide; Allage srs.

Nery Wa/trick e Emiliano J.
Uba: Drfá.. Adéllá,. esposa do.
sr-. Cartos Spiess. f

Am'ânhã: a srta. Asta, Ba
yerl; a srta. Maria Yólànda,
filha do .51', Euclides Lago;

·

o Jovem, Engelbert Fiirst; de
Salseiro .:

Dia 18,.....0 sr. Zaide Seleme;
a 'srta. -Ilse Soetber, de Mar
cílio Dias; o sr., Adib Sele
me Sahr.

.

.

. v

Dià :fg:
.

os srs, Celso -Bauer
Agenor /{reillin.1{; o menino
Donato, . filho do sr, Miguel
Arnoldo.,

"
.

J
-

D�a 20: o sr. Pauli;'o f'ur�
iado de j)!elo,� �s njéninas
Ancyla, filha do sr. lorg§

,:jf..Stoeber! e Maristéld, filha do.
sr, Ataide Apf),ge; :fJ� SI'.? Otto
Hofftnann., '", '

<; "l.
•• ' �.'.. _.h- ':t

Dia 21�: .ás 51'$, [acob. Fuck
""Ir e Ze�(;)'ZipPei; Dna Luiza

esposa do sr.. Gastão Casa
majour.

-,

Dta L2: o jovem Benedito,
·

Terézio de Carvalho Neto; a
·

menina Ivone, ,ilha do sr. Le
onardo Brey,' os jovens Do-

rioal, filho dó sr, José Grit
tens e Eliseu, tilho "do sr.
Francisco Langer.

. A todos os 1I0SSOS efusivos
parabens.

Noivado
Contrataram casamento na

.

prospera cidade de Ttajai, a
srta Antonieta Nancy, filha
do sr. Osvaldo Braga, C011'�
o sr, Carlos Afonso .Sedra.

Nossos parubens.

'. Falecimento
Faleceu dia 8 do corrente

.oom a aoancada idade de g3
anos, o sr. .Adelino Glf'nçaf
ues Rtbeiro, um dos mais
antigos moradores de l1:.0-
deio Grande. S

Pesames à -sua fO:t!nilia.

"

São eonv:ldados os Senhores sócÍl)S e exmas. famílias pa
ra as.si,stirem o' grandioso bailE:' <;]e "São João" que-esta socie_da-.
de. fará reanzar em· seus salõeí>,. na noite, rle 23 do COI:Tt'!Jte.

Mardilio mas, 16 de,.,jun'ho de .1951.
A DI.RETORJA_ �AR;

.

Benedito Terezio de Carvalho
Juni,or,

� Prefeito MmJicipnl de
Canoihas.

"

Faz saber .que aCamara Mu

Baile -de S. Jôão .
riicipal decretà e e'u sancil)l1o a

.

·'{eubá 'a honra de convidar os Snrs. associado-sê> exmas. fami- seguinte Lei.

Has, para o baile' S(fÍcial que: eerá realizado na noite de 23.do corren- ' Art. lô _. Fica aberto, por
t.e, na �éde, social e abrilhantado' pelo .conjunto "B�dick" de Ma}ra .'

conta do excesso da arrecàda
Outrossim, comuni'c.9 q!le ,scrão instiluidos. bonitos. premios para a' ção elo ·'exercicio, o crédito adi-,
senhOriL ou senhoriti:l·que' ª-presentar o traje' "càipira mais original. ciQ:nal de noventa'" e nove mil

Reserva de me,sas com o Snr. zelador clà Sociei:lade:-a partir de- oitocentos e set�nfa cruzeiros
"'15 do �mt;ls em C_llrso. .

-
.

.
" ,�� . (Cr$ 99.8'70·,0'0);.;festinado a su-

E, favor qãf:l�se fazer acompanhar de pessoas extranhas ao fiua:. plementar, peta'" forma anaix(,'
àrõ social. ,".' ,

.

.

.

,

. t diversas d6tàções'dQ 0rçament�
Adola.r Stratmtm11. 1� secretario vigente: -'

� .

�

Beneficente Opera ría, '

LEI N° 125 de p de juúho de

r1951.
ABRE CREDIT,O SUPLEMEN-

'" .-.3
Ano 5 - CAN'OINHAS - S, Catariua, 16 de Junho de 19;:)1 - N.161

se,

Procure'm suas

(d�teiras <.

,Ma{h�s em-geral?
Loj� das ,Novi9'ad�s

Encontram-se nesta .reda- que Alves .dos
.

Santos, 1sal
cão para serem .

entregues ;Y!l0 Calixtrp Pires, José Ter-

,
aos seus' proprietários as.> reira dê Lima, João .Schway,
"Ca-rteiras Profissionais" dos João Ferreira Taborda, .João �

senh�res: Arnoldo Rawiets- Ferreira Taborda f'ilho;' Leo

ki, Antonio' Grochinski, Ben poldo Wernes, Ricardo Voí

to Pereira, Frederico Krü- gt, Sebastião Beker e Fer-

· ger, Felido' Bojarski, Henri- tu liano Pires.'

-t.. -,

--==========:::\ l'

P-A R A F:,E R I·DA 5,
E ç Z t.t/t A S,
I N F L A,MA ç O E S; .

COCEIR_AS,
FRIEIRAS:,

" ,

__E S P I N H ,A 5, E lC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


