
Uma obr� que vai custar 30' niilhões de cruzeíros
APROVEITAMENTO DO l>OTENCIAL TERMO. ELE-

.

TRICO DA USINA DE TUBARAO PARA A
, � .,_ .__......

COMPLETA EL�MIN�Ç'AO· pás>
""- RllCIONAMENTOS' PERIODICOS

Diretor: A''R'O'_'I.t>b "c ' :
.. ARVA.··] ,IrO lmnre;siío.e! propriedade da�jl1)p. '(�OURO,. ' "

.' ,
,/

- .� t"" Esteve quinta-feirá, a noite, e� [oinvile, de -passagemr para
Hedat�r: ®ILHfRM.JS VARELK -, Gerente: ITHA8S SELEME Circula aos sábados Mafra,""o sr. Irineu Bornhausen, governâdor do Estado, acompanhado
CANOINHAS �, Caixa Postal 2 - 'dANTA CATARINA '_ Fone 128

'

_,' BRASrL. do Dr. Joªo Colin, Secretario da Viação, Obras: í>úblic;"e Agricultu-
.

. �_.,.,....� ..,..-"",,__,� � ......,__"___-"- 'ra, em cuja residencia se hospedou, "e dó ten. cel, Americo Avila,
, ,

chefe da-Casa Militar. \' :

Nossa 'reportagem 'ouuiu-o durante rc;�rca
.

de +vinte minuto�
obtende as' seguintesit;h;cla�aç()es; ".

'

- Estou de passagem para Mafra, onde vou eneontrar-mé
com .o ministro da GueiTã; quê'"ali é. esperado' amanhã. O general
Estilac Leal vai jnspeçionar a construção dós ramais ferrovianios . de
Rio Negro

�

a Caxias � de Mafra a \Bento Gonçah'es, a�bos obra de
engenheiros militares."." '.'

.

i

Iriterrogade pela reportagem .sobre o que 'pretende o gover
no -fazer com' referencia ao problema da energia - elétrica começou
por dizer:

.

"',.
I'

- "Na realidade, temos um serio problema 'a 'enfrentar e

cuja solução não podemos protelar por mais tempo. Alieis, como já
tive oportunidade de dizer, o meu"govêrno es�à dieidido a realizar a

'--' obra que se faz necessári\ para extinguir o flãgelo periódico do racio-
�

. namerrto da energia elétrica em grande região do Estado e que tan-
tos prejuízos tem causado ás classes produtoras. Já tivemos entendi-

, m.ento(5om .o -go,vêrno federa�' quanto á ajuda financeira; mas,' devo'
fnzar que mesmo sem essa ajuda, 0_ plano qlle elaboramos sera exe- \.

cutado, O que não é possivel, é ;deixar que" per.mane'ça tal estado-tle
Ós-rr+ coisas, com graves riscos para a economia do ,.Est�do, Vinro-nos obriga-i

.,..'
'

.

continua (trayscrito do-Torrral de Joinvilte)

Dr. .João Baver Filho .

. ',;, �-
- �;-"_ "

Licenciado, _ _gj;� ha : hem Em viagem 'de iiispt:ção ás re- des de escol, pela sua", incopfun-
pouco, da j\sseml51'éia Le- partições fiscais do Estado, pas- divel personalidade, grangeou, não

-gislativa" Estadual, viajará sou por esta cidade, domiugo-úl- é de hoje, ,a simpatia dos cano-,
timo, o exmo. sr. Dr. João B�:yer inhenses, - ,'.

'> 'para Florianópolis, nos pro- Fiino�. dignissimo Sec[:eeario da Emb�r.a de passagem, viajandoximo -dias, ... 0 sr. dr. !{eneau f'a,,;enda do governo Iriueu Bor-
pata Mafra, aindâ"astiim, encon-

Cubas, ilustre Deputado Es-
.

nhausen.
..

...
.

trou tempo para visitar seu velho
tadual pela UDN local.

.

O i1u�tre homem publico, atual
" ,

f{eassumindo 'seú:-:, postó Presidsnte da UDN-Catarini:lnst',
é pessoa ,�jo maior rele�o no Ce�

�

na
' A ssembléia, O deputado nârio politico estadual. Lente da

Cubâs terá oportunidade de Faculdade de Direito de Santa
trata): ele assuntos da maior Catarina, advogado 'brilbante"o
relevância para Canoinhas. dr. Bayer Eilho. pelo seu passa

'dn de lutas em favor do' regime 1
democratico, pelas suas" qnal�da-

"

amigo Guilherme Varela, ex-reda
-tor desta folha �e -seu antigo com

panheiro" de lides iornefieticas.
"""" .' "

Depoiede avistar-se com o sr. -: "-,;. _

"

;':d;)ei�oer�à�lÍl��)�!'s,c��m��e%r�� A ' Criação de . S,Uín08<
'Saulo é A:,rbldb '. Gatvalih como Veterinário Jos'{ QuevedO:,Maia" ".� c

também, depóis de haver tra'çado H
. r I�- d 'J1';'- .

.

D' h d
. .J ,.".

t", oJe estâmos' la an o SObre um, eseon ,�çen o 0 ·Cqlj'uOl' es as

Lui� Zncco e �xma; sr�. Dona novas diretrizes para seQs auxili, assuntó"de grande interêsse para= m�.didas e)liuda mais �Y'�,ª2S pe.Luzia Noldim,'. ag�rac:lceem, renho- ares nc'lf1 muni"j'pl'O os rorret a.
' t

>
'

••

s
...> ,.

.�

,",' ""',, ...

0'" .. 'a 'maioria' dos criadores� 'poi�; a- lo conceito�errado t

p0Í'C.Q'::·· ,$}n-
rados, aos Dil:!,�ores tia firr;!34a-' fUI�e,lynarIOs, Inspetor, d.e'. ���eDda cr�dito' não existir propriedade- d� : 'qüer,,\ riluitó!;

.. pl1ejlif
'

'ti'n
piQlo e a todo� 08, seus anligos, Osp&r, B�I !(�r.,e <;()Ie,tor mte�1!'OS1·. J rural onde não e�ista.t... pelo me_nos _�off�dol' ':. p,0i�:" n�f",é :p�.qP�!lQ:,. 'o

�aJ iuequ'iv.ncas' demonstrações de Albert� d �,qlllllo, despedllJ-se o parâ_ o gaste;> çasei:ro,';_'um�oU"·dois·': núinero "de' m"ertes, lánto d�,'arii.
simpatia e ,lIpreç.u_rec.ebidas a. 26 dr:. Baler F�I��):.'i .f:l:fOOtetccnidu' l'e� "

porqúinhds. ,.

v
.'

'

maiS"jov.ens-:(I�itÕeshc.€OJii({ad.últ0s.de, ,1unho ,cor.ren�e, datA �9Sll1a- gte.sS8r"a".,Ga:l\llliu,da.,1I&�.ijmtt,.1";{).de al- ..
,

n..
. O" -� .•,:<J..... ',: N,'· ····1··.:'1, d ,\ '. ri;',., '/':}'''''_' ,", �.' ,.: .. ". : �.' j

:1 d" 1 I ,.:
'

,-':'B' d' ..ii p'" t'
- :

.

- '" . ,,,<, �:r;:. '
,

'

,""_' .,." .,' �'. ,,,,,,,S·,',.SUlp0S· filevlUO'"a'-" raCt' I",acre;r:' '- :!dma'-'la' :r;a··grávc·,e:'a::.';€onceltoa ora' (e sua!! ü 8S" ue r8.a. guns mez-es quandn 'tera opnrtu:." t""�' ,r". 'l'�
-

. ".....', " .

,

'·d' :.. d 'i'
- "

.. ," ·:·d'· ,�'. que" eIlT' em.C,•.Ll'anSI0J'm,ar-:é\. lm�n-, que. se .crIOu' a� a�_. fora ,de. queRio dOIi : Poços; .,junho de )951. _
'UI al.;e e ( eJillorar�e 8 guns< '!llS to '�em utilidade '4 (carne.tãaciRh:0.� (I., '

� o.'. ;'l;,'·bátili d _-.'.'

eD,tr,e"�n{ís.-'''' ...-
/

lJanhà)' é o· ariimâl que';mai,s �e' j�;��� i�;:e��ó::r��r(!àcle�Ôp��:
cria no Brasil.

," > 'co' enibora" seu' nome não:' é-·um
.

Outl'{\ pl'efer�nGi�' pela' sUa cri- . an'imill ��Í?or€�H.
,,' .

'

a�ão f-,' @ciUdade com, que se O fat� de que Q-porco �sémpre.'
da eRl (,Ju�lquer t�rÍ'�no' e_ C0!11 procur'a bánhado ou lainã e ,devi.

De a�pem do Sr. Prefeito Mu- "qual€juer.-tIpo de alll�entáçao., _do úma'-(?ondição 'pl'óprÍa de' 'seu
nicipal e de :,acordo' cop o -art. .�? efl�antof �esnlo c<:>T tantas, org"}oismõ. > 9 . porc.o .�ger-a1mente
155 do Código de Posturas, 'tor- faclhdade� � .a�el}1, de sua robu�- tem umà-'camada ·de gordura de
no público o...�s_eguinte: os senho- t,e� e r�slst;encla; . ��ra que a C�I. haixo cfa pele e daí, a :dificuI�a4e
res pl'Oprietáfios das frentes oIÍde a�ao tI? .sum� seja re-?�osa � na�

,

de'r�sP!rar� sentilld�, ll'l.uitQ ca,lor:
. , P .J"·t .' h' . I d

. de preJUlZO, e nec.essano que S.!i!-, E';;';· > -
"

'

,

Ja a rerel ura aja co.oca o meIOS
.

.

t ?mad' .

.

I' 'd'd' "''_;'> ntao, não. tende' outro. requ",,:
fios, deverão <lenho 'do p.(a�zo '-de Jam o' as. a gumas me l' 'as: , '.

.'
" "" -'"

• 1 "., .

t' so procura· a agua para refre�,120 dias,. a :contar d'e'Sta' 'data, uglemcas e preven !Vas. " .'

"
'
.. p

" ".

'.

.
seu corpo.

construir' às �alçadas, cujes típQS ,
, t:'\uC'm ,qu-izer, ;vê["CI.��,;-o ::p'ar""

e larguras serão uniformes e de- \ '. '-<: ,"1. vv

'\. A'I
'

nã.o é ·",porco'.': q,ue.;'feche utn l1o(�terminados pela Pref�'ituria" d-even- ' U O'a- se � ""

do sel' 'Construidas de materi-àt im- ,
, O ,. chiqu.ei,ro,

'

onde haja sodibra e ,que

perm�avel, iriteiramente 1\ 'custa ;... 2.ampla� s�las, sendC? Ul�a com
_

êle não ,preci'le.::and8.l' plI,ra,prócu-,
com A "tH1'0

.

de' cordóva, _Nole- dos proprietarios e pelos me�mos� vltrm�, proprla para �oJa" no.pon- r81'. cQ,niida" ,9 qu� nªo '� cims8.

eo' Na'Sh:.� Thúran Bey comfervados.: '. ( !� maJs� central d� .c!"dade, Jur�to' Então vetá.,que �Ie não é'''pt>rco'',
TERÇA,FEI-RÀ _� às 8-'.h,o�af'! .

"

... a Prefel�qra MUlllclpal. em lIlag., faz: suJeira "apel'la� nU,m 'deíermi�
Secl'eta1'la A� PrefeltU!!a ,Mum. , nifico edíficio

.

recentemente cons- "nado' log!lr.· . ,_ "'/', ,/_
('(Quádrilha do Val&.>, . cipal de Canginh;is, em 26 de-ju- tru.ido.

,.

". '>'. Desconlieceúdo'estes.fat('Í8·:o:êr�-".
Qóm·AlIa,n Laf,le nho (i'e 1�51.t'. "'*-'-

",,' Vê:l"e 'tratar 'r'ia:i'F...armácià Al-' 'ador. tem 8ua�c...ii;lção ,em Jugàr.,1Í
QUINTA-FEIRA às 8' hor� Ass. Alfredo Gardndo" 'Sé��tário' lage", nesta cidade. '.

de muito la!'Ila 'e'})ar,líad,o', p�rden-
, ".

�
� ",.

"
- "" '+ do assilll--muitoR á�imais, quer por

"'Um anjo 'em' ' ��":: ,,'-
,

.

gripé (COIIHfill' n08 :leítÕe8� dê 30

_ 'meu Caminho",. Cooperativ� de PrO'éJ�toresJ,d� M.�te _

:dia'S), qpeJ(, �ela�Ba�edeira .'

"

",... t_ , "CANO I N,�cA5" Ltda. '>. � ReçQmend& 9;ll;e;8 cri.��Q, de
com Dane Clark e Geraldine .'i" f' , '

. �llint)s ;'tlj�Jeita :eD1i 1epÍl'1 �:sêeQ e.

SAHÀbo. - �:O;k�orasY E DI JAL [iE" �c'O,N VO�C A,Ç_A�O �n�:r:eiit:'U8 �eja
_

abu?t��n,te
«D�I.egado de Saias», l,:.� "",.SEGU.",il.\'l.n'.. A, .. CÔNV,OC.Ar\ÃO· Que se con9truà'IIta�clg�bQué

,

, , �. " � " " "
.

se façam l!9n9"Í1ifinóã�, �ue a ,CQ- ;.,,

COPl Hoy Rogel's O':f'resident� da Coop�r8ti,v.,a de Proq.utores .de Mate', �CA�" �mida sej� a:�:dt em COXQ8 limpo!!'
"'-Dia 8 de julbo�Do�in'1o NQINHAS» Ltda:, usând,o ,dais .aJrtbuiçõe�, qu� .lhe confere () itém !

,e não no",.ebãt,;,.lEnfirp, q,ij..e .!Iejam'
�,

'as 5, e a. horA".
�

� l' dQ art." 1� dos' :E������!�So'Ciais, res�lv.�: ", \ i.' tomad�s algum}". '(\,!�,t;,�8 mi!lidJlf
??'"

,.,..
> fi;, .•..

'

.

:.� "'. ' c6nvocar. ", 'lI.e. higIene e:'-tàdi. ��l'., pteY�w- ,

,

:'8ange, Suor e a aS�!i!mql�j�.ger�ll?aii 55' li> horas d9 di�> 3;'de 'J�ll�o vi:ndoútb� ': ��Q;: ���i.r.it:",�lJ'>" ,,>

,,cóln 'a�t!).,
.

'-

Lagl'!r',I'm"a's" .' Sç a�ndà �â'ã,':o·ta..",,,vez :não
.

.houver número' legOal-,.fi�.' ,����, .�(i)nt,1il'fl.(�,��.«te(;J�ll'.,�.;.�,:�m·'i��I""�
.

li ' .'., ".", ", '.
.

'. ," ....',�,. u188"'(lon 1'8:::-a,' ·.smna:",çrI"'il':'
Edmmiâ· O'brien e Ro- ",ca feité;l ,�c TER ��RA e.,; "ÇJ�1'�M! CONyOCAÇ�O --yiÓláJJ ;;é�'f�,t:tl

. :' �," ,

·'.m��
'djert:iStae:l",

'.

'para o_<J�a s- de, JqlhQ proximo-a;�,10 noras dJl mannã. !'les'� nttittp·
..

·lu. .'
em

'�
,': "', .

_

."

E" J.)ar:� q.ue 'c1.teg��� ��riÍf�ciíne,nto,'d'e '�Od08 g�' in,tel�essa' ,�eQe!icI? ,�ttJ9J]���" l�am, 8J.1-

·"V'
, dos, pa.ssQu".se o present-e edIta � que será a:f.l:xad{>· ',qli sede da, lUaS, seJ(I 'pll'l'a ,g.a�tQ 'c.8se1ro, seja

.'; EN,DE-SE ' Cooperativa, seus postos e ca'i'mazenS;-oem como. em )locais _' 'pu-: p!lrf! o cómel'pj();. ,;i'� ",

. '\,
- r -

- ""

b.Iicos. ha bitu.ais dentro de SUl:!· área de.! açãQ e, remetidos, aos as- -

.. Na.' proxillxa 'p�l{'JJt...a.,:,laJ�,.rei so.-
�

Um loc,01N.Qvel, 'hrça " 12 ' " " .

: sociados p(,)!' processos q1.}-e,,'comprovern rem�ssa "e recebimento,., br,e aR pl'indpais '-r'aça�: n8ci6riais
HP. "Ver e>tratàr com d" d "I

" .."

"d'
. '_ '_ r é<"'. ,,_

�la m�e l�, 0- pOS!,lv.e > _ "�. "'. '.. "",' / '. e
1., ef:l�r9Ilgk)ifa� ,<l.ue . ev.em. �'er

"A"_::
�

J- �!K'
..

,-
. / -,_ C,?nOJnhasH.6 oe.Malo 195.\.- �,.

.

�crladas, q.l:ler�..se:1H-p(H:,a- o t1PQ'.

g-e.oor. >
.

f8rlng ,
.. .

Modt;,<;iO Zmil(llo. '�
.

"c9me . e tOllcinho";'" �quer seja
em ll.:gua �,!erde'- 1; �

k" Presidente"" para () tipo "banha. e tou.cinho".

Senta Gatõrina, 30 de- Junho d€

_.Dep.' Reneau . (ubas

4gFadecigU�Dto� .

> João Augusto, Brauhárt' e se;::'"
nhora, pro{undame�te compungi
dos pela prematura morte de seu

filhinho José. agradecem a todos
que os confortaram e acompanha.
ram o corpo a sua ultima morada,

Felipe 'Schmidt, l_unho 1951

�
.

�4úradecimento

, ,_.�'"'
.

Ç.-'
�

[m�reIa'�inematonraficH H6omts" tt�a:--
Ciue lera Cruz','

c '.., ""'\

PUOGHAMA:' DA '.SEMANA
...._ ,

.

HOJE - SABAUO as�8 horâs

Racordaç6es
.

de Ohtem

«C_i)rréio� <;io Nort,�;, que'
muitfr.,pfeza a' à,mi'zad� que

,the dediC'�é)De,pútado�Cubasj
if apre,senl�. � ,�S>v:otop, !=1e',bôà
'yiagero ,e;>dê p1e;noc S\lcésso-j
};laS oportunas":. me.didas .

qUê
,vai pleitear.,� Deni& Morgtt_rt e Doroty

t-

MJ;\l_Qoe: \

, fi0�INGO" à,!i. 5; � a, bVfllS

�eà.sanova .

'.

"'"

.

,Avent�reir'o
Mln,is�ério�. �à GUêFta,

ZONA<.'1l\11LITAR DO SUL
5.a ,Jt. M. e 5.�' D. '{.

, }6.a .;C. it. M.·
. ,'; - --,-'

.

-<;.' conel. da ultrriíll pa:gina .

b) Ceitific�clq de' Reservista; --":

.

c) Certificado de Isenção do
Serviço. Milita·r.

: .;. § Unico '_ () menor de ) d��
zesfleis a_no,s 'e maior de quaren.
ta e seis enos :.de idade não

_ .incidem' nas' proibições' do art.
1'40 desta-.'iei.. ','

)

JALDYR BHERING IrAU,STINO
o,; DA"SILV:

Numero 163
. <---..

'z.._..'

/'

,.,l ." t.

(�mpenha·se. O 'gover'�o em da,r solu�ãl) ao
. deba'tido case 'áa·-: energia ·,Ietiica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
CORREIO DO. NORTE

Acabam de chegar,' as mundialmente
.._

afamadas bicicletas alemãs

"
..{. -

"

A venda à vista e a presbsçôes na. casa de

\ Lourenço
�

Bub'd J

WL- H 1 ••• f" « e.e

\

Ao- PÚblico
Alvin F. G. Buelke, .antígo SaCIO de .Buelke & Metzger,
fabricantes de sabão, avisa aos seus distintos "freguezes
que o sabão ." T U �j; Y." pode ser procurado na firma

Stein, ao mesmo preço da fábrica. 3x

Criação- Estrela do' Sul
- I

Galos combatentes
--

Propriedade:- PEDRO PAULO PORTES
- �

- ,

-�ÇANOI�HAS -. SANTA CATARINA

Com 35 anos de experiencia em brigas de R�los, ofe
rece de' sua criação galos, frangos, frangas, é""-ovos

- ./
-

para incubação. Preços modicas com
-

as melhores

garantias possíveis fpito, de acordo co__Q1 o p-viido.
16x4fi

Bazar . Te-res Li1 h a
..

.

Rua Paula Pereira s/n
CANOINHAS· • - � .:

Tele_fone 2'77 Caixa Postal 125

SÁ'NTA CATARINA

Em presentes ou brinquedos' não
_

perca seu tempo.
" Procure a nossa casa, Estok permanente

Preços da Fabrica..IO-I? "

30-6-1951

-

Perdeu-se
uma Aliança de Ouro com as

iniéiais, J. S. ou G S-. no' tra

jeto do Carlito até o Hotel Cen
tral, fazendo caminhada, pelas

- ruas Vida] Ramos, Getulio Var
gas, Paqla PEreira dobrando
pela esquina do Hotel Central,

_.<

ATEN'ÇÃO �l

Perdeu-� no trajeto Tfês
Barras á Canoinhas Domingo
ultimo, urna pasta tiracal de lo
na, contendo apetrechos- de ca

ça,. duas peças de roupa, uma

lanterna elétrica, duas pilhas, etc.

Gratifica-se a querr. fizer en

trega nésta redação ou no Bar
Carlito. 2x

..

"Procurem suas

(arteiras
Encontram-se' nesta reda-

cão para serem entregues
aos Seus proprietarios as

"Carteiras Profissionais" dos
senhores: Arnoldo Rawiets
ki, Antonio Grochinski, Ben
to Pereira, 'Frederico Krü

ger, Felicio Bojarski, Henri

que Alves dós Santos, Isal
tino Calixtro Pires, José Fer
reira de Lima, João Schway,
�oão Ferreira Taborda, João
Ferreira Taborda Filho, Leo

poldo Wemes, Ricardo Voi

gt, Sebastião. Beker e Ter
tuliano Pires.

'--

Malhas lã
os. ultimo!' modelos da. rrrais

.

fina lã, sempre na 9 P

Casa Erllta

Resolva .0

prob/ema�om
o TRATOR,

TRATOR FORO

equipado com Sulcadores,

�Jantadeira e Adubadeira.

Com êstes 'três implementos, o II'.

planta e aduba, numa só operação
e'com impressionante rapidez. O
tratorista controla a adubação sem

sair de seu assento.

,

Ford ara, em média, 2V2 hectares cada 10

horas! A razão dêsse extraordinário rendi

mento? Principalmente, duas importantes ino�
. vaçóes Ford: seu Contrôle Hidráulico Extra.
Sensível e o Sistema de Engate em 3-Pontos.

,

�

....... ' í'·
Mas Ford reune ainda outros 20 aperfeiçoa-
mentos, que õ tornaram o trator mais con

veniente para �odos os trabálhos �grícolas,
-em qualquer terreno, durante o ano inteiro.

proc�{e cionhecê.lo I
.

-

_

-

O TRATOR FORO

EXEeUTA
SERViÇOS LEVES

E PESADOS-

Graças ao novo sistema Ford de Engtte
em' 3-Pontos, a tendência de o imple·
mento levantar, 80 enconfrar a resistên"
cia do 8010, é transformada' em maior

ader�ncia' das rodas traseiras, o que au-

_

menta sna fô.ça de tração, igualando-a
à de tratores mais pesados. I

Assistência FORD
em fc{do .0 Brasil, inclusive
frllinamenfo de tratoristas.
Peças v:itais intercambiáveis
com ca�inhões e carros Ford

,.

Aluumas vantauens do' ContrOle Hidrãulico Ford

;..

Ibllr:n;
.

'1111. ,(
. \

Revendedor nesta
-

cidade:
(

�miliano Abrão· Saleme

Ford é o � Iralor que lem

os implemenlos DEARBORN .:.

para � _os fr�balhos agríc�as

Permite Irans,P0rtar OI

Implemr nTOS' suspenlos
do 5010, xecutar c,!r'(as
fechtldC'$· e regular a

profuno; "de cio imple
mento � t:' r: trc:balho.

/

(/)::::::-:::=:::·�;;>ls(>�::��:-e��:: .. �.� :;====::==:.n�,.,.." ..:(/)..< ......... .,""""'_ .. _ .. ..,_,.._.,.,.". ... ... ·.e •

'i:": _.
,.. .::- .. 'ri

] ; Fábrica de Estofamentos
.

r:
f' "

,

r'
:h de Ernesto Fischer :J:'

IH- (XAR,QUEÀÔA - �Im. ,2) Bt
I � I Fabricam-se e renovam-se Colchões, Divãs, Grupos diversos,

•

r
.:. Assentos' e toldasvpara automoveis e caminhões. :

i � i Executam-se quaisquer serviços concernentes �o r�mo. 2x �'
�... 41_- ._.� •• •• •• .- o_e

0:::.:.:..::.-�::e ..• " .•.. "�._••::."4 •• e .•�".G•• ::.�.�••• C •• ::••e.•••••• I) •••::.tI •• :t.e.'.e···:8

Govêrno
Hequerimentos do mez de março

HEQUERIMENTOS
DIVERSOS.

Industria 'de Madeiras Zaniolo.
SI A req. certidão informando qui
tação impostos Greaorio Chupel,
certidão coutagem te tempo. Wal
demiro Fuck, certidão negativa.
Paulo Alvim Wagner, certidão de
impostos pago ano «e.;1951. Car
los Medeiros, certificado p. fins
militares disendovse o req, Ou sua

mãe percebem qualquer beneficio
do municipio. Antonio Maria da
Silva, certificado atestando-se per
cebe seu .marido contribuição ou

se são contribuintes de qualquer
imposto

DESPACHOS: como requerem-

H]�UERENDD
THANSFE�ENC[A

Nadir Silva rio Nascimento e

marido, domínio área para João
Seleme. Hugo Voigt, carro de la
voura P Pedro Bardim. Alfredo
Kellner. caminhão p. Augusto
Haensch. Irineu M. Budant, ter
reno p.' Afonso Fardoski - Alvaro
Neuberz. bicicleta p, Ingo Bol-,
mann - Leonides Voigt, bicicleta
p. Miguel Perciak' �Natalio G.
Luz carro lavoura deMarcilio G.
da Luz p. seu nome - Francisco
S. -da Rocha, carro de lavoura p.
Otavio S. Gonçalves - Luiz To
machitz, bicicleta p> Walfrido
Longe. Vigário da Paroquia, mo

í.ocicleta p. Leo Freud. Jorge
Steimrnacher, - terreno p. Adão
Fuck. Gustavo Thiem' terreno p.
João D. Pinto. utto Friedrich,
caminhão p. José Adão Schrnidt.
Antonio Nico!azi /G SlW mulher
terrc'l"b p. Theseu

.

A. Batista.
menor. Boleslau W6..jiek0vski. ca

minhoucte p. Estcfano Wrubleski,
Thales Trancoso p Theseu A, Ba- ,

tista, J:'�I nesta Tschoeke terreno

p. OUo E, Walter Leepoldo Bu
ba camion_cte p. Paulo Kllmim'k
Cia. Augusto M. dos Santos bici
cleta p. Orlando Wendt_ Nicolau
Stolarski terreno, p. Theseu A.
Batista_ Emiliano A_ �dl�rne e "ua

.

mulher p. Maria -B. Naffnh, Deo
lillria B. Rocha, é tVna M""Az3m
bnjfl_'.Alvino KnGh e sua nmlbel'
tf�rf'(-mo p E"aldd Ganch(l('o�ki
Dorgelo Cor(kiro, carninhão p.
Basilio Hnmenhuk Cia Ltda, E
déítraut Hengt biciç(rta p. Oli·
via Fiedler. Modesto Zaoiolo au

tornovel.' p_ Ind. de Madeiras Za
niolo SI A, Alcides Zaniolo reg.
de automovel p,. [cn(i: .Madeira
Zaniolo SIA. Darcy Viese bicj·
cleta p. Leonarrlo Kriicger. João
Gapshí alfaiataria p. A ry Schaid_
Osvaldo Len7.-,-carrr-, lavoura p.
João Lcnz. Alvaro Ma!lon arma·

zem p. Waldemiro Fuck. Erna B.
A. Maesehner impo,;;;to e PrQÍ p.
Carlos J3rcmcr.' Pedro Alberti
carro lavoura p. Ivo Alberti_ O
tavio X. Hauen terreno p. Luci
R. Ramais. Estefano Bedritchuk
Cia. bicicleta p,. João. Sopch�ok'.

DESPACHO COMO
HEQUEREM

HEQ{JERENDO BA.IXA DE
IMPOSTOS

Flnriano'Nov_al�ki req. baixa
; impost.os caminhão_ Odilon Davet

caminhonete Manoel de SOllza
carro lav(.ura_ E!!llIl Leo Freund
bicicleta -Vicente Es,,:'l oi IfllI Felski
caminhão. Donato Hak ' bicicleta

'.Alvino Griten . canlinhij,,)_ Max
_d -_. Wachtel bicicleta Hivaclavia R.

Correia Indi- e

.

PróÍ. F'(�lisberto
A. Brlb casa comercia-l. Lucas Po-

unicipál
r

louiski carro lavoura. Joaquim
F, Luiz automóvel. Estanislau M.
de

.

Lima - casa comercial - Er-nes
to Fernandes dois caminhões. Josê ;

C. J r.. carro lavoura. Mitrofan
Dimidiuk Jepp. Orlando Treml
motoci deta. .Toão Weber bicicleta J

Pedro Hurnenhuk bicicleta. Emi
lio Haench bicicleta, José C. Vei
ga caminhão. Antonio Wisnoski
carro lavoura. Anastácia Anchuek
carro lavoura. Adãg Í\Tovak 'carro
lavoura.' Empreza Ind." e Com
Fuck Ltda caminhão.

'

COMO REQUEHEM
HEQUERENDO LICENÇA ..

Mílton A. Nunes req. 30 dias
.

p. tratamento de
_

Saúde. Judhite
.

J. Lima 60 dias. Max Schumacher
construir garage. Afonso Ferdoski
p. se estabelecer com fábrica de

)moveis. José C. de Lima p. exer

cer comercio' ambulante.. A lvi m

Wagner ;p, construir casa de ma-
.

deira. -Osvaldo Sg. de Oliveira; p,
aumentar sua casa -, Gertrudes
M uller mudar casa de madeira
Cêntro de Divercões Copacabana
para se estabelecer com pavilhão
de Diversões.

.

J,;>ESP_ACHO: COMO
.

REQUEHEM
Secretaria da Prefeitura M uni-

cipai. _ :'
Alfrédo O. Garcindo Sec�etário
Portaria de 21 de junho de 1951·

Benedito 'I'erezio.de Carvalho
Junior. Prefeito Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri
buições resolve:

Cqnceder "licença:_
A Maria Julia dos Santos,

Professôra, Padrão "G", da Es
cola de Rodeio, pôr 15 dias, pa
ra tratetamento de saúde, con

forme atestado medico a contar
de 7 do corrente.

Prefeitura Municipal ele Ca':
noinhas, em,21. de junho de 198t,

Alfredo 0_ Oarcindo
-- Secreta-do

POl''-taria de 22 de junho de 11951
Benedito Terezio deC rvalho

Junior, Prefeito Municipal de
Canoinha:;;, no uso de suas atri
buições re50lve:

/

Conceder Licença
Pror-ogação:

A' Miguel Malakoski, Escritu
rário .Municipal, -exercendo. o

cargo de Fiscal Exator em Pa.!"
panduva, por -60 cliás em pro
rogação, para tratamento de saÚ-·
de, conforme laudo medico, -a

contar de 22 de maio de 1951.
Prefeitura Municipal de r.a

noinha��, �f!l 22 de junho de J951
Alfredo 0.- Oarcindo

Secretario

Portaria de 23 de junho de 1951
Benedito Terezio de Càrvalho

Juniop-, Prefeito MunicJpal de I

C!;lholnhas, -no uso de suas 8tri�

b'\,lições r'esolve: -

Conceder licença:-
A EveIasio Cbelho: Ageiíle,_

Florestal, eX,ercendo o cargo de>.
Fi�cal Exator de Papanduva,
por 3.Q dias _para tratamento de.

saúd�, conforme laudo medico,
a captar de 23 de junho de 1951.

Pref�itura Municipal de Ca-·
noinha�, 23 de junho de 195L

Allredo O. Garcindo
.

-

Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tripa� argentinas sa!gadas em berdetezes
Recebemos uma batelada desta mercadoria, sendo:

Trâpas para 'salame, especiais calibradas 50í60� em molhos/de 18

metros, ao' preço de Cr$34,OO o molho; Tripas para linguiça, do
mestícas, molhes de. 30}'32 metros, artigo especial, molho Cr$ 22,00;
Trip}is para �ngujç,a, especiais pará

-

expo-rtação, molhos de' 30/32
-

metros, cada molho Cr$ 24;00. Preço FOB Porto Alegre e com Senhores
.

VI·�J·antesJ.debito de c-s 45,0(;) pela bordaleza vasta; prazo U ADVOGADO
,

de. 60 dias da d?t� do embarque. �. Façam seus, almoços, em Escritório à Rua Vidal Ramos - Edtficio Witt
. Iriormaçõ�; com Guilherme L.oeHler Agente Míchíelôn

.

Ria-Negro. no ponto de pa-.' �..-.----------_........._----------....

'Cadx:a Postal, 33 '_ CANOINHAS·"_· Fone 271- rada .dos oníbiis e sirvam- DR. SAl:JLO' CARVALH,O:.

fé

,

se do Restaurante P'etchow.

��QQ����������Q��Q�Q�����
m .'.' '.,' "," ._,

.

-" . BD

�� CONTINENTA'�·,HOTEL m
, I (Antigo Hotel Brasii) ·m

m Sob a direção de AlVI.NO FRANCISCO, .BUCH =
� Rua Vidal Ramos - Cxa. Pstl. 126 - Fone 518/ BD
tt�- Completarnente Í'ef�rmado _::"Banhos quente � fr!J.l I��

I
-

itarí
�

1 t ,"------ .

111'"1
� Insta açoes sani arras comp e as

"--. �
� Quartos arejados

,

BD
ce " .

. Cozinha de la ordem. !.
m. ,'.. .

' dI�

������D�������a���B������
/

_. ,

J ,
. /
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(S/A
..

- ii Banco Ind. e cem.. de xta .atarina' ii
.. ..

'e! Matriz: ITAJAÍ Endereço telegr:afir:�-« 1 N C O» ii
..

t
"

•• li li
"

T �
,

..

::
.

exss e' 'e ositos ::
..

". ..

U
.

COHm� DI' t��UIMtHro CO�fAS A PRAZO: , ��
:: À Disposição 2%a, a, Com aviso de '30 dias 4%8. a. i:
:i Limitada 3%a. a.

" " "60 "4112%3. a. n
••

0/" " "90 ,i, 50/ ••

i: Particular 4 tOa. a. ,08. a. ;5 .

ii ILimitada Especia141h%a, a.�" " " r20 ", 5%%a, a. n
.5i .' " "1 ano 6%a. a. �
.. "

:: DEPOSITOS BOPULARES 5% ii
u ..

ii
. Ageneía nests cidade à Praça Lal;rú Müller, esq. R. Mãjor Vieira !!

u _,
.

_ "

I� Abrá uma conta no "lnco" .e. pague C"�m cheque! iI
ii � - --. :=
:::::::::::::::�:::::::�;:::!::::::::::::::::::r��:�::::::=::�:::::::=:::::::=:,::=::�:I::::;::::::::

-

-·,A-ten'cão!!!
,

. __
' Atenção

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

perca a' oportunidade de adquirír por um preço de oca-

"síão uma chácara de dois alqueires de terra,' com agua
corrente, duas casas de moradias instaladas com luz ele·
trica, paiól, estrebarias, e potreiros.' (Vende-se também

.

em partes).
.Outra chácara de um alqueire e meio; Iímitando-se

às terras do Ginásio, com uma exelente casa de moradia,
luz instalada, agua corrente, "etc':. -

�

.

Demais .ínformações com o proprietário.. 3x
" Alvaro Uhlig

......-

�--------.------------------.._.-----------�----�

Faça do Correi"o do Nor:te� o seu jornsl

PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
- ,

FORD, 'CHEVROLET, INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS

Agencia:
- João ._Se'lenle-

,

�

S�ecçã.o A:,
Stock pe_rmanente ",:,de peças e acessoriôs em geral' \

I?istribuidor dos afamados pneus «Dunlop» e «Firest�ne».
Acumuladorês, "Dunlop» e Firestone,..
Ole,os e Graxas das melhores marcas,
Motoresl Radiadores,

� TudoJ enfim concernente ao· ramo

Pilhas e Lanternas Eletrkas: '

Tintas e Pertences P/ pj�tura de Auto
.

-

I' r"Secçã'; B:' ,

'

'

Peças usadas de todas as marcas pard AUTO-CAMINHOES
e INDUSTRIA. CQmp�a � venda.
Camir.hões, e Automoveis usados, reformados para prontd
entréga. Compra e venda

"

� Secção C: , I

OFICINA MECANICA, bem montadal 'atendendo a
,

.

_ qualq�r hora.. '

"'"

( Posto de Lubrifi.cãção
A. mais' bem montada �gencbl de peças na zona

Rua Getulio Vargas, ,Esqúina Paula Pereira, 16 \ .
'

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

,/

. Vende-se
Um Caminhão Ford:'1946 e

um limousine -R.enault - 1949
Detalhes com A, GARCINDO /

& elA. nesta" praça.. ·-:- '-...__-----.......iiiiiiôooo...... , _

Bananas, tanto nÍl 'verão eo

mo no inverno ,C'

As melhores sé n�
/' "

CaS8 Sezefrede
de Siegfried Olsen

, Vendas por atacado e varejo
.

Preços se,m concurrencía
Revendedor das afamadas sementes
da.ürma Díerberger Agro. Comercial

Ltda, de São Paulo 22-P'

Vend�·-se
Uma fazenda com 630 alquei

res e 2.-0.000 pinheiros bitolados.
,

[ -

Qúéiram os interessados diri-

gir-se ao escritorio Jurídico Co
mercial, em Lajes, pedir. deta-

. '
....

lhes para A.-CARCINDO 8i cr».
nesta, praça ..

Linierie Etam
de fama mundial,

sempre, na !1 - P

Casa Erlità
Vende--se

Uma motocicleta marca C.L3
- 1948 4 H, P em perfeito es

tado, Preço ocasião. Ver e tra
tal' na Oficina Relarnpago. Edi
fício Adolfo Voigt..

'

ceafé ':$tá. TSff'Jza"
,611 Popular">

sua casa ,.;) .

'

não deve faltar
em

·19,P

Lindas BolsáS�
. \.

J!c{a- df>;f1, 11,c.cMd:aáed

DENTISTAS

Dr. ··Sy}v/o .Mayer
Atende diariamente das 7,30' às 11 h�s . 1,30 às 6 horas

Praça Caiu-o MUller );
CANOINlÍAS Sta. Catarina

Farmacia .Allege
-

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

Variado estoque de' produtos nacionais e

� extrangeiros a preços vantajosos.
-----�-�--�(------------�--------�----------/--.�

,)
DR. RENEAU CUBAS

MEDICO
Consultas das 9-12 e 14-16

Rua Paula Pereira CANOINHAS

Dr. Arolde Carneiro de, Carvalho
ADVOGADO

(Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do
Estado de Santa Catarina, sob no. 360)

........ - .

Inventários, .cobranças, contratos e outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial e legislação do
trabalho -' Naturalisáções e títulos declaratorios.

Causas Criminais..

\ EscritórLo e residencis : .:'
Rua Vidal Ramos Canoinha·s'\S. C. "

,

;.

Dr. João

Advogado f .

,
"

Escritorio � _Tesidencia
Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone '205

I ..

.'-:.-/
,

Canoínhas S. Catarina

.. Grande. ODortunidade'
Vende-se pGr .niotívo de mudança: .'

'
....

., '� Lotes e; da tas, .ínclusive.f casas, no 'perímetro urbano

"Lã desta' cidade; ,,'
','

"

'

\

L ,. • ,-' -2 ,oti'11ds prédios em �xelente�·,P9�to'comerciál (ruas
. Gotla�a, �lranda, Ra1..nh�, PlU-

_ Paulá Pereira ','e Caitano Costa) ambos de esquina.
'

ma, Slbena, A16ska, Gç.tmho e
' .,,'

. "".' ,'" ,
\ "

Pompeiã- __., Olertas a Feres Coury".na. 'Casa Brasil· Libanesa.

sempre na 9 --p
..

Casa Erlità>BA�ILIO . BUIElUDI
______�� '��---- � • c

Os mais recentes BgUrillOS, OUdna 'mecanica - Posto de lavagem,' lubturca�ão e
nacionais e estrallgeiros .

As ultimas publicaçõés
�

plHveriza�ão - Pre�os m�dicos, -

mundiais. Vendas avulsas e
-

.

' "

,-Rua Vidal Ramos, 6
. Livraria Brasí,1

assinaturas na

/ �

Café?
Tereza"-JI .

'o� -m,�hor
,'"

"....:.�--, ,
16>])

Saias e blusas de Lã?
'Loja das Novidades

Faça dó Correicr'dQ Nor
_ te, o seu jO,rn?L

Ser'liço garantido

Fone 145 .

. J'r
, �'-----�-----------------------------------------

-' A'T E N ç� O·
J ,

Adib S�leme: Sáhr, fabricante de\ Borgol para Quibe, avisa
sua _distinta freguesia desta praça, que as compras podem ser.

entrégues a �omicilio, atendendo com rapidez' pal'a outras praças.,

'" / Vendas. por atacado e a var�io
Preços convidativos:: 20-11

Rua Senador Feli'pe Scl}m�dt • Cai�à Post.al 78 - 'l'�lf. 283,
� �'

'.

CANOINHAS /- tsTA. CATARINA

CQQP6r�" COm '-:este :seroanàrio,
fazendo uma assinatura
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